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Introduktion og kontekst
I
denne
rapport
præsenterer
vi
fem
politiske
anbefalinger
til
implementering/introduktion af digital historiefortælling-metoden i almindelig
uddannelse af mennesker med udviklingshæmning, speciallærere og socialpædagoger.
Anbefalingerne vedrører rettigheder og muligheder for personer med udviklingshæmning
beregnet til europæiske såvel som nationale myndigheder og lovgivere. Andre instanser,
der kunne have interesse i anbefalingerne, er institutioner, der arbejder med personer
med udviklingshæmning, socialpædagoger, lærere og facilitatorer samt producenter af
læseplaner / kursusmateriale.
Alle fem anbefalinger er baseret på resultaterne af DigiStorID-projektet, der er finansieret
af Erasmus+ programmet i perioden 2018-2020 kaldet digital historiefortælling for
opkvalificering og styrkelse af borgere med udviklingshæmning, kort sagt DigiStorID.
Anbefalingerne er forskellige i deres tilgang, men de understreger alle, at digital
historiefortælling-metoden er en god måde at øge livskvaliteten for personer med
udviklingshæmning.
Den første anbefaling, Livsfærdigheder og selvbestemmelse, understreges vigtigheden af
selvbestemmelse for mennesker med udviklingshæmning. Her er fokus på WHO's
definition af livsfærdigheder og vi præsenterer en liste af livsfærdigheder, der er vigtige
for mennesker med udviklingshæmning. Der argumenteres for, at digitale
historiefortælling-workshops er effektive til at træne livsfærdigheder og styrke
selvbestemmelse for mennesker med udviklingshæmning.
I den anden anbefaling, Personcentreret tilgang, foreslår vi en mere personcentreret
omsorg, når vi arbejder med personer med udviklingshæmning. Plejepersonalet, der
arbejder med målgruppen, bør imødekomme dem som individer med forskellige
individuelle mål, drømme osv. Anbefalingen argumenterer for, at digital
historiefortælling-metoden kan være en vigtig del af en praktisk personcentreret tilgang i
arbejdet med mennesker med udviklingshæmning.
Den tredje anbefaling, Stereotype repræsentationer i mainstream medier, fokuserer på,
hvor vigtigt det er for personer med udviklingshæmning at have adgang til medier og være
i stand til at producere deres eget medieindhold for at blive hørt. Ydermere diskuterer
afsnittet, hvordan digital historiefortælling-metoden kan styrke individets selvværd, så de
kan modarbejde almindelige mediers tendens til at skabe negative stereotyper om
mennesker med udviklingshæmning.
Den fjerde anbefaling, Empowerment, hævder, at digital historiefortælling-processen kan
styrke målgruppen, hvilket kan føre til øget engagement og velvære. Dette vil igen
forbedre den enkeltes selvværd og dermed styrke evnen til at træffe egne beslutninger,
samt gøre det lettere at tage del i samfundet. Derfor bør metoden fremmes bredt og
inkluderes i læseplanerne for speciallæreres uddannelse såvel som i læseplanerne for
almindelig uddannelse af personer med udviklingshæmning.
Den femte og sidste anbefaling, Formidling og mainstreaming af metoden, er baseret på
resultaterne af DigiStorID-projektet og understreger vigtigheden af at integrere metoden,
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så den bruges regelmæssigt i voksenuddannelse, ikke-formel såvel som formel. Metoden,
digital historiefortælling, er et værktøj til at arbejde med empowerment for mennesker
med udviklingshæmning. For at implementere metoden bør socialpædagoger lære at
bruge metoden. Anbefalingen tilskynder derfor europæiske institutioner at overveje at
implementere metoden i de relevante læseplaner.

DigiStorID-projektet – mål, metoder og resultater
Som nævnt var DigiStorID-projektet1 (digital historiefortælling for opkvalificering og
styrkelse af borgere med udviklingshæmning) et Erasmus+ projekt med partnere fra seks
lande. Det primære formål med DigiStorID-projektet var at udvikle en innovativ
læringsmetode - digital historiefortælling tilpasset mennesker med udviklingshæmning med det formål at levere et innovativt, selvværdsstyrkende og sjovt værktøj til
lærere/facilitatorer, der arbejder med mennesker med udviklingshæmning og som kan
hjælpe dem med at opkvalificere, forstå og styrke mennesker med udviklingshæmning.
Projektet var delvist baseret på erfaringerne fra et tidligere projekt med de samme
partnere, DigiPower-projektet2 (digital historiefortælling – empowerment gennem
kulturel integration). DigiPower-projektet overbeviste partnerne om, at digital
historiefortælling er et godt værktøj til at styrke og opkvalificere folk med
udviklingshæmning (ID). Det var dog tydeligt, at metoden skulle tilpasses målgruppens
behov og ressourcer.
Den første del af projektet bestod af en behovsanalyse baseret på interviews med 30
fagfolk, herunder socialpædagoger, der arbejder med mennesker med
udviklingshæmning i de forskellige partnerlande. Behovsanalysen var vores guide til at
tilpasse metoden til vores målgruppes behov. Plejepersonale fra alle partnerlandene
deltog i en speciel train-the-trainer workshop for at stifte bekendtskab med og blive
trænet i digital historiefortælling-metoden. Vi afholdt derefter tre internationale
workshops, hvor de nyuddannede facilitatorer arbejdede med deltagere med
udviklingshæmning fra partnerlandene og hvor den tilpassede metode blev anvendt,
evalueret og videreudviklet. Resultatet af denne proces er et digital historiefortællingprogram til personer med udviklingshæmning. Deltagernes historier fra vores workshops
taler for sig selv.3
Et andet og måske mere håndgribeligt resultat fra DigiStorID-projektet er en manual, hvor
facilitatorer guides gennem processen med at facilitere en workshop i digital
historiefortælling for personer med udviklingshæmning. Projektet producerede også en
kortere og enklere let at læse vejledning til personer med udviklingshæmning. Mindre
håndgribelige resultater, som var sværere at måle, er den åbenlyse styrkelse af
deltagernes, såvel som facilitatorernes, forskellige kompetencer under workshopprocessen. Vi er sikre på, at deltagerne har videreudviklet og tillært sig nye færdigheder,
1

