
Filterbobler

Eli Pariser: Pas på online filterbobler (10 min) 

https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles/up-next?language=da


Filterbobler

Filter bobler: internetfænomen, hvor 
brugere kun får og ser bestemte nyheder 
tilpasset deres profil: eks i Facebook 
Feed, Google m.m. 

Brugere ender (let) i filter bobbel ved 
sporing og tilpasning af indhold til profil!

Behov for mere intelligent redigering af 
feeds og søgeresultater.



Filterbobler og ordfiltre

Begreber

Filter bobler: grupper af brugere, der kun ser/hører ligesindede - opstår eks. hvis 
de kun får nyheder via Facebook Feed.

Ekko kammer: effekt hvor synspunkt gentages og forstærkes i filterbobbel.

Fake News: stærkt tendensiøse eller direkte ukorrekte oplysninger for at 
påvirke målgruppers holdninger og handlinger.

Microtargeting: formidling af budskaber til stærkt afgrænsede målgrupper

Ordfiltre/ordstyring: systemer der automatisk gennemgår tekst og blokeree
opslag, der indeholder udvalgte ord. 



Filterbobler og ordfiltre

Afstemning

• Udvalgte ord i debatfora må altid censureres

• Udvalgte ord i debatfora må censureres, hvis det fremgår 

• Udvalgte ord i debatfora må automatisk udløse besked til moderator

Gå ind på IF på Falko

 Lav opslag om øl – kommer det op?

 Kan du se andres opslag om øl? 

 Prøv at omgå filteret!

Afstemning

• Censurerede opslag må skjules som nu

• Censurerede opslag må skjules, hvis brugere får besked

• Kun censurerede ord fjernes/erstattes med xxx

https://www.facebook.com/IF-p%C3%A5-Falko-107021835071440


Filterbobler og ordfiltre

Fadøl, fadbamse, Løkke og censur på Facebook på hovedetpaabloggen.dk

• Læs blogindlægget

• Er det rimelig , at der kan kobles ordfiltre på facebooksider?

• Synes du, at løsningen på Facebook er rimelig?

Afstemning

• Censurerede opslag må skjules som nu 

• Censurerede opslag må skjules, hvis der sendes besked til bruger

• Kun censurerede ord fjernes/erstattes med xxx

https://www.hovedetpaabloggen.dk/.../fadoel-fadbamse.../
https://www.facebook.com/help/131671940241729


Eget ordfilter

Tilpas og udvid dit eget ordfilter ud fra ét af følgende eksempler: 

Khanacademy.org – Simpelt  ordfilter

• Klik på spinoff/kopier kode 

• Udvid så fad, øl, fadøl, fadbamse m.fl censurers.... –

• Obs! Pas på rækkefølge - filtreres fad før fadøl, finder den ikke fadøl!

• Byt parvist og afprøv filter: hvordan kan det stadig omgås.

Khanacademy.org – Udvidet ordfilter

 Udvid, så fadæse((r)ne), fader og fadder ikke ryger, men fadnæse, fadmand, 
fadnisse og andre gør!

 Byt parvist og afprøv filter: hvordan kan det stadig omgås.

Studio.code.org: app lab – ordfilter, der loader synonymer

• Udvid, så flertalsendelser også medtages!

https://www.khanacademy.org/computer-programming/ordfilter/6652642502705152
https://www.khanacademy.org/computer-programming/udvidet-ordfilter/6121835899977728
https://www.khanacademy.org/computer-programming/udvidet-ordfilter/6121835899977728


Filterbobler & ordfiltre: forløb

Sporing på nettet

https://informatik-gym.dk/sporing-af-brugere-paa-internettet/

Sprogteknologier

https://cloud.cct.au.dk/wiki/index.php?title=Sprogteknologi

Venneapplikationer

http://informationsteknologi.wikidot.com/venneapplikationer

https://informatik-gym.dk/sporing-af-brugere-paa-internettet/
https://cloud.cct.au.dk/wiki/index.php?title=Sprogteknologi
http://informationsteknologi.wikidot.com/venneapplikationer

