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INDLEDNING
”Er det muligt at skabe et interaktivt onlineforløb?”
Svaret er ja! Det har vi i vinteren 2021 fået bekræftet. Men hvad skal der egentligt til, for at dette
kan lykkes? Det finder du svaret på i denne guide.
Guiden henvender sig til dig, der ønsker at lave undervisning i form af et onlineforløb. Et
onlineforløb kan laves i hvilken som helst kunstart, og i guiden vil vi komme med gode råd omkring
indhold, om processen, og om det at skabe interaktivitet online. Du behøver ikke læse guiden fra
A-Z, men kan bruge den som et opslagsværk.
Vores viden som vil fremgå i denne guide, vil bygge på den erfaring, vi har opnået i forbindelse
med egne oplevelser omkring det at lave et onlineforløb. Guiden vil i høj grad tage udgangspunkt i
et online musikforløb, som børnemusikeren Michael Back lavede i samarbejde med en børnehave i
vinteren 2021. Her lavede han et onlineforløb bestående af musikalske legestuer for børnene over
Zoom. I den forbindelse vil vi gerne sige en stor tak til Børnehaven Valmuen for at deltage i
projektet, for sparring og et godt samarbejde.
Den online verden er en stor og finurlig verden, og mange ting kan have indflydelse på, hvordan
kommunikationen fungerer online. Derfor er det ikke muligt at imødekomme alle problematikker,
du som kunstner kan stå overfor, men vi håber nu alligevel, at guiden kan klæde dig godt på til at
turde springe ud i at lave online og interaktiv undervisning.
Guiden er udarbejdet af Mathilde Juul Back Jensen - kommunikationsmedarbejder i Musik og Sjov
for børn i samarbejde med børnemusiker Michael Back og BMMK.

God fornøjelse!
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INTRO TIL ET ONLINEFORLØB MED BMMK
Der findes enormt mange fordele ved at lave et onlineforløb. Vi vil fremhæve tre af dem:
1.

Det er en god måde at interagere med institutionen/skolen på, når/hvis det ikke er muligt
at mødes fysisk med dem.

En god og personlig måde at kommunikere og interagere med institutionen/skolen på.
3. Du kan være fleksibel i forhold til din undervisning og er ikke afhængig af, hvor den rent
geografisk foregår.
2.

HVAD KRÆVER DET AF KUNSTNEREN?
Når du skal lave et online og interaktivt forløb, kræver det noget af dig som kunstner. Du skal:
•

Tænke ud af boksen – Hvordan kan den undervisning, jeg plejer at lave bruges online, og
hvordan kan jeg skabe interaktivitet, når nu jeg kun kan se institutionen/skolen online?

•

Sætte dig ind i den digitale platform, du vil bruge – Alle digitale platforme er forskellige,
og derfor skal du sætte dig ind i de funktioner, som den platform DU vil bruge til dit
onlineforløb. Så bliver du samtidig også i stand til at guide institutionen/skolen i
platformen, hvis der opstår udfordringer undervejs.

•

Have styr på dit indhold – Hvad er det, du gerne vil videreformilde til dine deltagere fra
institutionen/skolen? Hvad skal der ske? Sørg for at have dit indhold og en klar plan på
plads allerede fra start. Det er en fordel for dig selv og institutionen/skolen. Indholdet af
forløb kan planlægges i samarbejde med institutionen/skolen på et formøde.

•

Have overblik over, hvilket tekniskudstyr du selv har, samt hvilket udstyr
institutionen/skolen har - Udstyret (kabler, internet, kamera, computer mm.) kan have
afgørende betydning for, hvor godt kommunikationen online fungerer, så det er en fordel
at orientere dig heri.

•

Gå på kompromis – Selvom man kan flytte mange ting fra den ”rigtige” og fysiske verden
til at foregå online, vil det aldrig blive, som det plejer at være. Men det kan sagtens lade sig
gøre at give institutionen/skolen en god interaktiv oplevelse online.
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HVAD KRÆVER DET AF INSTITUTIONEN/SKOLEN?
Det er vigtigt, at institutionen/skolen bliver klædt godt på til dit onlineforløb. Det vigtigste, de skal
være opmærksom på, og som det er vigtigt du videreformidler til dem, er, at de skal:
•

Være indstillet på et anderledes projekt – Når kommunikation forgår online, er det ikke
sikkert at alt bliver, som det plejer – men de får stadig en god oplevelse med kvalitet.

•

Være indstillet på at være problemløsende – Der kan nemt opstå tekniske udfordringer,
når kommunikationen foregår online. Derfor skal institutionen/skolen være klar på at
undersøge, hvad problemerne kan skyldes, hvis dette sker. Selvfølgelig i fællesskab med dig
som kunstner og sparringspartner.