https://digistorid.eu/ (tilgået 26 februar 2021)
http://digipower.akademia.is/(tilgået 26. februar 2021)
3
https://digistorid.eu/videos/ (tilgået 26. februar 2021)
2
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såsom øget selvrefleksion og evnen til at lytte, sociale kompetencer, skrivefærdigheder,
kreativitet, at benytte sig af digitale værktøjer osv.
Effekten af projektet arbejder på forskellige niveauer. Deltagerne er glade og stolte efter
at have deltaget i en workshop af denne art, og facilitatorerne har lært et sjovt nyt
værktøj. Så det har haft konsekvenser for alle involverede. Den erfaring og viden, som
projektet er nået frem til, vedligeholdes gennem vores manualer, online digitale historier
fra vores workshops og af facilitatorerne, når de anvender metoden yderligere i deres
arbejde med mennesker med udviklingshæmning.
Baseret på erfaringerne fra workshops, hvor vi så, hvordan programmet fungerer i praksis,
og den mere generelle evaluering af digital historiefortælling-programmet, den tilpassede
metode og byggestenene, anbefaler alle involverede partnere implementering og
regelmæssig brug af digital historiefortælling-metoden, når den er specielt tilpasset
behovene hos personer med udviklingshæmning. Vi er overbeviste om, at det har
potentialet til at forbedre livet for mennesker med udviklingshæmning, og at det vil være
et positivt supplement til andre måder at arbejde med vores målgruppe, mennesker med
udviklingshæmning.

Konventioner og lovgivning
For at placere anbefalingerne i en bredere sammenhæng henviser vi til konventioner og
lovgivninger vedrørende projektets målgruppes rettigheder, altså mennesker med
udviklingshæmning. Alle partnerlandene har godkendt og underskrevet FN-konventionen
om handicappedes rettigheder (CRPD), som blev vedtaget i 2006 og trådte i kraft i 20084.
Når et land har godkendt konventionen, bliver den juridisk bindende.
”Selvom konventionen ikke beskriver nye menneskerettigheder, fastlægger den med
meget større klarhed forpligtelser for staterne til at fremme, beskytte og sikre
rettighederne for personer med handicap. Således præciserer konventionen ikke kun, at
stater ikke bør diskriminere personer med handicap, den beskriver også de mange skridt,
som staterne skal tage for at skabe et muligt miljø, så personer med handicap kan nyde
reel lighed i samfundet.”5
Der synes, i det mindste i teorien, at være en fælles forståelse og accept af rettighederne
for mennesker med udviklingshæmning og CRPD fungerer som en ramme eller baggrund
for landenes regler og lovgivning om handicappedes rettigheder.
Formålet med konventionen er, som angivet i artikel 1
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https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-withdisabilities.htlm (tilgået 26. februar 2021)
5
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-withdisabilities/frequently-asked-questions-regarding-the-convention-on-the-rights-of-persons-withdisabilities.html#iq2 (tilgået 26. februar 2021)
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"…at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud
kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med
andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed …”6
Definitionen af handicap er bred, og artikel 1 siger, at
“personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk,
intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer
kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.”
De generelle principper for konventionen er anført i artikel 3:









Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed
til at træffe egne valg, og uafhængighed af andre personer
Ikke-diskrimination
Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet
Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den
menneskelige mangfoldighed og af menneskeheden
Lige muligheder
Tilgængelighed
Ligestilling mellem mænd og kvinder
Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap har, samt respekt for
deres ret til at bevare deres identitet.

De principper, der er anført i artikel 3, er naturligvis alle vigtige, men i forbindelse med
DigiStorID-projektet kan nogle være mere relevante end andre, såsom respekten for den
personlige autonomi og frihed til at træffe egne valg, princippet om fuld og effektiv
deltagelse og inklusion i samfundet og princippet om tilgængelighed.
Konventionens Artikel 24 handler om uddannelse og har stor betydning for mennesker
med udviklingshæmning. Derudover er den meget relevant som kontekst for DigiStorIDprojektet, især afsnit 1 og 2. I afsnit 1 står der at
“deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til uddannelse. Med
henblik på at virkeliggøre denne ret uden diskrimination og på grundlag af lige muligheder
skal deltagerstaterne sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer samt
livslang læring… ”7
I afsnit 1 i artikel 24 i CRPD understøtter underafsnit a) - c) og afsnit 2 underafsnit a) - e),
hvad vi siger om brugen af digital historiefortælling med personer med
udviklingshæmning, da det fremmer uafhængighed, deltagelse og inklusion samt styrker
selvbestemmelse.
På europæisk plan og også inden for Den Europæiske Union (EU) er der etableret
strategier og politikker for at sikre rettighederne for personer med udviklingshæmning.
Nogle af dem påpeger, hvordan EU-landene f.eks. kan implementere CRPD. Den
6

