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H unde-, katte-, danse- og bagevideoer er oftest det,
voksne forbinder med det succesfulde sociale me-
die TikTok. 

Faren lurer under overfl�aden, hvor unge og let påvirkeli-
ge mennesker som mig langsomt bliver sendt ud i ekko-
kamre, som polariserer ungdommen og ikke giver plads til
nuancer og kompromiser. 

De ekstreme tanker og ideologier i ekkokamrene blom-
strer især godt i en tid, hvor ungdommens største frygt er
at være ordinære gennemsnitlige individer, og det er farli-
gere, end du nok går og tror.

For mange voksne er TikTok en sløret, ubrugelig sky af
dopaminfremkaldende videoer, som gør deres børn ude af
stand til at holde koncentrationen over længere tid. Nu er
mediet i højere grad transformeret til et politisk forum,
hvor tanker og ideologier deles, styrkes og accepteres i af-
kroge af algoritmens ekkokamre. 

Jeg har personligt selv oplevet, hvor hurtigt algoritmen
tilpassede sig og radikaliserede mig. Jeg bevægede mig
langsomt ind i et ekkokammer, og ekstreme holdninger
blev langsomt min nye norm, fordi jeg aldrig blev udfor-
dret på mine synspunkter og værdier. Først måneder efter
gik det op for mig, hvordan jeg var blevet fanget i et farligt
selvbekræftende ekkokammer, hvor videoer og kommen-
tarspor skærpede og radikaliserede mine daværende hold-
ninger.

VORES GENERATION er letpåvirkelig af disse ekstreme hold-
ninger, fordi vi unge har en frygt for at blive gennemsnitli-
ge, normale og kedelige mennesker. Jeg oplever en stærk
tendens blandt unge, hvor vi ønsker at dyrke vores indivi-

dualisme af frygt for at blive en del af
den kedelige, grå, intetsigende mas-
se. Vi er derfor mere modtagelige for
ekstreme holdninger i de år, hvor vo-
res identitet formes. 

Faren ved medier som TikTok er, at
formatet ikke levner plads til den
gensidige og oplysende demokrati-
ske debat, da ekkokamrene afskær-
mer folk med andre synspunkter fra
at blive klogere på hinanden. Dette
bliver et problem, da det skaber en
polariseret ungdom, hvor man ikke
lytter til hinanden. Det er alt eller in-
tet, uden at man giver plads til nuan-
cer og kompromiser. 

Jeg mener, at vi skal være mere påpasselige med, hvilke
kilder vi unge bruger til at danne vores holdninger og iden-
titet ud fra. Jeg frygter en verden, hvor alle snakker, men in-
gen lytter. 

Vi unge skal blive bedre til at acceptere og favne vores
forskelligheder og gøre verden mindre sort-hvid, gennem
dialoger på tværs af det politiske spektrum. 

TikTok er et farligt
ekkokammer

Sociale medier
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D a bølgerne gik højt i valgkampens hede landskab
af øresønderrivende buldren, undrede jeg mig
over, hvad det var, jeg så. Som enhver naturviden-

skabsentusiast med respekt for sig selv tyede jeg straks til
at analysere dette spændende fænomen. Hvad var denne
såkaldte politiske debat egentlig for en størrelse?

Hvad var mon denne uhæderlige mudderkastning og
det ensemble af syngende personangreb, som jeg var vidne
til? Hvad var denne larmende tavshed af politikernes argu-
menters belæg, disse sandheder, hvis ikke varm luft spun-
det på de fi�neste ideologiske fi�bre? Er det det, man kalder
for den politiske debat?

Jeg bliver forarget og svinger om mig med armene. Svin-
ger om mig med alverdens bemærkninger om den ene po-
litikers manglende intelligens efter den anden, føler mig
nødsaget til at efterfølge med angreb personligt rettet
mod de individuelle politikeres åbenlyse inkompetence,
fuldkommen døv selvfølgelig, for deres politiske stemme.
Har politikerne da ingen rygrad, ingen holdninger? 

Nu er det vist mig selv, der sidder i sandkassen og blan-
der op med vand.

JEG ER HER det perfekte eksempel på alt det, som gør den
eksisterende politiske diskurs så ødelæggende for vores de-
mokratiske samfund. Ligesom politikerne har jeg intet be-
læg for mine argumenter. Enhver form for forskningsbase-
ret evidens er fortrængt. 

