
Denne guide er skrevet med metoden: let at læse og forstå.

Guide til mennesker med
udviklingshæmning

Sådan laver 
man en

digital historie
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BEGYNDELSE

Denne guide fortæller dig 
hvordan man laver en digital historie. 
En digital historie er en film.

Denne guide er en del af et stort europæisk projekt.
Et europæisk projekt er et projekt 
hvor flere lande fra Europa arbejder sammen 
for eksempel: Danmark, Finland, Island og Slovenien.

Dette projekts navn er:
Digital historiefortælling for opkvalificering og styrkelse 
af borgere med udviklingshæmning. 
Det korte navn er DigiStorID.
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Mennesker fra 6 organisationer 
mødtes og arbejdede sammen 
for at lære hvordan man laver en digital historie 
og hvordan man lærer andre mennesker 
at lave en digital historie.

Projektets mål er 
at mennesker med udviklingshæmning 
lærer at gøre nye ting 
for eksempel at lave en film.

Denne guide er skrevet med metoden: let at læse og forstå.
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I denne guide er der følgende dele:

 Sidetal

Begyndelse 3

Hvad er digital historiefortælling? 6

1: LÆRE HINANDEN AT KENDE 9

2: FINDE HISTORIEN 10

3: MANUSKRIPT 11

4: HISTORIECIRKLEN 12

5: STEMMEOPTAGELSE 14

6: BILLEDER 15

7: MUSIK OG LYDE 16

8: REDIGERING 17

9: FREMVISNING OG FEJRING! 20

10: FEEDBACK 22

Partnere 24

Projektinformation og ressourcer 26
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Denne måde at fortælle noget med digital historiefortælling 
blev opfundet i 1990’erne 
i Berkeley, Californien, i USA.
Metoden blev opfundet af to mennesker: 
Dana Atchley og Joe Lambert.

Dana og Joe sagde 
at alle har en historie at fortælle.

HVAD ER DIGITAL HISTORIEFORTÆLLING?

Du kan vise din film til andre mennesker. 

Med digital historiefortælling kan du fortælle din historie
med en film.

Digital historiefortælling er en måde at fortælle noget med en film.
Digital historiefortælling hjælper os til at tale med andre
og hjælper os med at lytte.
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Hvis du har brug for hjælp med at lave din film 
kan du bede en støtteperson om hjælp.
Støttepersonen er en person 
som hjælper dig med at gøre ting
når du ikke kan gøre dem alene.
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Historien som du fortæller
skal bestå af tre dele:

 ● en begyndelse
 ●
 ● en midte
 ●
 ● en slutning

Filmen skal vare mellem 3 og 5 minutter. 
Så forstår andre mennesker
hvad du vil sige
uden at kede sig.

Når du skriver din historie og laver din film
kan du:

 ● bede om hjælp
 ● hvis du har brug for det 
 ● men du skal prøve at gøre så meget som muligt selv

 ● sige nej 
 ● hvis en person siger 
 ● hvad der skal være i din historie.
 ● Husk at det er din historie

 ● sige hvis der er noget 
 ● du ikke kan lide

 ● sige hvis der er noget 
 ● der mangler i din film.
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For at lave en digital historie
skal du lave 10 opgaver
som er:

1: LÆRE HINANDEN AT KENDE

Du er ikke alene 
når du laver din digitale historie.

Der er andre mennesker sammen med dig
som også laver en digitale historie.

Der vil være spil og øvelser
så du kan lære de andre mennesker at kende.

Det er vigtigt at lære de andre mennesker at kende.
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Når du skal fortælle din historie 
skal du tænke over 
hvad du gerne vil fortælle.

Historien kan handle om mange ting
for eksempel:

 ● hvad du godt kan lide at lave
 ●
 ● noget du er god til
 ● f.eks. en sport eller en hobby
 ●
 ● en person eller et dyr 
 ● der betyder meget for dig
 ●
 ●
 ● hvad du drømmer om
 ● eller noget du godt kunne tænke dig
 ●
 ●
 ● noget som er sket i dit liv
 ●
 ● et sted du godt kan lide at være
 ●
 ●
 ● en af dine ting
 ● som du godt kan lide.

2: FINDE HISTORIEN



Side 11

Nu kan du skrive din historie.

Din historie skal være omkring en side lang.

Hvis du har brug for hjælp til at skrive din historie 
kan du bede en støtteperson om hjælp.