CRPD, Article 1 (tilgået 26. februar 2021)
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-withdisabilities/article-24-education.html (tilgået 26. februar 2021)
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europæiske handicapstrategi for 2010-20208 fokuserer på handlinger indenfor otte
prioriterede områder. Inden for uddannelse (og træning) er der fokus på, hvordan man
kan fremme
“inkluderende uddannelse og livslang læring for studerende og elever med handicap. Lige
adgang til kvalitetsuddannelse og livslang læring gør det muligt for handicappede at
deltage fuldt ud i samfundet og forbedre deres livskvalitet ”.
Et af uddannelsesinitiativerne for handicappede baseret på handicappestrategien er Det
Europæiske Agentur for Inklusion og Specialundervisning.9
“Agenturet støtter uddannelsesministerierne i over 30 medlemslande, når de forbedrer
deres inkluderende uddannelsespolitik og praksis. Det samarbejder også med
tværnationale organisationer og engagerer undervisere, eksperter, elever og familier for
at sikre uddannelsesmuligheder af høj kvalitet for alle ”.
I november 2017 blev den europæiske søjle for sociale rettigheder godkendt i fællesskab
af Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Europa-Kommissionen. Det betyder, at
alle EU-institutioner og alle dens medlemsstater støtter de principper og rettigheder, der
er udtrykt i erklæringen.10 Denne søjle vedrører hovedsageligt lige muligheder på
arbejdsmarkedet og sociale rettigheder. Den europæiske søjle for sociale rettigheder
definerer 20 principper for, at Den Europæiske Union bliver mere inkluderende og mere
retfærdig og øger kvaliteten af alle europæiske borgeres liv.
En del af søjlen for sociale rettigheder er det, der kaldes Inclusion Europe11, et organ, der
fokuserer på rettigheder og muligheder for mennesker med udviklingshæmning og på at
implementere principperne fra søjlen for sociale rettigheder.
Det første princip i den sociale søjle vedrører uddannelse, træning og livslang læring og
udtrykker, at
“alle har ret til god og inkluderende uddannelse og livslang læring for at opnå og
vedligeholde færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage fuldt ud i samfundslivet
og håndtere skift på arbejdsmarkedet.”
Selvom de følgende anbefalinger, som er baseret på erfaringerne fra digital
historiefortælling-programmet, har en anden tilgang, reflekterer de alle over de generelle
principper i konventionen om handicappedes rettigheder: Respekt for individuel
autonomi, inklusiv friheden til at træffe egne valg, personers uafhængighed, fuld og
effektiv deltagelse og inklusion i samfundet; respekt for forskellighed og accept af
personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed og
menneskeheden.

8

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484 (tilgået 26. februar 2021)
https://www.european-agency.org (tilgået 26. februar 2021)
10
https://www.inclusion-europe.eu/social-pillar/ (tilgået 26. februar 2021)
11
https://www.inclusion-europe.eu/ (tilgået 26. februar 2021)
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De samarbejdende partnere mener, at implementering og praktisering af digital
historiefortælling-programmet,
tilpasset
behovene
hos
mennesker
med
udviklingshæmning, vil styrke mennesker med udviklingshæmnings muligheder i deres
eget liv.

Anbefalinger
1. Livsfærdigheder og selvbestemmelse
Udfordring:
Livsfærdigheder er evner til adaptiv og positiv adfærd, som gør det muligt for
enkeltpersoner at håndtere hverdagens krav og udfordringer effektivt. Analysen af feltet
for livsfærdigheder antyder, at der i færdighedsbaserede initiativer for fremme af ethvert
individs sundhed og trivsel, findes et sæt kernekompetencer, som er listet herunder.
De ti centrale livsfærdigheder fastlagt af WHO er:











Selvbevidsthed
Empati
Kritisk tænkning
Kreativ tænkning
Beslutningstagning
Problemløsning
Effektiv kommunikation
Mellemmenneskeligt forhold
Evne til at håndtere stress
Evne til at håndtere følelser

For mennesker med udviklingshæmning kan vi tilføje følgende som vigtige rettigheder:









Fysisk velvære
Materiel velvære
Følelsesmæssig velvære
Selvbevidsthed
Personlig udvikling
Mellemmenneskelige relationer
Social integration
Rettigheder og empowerment
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Vi argumenterer for, at det at arbejde med denne målgruppe og opnå alle livsfærdigheder
kræver flerdimensionelt arbejde og evaluering. Hele tilgangen bør være individuelt
fokuseret, skræddersyet og meget personlig.
Livsfærdigheder er relevante for mange forskellige oplevelser gennem livet.
Selvbestemmelse er en vigtig livsfærdighed. Evnen til at advokere for egne behov er en
færdighed, der kan bruges på tværs af alle livsområder som voksen i samfundet. Vi ved
også, at kommunikationsevner er af stor betydning i mange situationer hver dag.
Folk, der er selvbestemmende, ved, hvad de vil, og hvordan de får det. De vælger, sætter
mål og arbejder derefter på at nå dem. De advokerer på deres egne vegne og er involveret
i at løse problemer og træffe beslutninger om deres eget liv. Vi forventer ikke, at de gør
alt alene, men de får ting til at ske i deres liv, som forbedrer livskvaliteten.
Elementer af selvbestemmelse involverer:








At tage beslutninger
At sætte mål
Problemløsning
Evnen til at udføre opgaver så vidt muligt på egen hånd
At dele ønsker eller behov
Evnen til at interagere med andre
Evnen til at administrere egne behov

Løsning og anbefaling:
Facilitering af læring og udvikling af livsfærdigheder er en central komponent i
programmer designet til at fremme sunde vaner og mental velvære.
For at være effektiv bør undervisningen i livsfærdigheder til personer med
udviklingshæmning være en løbende proces, der gentages igen og igen for at blive en
vane i dagligdagen.
Under DigiStorID-projektet oplevede vi, hvordan vores digital historiefortællingworkshops viste sig at være meget effektive, endnu mere effektive end faglige lektioner
designet til at nå de angivne læringsmål for hver deltager og for hver aktivitet. digital
historiefortælling-programmet, der er udviklet af DigiStorID-partnerne, letter læring af
livsfærdigheder ved brug af deltagende læringsmetoder og er baseret på en social
læringsproces. Vigtige metoder, der bruges til at lette læring i livsfærdigheder, inkluderer
gruppearbejde, samtale i historiecirklen og peer-støttet læring. Indlæring af
livsfærdigheder hos mennesker med udviklingshæmning kan ikke faciliteres alene på
baggrund af information eller diskussion. Desuden er det ikke kun en aktiv læringsproces,
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den bør også omfatte oplevelsesmæssig læring, dvs. praktisk erfaring og en styrkelse af
færdighederne for hver deltager i et støttende læringsmiljø, og facilitatorer, der kender
deres elever, er perfekte til at udføre dette.
Livsfærdighedsmetoden er en interaktiv, pædagogisk metode, der ikke kun fokuserer på
videregivelse af viden, men også sigter mod at forme holdninger og udvikle
interpersonelle færdigheder. Hovedmålet med livsfærdighedsmetoden er at forbedre
den enkeltes evne til at tage ansvar for at træffe sundere valg, modstå negativt pres og
undgå risikoadfærd. Selvbevidsthed har at gøre med at kende sig selv. At være bevidst
betyder at man ved, hvordan man identificerer sine styrker, sine egne svage områder,
sine præferencer, sine ønsker, sine behov og sine følelser.
I processen med at bevæge sig hen mod selvstændighed, er der mulighed for mennesker
med udviklingshæmning for at øve sig og bruge de færdigheder, der hjælper med at
udvikle deres evne til at træffe valg, udtrykke meninger og tage ejerskab over deres egen
pleje eller hjælp.
Effekt:
Personer med udviklingshæmning kan drage stor fordel af at deltage i digital
historiefortælling-programmet i målet om at udvikle deres sociale færdigheder. Især fra
et socialt synspunkt, da de kan forbedre, hvordan de mestrer udfordrende sociale
situationer. At udvikle livsfærdigheder blandt mennesker med udviklingshæmning
handler ikke kun om en mere uafhængig livsstil, selvom det i høj grad kan bidrage. Det
handler også om at have det sjovt og nyde de daglige sociale muligheder, der følger med.
At forblive sund, få nye hobbyer, blive involveret i samfundet, opbygge relationer og
begynde at arbejde - alle disse ting bidrager til en meningsfuld livsstil for enhver voksen.
Vi er sikre på, at digital historiefortælling-programmet kan opmuntre og støtte mennesker
med udviklingshæmning på en rejse med personlig udvikling og vækst, og der er ingen
tvivl om, at det bliver givende for alle involverede.