Jeg er unuanceret, giver mig ikke tid til at forholde mig
til andres udsagn, men det er da ligegyldigt, når mine kniv-
skarpe argumenter går direkte i kødet på modstanderen. 

Dette lindrer dog næppe den usmagelige klang af ad ho-
minem-argumenter. Jeg er unuanceret, forholder mig ikke
til virkeligheden og angriber politikerne frem for deres po-
litik. Jeg fjerner grundlaget for demokratiet. Intet af dette
hører hjemme i den politiske debat.

Hvis du ikke kan nikke genkendende til denne opførsel,
så skal du være stolt af dig selv, for selv de mest professio-
nelle og garvede debattører af os alle, politikerne, tyr alt for
ofte til denne diskurs. Journalisterne følger storslået trop,
alt imens borgerne spiser popcorn til den gode underhold-
ning og råber ad hinanden fra polariserede ekkokamre. 

Sådan, nu har jeg kritiseret alle, mig selv inkluderet. Så
kan vi forhåbentlig endelig have en ordentlig debat, eller
hvad tænker du, kære læser?

FORSKNINGSBASERET, nuanceret og upersonlig debat, det
er, hvad der i dag mangler i politik, og det som jeg gerne vil
have tilbage. Det vil politikere, journalister og andre borge-
re også. Spørg bare Theresa Scavenius, ph.d., lektor og folke-
tingskandidat for Alternativet, Sten Tiedemann, rektor for
Folkeuniversitetet, eller Ulrik Haagerup, direktør for Con-
structive Institute, som alle har givet udtryk for det sam-
me. Det er manglen på dette, som ødelægger politikernes
hårde arbejde og truer selve grundlaget for vores demokra-
ti.

Jeg savner vores 
saglige debatter

Debat

JOHAN CHRISTIAN NIEDZIELLA, ELEV, VIRUM GYMNASIUM

U nge mennesker skal stoppe med at romantisere
mentale udfordringer på de sociale medier, for
det er bestemt ikke noget at råbe højt om. 

En enorm mængde af unge er efterhånden begyndt at
dyrke seriøse emner såsom depression, angst og spisefor-
styrrelser på internettet, hvilket resulterer i, at fl�ere og fl�e-
re mennesker hopper med på bølgen og bliver tynget ned
af denne deprimerende livsindstilling.

Hvorfor er det, at vi som generation forsøger at fremstil-
le alvorlige emner som en æstetik? Hvorfor er det, at nogle
af os higer sådan efter at være deprimerede, hvis vi i bund
og grund ikke er det? Måske er det, fordi det får os til at
fremstå dybere og mere interessante, eller måske higer vi
efter medlidenhed og opmærksomhed. En ting er dog
helt sikkert: Det skal stoppes.

JEG ER GODT klar over, at det langtfra er alle unge, som
dyrker den deprimerede livsstil, men mængden er steget
kraftigt med tiden. Det er længe siden, at jeg har kunnet
scrolle på TikTok eller Instagram uden at støde på fl�ere,
som forsøger at bruge deres psykiske lidelser og livstrau-
mer som en form for selvidentifi�kation. 

De tanker og følelser, vi går og bærer på igennem livet,
er ikke vores identitet og defi�nerer os ikke som menne-
sker, det er blot en del af vores individuelle historie. 

UNDERSØGELSER viser, at 9-10 procent af unge kvinder og
3-5 procent af unge mænd er i psykisk mistrivsel. Jeg har
selv kendt fl�ere mennesker, som på trods af gode levevil-
kår har følt sig ensomme, deprimerede og stressede. Disse
former for psykiske lidelser skal selvfølgelig tages dybt se-
riøst, men hold nu op med at dyrke disse udfordringer,
hvis ikke du besidder dem. Desto mere vi dyrker negative
følelser, desto mere kontrol får de over os.

Det bliver særdeles svært at få det bedre, hvis vi fortsæt-
ter med at dyrke alt det dødtriste. Sociale medier har en
gevaldig stor indfl�ydelse på os unge, da vi kollektivt gør
tøj, musik og mennesker populære online. Det er derfor
vigtigt, at disse trends ikke er noget, som dræner os, men
hellere noget, som løfter os som folk.