Vi har også udarbejdet en guide til institutionen/skolen – ”Sådan deltager I i et onlineforløb”, som
du kan videresende til dem. Med den vil de blive yderligere klædt godt til det onlineforløb, de skal
være en del af.
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FORMØDET
Inden dine undervisningsgange afholdes, anbefaler vi, at dig og en nøgleperson fra
institutionen/skolen afholder et formøde. Formødet skal lægge grobunden for onlineforløbet og
jeres samarbejde. Her anbefaler vi, at I tager en snak om:
•
•
•
•
•
•
•

Kunstnerens og institutionens/skolens forventninger til onlineforløbet
Datoer for afvikling af onlineforløbet
Antal af undervisningsgange
Varighed af undervisningsgange
Indholdet af onlineforløbet
Din og institutionens/skolens erfaring med at arbejde online
Det tekniske udstyr (computer, iPad, højtaler, mikrofon) som institutionen/skolen har til
rådighed

En anden mulighed er også at afholde to formøder; ét hvor i snakker om indhold,
forventningsafstemning og planlægning, og ét som udelukkende handler om at skabe overblik over
det tekniske udstyr – det er helt op til jer og institutionen/skolen, og hvad I har brug for.
Et godt råd er at afholde formødet i selve den digitale platform, som onlineforløbet skal foregå
over, fx Zoom, frem for et almindeligt telefonmøde. På den måde får institutionen/skolen visuelt
og praktisk stiftet bekendtskab med platformen, og hvad det kræver for at komme ind i et
onlinemøde. Samtidig kan I se hinanden via webcamera, hvis I altså ønsker det, have mulighed for
at kigge hinanden i øjnene og aflæse ansigtsudtryk – det kan være en fordel somme tider for at
øge kommunikationen.
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IDEER TIL OPSTILLING AF DIT UDSTYR
Der er mange måder, du kan lave din opstilling på. Mulighederne afhænger af, hvilket udstyr du
har tilgængeligt.
Da Michael lavede sine musikalske legestuer for børnehaven Valmuen, brugte han følgende:
•

En computer (Macbook) – Den havde en god indbygget mikrofon (OBS: Vi anbefaler, at
man går live fra en computer, fordi at man via en computer ofte har de mest optimale
indstillinger for opsætning af lyd og billede.

•

Et trådløst headset i ørene – Så han havde lyden helt tæt på

•

Et eksternt kamera – Et kamera af mærket Panasonic på stativ – Det gav et bedre
billedkvalitet

•

To lamper – Så han havde skarpt lys. Det kan være en fordel, hvis du står i et rum, hvor der
er begrænset lys

Hans opstilling ser du på nedenstående billede:

Når du skal finde ud af, hvilket opstilling du skal have, skal du forsøg at tænke over, hvor meget
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plads du har brug for at bevæge dig på. Samtidig er en god huskeregel at tage udgangspunkt i;
Hvad er det, du gerne vil? Og hvilket udstyr har du så brug for, for at kunne gøre det? Vi vil nu
forsøge at visualisere nogle af de mange muligheder for opstilling, du kan lave.
Obs: Hvis du vælger en opstilling med en ekstern højtaler, så vær opmærksom på at placér
højtaleren et godt stykke væk fra din mikrofon. Dette for at undgå forstyrrelser i lyden.

DEN SIMPLE OPSTILLING MED COMPUTER

8

OPSTILLING MED TV-SKÆRM
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OPSTILLING MED PROJEKTER
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OPSTILLING MED EKSTERNT KAMERA
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AT SKABE INTERAKTIVITET
I denne tid er det vigtigt at overveje, hvordan du kan lave dine aktiviteter online – for det kan man
med de fleste aktiviteter, vil vi våge at påstå. Det handler blot om at tænke ud af boksen, og
justere det du plejer at gøre, så det i stedet kan foregå digitalt.

BRUG AF WEBCAM
I forløbet med børnehaven lykkedes det Michael at interagere med børnene og voksne, som
deltog i hans musikalske legestuer. Dette lykkedes i høj grad fordi han, foruden at kunne tale med
børnene via sin mikrofon, kunne se dem via et kamera – i dette tilfælde et webcam.
Vi ved at det i nogle situationer, ikke er nødvendigt at institutionen/skolen har deres webcam
tændt ved fx et webinar, som i højere grad er en envejskommunikation, hvor du som kunstner
holder et oplæg og eventuelt til sidst står klar til at besvare spørgsmål fra institutionen/skolen
Men i det tilfælde, hvor du skal formidle kunst – og i Michaels tilfælde musik til børn – kan det
være en god ide at se, hvordan dine institutionen/skolen interagere og reagere på og med det
information, de får fra dig.
Webcamet kan styrke interaktivteten i dit onlineforløb, og vi mener, der er følgende fordele ved at
begge parter har webcam slået til:
•

Du kan se deltagerne fra institutionens/skolens ansigt og (dele af) kropssprog – Fx om de
danser med, klapper eller har blikket rettet mod dig.