2. Personcentreret tilgang
Udfordring:
En personcentreret tilgang gør det muligt og støtter mennesker med udviklingshæmning
i at blive involveret i at træffe beslutninger om deres eget liv. En personcentreret tilgang
betyder, at personen placeres “i centrum af tjenesten” og først og fremmest behandles
som et individ. Fokus er derfor ikke på dennes tilstand eller handicap, men på personen
og hvad personen kan. Støtte bør have som omdrejningspunkt at opnå personens
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ambitioner og være skræddersyet til dennes behov og unikke forhold.12 Det ultimative
mål er at forstå, hvad hver enkelt person ønsker og har brug for, for at leve sit eget,
personligt definerede, gode liv. I en personcentreret proces kan venner og
familiemedlemmer støtte og hjælpe med at identificere og udvikle personens styrker. Den
personcentrerede proces er den mest succesrige.13
For at voksne med udviklingshæmning kan leve et så selvstændigt liv som muligt, har de
brug for tilpassede former for beskæftigelse og støtte, hjælp og justeringer for at kunne
integrere sig i samfundet. Mange mennesker med udviklingshæmning har brug for hjælp
og pleje gennem hele deres liv. Fremskridtene i individets udvikling og succesen med at
tilpasse sig kravene og forventningerne i deres livsmiljø afhænger af niveauet af
udviklingshandicappet, rettidig og passende tidlig behandling og villighed fra
omgivelserne til at acceptere dem som de er og skabe passende lærings-, leve- og
arbejdsvilkår, som bedst opfylder deres grundlæggende behov.14
Voksne med udviklingshæmning har brug for konstant stimulering fra omgivelserne,
opmuntring og vejledning til at opretholde den erhvervede viden og færdigheder og
tilegne sig nye. Her er det nødvendigt at tage hensyn til deres primære individuelle
egenskaber, særegenheder, livserfaringer, behov og rettigheder. Vi er nødt til at se efter
individets styrker, og vores opgave er at søge efter sådanne former og arbejdsmetoder,
motivation og indhold, der udgår fra individet og dennes interesser og evner.15 Forskellige
metoder i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning er derfor meget vigtigt, på
grund af forskellige menneskers behov, evner, interesser og livsstil.
I artikel 24 i konventionen om rettigheder for personer med handicap (CRPD) står der,
at “… deltagerstaterne [skal] sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer
samt livslang læring, der tager sigte på: … at personer med handicap udvikler deres
personlighed, evner og kreativitet såvel som deres psykiske og fysiske formåen fuldt
ud”.16
Vi er nødt til først at anerkende at mennesker med udviklingshæmning spiller en aktiv
rolle i medbestemmelsen og formningen af deres eget liv og omsætte det i praksis på
forskellige mulige måder. De skal have mulighed for at kunne give udtryk for deres egne
interesser.
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https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/psychosocial/principles/Pages/person-centred.aspx (tilgået 26.
februar 2021)
13
https://www.aruma.com.au/about-us/about-disability/person-centred-approach-and-activesupport/ (tilgået 26. februar 2021)
14
http://www.zveza-sozitje.si/media/uploads/files/2_poglavje.pdf (tilgået 26. februar 2021)
15
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-withdisabilities/article-24-education.html (tilgået 26. februar 2021)
16
https://ec.europa.eu/eip/ageing/standards/general/general-documents/european-disabilitystrategy-2010-2020_en.html (tilgået 26. februar 2021)
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Den europæiske handicapstrategi for 2010-2020 fokuserer på otte prioriterede områder.
På uddannelsesområdet er der fokus på at
“fremme inkluderende uddannelse og livslang læring for studerende og elever med
handicap. Lige adgang til kvalitetsuddannelse og livslang læring gør det muligt for
handicappede at deltage fuldt ud i samfundet og forbedre deres livskvalitet ".17
De fagfolk, der under DigiStorID-projektet arbejdede med personer med
udviklingshæmning og som blev interviewet til behovsanalysen i starten, var meget åbne
og modtagelige for nye tilgange og metoder. De gav udtryk for, at de er villige til at
implementere en ny metode, hvis deres brugere eller elever drager fordel af det.
Behovsanalysen viste også, at der altid var behov for, at de lærte deres brugere eller
elever bedre at kende. De mener, at det at vide mere om deres brugeres eller elevers
personlige historier ville hjælpe dem i deres arbejde i hverdagen. Personlige historier er
altså meget vigtige for at forstå brugerne.
Løsning:
I DigiStorID-projektet udviklede vi en innovativ læringsmetode - digital historiefortælling
tilpasset mennesker med udviklingshæmning. Dette innovative, selvstændiggørende og
sjove værktøj kan hjælpe lærere og andet støttepersonale, der arbejder med mennesker
med udviklingshæmning, til at opkvalificere, forstå og styrke folk med
udviklingshæmning. Kapitel 7 i World Report on Disability understreger at
"uddannelsessystemer er nødt til at bevæge sig væk fra mere traditionelle pædagogikker
og inkludere mere personcentrerede tilgange, der erkender, at hver enkelt har evne til at
lære og en bestemt måde at lære på ”.18
En personcentreret tilgang sikrer, at vi ser mennesker som unikke individer med
værdifulde talenter og bidrag . Digital historiefortælling-metoden, som er videreudviklet
i DigiStorID-projektet, er også baseret på denne tilgang.
8

Digital historiefortælling kan forbedre forståelsen af enkeltpersoner gennem de
personlige historier, som de ønsker at fortælle og dele med andre mennesker. Denne
metode giver os mulighed for at fokusere på en person som et individ, da det tager højde
for deltagernes behov, ønsker, interesser og evner. Sammen med facilitatorerne
udforsker deltagerne i en digital historiefortælling-proces deres egne styrker og talenter.
Metoden lægger vægt på individualiseret hjælp på en måde, så deltagerne opnår den
højeste grad af inddragelse. I denne proces bliver mennesker med udviklingshæmning
lyttet til og opmuntret af facilitatorerne til at tage beslutninger. De udviklede
byggebrikker i digital historiefortælling-programmet, som er tilpasset behov og

