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et Barn SIdder ved en computer og spiller 
et spil. Otte børn står og sidder på hug i en 
klump rundt om. De hepper og kommer med 
gode råd. To pædagoger observerer med ryn-
kede pander børnene. ’Sidder de nu og spiller 
computer igen?’. 
 Det er pædagogstuderende Sune Engholm, 
der fortæller om episoden fra sin praktik.
 ”Jeg tror, den situation er meget typisk. 
Mange pædagoger forstår det ikke og overser 
fx det fællesskab, som børnene har, når de sid-
der dér sammen. Man ser kun dimsen og over-
ser, at det også er et pædagogisk værktøj,” siger 

Sune Engholm, som er en af de studerende på 
første hold af det nye linjefag på pædagogud-
dannelsen Sydhavn i ’Medie, kreativitet og 
digital kultur’.
 Initiativtagerne til linjefaget, underviserne 
Elisabeth Perret-Gentil og Frank Støvelbæk, er 
enige. 
 ”Mange pædagoger har fokuseret på be-
grænsningerne i børn og unges brug af alle de 
nye medier. Men som troværdige voksne, skal 
pædagoger tage børnene og de unge alvorligt 
og give dem nogle gode tilbud inden for nye 
medier,” siger Frank Støvelbæk.

fra jubelidioter og skeptikere 
til reflekterede pædagoger

Pædagoger og nye medier  
– nyt linjefag på pædagoguddannelsen

Pædagoger skal gribe den digitale bold og behandle de  
nye medier som alle andre pædagogiske værktøjer. det mener  
undervisere og studerende på Pædagoguddannelsen Sydhavns 
nye digitale medie-linjefag.



Oktober 2011  |  9    

Af Signe Tonsberg

Tekst 
Signe Tonsberg
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SOrt-HvId verden

Han peger på, at den pædagogiske verden lige 
nu er meget sort-hvid i sin opfattelse af digital 
kultur. I den ene ende af spektret finder vi 
dem, Frank Støvelbæk kalder ’jubelidioterne’, 
som insisterer på, at medier kan bruges til alt. I 
den anden ende af spektret har vi skeptikerne, 
der mener, at nye medier er noget snavs.
 ”Der er brug for en reflekterende mellem-
gruppe, som kan lave en ærlig analyse af, om 
det giver mening at inddrage digitale medier 
i dén og dén pædagogiske situation. For som 
det er nu, tør jubelidioterne ikke sige nej, og 
skeptikerne tør ikke sige ja,” siger han.
 Visionen med det nye linjefag er, at medier 
skal drages ind i et hvilket som helst pædago-
gisk tema.
 ”Nye medier er ikke svaret på alt, men det 
er noget, man skal tage alvorligt og bruge, når 
det giver mening – fravælge, når det ikke giver 
mening,” siger Elisabeth Perret-Gentil.
 ”Vi vil gerne lære pædagogerne at være 
aktive i de mediehandlinger, der er derude i 
forvejen. Der er fx en tendens til, at pædagoger 
trækker sig og lader børnene være alene, når 
de spiller computer. Men hvorfor, for hvis bør-
nene fx lægger perleplader, så sidder pædago-
gen ved siden af,” siger hun.

gør-det-SeLv

På det nye linjefag på pædagoguddannelsen 
tager de studerende digitale fotografier, pro-
ducerer animerede film, optager og redigerer 
lyd og video – alt sammen med de pædagogiske 
briller på.
 ”Vi uddanner ikke mediefolk men pædago-
ger, der er gode til medier. Når du skal bruge et 
fag pædagogisk, skal du have prøvet det på dig 
selv og oplevet glæden ved at være skabende,” 
forklarer Frank Støvelbæk.
 Pædagogstuderende Sune Engholm har 
samme oplevelse.
 ”Jeg synes, nye medier er en perfekt plat-
form at møde børn og unge på. Samtidig er jeg 
i mine praktikker blevet slået af den passivitet, 
som pædagoger udviser over for børnenes inte-
resse for alt det digitale,” forklarer han.
 Han er ikke i tvivl om, at en af de første og 
største opgaver for ham som færdiguddannet 
pædagog med digitale kompetencer bliver ret-
tet mod de andre pædagoger:
 ”Der er en stor informationsopgave i forhold 
til at udbrede til kollegerne, hvad de kan bruge 
nye medier til,” siger han.

Læs mere om det nye linjefag i artiklen på de næste 
sider.

OM frank 
StøveLBæk

• Underviser på Pæda-
goguddannelsen 
Sydhavn

• Underviser i det nye 
linjefag i ’Medie, 
kreativitet og digital 
kultur’, som han også 
har været med til at 
etablere og udvikle

• It-ansvarlig og mu-
siker

• Har deltaget i en lang 
række internationale 
projekter om pæ-
dagogik og medier. 
Blandt andet Media 
Playing Communities 
www.mediaplaying.eu

• Uddannet socialpæ-
dagog

kontakt: fs@ucc.dk eller 
4189 8074
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OM eLISaBetH 
Perret-gentIL

• Adjunkt på Pæda-
goguddannelsen 
Sydhavn

• Underviser i det nye 
linjefag i ’Medie, 
kreativitet og digital 
kultur’, som hun også 
har været med til at 
etablere og udvikle 

• Specialiseret i 
animationsfilm og 
computerspil

• Underviser derudover 
i linjefaget Værksted, 
natur og teknik

• Uddannet cand.mag. 
i dansk og kunsthi-
storie

kontakt: ep@ucc.dk 
eller 4189 8068

Du tager et billede af en 
dims, så flytter du dimsen 
og tager et nyt billede. Det 
er grundprincippet i stop-
motion-teknikken, som de 
pædagogstuderende på 
medie-linjefaget bruger, 
når de laver animationsfilm. 
Med få midler gør de alt fra 
tomme coladåser og skrald 
til modellervoks levende. 

Billedserien overfor er fra 
en film, som underviser 
Elisabeth Perret-Gentil har 
lavet.


