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Digi - JAG

• Ska utveckla en nätbaserad pedagogisk modell och 

en digital lärplattform som stödjer personer med 

måttlig utvecklingsstörning i det livslånga lärandet.

• Ska kunna användas i alla skolformer och i vardagen.

• Ska utvecklas tillsammans med användarna och 

bygga på de positiva erfarenheterna från projektet 

”Anpassad it – vägen till digital delaktighet”



Erfarenheter från projektet Anpassad IT

• Deltagarna hade stödpersoner som också fick 

kunskap om Anpassad IT

• Att kursen var på distans medförde att tekniken 

behövde fungera på hemmaplan mellan 

kurstillfällen. 

• Distanssupport

• Bo på skolan under träffar utan sin egen personal

• Tillgång till digitala verktyg och livslångt lärande ger 

personlig utveckling



Behov vi såg i projektet Anpassad IT

• Behövs en digital mötesplats som är symbolstyrd, 
sekventiellt uppbyggd och plattformsoberoende så 
deltagare har möjlighet att lära av varann.

• Behöver finnas förutsättningar inom kommunerna 
vad avser kunskap, tid, ledning, infrastruktur och 
support. Det var tydligt att inställningen till digital 
delaktighet var avgörande för vilket stöd deltagarna 
fick.

• Behöver finnas finansiering så tex folkhögskolor har 
ekonomisk möjlighet att ha utbildningar för personer 
med större stödbehov

• Denna målgrupp klarar inte att byta IT-system när de 
byter skola.



Aktiviteter i projektet Digi - JAG
• Två nya 2-åriga distanskurser Anpassad IT 

startar på Mora Folkhögskola mars 2018 
som ska vara med och utveckla den nya 
lärplattformen. De som gått tidigare kallas 
användarexperter.

• När plattformen Digi – JAG är utvecklad 
efter två år ska den provas inom 
Folkbildning, Lärvux, Gymnasiesärskola och 
LSS-verksamhet. Dessa partner är också 
med under utvecklingsfasen.

• Efter avslutat projekt ska lärmiljön Digi-JAG 
förvaltas av Begripsam och Axess-Lab 



Brukare Anhörig Personal Chefer Hjälpmedels

verksamhet

Förutsättningar för digital delaktighet

IT-support

Inställning, kunnande, tid, redskap, stöd, 

utbildning, omgivning och samverkan



• Kul

• Klara av

• Ha något att berättar när man kommer 
hem

• Vilja komma tillbaka
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Film!



”Med ett fantastiskt fokus på människors behov och förutsättningar, en uttalad 

målsättning och ett stort ansvarstagande har man lyckats göra stor skillnad för 

människor med funktionsnedsättning. 

En kommun vars ledstjärna är att ge människor makt och möjligheter att själva 

bestämma över och forma sina liv. En kommun som trots sin litenhet visat stor styrka 

och förmåga att gå från mål och strategier till faktisk förändring för invånare och 

medarbetare. En kommun som har satt frågan om digital delaktighet högst upp på 

agendan i sin strävan för en hållbar samhällsutveckling.

För ett inspirerande, modigt och inkluderande arbete med invånare i första 

rummet”.
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Digital delaktighet i Rättviks kommun

Kartläggning inom socialförvaltningen

• Röd tråd genom kommunen

• Samverkan

• Fungerande infrastruktur

• Kompetens hos personal
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Biblioteksplan 2016-2022
Samhällsutvecklingsförvaltningen Rättviks kommun

”Att vara en central resurs i kommunens arbete 

för digital delaktighet.

Att kontinuerligt kompetensutveckla personalen 

genom att skapa metoder för internt lärande.”

Digital delaktighet i Rättviks kommun
Sida 29



Kompetens hos personal

• Teknikcoachen har ett huvudansvar 

men alla ett har ansvar!

• Uppdraget är att i första hand vara 

ett stöd till brukare för ökad 

delaktighet och inflytande.

• De ska även driva 

utvecklingsarbetet framåt när det 

gäller digital teknik och vara ett stöd 

till kollegorna på arbetsplatsen.
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Tillgänglig läsning

• ”Boken kommer”

• Talbokscirkel

• Högläsningscirkel

• Högläsning på särskilt boende

Läsning ger makt!
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Appcafé
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• Samverkan mellan förvaltningar
• Bred kunskap
• Information når ut till fler
• Sparar tid!
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”När alla bidrar med sin styrka och kunskap och arbetar 

tillsammans, får man båten att röra sig framåt i rätt riktning.”



Kontaktuppgifter
Sara Hansson Projektledare eHälsa och digitalisering

0248-70503

sara.hansson@rattvik.se

www.rattvik.se (Stöd och omsorg- digital delaktighet)

Utbildningsfilm MFD: 
http://media.mfd.se/digital-teknik-och-delaktighet/story_html5.html

http://www.rattvik.se/
http://media.mfd.se/digital-teknik-och-delaktighet/story_html5.html