17
18

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK304084/ (tilgået 26. februar 2021)
https://www.ndp.org.au/images/factsheets/346/2016-10-person-centred-approach.pdf (tilgået 26. februar 2021)
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karakteristika hos mennesker med udviklingshæmning, gør det muligt at drage så meget
som muligt nytte af metoden.
Digitale historier skabt af mennesker med udviklingshæmning kan udgøre en værdifuld
mulighed for at få indsigt i deres verden som individer, forstå deres behov og motivation,
kende deres ønsker, ambitioner, interesser, livserfaringer og deres måde at udtrykke
følelser på. Dette kan hjælpe lærere i deres i planlægning af nye aktiviteter og
uddannelser.
Anbefaling:
Vi anbefaler brugen af digital historiefortælling-metoden, som vi har tilpasset i DigiStorIDprojektet, til alle organisationer og foreninger, der arbejder med målgruppen inden for
formel eller ikke-formel læring. Vi mener, at vi bør gøre det muligt for mennesker med
udviklingshæmning at få deres liv beriget med forskellige former for muligheder for ny
eller dybtgående viden. Denne metode gør det muligt for lærere og andet støttepersonale
at lære den enkelte person bedre at kende, dennes behov, ønsker, interesser og evner,
hvilket kan hjælpe i yderligere læring og udvikling af personen. Personer med
udviklingshæmning har mulighed for at fortælle deres personlige historier og samtidig
forbedre deres liv/basale færdigheder, der er nødvendige i hverdagen.
Effekt:
Metoden digital historiefortælling har en stærk indvirkning på mennesker med
udviklingshæmning, da den gør det muligt for dem at blive hørt. Deres personlige historier
kan give lærere, hjælpere og andet støttepersonale en mulighed for at lære dem bedre at
kende som enkeltpersoner, og dermed kan fagpersonalet få øget indsigt i de behov,
ønsker, interesser, lidenskaber og emner, som er meget vigtige for hver enkelte person
med udviklingshæmning.

