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HVAD ER DIGITAL 
HISTORIEFORTÆLLING?
Digital Storytelling eller digital historiefortælling 
er en metode, som har vist sig at være et vigtigt
værktøj til at arbejde med at øge empowerment 
og tilhørsforhold hos især udsatte grupper. Må-
let er at give deltagerne en stemme, og selve 
processen tilbyder rum til selvrefleksion, samt 
udvikling af selvforståelse og identitet hos delta-
gerne. Deltagerne får mulighed for at fortælle og 
dele en personlig historie i en faciliteret gruppe-
proces, og udvikler således deres forståelse for 
gruppedynamik og kommunikation. De arbejder 
kreativt med at læse og skrive samt med IT gen-
nem arbejdet med manuskript, voice-over og re-
digering af deres egen korte film.

FORVENTEDE RESULTATER 
-  Den innovative metode, digital historiefortæl-

ling, tilpasset behovet hos deltagere med ud-
viklingshæmning.

-  Professionelt trænede undervisere/hjælpere 
til mennesker med udviklingshæmning, kvali-
ficeret gennem en 5 dages “train-the-trainer” 
workshop, hvor de vil blive trænet i, hvordan 
de skal facilitere denne let tilgængelige og 
sjove metode til at opkvalificere mennesker 
med udviklingshæmning og bruge den som et 
supplement i deres eksisterende undervisning/
program.

-  En nyudviklet implementeringsmanual til un-
dervisere/hjælpere, som arbejder med men-
nesker med udviklingshæmning

-  En nyudviklet guide til mennesker med ud-
viklingshæmning, med simple og forståelige 
guidelines til metoden.

-  Udvikling og opkvalificering af grundlæggen-
de evner (især digitale og boglige evner) hos 
mennesker med udviklingshæmning, som vil 
øge deres mulighed for at deltage ligeligt i 
samfundet.

PROJEKTET ADRESSERER  
TO MÅLGRUPPER

MÅLET MED DIGISTORID
Målet med projektet er at udvikle en innovativ 
læringsproces - digital historiefortælling tilpasset
mennesker med udviklingshæmning. Vi ønsker 
at levere en let tilgængelig og sjov metode til 
hjælpere der arbejder med mennesker med ud-
viklingshæmning, og give dem mulighed for at 
facilitere denne styrkende proces med deres kli-
enter.

SPECIFIKKE MÅLSÆTNINGER
-  At opkvalificere hjælpere/undervisere, som ar-

bejder med mennesker med udviklingshæm-
ning, til at facilitere digital historiefortælling 
tilpasset mennesker med udviklingshæmning, 
og således øge tilegnelsen af forskellige livs-
færdigheder for denne målgruppe, læse- og 
skrivefærdigheder, digitale evner, sociale evner, 
selvrefleksion, kommunikation osv.

-  At øge uddannelsesmuligheder for mennesker 
med udviklingshæmning, så de kan deltage fuldere 
i samfundet og forøge deres chancer for succes-
fuldt at håndtere en overgang til arbejdsmarkedet

-  At styrke grundlæggende evner (læse- og skri-
vefærdigheder og digitale evner) for mennesker 
med udviklingshæmning, og således forbedre 
deres muligheder for at deltage i samfundet på 
lige fod og øge social inklusion

-  At normalisere og opretholde brugen af den in-
novative metode, digital historiefortælling tilpas-
set mennesker med udviklingshæmning. Dette 
inkluderer praktisk implementering af selve pro-
cessen, samt udvikling af en metodisk implemen-
teringsmanual og en enkel guide for mennesker 
med udviklingshæmning til fremtidigt brug.
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