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• Workshoprække for Gentofte Kulturskoler i digital storytelling med Stopmotion animation 
og e-bogs produktion på iPad modrettet daginstitutioner

• Udvikling og design af eget undervisnings-app “infoSpotting“

• Workshoprække Buster Filmfestival med drama/stopmotion med Smartphone/iPad for 
skoleklasser i samarbejde med Buster Filmfestival og Freja Rault-Lykkeberg/Katrine Friis.

• Udstillingsmodul “Tog Coupéen“ i samarbejde med Børnemuseet Muserum i Roskilde

• Oplæg om digital storytelling på iPad med fokus på e-bøger og tegneserier i Roskilde Kommune

• Udviklingsprojekt om Digitale medier i Gladsaxe Kommune i samarbejde med UCC

• Workshop i kreativ teknologi, diskussionsoplæg om implementering af en digital kultur i 
den pædagogiske hverdag, samt workshoprække med Stopmotion og E-bogs produktion 
på iPad i Husum Menighedsbørnehave

• Undervisning i UCC Tværmodul med Frank Støvelbæk: Digitale mediers betydning og 
muligheder i professionsarbejdet

• Workshop for sprogkonsulenter i Fredensborg Kommune: Kreativ omgang med iPad ift. 
arbejde med tosprogede børn: storytelling, huskekort, e-bøger, stopmotion animation

• Fascilitering af projekt med iPad, digitale mikroskoper og digitalkamera i børnehaven 
Mariehønen i Nivå

• Stopmotion animationsforløb med 0. Klasse på Nivå Skole Syd

• Pilotprojekt med sprogstimulering og æstetiske læreprocesser i Børnehusene Kokkedal

• Udarbejdelse af speciale ”Leg og æstetik i børns digitale kultur i daginstitutionen” til Cand. 
IT på IT Universitetet i København

• Introduktionsworkshop til pædagogisk personale i Børnehusene Nivå og Kokkedal: Øvelser 
med digitalkamera, stopmotion animation, film redigering, undersøgelser med mikroskop, 
forskellige former for skattejagt, konceptudvikling

• Digital strategi og lederseminar om implementering af de digitale medier i daginstitu-
tionerne i Børnehusene Nivå og Kokkedal

OPLÆG, UNDERVISNING OG WORKSHOPS

Oplæg:
• Diskussionsoplæg om implementering af en digital kultur i den pædagogiske hverdag
• Oplæg om digital kulturforståelse eller digital storytelling i kombination med workshop

Undervisning:
• Undervisning af diverse kreative produktions- og lærings-apps på iPad
• Inspiration og undervisning af diverse digitale teknologier, som digital mikroskop, digital 

videoproduktion, digital fotografi mm.
• Udvikling af æstetiske læringsforløb ift. til folkeskole, gymnasie eller voksenundervisning

Workshops:
• Inspirationsworkshop til pædagogisk personale med diverse digitale teknologier, som 

iPad, digital mikroskop, digital videoproduktion, digital fotografi mm.
• Digital storytelling med børn og deres voksne på iPad med Stopmotion animation, 

produktion af E-bøger og video produktion

Projektarbejde:
• Udvikling af pædagogiske forløb eller projekter med digitale medier ift. læreplans-

temaerne kommunikation og sprog, natur og naturfænomener og krop og bevægelse
• Udvikling af metoder til pædagogisk dokumentation med hjælp af digitale medier
• Udvikling af digital strategi, ressource planlægning og hjælp til implementering af digi-

tale medier i den pædagogiske hverdag

Udvikling af Apps:
• Konceptudvikling og design af lærings- eller undervisnings-apps

Grafik og kommunikation:
• Udarbejdelse af visuel identitet, logo, visitkort, websider og nyhedsbreve
• Grafisk rentegning til både print og web
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LEG MED MEDIER...

...hjælper med at sætte fokus på institutionens digitale 
kultur. Tilsammen kan vi udvikle pædagogiske muligheder 
for omgangen med iPad, kamera eller andet digitalt værktøj.

Leg med Medier er en konsulentvirksomhed, som har specialiseret sig i at undervise børn 
og pædagoger i digitale teknikker, således at de kan indgå i positive læringsprocesser, hvor 
teknologien kan spille en rolle i både undervisning, dagtilbud eller fritid. Udgangspunktet for 
omgangen med de digitale medier er legen og dens æstetiske udformning. Hos Leg med 
Medier tror vi på, at medierne bør forholde sig til børnenes omverden og kan dermed være 
med til at børnene kan undersøge og medskabe deres egen kultur.