•

Du kan visuelt fange stemningen i rummet, selvom du ikke er der – Fx hvis et barn
begynder at lave sprællemand, så kan du nemt visuelt fange barnets idé og integrere den i
din leg.

•

Driller lyden, eller har institutionen/skolen ikke en mikrofon, kan I nemt kommunikere via
kropssprog - På den måde kan I i fællesskab finde frem til, hvad hinanden siger. Fx ”Nik hvis
I kan høre mig”

DEN VOKSNES ROLLE
Når man interagerer med børn online, kan det være en fordel, at den voksne hjælper til med at
formidle kunstnerens kommunikation og dermed budskab. Under de online musikalske legestuer,
som Michael Back afholdte for børnehaven havde pædagogen følgende rolle:
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•

Hun var ”oversætteren” af kommunikationen – Hvis lyden svigtede, eller hvis børnene
snakkede lavt, og Michael ikke kunne høre, hvad de sagde til ham, gentog pædagogen,
hvad børnene sagde i et tydeligere sprog. Det hjalp Michael med at kunne svare på det,
børnene sagde og øge interaktionen. Omvendt kunne hun også gentage overfor børnene,
hvad Michael sagde, hvis ikke børnene i første omgang hørte det.

•

Hun holdt institutionens iPad undervejs – På den måde kunne hun med iPaddens kamera
følge børnenes bevægelser i rummet. Det gav Michael et godt udsyn til børnenes
kropssprog, og han kunne nemt kommentere på, hvad de gjorde og inddrage det i legen.
På den måde var hun også den, der stod tættest på mikrofonen i iPadden, og hun kunne
derfor tydeligt videreformidle til Michael, hvad børnene sagde til ham, hvis det var
utydeligt for ham.

•

Hun legede med – Sang Michael ”lad os lege elefanter!”, så lavede pædagogen en snabel
med sine arme og legede med. Det motiverede børnene til at gøre, hvad Michael sang, de
skulle gøre, fordi de kunne spejle sig i pædagogens bevægelser. På baggrund af Michaels
25 års erfaring som børnemusiker er det en generel overbevisning, vi har – leger de voksne
med, vil børene også gøre det. På den måde får børnene helt klar den bedste oplevelse.

Derfor er det vigtigt at fortælle den voksne/pædagogen inden dit onlineforløb går i gang, hvilke
forventninger du har til hans/hendes rolle afhængig af hvilken kunst, du vil formidle til børnene.
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NÅR ONLINEFORLØBET ER SLUT
Når dit onlineforløb er slut, anbefaler vi, at du sender institutionen/skolen en ”tak for denne gangE-mail”. Så får I sammen en fin afslutning på det hele. I E-mailen anbefaler vi også, at du skriver
nogle spørgsmål om det onlineforløb, I netop har lavet sammen, som institutionen/skolen kan
svare på. På den måde vil du få noget konstruktivt feedback, som du kan bruge til at videreudvikle
og forbedre dine egne online formidlingsevner.
Et godt råd er at sende denne E-mailen umiddelbart efter sidste undervisning, så
institutionen/skolen har onlineforløbe frisk i erindringen.
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GODE RÅD
Som du måske har fået en forståelse for efter at have læst guiden, er der nogle ting, du skal være
opmærksom, når du vil lave et onlineforløb. Vi har samlet nogle af de vigtigste ting, du som
kunstner skal huske.