3: MANUSKRIPT

Du kan skrive din historie
på papir eller på computeren.
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Når du har skrevet din historie 
kan du fortælle den til de andre mennesker 
som er sammen med dig.

Alle fortæller deres historie 
en efter en.

Alle sidder i en cirkel.

4: HISTORIECIRKLEN

For at fortælle din historie 
kan du læse dit manuskript højt 
eller du kan fortælle den med dine egne ord.
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Når en person fortæller en historie 
skal de andre først lytte til den
og så fortælle
hvad de godt kan lide i den.

Hvis du siger til en person
at du ikke kan lide deres historie
kan personen som fortalte den
blive ked af det
så prøv at sig noget pænt.

Hver person fortæller også dig
hvad de godt kan lide i din historie.

Når de andre personer i cirklen
fortæller dig
hvad de synes om din historie
kan du få ideer til
hvordan du kan gøre den bedre.

Hvis du ikke kan tale
eller har svært ved det
kan støttepersonen læse din historie højt.

Hvis det er svært at fortælle din historie foran andre
kan du bede om mere tid til at øve dig
eller sige at du ikke har lyst til at læse højt.

Når du fortæller din historie
kan du bede om hjælp fra en
som er sammen med dig
og sørger for at du har det godt.
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Nu skal du optage din stemme
mens du læser dit manuskript højt.

Hvis du ikke har en mikrofon
kan du bruge din mobiltelefon eller en tablet.

Når du optager din historie
kan du bruge al den tid du behøver.

5: STEMMEOPTAGELSE

Når du optager din stemme
skal du læse eller tale ind i en mikrofon.

Når du optager din historie
er du ikke alene
der er altid nogen sammen med dig.

Når du optager din historie
kan du også tage små pauser
stoppe når du har brug for det
og så starte igen.
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6: BILLEDER

Når du laver din digitale historie
kan du bruge fotos
der viser det du fortæller.

Du kan bruge gamle fotos
som du har
eller du kan tage nye fotos.

Når du laver din digitale historie
kan du også bruge videoer.

Videoerne skal være meget korte.

Du kan bruge gamle videoer
som du har
eller du kan lave nye videoer.

Når du laver din digitale historie
kan du også bruge hjemmelavede
tegninger til din historie.
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Når du laver din digitale historie kan du:

 ● vælge musik som du kan lide
 ● og have det stille
 ● i baggrunden af din stemmeoptagelse
 ●
 ●
 ● vælge at du kun vil have din stemmeoptagelse
 ● uden musik
 ●
 ●
 ● vælge lyde som passer til din historie
 ● for eksempel: en toglyd eller fuglesang
 ●
 ●
 ● lave musik til din historie
 ● for eksempel: hvis du kan spille et et instrument
 ● eller kan lide at synge
 ●
 ●
 ● lave en lyd som passer til din historie
 ● for eksempel: fodtrin eller hænder der klapper.

7: MUSIK OG LYDE
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Nu er du klar til at sætte din digitale historie sammen.

Du skal bruge et computerprogram til at lave en video med din historie.

8: REDIGERING

dine videoer.

dine fotos

dine tegninger

din stemmeoptagelse

Du skal samle følgende i computerprogrammet:
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Din støtteperson kan hjælpe
med at samle din stemmeoptagelse, fotos, videoer og tegninger
i computerprogrammet.

Når du fortæller om noget i din stemmeoptagelse
skal billedet, tegningen eller videoen
som passer til det du fortæller 
sættes ind.

Når du er færdig med at sætte billeder i den rigtige rækkefølge
kan du tilføje musik.

Billederne skal sættes i den rigtige rækkefølge.

Du kan høre din stemmeoptagelse i dine høretelefoner.
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Nu skal du finde på en titel til din historie
og skrive den i starten af din film.

I slutningen af din film
kan du skrive at historien er lavet og fortalt af dig.

Hvis nogen har hjulpet dig med at lave historien
kan du også skrive deres navn.

Når du er færdig med at lave din film
kan du se den.

Tænk over om du vil lave noget om.

Du kan også skrive tak til dem
som har hjulpet dig.

Hvis du kan lide din film
kan du gemme den.

Det betyder at du kan se den 
så mange gange du vil.
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Tillykke! 
Du har lavet din egen film! 

Nu hvor din film er færdig
kan du beslutte 
hvad du vil gøre med den.

Hvis du vil
kan du vise din film til andre mennesker.

Hvis du vil
kan du bestemme dig for
at du ikke vil vise den til andre mennesker.