3. Stereotype repræsentationer i mainstream medier
Udfordring:
Mennesker med udviklingshæmning bliver sjældent repræsenteret i mainstream medier,
og når de bliver det, afbildes de oftest som forskellige stereotyper. For eksempel en
person, som vi skal have medlidenhed med - et offer, en syg, en skurk, den uskyldige eller
endda en, som vi kan gøre grin med. "Super-crip" er også en almindelig stereotyp;
personen bliver portrætteret som en helt på grund af deres handicap. Selvom nogle af
disse stereotyper ikke er negative, er de stadig ikke nøjagtige og kan være meget
nedladende.
Medier har en enorm indflydelse på, hvordan normer dannes og formes, og mediernes
stereotypificering er det første skridt på vej mod stigmatisering, som igen kan påvirke
mulighederne for mennesker med udviklingshæmning negativt. Mennesker med
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udviklingshæmning har ret til fuld integration i samfundet på lige fod med andre (CRDP,
artikel 3), og det er derfor afgørende at modvirke stigmatiseringsprocesserne, som finder
sted i populære medier.
Løsning:
En løsning på dette er at fremme en nøjagtigere skildring i medierne, hvor mennesker
med udviklingshæmning har en rolle, der ikke har noget at gøre med deres handicap, og
som viser dem som de individer, de er. Derudover er det også ønskværdigt at forbedre
adgangen til populære medier for personer med udviklingshæmning, så de får en
stemme. De sociale mediers platforme er let tilgængelige og kan bruges til at række langt
i målet om at konfrontere stereotyperne, som er indlejret i de mere traditionelle
medieformer. Digital historiefortælling hjælper brugere med udviklingshæmning til at
skabe deres eget indhold, som er i et perfekt format til de sociale medier; en kort videofortælling med deres egne personlige historier.
Anbefaling:
EU-medlemslandene bør overveje antistigma-kampagner for at modvirke den stereotype
repræsentation, der sker i massemedier. Disse kunne blandt andet være baseret på de
digitale personlige historier lavet af mennesker med udviklingshæmning på digital
historiefortælling-workshops. Det skal være muligt for mennesker med
udviklingshæmning at tilgå og oprette medier eller skabe eget medieindhold. Metoder
som digital historiefortælling bør bruges i vid udstrækning og hjælpere, socialpædagoger,
lærere og andre fagfolk skal trænes i dette, så de har muligheden for at hjælpe borgere
med udviklingshæmning til at fortælle deres personlige historier og dermed genvinde
deres egen fortælling.
Effekt:
Medieindhold lavet af personer med udviklingshæmning kan være medvirkende til at
udfordre de stereotyper, der skabes i massemedierne. Når individorienterede historier
får mere plads i stedet for stereotyperne, kan det være med til at reducere stigmatisering.
Kampagner kan øge bevidstheden om mennesker med udviklingshæmning og modvirke
den negative indflydelse fra stereotypificering. Digital historiefortælling kan hjælpe
mennesker med udviklingshæmning til at skabe deres eget medieindhold, som derefter
kan spredes bredt på forskellige sociale medieplatforme.
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4. Empowerment
Udfordring:
Den tilgængelige forskning om begrebet empowerment udvider vores forståelse af
empowerment. Resultaterne viser, at hovedkategorierne for empowerment-processen
blandt andet er frihed, ansvar, påskønnelse, (selv)tillid og respekt. Empowerment er en
menneskelig og individuel proces. Det er en personlig og social proces, hvor en persons
indre styrke ikke kan overføres til en anden person. Flere undersøgelser viser, at
empowerment har en aktiverende effekt på vilje til f.eks. at lægge sin tid og energi i et
job, aktivitet eller noget, som man tror på: en lav grad af empowerment resulterer i en
lav grad af engagement, mens en høj grad af empowerment resulterer i en høj grad af
engagement. Det er vigtigt at bemærke, at empowerment ikke er en permanent tilstand.
Det er dog muligt at øge følelsen af empowerment gennem støttende handlinger, som
gennem åbenhed, handlefrihed og opmuntring åbner og udvider handlerum for
mennesker med udviklingshæmning. Empowerment kan også understøttes gennem
styrkelse af en persons følelse af sikkerhed, tillid og lighed. Empowerment og velvære
lever i et symbiotisk forhold, som får dem begge til at gro.
Løsning:
Gennem livet udvikler og opbygger en person identiteter, selvbevidsthed og bevidsthed
om sin rolle gennem oplevelser og interaktion med andre mennesker. Mennesker med
handicap kan modtage ‘beskeder’ fra deres familiemedlemmer, skolekammerater,
støttepersonale og deres lokalsamfund, som både understøtter og blokerer for
empowerment. Hvis en person gentagne gange modtager afvisende eller nedladende
‘beskeder’ og over en længere periode, blokerer det meget sandsynligt for
empowerment. I den sammenhæng har de vigtigste personer omkring en person med
udviklingshæmning de vigtigste roller.
I løbet af de sidste par år er digital historiefortælling blevet anerkendt som et værdifuldt
undervisnings- og læringsværktøj, der engagerer både lærere og deres elever. Der findes
flere forskningsprojekter som har undersøgt, hvordan digital historiefortælling bruges til
at støtte undervisning og læring i uddannelse samt andre steder såsom
samfundsorganisationer og sundhedsinstitutioner. Som resultaterne fra DigiStorIDprojektet understreger, kan digital historiefortælling også være et selvværdsstyrkende
uddannelsesværktøj. Personer, der deltager i skabelsen af digitale historier, kan udvikle
øgede kommunikationsevner, når de lærer at organisere deres ideer, stille spørgsmål og
udtrykke deres meninger. Deling af historierne kan fremme fordele i følelsesmæssig
intelligens, samarbejde og social læring. Alt dette understøtter empowerment.
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Anbefaling:
Som erfaret i DigiStorID-projektet er den omfattende virkning af at bruge digital
historiefortælling som en selvværdsstyrkende læringsmetode for mennesker med
udviklingshæmning meget klar. Den nye tilpasning af metoden til personer med
udviklingshæmning, som er foretaget i projektet, bør fremmes bredt i alle EU-lande for at
styrke og understøtte empowerment. Tilpasningen af digital historiefortælling-metoden
bør introduceres til specialskoler, aktivitetscentre og boenheder for personer med
udviklingshæmning. Lærere og hjælpere bør tildeles ressourcer til at inkludere metoden i
deres arbejde. Den nye tilpasning bør også inkluderes i læseplanerne i
speciallæreruddannelse, såvel som i uddannelser inden for social- og sundhedsvæsenet.
Lærere, socialpædagoger og lignende personale, som arbejder med mennesker med
udviklingshæmning, kan være medvirkende til at forme andre menneskers holdninger om
målgruppen, når de arbejder med elever, klienter, deres familie og servicenetværk. De
har alle indflydelse på den måde, hvorpå mennesker med handicap bliver mødt i samfund
og lokalsamfundet. Dette understreger vigtigheden af specialundervisning og social- og
sundhedsarbejderes uddannelse. Det er værdifuldt for dem alle at kende til teorien om
empowerment, da viden om dette kan føre til trivsel for elever med udviklingshæmning
samt realisering af menneskerettigheder.
Effekt:
Mennesker med udviklingshæmning vil gennem digital historiefortælling være i stand til
at opnå empowerment, hvilket kan føre til øget engagement og menneskelig velvære. Det
vil være muligt for lærere og social- og sundhedsarbejdere at lære en ny
undervisningsmetode og dermed støtte deres elever og borgere hen imod en øget grad
af empowerment ved at inkludere den tilpassede metode i deres pædagogiske
værktøjskasse.

