Skriv i det hvide felt,
hvad ordet betyder...
Hashtag er et udtryk, som angives med tegnet # samt et eller flere
bogstaver og/eller tal. Formålet med hashtagget er, at meddelelsen,
teksten, emnet eller siden bliver kategoriseret i henhold til hashtagget.
Kategorien kan herefter bruges til søgning.

Forkortelse af det engelske udtryk: “Best Friends Forever”.

Twitter er et socialt medie, der giver brugerne mulighed for
at sende og læse statusbeskeder – også kendt som ”tweets”.

Personer, der følger med i opdateringer på de sociale medier
fra en kendt person, en organisation, en institution el.lign.

En forkortelse for ”sociale medier”.

Facebook er et socialt medie (pt. det største sociale medie).
Navnet referer til de bøger, der uddeles på amerikanske universiteter
med billeder af de studerende – det, man i Danmark kender som blå bog.

Elektroniske meddelelser, der gør modtageren opmærksom på en ny
aktivitet, der har fundet sted; en påmindelse om en kommende
begivenhed el.lign.

LOL

En forkortelse for fra engelsk: ”laughing out loud” (griner højt).
Oprindeligt udbredt i medier som SMS og chat. Bruges til at signalere
at man synes noget er meget sjovt, ofte med en ironisk distance.

Tilkendegivelse af at nogen ”synes om noget” på eksempelvis Facebook
(eller andre sociale medier). Efterhånden har flere sociale medier udvidet
denne funktion, så man også kan bruge andre emojies – fx et hjerte.

En cookie er en fil, der gemmes på brugerens enhed, når man besøger
forskellige hjemmesider. Der findes mange forskellige cookies –
nogen husker for eksempel brugernavn og adgangskode til næste gang,
man logger på.

Et udtryk fra gaming. Skins er det udseende, på den avatar (person),
man spiller med i et online spil. I mange spil kan man vælge, hvordan
ens avatar skal se ud, og det er disse forskellige udseender,
som kaldes for skins.

En hater er en person, der giver udtryk for et intenst had, selvom der
ikke er nogen grund til, at vedkommende har det sådan.
Derfor er der mange, der mener, at haters udtryk/kommentarer er
urimelige eller falske.

Snapchat (ofte bare kaldt snap) er en app, der kan bruges til at sende
billeder eller korte filmklip. Snapchat har også en chat funktion og
funktionen ”min historie”, hvor man kan lægge videoer/billeder til
alle sine venner.

Vimeo er en videodelings- hjemmeside, hvor brugeren kan uploade,
dele og se videoer.

YouTube er en populær webportal, hvor man frit kan dele sine videoklip.
Brugerne kan uploade, se andres videoer, kommentere og like hinandens
videoer. Rigtig mange børn og unge bruger YouTube som underholdning.

Spam er henvendelser sendt via mail, SMS eller andre elektroniske kanaler,
som modtageren ikke har bedt om. Spam er ofte uopfordret reklame, der
har til formål at lokke modtageren til at købe nogle produkter over nettet.

Discord er et gratis program designet til gamere, som kan bruges til at
kommunikation, når man spiller onlinespil. Ideen bag Discord er, at der
skabes en følelse af fællesskaber og sammenhold blandt dem,
der bruger det.

Soundcloud er en lyd- og musikdelingsside.

Pinterest er et socialt netværk med fokus på deling af fotos.
Brugeren deler og kommenterer fotos, der ligger inden for dennes
interesse. På Pinterest kan man f.eks. finde ideer til opskrifter,
indretning, undervisning, krea-projekter mm.

Respawn er et udtryk fra gaming.
Det betyder, at man bliver genoplivet i et spil,
efter man er blevet dræbt.

”At banne” en bruger fra et websted betyder,
at man giver brugeren karantæne fra webstedet.

Begrebet kendes fra bl.a. app’en Snapchat, og bruges til at beskrive,
hvor mange dage i træk i to venner på Snapchat har sendt billeder til
hinanden. For nogle børn og unge kan ønsket om at holde streaken
kørende være uhensigtsmæssigt stort.

En lootbox i et computerspil er en virtuel kasse med for eksempel
virtuelle guldmønter eller kraftfulde våben, der kan bruges i spillet.
Man skal typisk bruge mange timer på at spille sig til en lootbox.

Trolling er et internetfænomen, der findes på forskellige debatfora og
sociale medier. En troll er en bruger, der skriver indlæg med det formål
at provokere og fremkalde en hidsig diskussion. En troll mener ikke
nødvendigvis, hvad han/hun skriver.

Twitch er en platform, hvor brugerne kan uploade livestreams af sig selv,
mens de spiller computer, så andre brugere kan følge med.

Forkortelse for det engelske udtryk: ”Oh my God”.
Udtrykket er såkaldt internetjargon, der bruges til at udtrykke chok,
overraskelse, forundring mm.

Instagram er et socialt medie ejet af Facebook. Idéen med Instagram
er deling af fotos og korte filmklip. På Instagram kan man ”tagge” sine
billeder og søge på tags for at finde billeder om bestemte emner.
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En influencer er en kendt person, som bruger sit netværk af følgere
på sociale medier til at sprede et bestemt budskab.

LinkedIn er et socialt netværk, der primært har et
erhvervsrelateret indhold.

TikTok er et social medie tidligere kendt som musical.ly. TikTok minder
om en blanding af Instagram, YouTube og Snapchat. Formen er små
videoer op til 60 sekunder, og det handler om at sprede indholdet ud
til flest mulige mennesker.

Spotify er et musik-streamingprogram, der giver brugerne mulighed
for at lytte til musik. Navnet ”Spotify” er en sammensætning af
”Spot” og ”Identity”.
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Udtryk fra gaming. Bruges til at registrere antal dræbte i et spil.

En wiki er et websted, hvor enhver kan oprette, vedligeholde og forfatte
webdokumenter og websider i samarbejde med andre.
Wiki er en kort form af ”wiki wiki”, der betyder ”hurtig” på hawaiiansk.

Subscribers (eller forkortet ”sub”) er abonnenter
på eksempelvis en YouTube-kanal.

Emojis er sammentræning af ”emotion”, som betyder følelse og ”icon”,
der betyder ikon. Emojis er altså følelsesikoner. Emojis bruges til at
understrege humør eller en bestemt tone i beskeder.