I filmen fortæller du om private ting
måske vil du ikke have
at andre mennesker kender noget til dem. 

Du kan vise din film til dine venner og din familie.

9: FREMVISNING OG FEJRING!

Du kan vise din film på computeren.
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Når du har set de andres film
kan du fortælle 
hvad du godt kan lide ved dem.

De andre kan også fortælle dig
hvad de kan lide ved din film.

Til slut ser dig og de andre hinandens film
Husk at du ikke behøver at vise din
hvis du ikke vil.
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Når I har set hinandens film
kan I bruge emojis. 

Emojis er billeder af smileys og symboler. 

Emojis er gode til at vise
hvad vi synes om filmen.

Hver emoji har en betydning
for eksempel:

dette symbol viser at du kan lide filmen

denne smiley viser at du synes filmen er sjov

denne smiley viser at du synes filmen er sørgelig

10: FEEDBACK
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dette symbol viser at du elsker filmen

dette symbol viser at du synes at filmen er cool.

Når du har set en film
skal du vælge den emoji 
som passer bedst til din mening om historien.

Du kan også fortælle 
hvad du godt kunne lide ved filmen 
til den person som viste den. 

Hvis du siger
at du ikke kan lide filmen
kan den som viste den blive ked af det
så prøv at sig noget pænt.

denne smiley viser at filmen overraskede dig
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Upstream Stories 
Høegh-Guldbergs Gade 95, 1. 
8000 Århus C, Danmark 
www.upstreamstories.org

Center za izobraževanje in kulturo
Trebnje (CIK) 
Kidričeva ulica 2
8210 Trebnje, Slovenien
www.ciktrebnje.si 

VsI Tarptautinis darbo kontaktu
tinklas (ILCN) 
Kalvariju str 276-18 
08316 Vilnius, Litauen 
www.ilcnet.lt 

 

A.N.F.F.A.S. Onlus di Pordenone 
Via Tiro a Segno, 3/a 
33170 Pordenone, Italien 
www.anffaspordenone.it 

ReykjavíkurAkademían 
Þórunnartún 2 
105 Reykjavík, Island 
www.akademia.is

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
(KPEDU) 
Närvilänkatu 8 
67100 Kokkola, Finland 
www.kpedu.fi 

PROJEKTPARTNERE

http://www.upstreamstories.org
https://ciktrebnje.si/
http://www.ilcnet.lt/
http://www.anffaspordenone.it/
http://akademia.is/ 
http://www.kpedu.fi
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TILKNYTTEDE PARTNERE

Varstveno delovni center Novo mesto,
Enota Trebnje
Šmihel 3
8000 Novo mesto, Slovenien
www.vdc-nm.si

European Association for Education
of Adults (EAEA)
Mundo-J / Rue de l’Industrie 10,
1000 Brussels, Belgium 
www.eaea.org

Ás Styrktarfélag
Ögurhvarf 6
IS-203 Kópavogur, Island
www.styrktarfelag.is

http://www.vdc-nm.si
http://www.eaea.org
http://www.styrktarfelag.is
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PROJEKTINFORMATION:

DigiStorID - Digital historiefortælling for opkvalificering og styrkelse 
af borgere med udviklingshæmning

Erasmus+ program
KA2 Samarbejde for innovation 
og udveksling af god praksis

Projektnummer:
2018-1-SI01-KA204-046998

Titel på guide: 
Sådan laver man en
digital historie
Guide til mennesker med
udviklingshæmning

Ledende organisation på denne guide er:
Anffas Pordenone

Den ledende organisation 
sætter det arbejde sammen
som de andre organisationer har lavet.

Denne guide er udviklet af:
DigiStorID-partnerskabet

Med hjælp fra
en gruppe af testlæsere fra Anffas Udine.

Oversat af:
Signe Sander
Upstream Stories
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Illustrationer af:
Giulio De Vita

Layout:
Alessia Agostinis
for PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli of Pordenone.

Ressourcer:

DigiStorID-partnerskabet

Lambert, Joe: 
Digital Storytelling - Capturing lives, creating community

Inclusion Europe:
www.inclusion-europe.eu

Mere information om DigiStorID-projektet
www.digistorid.eu

Europa-Kommissionens støtte 
til produktionen af denne publikation 
udgør ikke en godkendelse af indholdet
som kun afspejler forfatternes egne synspunkter
og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for den brug
der måtte blive gjort af de deri indeholdte oplysninger.

https://www.inclusion-europe.eu/ 
https://digistorid.eu/



