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I 2020 har Red Barnets SletDet-rådgivning modtaget flere end 
1.300 henvendelser om digitale krænkelser. Det er en stigning på 
87 procent i forhold til året før. Corona-nedlukningen har gjort 
børn og unge mere sårbare hjemme foran skærmen, og derfor er 
Red Barnet bekymret over stigningen.

Kilde: Red Barnet (2021) 
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HVAD ER EN 
ALGORITME?
...og hvorfor det 
er vigtigt at vide 



Hvilke ingredienser er i dine børns 
algoritmer?

John Holcroft
John Holcroft













“Google er mesteren i kulturdemokrati,
bare uden kultur og demokrati”

- Barbara Cassin, Google Me: One-Click Democracy



Værdier former holdninger og handlinger, de reflekterer kultur 
og definerer fællesskab.

[algoritmer] former holdninger og handlinger, de reflekterer 
kultur og definerer fællesskab



DET 
EKSTREME ER 
BLEVET 
MAINSTREAM



ORDBOG
MEME: Internet joke
REACTION: Kommentar til en aktuel trend
ROASTING: 
EDGY, DANK og OFFENSIVE: Humor der går 
til grænsen og over den. 





Det ekstreme 
mainstream



POLARISERING I 
BØRNEHØJDE





MarkozHD formidler 
Folketingsdebat om 
ligestilling:
“Man er sgu' pænt 
retarderet, hvis man 
ikke ved, at der er 
forskel på mænd og 
kvinder.. I gotta point 
it out. Mænd er fysisk 
stærkere end kvinder, 
kvinder viser mere 
omsorg end mænd gør. 
Det er videnskabeligt 
bevist - FAT DET NU"



MarkozHD kommenterer 
på en kvinde i burka:

"..er det en ISIS-
kampagne det der?"







Den nye 
ekstremisme





Michael Adams påpeger “ved at 
pakke ideologiske eller politiske 
budskaber ind i jokes og visuelle 
trends bliver påvirkningen subtil og 
svær at afkode”



Sun Tzu:”Be extremely subtle, 
even to the point of formlessness. 
Be extremely mysterious, even to 
the point of soundlessness. 
Thereby you can be the director 
of the opponent's fate.”







Christian Picciolini:
”Vi opdrager børn i et miljø, hvor de hele tiden bliver konfronteret 
med at skulle vælge det 
ekstreme fra. Jeg tror, at vi om 10-20 år vil se folk, der får PTSD af 
at have været en del af de her internetmiljøer,fordi indholdet er så 
ekstremt. Og der vil være unge mennesker i fremtiden, der ikke 
kender til andet end ekstremisme, fordi hele deres liv er foregået på 
internettet.”



Visual Literacy 

..evnen til at kunne:
- analysere og fortolke visuelle elementer
- analysere symbolik
- undersøge påvirkningsmekanismer – sociale, politiske og ideologiske 

med henblik på at forstå intentioner og persuasive strategier. 
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”Det kan være svært at gå ud ad sin hoveddør, når ens 
bryster og ben er skrumpet,”



“nogle af os piger misforståes nogle gange til at være ældre end vi 
er, og det er jo mega uhyggeligt, fordi nogle gange når man så 

bliver kontaktet, så kan det måske komme ud at – “jeg har hørt at fx 
xx har skrevet med ham”, og så det betyder at xx er blevet 

sugardater og er sammen med en gammel mand. Det synes jeg at 
vores generation er blevet forpint af altså jagtet af, at der er det der 

derude, og det er mega uyhyggeligt ..” 