Gode råd til dig:
✔Vær godt forberedt i dit indhold - Så har du også mere overskud til at håndtere tekniske
udfordringer, hvis de opstår.
✔Sørg for at afholde et fyldestgørende formøde med en fra institutionen – Her er
forventningsafstemningen vigtig, så I imødekommer i alles behov. Hold jeres formøde online
og tag en snak om onlineforløbets indhold og institutionens udstyr.
✔Set dig godt ind i din platform – På den måde vil du være i stand til at løse eller guide
institutionen/skolen i at løse eventuelle tekniske udfordringer
✔Tjek din internetforbindelse inden du går live – Det gør du ved at tage en speedtest. Det
mest stabile internet får du ved at sætte et internetkabel i din enhed. Dit internet kan være
afgørende for, hvordan dit onlineforløb fungerer.
✔Sørg for at teste dit setup i god tid – (lyd, kamera, internet osv.) Måske kan du få hjælp fra
en ven eller veninde, der sidder i et andet lokale for at høre det fra et modtagerperspektiv.
✔Gå live 5-10 minutter før – Så har både du og institutionen/skolen mulighed for at teste
udstyr og teknik, inden selve undervisningen starter.
✔Sørg for at have en direkte forbindelse til institutionen/skolen, hvor I kan interagere –
Det kan du have via samtale- eller chatfunktionen i den valgte platform, som onlineforløbet
skal foregå over. Det kan også være via telefonisk kontakt, hvis du eller institutionen/skolen
får problemer med internettet eller den digitale platform.
✔Husk at tilslutte strøm – Dette gælder for alle de enheder, du bruger fx computer, tablet,
højtaler, Tv-skærm mv.
✔Slå pauseskærm fra – Dette er til dig, der går live fra en computer. Således undgår du, at
computeren går i ”dvale/pause-mode”, mens du sender live, og du eventuelt ikke har rørt
ved musen et stykke tid. Obs: vigtigt
✔Sikre dig at institutionen har modtaget dit link til onlinemødet – Hvis ikke de har linket,
kan de ikke komme ind og være med i din undervisning.
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✔Hjælp og guide institutionen/skolen - Hvis de får brug for sparring eller teknisk assistance.
Igen kan det være en fordel, hvis du er så godt inde i programmet, at du vil kunne hjælpe
dem, når de møder udfordringer (vi håber denne guide kan hjælpe dig til at guide
institutionen/skolen).

Institutionen/skolen er en kæmpe del af dit onlineforløb. Vi har derfor samlet de vigtigste råd, du
som kunstner kan give videre til institutionen/skolen inden onlineforløbet.

Gode råd du kan give videre til institutionen/skolen:
✔Anbefal institutionen/skolen at deltage online via en bærbar computer – Således undgår i
flest tekniske problemer med lyden. Hvis ikke de har sådan en til rådighed, kan de sagtens
bruge en tablet. De skal bare være opmærksom på, at der vil være nogle begrænsninger i
deres indstillinger samt lydkvaliteten. Dem må I prøve at løse i fællesskab, hvis de opstår.
✔Spørg ind til deres tekniske udstyr - Ved at du får en forståelse for, hvilket udstyr de har
tilgængeligt i institutionen/skolen (computer, iPad/tablet, HDMI-stik, (bluetooth)højtaler,
mm.) får du også en forståelse for dem, og hvordan de vil komme til at opleve dig på online.
Denne viden kan imødekomme og forbygge mange tekniske udfordringer i både den fysiske
opstilling af deres udstyr, men også i forhold til indstillingerne i den digitale platform.
✔Bed dem om at tjekke deres internetforbindelse – Så kan de teste, hvor god en
forbindelse, de har til dig i det lokale, de sidder i. Det kan gøres på www.speedtest.net. Den
mest optimale forbindelse vil de få, hvis de sætter et internetkabel i deres computer. Vi ved
godt dette ikke altid er muligt, men gør dem opmærksom på muligheden – måske tænker de
ikke over det selv.
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AFSLUTNING
Vi håber, denne guide har givet dig et indblik i, hvad det indebære at lave et interaktivt
onlineforløb. Vi ved, at er man ny inden for det online univers, så kan det måske virke som en stor
mundfuld, de ting vi nævner.
Vi har dog et vigtigt budskab: Kast dig ud i det – det online univers er ikke farligt!
Jo flere gange du prøver, jo mere praksis erfaring får du. Og vi kan garantere dig for, at hvis du
prøver at afholde én online undervisning, så ved du allerede meget mere, end du gjorde til at
starte med – Vi taler af erfaring J
Har du kommentarer eller idéer til guiden, eller synes du den mangler noget? Så er du velkommen
til at skrive en mail til BMMK på kmo@vesthimmerland.dk. Så hjælper du os med at gøre den
mere hjælpsom og aktuel for andre i din situation.
Vi har også lavet en anden hjælpsom guide til dig. Guiden hedder ”En guide til Zoom: BMMK online
– Til dig som kunstner” som tager udgangspunkt i den digitale platform Zoom. Her gennemgår vi
trin for trin, hvordan du begår dig på Zoom. Samtidig imødekommer guiden nogle af de tekniske
og mest gænse udfordringer, du kan opleve ved at bruge Zoom. Den kan downloades gratis på
BMMK’s hjemmeside.
Tak for din tid og pøj pøj med dine onlineforløb!
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