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Skolen har imidlertid vanskeligt ved at håndtere det i praksis. Hvilke mediekulturelle forudsætninger
erhverver børn og unge sig hjemme i familien, og kan hverdagens uformelle mediebrug være med til at

udfordre den pædagogiske dagsorden i skolen? Familiens medialisering – et casestudie udspringer af et større
nordisk forskningsprojekt om hverdagens mediebrug, og i den danske del af projektet, som denne bog bygger
på, belyses mediekulturen i fem velstillede børnefamilier. Med udgangspunkt i familiernes egne fortællinger

sætter bogen ord og billeder på hverdagens mediebrug. Bogen ser nærmere på, hvilken indflydelse
kønsforskelle og generationsmøder har på familiens brug af medier. ”Mediekulturen i familierne kaster nyt lys
over forholdet mellem familie og skole – og mellem uformel og formel læring”, argumenterer forfatteren. Der

skal derfor bygges bro mellem familiens og skolens kultur, og til det formål skal der udvikles et nyt
mediepædagogisk udsigtspunkt og en ny pædagogisk praksis: den medialiserede skole. Bogen henvender sig
til lærer- og pædagogstuderende på grund- og videreuddannelse, til studerende på ungdomsuddannelser og
højere læreanstalter samt til andre, der interesserer sig for, hvorledes medialiseringen præger vores kultur.
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