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Digitale
kreative

fællesskaber

I N S P I R A T I O N S M A G A S I N  

 • januar 2022



De digitale medier kan understøtte

fællesskaber, når børn og unge interagerer

med hinanden på digitale platforme og når de

anvendes til at udbygge og understøtte

kreative fritidspædagogiske værksteder. I

forskningsprojektet har pædagoger og

forskere udviklet og afprøvet aktiviteter ude i

institutionerne. I dette inspirationsmagasin

kommer der uddrag af disse aktiviteter. Vi

håber, at aktiviteterne kan give inspiration

ude i skoler og fritidsinstitutioner rundt om i

landet. 

Tak til Marievangsskolen, Ung Slagelse, Klub

Norden, Søndenvinden SFO, Cassiopeia,

Vemmedrupskolen, Oliemøllen, Krudttønden,

Gørlev Skole og Huset, samt en stor tak til

BUPL, der har støttet projektet. Venlig hilsen

Katrine Løth, Mikkel Hald, Marianne

Brodersen, Anne Winther og Mikkel Snorre

Boysen. 

Digitale medier er en stor del af børns og

unges liv. De spiller, de leger, de interagerer,

de producerer, de skaber venskaber og de

bringer teknologien med sig ind i den

fritidspædagogiske hverdag. Fordi

teknologien udvikles så hurtigt, kan det være

vanskeligt at finde en tidsvarende måde at

bruge medierne i en pædagogisk kontekst. I

forskningsprojektet 'digitale kreative

fællesskaber' har pædagoger og forskere

arbejdet sammen om at få det fulde udbytte

af digitale medier. 20 pædagoger fra 6

klubber og 4 SFO’er, samt 5 forskere fra

Professionshøjskolerne Absalon og KP har

medvirket. Desuden er der hentet inspiration

hos fx Strøm til Børn og Gaming Gruppen.

fra pædagoger 
TIL PÆDAGOGER 



Digitale 
spil og
analog leg
L E G  P Å  T V Æ R S

I projektet har der været mange eksempler på

digitale spil, som tages med ud i den ”virkelige”

verden og dermed spilles analogt. Her har spillet

”Among us” været meget udbredt og det egner

sig rigtig godt til netop at skabe fællesskab på

tværs af klasser og venskaber. Alle får kendte

roller og opgaver, så kan spilles sammen uden,

at man kender hinanden fra andre

sammenhænge. Børnene kender ofte reglerne

bedre end de voksne og spillet er dermed let at

sætte i gang.

Et eksempel på et spil, der også krydser

grænsen mellem det digitale og det analoge er

Pokemon'Go. Flere institutioner afholder fælles

Pokemon-ture hvor børn, unge og voksne går

sammen og spiller spillet.

Følg børnenes interesser 
Sammensæt grupper på tværs af
børnevenskaber 
Involver dig som voksen

G O D E  R Å D

evt. mobiltelefoner 
Følg børnenes ideer
Eksempler kan findes på pinterest (medie)

H V A D  S K A L  D E R  B R U G E S



Det
kreative
digitale 
F R A  F O R B R U G E R  T I L  S K A B E R

Der er rigtigt mange børn og unge ude i klubber

og fritidsordninger, der ser klip og videoer på

YouTube, TikTok og lignende. En anseelig andel af

disse videoer handler om kreative idéer og diverse

hacks, og det er oplagt at bruge disse videoer til

inspiration i de kreative værksteder, hvor

materialer og voksenhjælp er lige ved hånden.

En stor del af de unge har desuden en interesse i

selv at lægge indhold op på sociale medier, og ved

at kombinere denne interesse med populariteten i

kreative YouTubevideoer kan man hjælpe de unge

med at gå fra at være forbruger til at være skaber. 

Aktiviteten går altså ud på, at de unge selv

producerer krea-videoer à la dem, man kan finde

på YouTube. I små 2-3mandsgrupper finder de i

fællesskab frem til, hvad de gerne vil vise i deres

video, de øver sig på de kreative færdigheder, der

skal formidles i videoen. Alt efter hvor gamle,

børnene er, kan man som voksen vælge imellem

en mere eller mindre tilbagetrukket rolle i forhold

til denne proces. Nogle gange skal der bare stilles

et lokale og nogle materialer til rådighed, og andre

gange må man desuden påtage sig rollen som

idégenerator, facilitator og klipper.

