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”HvIS jeg havde været vild med computere, 
havde jeg jo nok valgt en anden uddannelse.” 
 Dét udsagn kunne mange pædagogstuderen-
de nok nikke genkendende til. Engang. Men nu 
skal nye medier være en lige så naturlig del af 
det pædagogiske arbejde som karton, maling, 
puslespil, omsorg og evnen til at hjælpe børn 
med at fungere i fællesskaber.  
 Pædagoguddannelsen Sydhavn, UCC, har 
som den første pædagoguddannelse i landet 
fået et fjerde linjefag i ’Medie, kreativitet og di-
gital kultur’. Her bliver de studerende garvede 
brugere og producenter af alt fra digital foto og 
lyd til video, animationsfilm og computerspil. 
 Det nye linjefag er udviklet af en håndfuld 
af UCC’s garvede folk inden for digital kultur. 
Tre af dem er også daglige undervisere på fa-
get, nemlig Frank Støvelbæk, Elisabeth Perret-
Gentil og Lotte Skadborg Hansen.
 ”Visionen med vores nye linjefag er, at vi 
skal være med til at uddanne pædagoger, der 
gør det digitale og de nye medier til en natur-

ligt integreret del af dagligdagen med børn og 
unge,” forklarer Elisabeth Perret-Gentil.
 Pointen er, at digitale medier i forvejen er 
en stor del af vores hverdag og kultur, men 
paradoksalt nok er stort set fraværende i den 
pædagogiske verden. Det er et problem, fordi 
pædagogerne har en vigtig opgave med at 
klæde børn og unge på til at blive reflekteren-
de analytiske mediebrugere.
 Det er gået hurtigt med at etablere det nye 
linjefag. Ideen opstod i efteråret 2009, og 
under et år efter var linjefaget blåstemplet 
i Undervisningsministeriet, og første hold 
studerende kunne sætte sig til rette som digi-
tale prøvekaniner i mediateket i Sydhavnen. 
Intentionen er, at det nye digitale linjefag skal 
spredes til alle landets pædagoguddannelser.

Læs interview med Elisabeth Perret-Gentil og Frank 
Støvelbæk om baggrunden for det nye linjefag i 
’Medie, kreativitet og digital kultur’ på side 8-11.

kOrt OM det nye 
LInjefag ’MedIe, 
kreatIvItet Og 
dIgItaL kULtUr’

De linjefagsstuderende 
skal bare det første 
halve år blandt andet 
igennem temaerne:
• Medieleg 
• Blogs
• Fotografi 
• Digital lyd 
• Video 
• Animation
• Internet
• Digitale spil
• Multimedie

nyt digitalt liniefag

Som det første sted i landet kan 
studerende på UCC’s pædagog-
uddannelse i Sydhavn specialisere 
sig i digital kultur og nye medier. 
det er intentionen, at det spritnye 
linjefag skal udbredes til alle lan-
dets pædagoguddannelser. 
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