
Hvem er jeg?
Jeg hedder Gitte Lyng Rasmussen. 
Jeg studerer på Roskilde Universitet. 
Jeg er i gang med at skrive en opgave om mennesker med udviklingshæmning og deres hverdag. 
Derfor vil jeg gerne i kontakt med unge og voksne mennesker med udviklingshæmning (18 – 30 år). 

Vil du vise og fortælle mig om din hverdag? 
Hvordan ser din hverdag ud? 
Hvad laver du om morgenen, om dagen og om aftenen? 
Hvad laver du, når du er på arbejde, på STU, der hjemme? 
Vil du vise mig, hvor du bor? Vil du fortælle om, hvad laver du i din fritid? 
Er du mest alene eller sammen med venner eller familie? 
Hvad kan du godt lide i hverdagen, og er der ting du ikke kan lide? 

Hvordan kan det foregå?
Hvis du vil vise og fortælle mig om din hverdag, så vil jeg meget gerne tale med dig.
Måske kan jeg også tale med din mor og far eller andre i din familie.
Jeg vil gerne følges med dig og være sammen med dig på de steder, hvor du er til daglig. 
Det vil sige, at jeg gerne vil være sammen med dig, når du spiser, ser fjernsyn, arbejder, kører med bus osv. 

Hvad vil jeg lave? 
Jeg vil gerne skrive ned, hvad du laver. Hvis det er ok for dig, vil jeg også gerne tage fotos. Måske vil du også selv 
tage fotos, som kan vises til andre? 
Derudover vil jeg gerne lave nogle interviews – dvs. tale med dig – alene eller sammen med nogle andre unge udvik-
lingshæmmede. Her kan vi tale sammen om nogle af de fotos, der er blevet taget, så vi bedre kan huske, hvad der er 
sket, og hvordan dine dage er. 

Hvad skal det bruges til? 
Jeg vil gerne fortælle andre mennesker om dig og andre unge udviklingshæmmedes hverdag og de aktiviteter, I er 
en del af. Og hvad I synes om det. For eksempel vil det kunne gøre de pædagoger, der arbejder på dit bosted eller 
arbejdessted, klogere på, hvad du og andre unge synes er godt at lave og få hjælp til at lave – og hvad I ikke synes er 
så godt. Og derfor godt kunne tænke jer, er anderledes.  

Når jeg skriver om det i min opgave, bliver du og de andre unge anonymiseret. Det vil sige, at jeg ikke kalder dig dit 
navn i min opgave. Jeg bruger et andet navn, så ikke nogle kan finde ud af, at det er dig. 
Selvom du gerne vil være med, så kan der være situationer og dage, hvor du ikke har lyst til, at jeg skriver det ned, du 
laver. Så siger du det til mig, og så lader jeg selvfølgelig være med det. 

 

En invitation til at vise og fortælle 
andre om din hverdag

Kontakt mig
Hvis du kunne tænke dig at være med, og din far og mor også synes, det er en god ide – så må I rigtig gerne ringe 
eller skrive til mig.  

Mit telefonnummer er 4189 8070, og min email er glr@kp.dk. 

Hilsen
Gitte