Se på forhånd lignende film med de unge på
YouTube, så de kan få en idé om, hvad slags
video, de gerne vil lave 
snak med de unge om, hvad der virker og
ikke virker, når de selv ser klip på YouTube.
beslut om indholdet skal lægges op på en
YouTube-kanal oprettet til formålet,
instistutionen egen kanal, hvis der allerede
findes en, eller måske et helt andet sted -
f.eks. en blog e.l.
Få styr på GDPR-regler i god tid og indhent
de fornødne tilladelser fra forældre 

G O D E  R Å D

Mobil eller tablet til at filme
De materialer, som skal indgå i krea-videoen
(evt stillet klar på forhånd)

H V A D  S K A L  D E R  B R U G E S



Filmværksted 
D E T  K R E A T I V E  S A M A R B E J D E  

Et filmværksted kan være et rigtig godt sted for

børn og unge, i fællesskab at lege og eksperimenter

med digitale værktøjer. I et filmværksted arbejder

en gruppe sammen om arbejdet med brainstorm,

manuskript skrivning, rolleudvikling, filmoptagelse

samt den endelige redigering og klipning af filmen.

Der er forskellige roller der tildeles fra starten i en

demokratisk proces. Der skal være roller som

skuespiller, instruktør, klipper, make-up artist eller

andet og der kan sagtens være flere om en rolle.

Rollerne kan eksempelvis fordeles via en

(hemmelig) afstemningsproces. På denne måde er

det i høj grad børnene selv, der har hovedansvaret

for de film der bliver lavet, mens pædagogen hele

tiden arbejder med at rammesætte og samle op

eller bidrage med teknisk ekspertviden eller

lignende. Mængden af voksenhjælp afhænger

selvfølgelig af den konkrete kontekst som denne

pædagog beskriver det her:

"Alt afhængig af hvilken karisma instruktøren har,

altså den instruktør de [børnene] har valgt, der skal

være instruktør. Fordi det er nemlig et valg. Folk

vælger en instruktør, fordi de vælger at afgive

noget magt til den person. Afhængig af hvor meget

den person kan samle folk, træder jeg tilbage eller

går frem i forhold til hvor meget jeg skal hjælpe den

her person for at få ting gennemført". (s. 39 i

rapporten)

Vær, som altid, opmærksom på det
forpligtende element. Vi skal kunne regne
med at vi alle deltager og bidrager til
værkstedet.
Kom med forslag til temaer eller genre hvis
den kreative proces er gået i stå.
Sæt jer ind i de tekniske funktioner på
forhånd.

G O D E  R Å D  

 Ipads eller lignende tablets
 Gerne et lokale med en PC til klipning og
redigering

H V A D  S K A L  M A N  B R U G E ?



Podcast
M E D  O G  F O R  B Ø R N  

En aktivitet der har været populær i projektet er

podcast, der er lavet af de unge selv. Her er det

de unge, der selv vælger emnet i samarbejde

med pædagogen. Pædagogen fungerer som

sparringspartner og eksempelvis som

interviewer i selve podcasten. Emnerne kan

være mange, lige fra hverdagstemaer og ”lette”

emner til andre, mere ”tunge” tematikker som

fx mobning, venskaber eller kærlighed/sex.

Podcast bliver på denne måde en udtryksform

og et afsæt for dialoger og diskussioner fra unge

til unge samt unge til voksen/pædagog. At lave

podcast om emner der er vigtige for

målgruppen kan være en god mulighed for at

opnå et egentligt unge-perspektiv.

Sørg for at alle får mulighed for at byde ind
på emner. Også dem, der ikke siger så
meget.
Hjælp de unge med at fastsætte struktur og
rammer for podcasten.
Tal med de unge om, hvordan podcasten
skal bruges. Hvem skal høre den?

G O D E  R Å D  

Et digitalt enhed (gerne smartphone) med
mikrofon der kan optage til wave eller mp3-
format.

En ekstern mikrofon kan være en fordel, da
det kan være svært at få lydniveauet
ensartet og tilstrækkeligt højt.

H V A D  S K A L  M A N  B R U G E ?