Med det sagt så synes jeg helt klart også, at det er vigtigt
at sprede opmærksomhed og empati for psykiske lidelser,
men der er særdeles stor forskel på at have forståelse for
noget og på at glorifi�cere det. Hvis man føler mangel på
livsmotivation, så er det vigtigt, at man forsøger at få
hjælp. Dette behøver nødvendigvis ikke at være gennem
psykiatrien, det kan lige så vel være ved at forsøge at fi�nde
passioner, som løfter vores livsglæde eller ved at snakke
med mennesker, som vi stoler på, om vores tanker og fø-
lelser.

Hvordan vi har det som mennesker refl�ekteres ud til
menneskene omkring os, hvorfor det er så vigtigt, at vi
dyrker det opmuntrende frem for det nedtrykkende. Vi
skal løfte og motivere hinanden som folk, vi skal ikke tyn-
ge hinanden ned. 

Hvorfor higer vi efter
at være deprimerede?

mistrivsel
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R ødblussende kinder, kolde fi�ngre og jord under
støvlerne er ting, jeg husker fra barndommen. Jeg
mindes, hvordan en fantasiverden åbenbarede sig

foran mig og i timevis trak mig fra virkeligheden. Jeg min-
des, hvordan en afbrydelse af en leg var det værste, og hvor-
dan jeg nogle gange bare kedede mig. Min barndom, for ti
år siden, ikke nutidens børns barndom. 

Med årene og generationerne er naturens leg og den
selvdigtede fantasi blevet udskiftet med ubesværet færdig-
produceret underholdning serveret af et elektronisk appa-
rat. Og det, mener jeg, sker efterhånden for tidligt. 

Som digitalt indfødt kan jeg fastslå, at telefonen for mig
er blevet som et uundværligt legeme. Hver en notifi�kation
medfølger et automatisk kig. Et næsten fl�adt batteri er kri-
tisk. Tager man det til eftertanke, er det rimelig forstyrret. 

Hvornår er telefonen gået hen og blevet et dominerende
behov? Kort sagt, det er bare sket. Men ikke kun for mig. 

Det er på samme måde gået hen og blevet den nemme
løsning for forældre. Forældre, som ikke tager kampen op
med deres børn. For hvad sker der, når den ubesværede un-
derholdning stilles foran et skrigende barn? Barnet passivi-
seres. Munden lukker, og blikket låses fast på skærmen.

Forældrenes nemme løsning bliver til børnenes handi-
kap senere hen. Et handikap, som følge speciallæge Imran
Rashid forbindes med vores adfærd. Han informerer om, at
vores relationer besværes, vores søvn påvirkes, og vores ev-
ne til at sætte sig ud over egne behov forsvinder. Vores fore-
trukne måde at opnå tilfredsstillelse på bliver gennem tele-
fonen, da vi ikke skal anstrenge os.

DISSE KONSEKVENSER har jeg ligeledes været udsat for. Jeg
fi�k min første telefon som 9-årig, og det kan diskuteres, om
det var for tidligt. Trods alt fi�k jeg min telefon senere end
de senere generationer. Grundet telefonens dengang mere
begrænsede funktioner og færdigheder havde jeg et mar-
kant anderledes forhold til min telefon, end børnene har i
dag. Børn får nærmest kastet dem i hovedet nu, fra de ikke
er rundet mere end få år. Om morgen, ved aftensmaden, i
forældrenes travle tider og lige før sengetid. Man kan und-
re sig over, om de overhovedet foretager sig andet. 

Men er det børnenes skyld? Jeg mener, at forældrene op-
drager i et univers, de ikke selv forstår. I blev først ekspone-
ret for indvirkende medier senere i livet, min generation
blev det tidligt i livet – og den nuværende generation se-
kundet efter første vejrtrækning. Hvordan kan det være, at
forældre proppet med undersøgelser om koncentrations-
tab, søvnbesvær og selvsvigtende medier stadig fravælger
at give deres børn den naturlige barndom og sætter dem
foran den afhængighedsskabende skærm? 

Kære forælder, se nu dit barn i øjnene, og giv det den
barndom, du selv kender.

Telefonbrug
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Se nu jeres børn
i øjnene, forældre