Leg med Medier efterstræber i et anerkendende og kreativt miljø at udfordre hvert enkelte 
barns nysgerrighed igennem leg og æstetiske læreprocesser. Med kamera, mikroskop, iPad, 
mikrofon eller GPS undersøger og skaber vi vores omgivelser. Vi øver os med foto og billed-
skabelse, stopmotion animation, filmredigering og produktion af e-bøger for at omfavne et 
bredt spektrum af digitale udtryksmuligheder. Vi vil gerne gør brug af vores krop og inddrage 
så mange sanser som muligt, når vi leger eller arbejder med faglighed eller læreplanstemaer.

Børns medievaner og –forbrug har ofte indflydelse på deres læring, trivsel og sociale adfærd. 
En sund og konstruktiv debat på arbejdspladsen, samt prioritering af ressourcer kan være 
med til at ændre børnenes medievaner og de voksnes opmærksomhed over børnenes medie-
forbrug. Leg med Medier har erfaring med at udarbejde digitale strategier og at vejlede 
institutioner i at bruge deres ressourcer på det væsentlige.

IT & ÆSTETIK

Digitale medier kommer særligt til deres ret, når de kobles med æstetiske læreprocesser. 
Forudsætning for æstetisk virksomhed og kreativitet er legen og en eksperimenterende 
tilgang til vores omverden – dette ligger i mediernes natur. Men hvordan kan vi og vores børn 
benytte os af mediernes kreative egenskaber?

Jeg vil præsentere fire forskellige digitale medier og metoder, der giver os muligheden for at 
undersøge vores omgivelser og den verden vi lever i. Samtidigt vil de stimulere vores sanser, 
udfordre vores nysgerrighed og udvikle vores kritiske iagttagen. Medierne bliver dermed del 
af en skabende kultur og forvandler os fra passiv modtager til aktiv udøver. Den kreative 
omgang med de digitale medier rummer legeprocesser, som er lærerige og kan gøre sig 
gældende i såvel skole, dagtilbud og fritid.

Digital kamera:
Med et kamera får vi muligheden for at indfange den verden vi lever i. For at udvikle vores 
kritiske iagttagelsesevne kræver det fokus og engagement. Med små øvelser vil vi træne vores 
blik og udfordre vores gængse forestillinger om billedkompositioner. Kompositionerne består 
af vekselvirkninger mellem lys og skygge, farver, linjer, mønstre, kontraster, perspektiver og 
synsvinkler. Vi lærer at motiv eller stemning er afhængige af billedets kommunikative evne, 
hvilke hviler i billedernes fysiske ingredienser.

Stopmotion animation:
Stopmotion animation på iPad er en hurtig, men effektiv måde at samarbejde og skabe 
resultater. Dette meget intuitive og hands-on fortællingsværktøj skaber en spændende og 
dynamisk vekselvirkning mellem deltagerne i gruppen. Igennem denne legende og yderst 
absorberende arbejdsproces kan vi på magisk vis få døde ting til at blive levende. Metoden, 
som går ude på at sætte mange billeder med en progression sammen til en lille film kræver 
flid, men belønner de flittige med sjove og effektfulde historier.

Produktion af E-bøger:
E-bogen på iPad byder på et interaktivt medieformat med integrationsmuligheder for foto, 
tegning, lyd, tekst og film. Denne udtryksmæssige diversitet gør E-bogs produktion til et af 
de mest interessante og virkningsfulde fortællings redskaber for både voksne og børn. På 
kort tid er det muligt at genfortælle klasiske historier eller omsætte nye idéer eller tanker. 
E-bogen egner sig både som lege- eller dokumentationsmedie og er fremragende i arbejdet 
med sproglig opmærksomhed og sprogstimulering.

Digital mikroskop:
Et digitalt mikroskop giver os muligheden for at undersøge alverdens ting. Vi kan for 
eksempel udforske en blomsts mikrokosmos, hvor der sandsynligvis findes små dyr, vi 
næppe kan se med det blotte øje. Objekter og overflader bliver helt abstrakte når vi kommer 
tæt på. Vi bliver opmærksomme på strukturer og materialernes opbygning. På skærmen 
kan vi følge med, tage billeder og skabe fantastiske universer – både med naturlige eller 
kunstige ting. Billedkompositionen i mikrokosmosset udvikler motorikken og stimulerer 
vores nysgerrighed og sanser.

Det er vigtigt at vi som voksne understøtter og guider børnene i deres personlige udvikling 
og deres unikke måde at forholde sig til verden på. Igennem æstetisk produktion lærer vi 
vores børn at forholde sig kritisk og udvikle deres egen kultur og fremtid - en proces, som 
kan understøttes ved brugen af de digitale medier.