Vis os et nyt
spil! 
B Ø R N  S O M  C O A C H   

I klubber og fritidsordninger er det ofte de samme spil

og programmer der bruges intensivt i de computerrum

der er til rådighed. Titlerne kan varierer fra institution til

institution, men ofte er det de mest kendte spil der

bliver spillet mest. For at udvide

deltagelsesmulighederne i computerrummet for så

mange som muligt, både i fht. alder og køn kan man

afsætte tid til at, et barn eller ung tager rollen som spil-

coach. En spil-coach præsenterer et nyt spil som

vedkommende kender godt og som ikke typisk bliver

spillet i computerrummet. I projektet har vi især haft

erfaring med forskellige Roblox spil samt Minecraft

hvilket er spil der ofte appellerer på tværs af køn og

alder.

Rollen som coach kræver, ud over viden om selve spillet,

også en evne til at formidle spillets regler og funktioner

og at motiverer og engagerer fx yngre børn i spillet.

Dette kræver ofte hjælp og stilladsering fra pædagogen,

samt en klar beskrivelse af hvad coach-rollen

indbefatter. Rollen som coach kan positionerer den

unge på nye måder, samt sætte fokus på nye

kompetencer og evner.

Vær opmærksom på de børn/unge, der ikke
besøger computerrummet så ofte. Måske er
de potentielle spil-coaches?
Vær tydelig i hvad coach-rollen indebærer.
Vær klar til at hjælpe coachen hvis det er
nødvendigt
Vær selv nysgerrig som voksen. Sæt den
unge i rollen som ekspert!

G O D E  R Å D  

Et computerrum
Børn og unge, der ved noget særligt om et
specifikt spil
En nysgerrig voksen

H V A D  S K A L  M A N  B R U G E ?



Digitalt 
musikværksted
F Æ L L E S S K A B  G E N N E M  L Y D

Udbredelsen af musik som aktivitetsform i klub og

fritidsområdet er ofte afhængig af, om institutionen har

konkrete faciliteter som fx musik/øvelokaler,

software/hardware eller om personalet har musiske

kompetencer og erfaring i forvejen. Ofte er det disse

rammefaktorer der står i vejen for at man kan tilbyde

musiske aktiviteter til børn og unge, hvilket er en skam,

da musiske aktiviteter kan udvide de mulige

fællesskaber og tilbyde nye udtryksformer, som mange

børn og unge kan have glæde og gavn af. 

En enkel måde man kan komme i gang med digital

musik på, er at besøge googles hjemmeside Chrome

Music Lab. Her er en række små mini-programmer der

hver især formidler et musisk tema. Der er

spektrogrammer hvor man kan se lydbølger visuelt og

der er forskellige sequencere hvor man kan lave enkle

melodier og rytmer.

Det min-program i Music Lab der er særlig brugbart i

forhold til målgruppen er Song Maker. Song Maker er en

meget enkel musik-sequencer, hvor man kan

programmere et enkelt beat, samt en enkel melodi.

Song Maker kan potentielt åbne op for samarbejds-

projekter hvor beats, melodi, rap og rim smelter

sammen. 

Ethvert device der har en browser samt en
lydudgang
Hovedtelefoner, højttalere samt
hovedtelefon-splitter så flere kan hører
gennem hovedtelefoner samtidig

G O D E  R Å D  

Sæt jer ind i de tekniske funktioner på
forhånd
Lad ikke mangel på erfaring med musik stå i
vejen. Vær en nysgerrig rollemodel

H V A D  S K A L  M A N  B R U G E ?



https://bupl.dk/wp-
content/uploads/2017/11/filer-
digitale-kreative-faellesskaber-
forskningsrapport-dec-2021-
snorre-phabsalon-47.pdf

1 Forskningsrapport 

https://musiclab.chromeexperime
nts.com/

2 Musik program 

https://cfdp.dk/

3
Center for digital dannelse

https://faktalink.dk/titelliste/youtu
be00

4 Viden om youtube

https://www.smaap.dk/

5 Film ideer

https://skoletubeguide.dk/lav-
podcasts-og-lydfortaellinger-med-
wevideo/

6 Podcast 

https://www.medieraadet.dk/medi
eradet/spil/fra-computerspil-til-
fysisk-aktivitet

7 Digital/analog leg

https://www.pinterest.dk/

8 Pinterest