5. Formidling og mainstreaming af metoden - uddannelsesmuligheder
Udfordring:
Integration af mennesker med særlige behov vil være mere vellykket, hvis vi, ved at
fremme partnerskaber mellem skoler, daginstitutioner og andre institutioner, ikke kun
lokalt, men også internationalt, er i stand til at anvende innovative undervisnings- og
læringsmetoder, såsom digital historiefortælling-metoden. Et digitalt læringsrum giver
ikke kun muligheder for at involvere studerende med udviklingshæmning, men også at
engagere dem i interaktiv læring. Korrekt brug af digitale læringsværktøjer giver mulighed
for at øge effektiviteten af læring, udvikle elevernes uafhængighed og tilskynder dem til
at søge, opdage og opleve glæden ved læring. Nutidens unge færdes naturligt i digitale
rum - herunder også unge mennesker med udviklingshæmning. De bruger ikke kun deres
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fritid i den digitale verden, men de nyder den også, mens de lærer. Forskning afslører
imidlertid, at digitale teknologier ikke vil forbedre undervisningen, før undervisere og
socialpædagoger, som er en del af klasseværelset, vil inddrage det til fulde i læseplanen.
Løsning:
Mainstreaming betyder, at en skole placerer børn med særlige behov i klasseværelser
med deres jævnaldrende, som ikke har handicap. Mainstreaming kan ske i sammenhæng
med en hjælpelærer, som er med til at sikre en balance mellem de studerendes
indlæringsmuligheder og deres særlige uddannelsesmæssige behov. At snakke om
mainstreaming inkluderer indholdet af uddannelse, læreruddannelsen, hjælp til
studerende og lærere samt evaluerings- og organisationsprocessen. Alle europæiske
lande er forpligtet til at styrke deres uddannelsessystemer. De arbejder med dette mål på
forskellige måder, som afhænger af deres erfaring og nuværende kontekst og historie.
Visionen med almindelig uddannelse er at sikre læringsmuligheder af høj kvalitet for alle
studerende, herunder dem med særlige uddannelsesbehov. The European Agency for
Special Needs and Inclusive Education er en vigtig europæisk organisation, der er ansvarlig
for forbedring af uddannelsespolitikken og praksis for studerende med særlige behov.
Agenturet udarbejder anbefalingerne til gennemførelsen af de internationale politiske
direktiver, som skal baseres på systematisk indsamling og analyse af data samt
bevismateriale til at guide implementeringen af de relevante inkluderende
uddannelsesmæssige bestemmelser og mål (https://www.disability-europe.net/).
Det er vigtigt at gøre The Agency for Special Needs and Inclusive Education
opmærksomme på, at digital historiefortælling-metoden er egnet til at blive inkluderet i
læseplanen. Digital historiefortælling er et værdifuldt og gavnligt multimedieværktøj til
undervisning af studerende med udviklingshæmning, og undervisere bør bestræbe sig på
at finde flere måder, hvorpå de kan integrere det i deres arbejde. Mere specifikt er det
teknologiske værktøj, der bliver brugt i sammenhæng med digital historiefortælling især
effektivt til at udvikle uddannelseskompetencer og motivere mennesker med
udviklingshæmning til at lære at anvende teknologi effektivt i hverdagen. Hjælp til
studerende med handicap ydes af uddannelsesinstitutioner blandt andet udført af
specialpædagoger, taleterapeuter, hjælpelærere, tegnsprogstolke osv. Disse fagfolk kan
assistere mennesker med handicap i at lære at skabe digitale historier, men de har også
brug for at kende digital historiefortælling som en metode.
Udviklingshæmning er ikke en sygdom, men et specielt behov, der ofte kræver støtte
gennem hele livet. Derfor er det vigtigt at behandle mennesker med udviklingshæmning
som individer, der kan forbedre deres færdigheder. Vi skal forstå, at udviklingsprocessen
fortsætter uophørligt.
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Anbefaling:
FN's konvention om handicappedes rettigheder (2006), artikel 24 og 26, handler om
rettigheder til uddannelse og rehabilitering. Det er afgørende for alle lande at handle
aktivt ved at implementere tiltag, der sikrer støtte til, at mennesker med handicap kan
leve et selvstændigt liv og at de kan udvikle deres sociale, mentale og professionelle
færdigheder. Det vigtigste mål med uddannelse for mennesker med et moderat eller
svært udviklingshandicap er at forberede dem til et selvstændigt liv og at hjælpe dem med
at føle sig nyttige i samfundet, at deltage i samfundet sammen med medlemmer af deres
nærmiljø og/eller familie. Selvom mennesker med udviklingshæmning undertiden har
brug for mere tid til kognitive, kommunikative, sociale, følelsesmæssige og motoriske
processer, bør dette ikke forhindre dem i at leve selvstændigt.
Digital historiefortælling er et effektivt læringsværktøj med adgang til publikums hjerte
og skaber en vej til at formidle et dybere budskab baseret på følelser. Vi tror på, at digital
historiefortælling vil blive brugt som nye færdigheder i det daglige liv, arbejde og nye
projekter.
Effekt:
Digital historiefortælling metoden kan blive brugt i daglige aktiviteter i arbejdet med
mennesker med handicap. Der findes muligheder på enhver skole og institution til at få
teknologi og mennesker med handicap kan blive mere integrerede ved hjælp af ICT og
smartphones i det daglige liv. Digital historiefortælling metoden kan potentielt være
nøglen, der forbedrer den lærendes præstation ved at anerkende og udvikle deres
talenter og effektivt imødekomme deres læringsbehov og interesser.
I formidlingen af dette projekt er det sandsynligt, at denne metode vil tiltrække interesse
ikke kun fra lærere, men også fra ikke-formelle undervisere. Det forventes, at digital
historiefortælling-metoden, som er et fremragende værktøj, vil blive inkluderet i den
strategiske plan for uddannelsesstyrelser. Implementering af digital historiefortællingmetoden, ikke kun i almene uddannelsesinstitutioner, men også i ikke-formelle
læringsinstitutioner i partnerlandene, vil bidrage til at demonstrere, at det at sikre lige
muligheder for personer med handicap ikke kun handler om det fysiske miljø, såsom
transport og tilgængelighed, men også om ICT og dets tilgængelighed i både by- og
landdistrikter. En manual til facilitatorer, en let-at-læse manual og de udviklede
metodologiske værktøjer fra projektet vil være synlige og tilgængelige for alle, ikke kun i
socialsektoren, men også i sektorer for uddannelse og kultur.
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