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En del af projektet DigiSafe er udviklingen af et digitalt hjælpe-

værktøj i form af en app udformet som et spil, der skal guide, 

hjælpe og lære unge med særlige behov, så de trygt kan kom-

munikere med det offentlige digitale Danmark, bruge NemID, 

handle på nettet og færdes på de sociale medier.

DigiSafe er nu i fasen hvor den første prototype udvikles og 

afprøves af unge, vejledere og undervisere. Udviklerne indarbej-

der derefter deres tilbagemelding i app’en. Denne vekselvirk-

ning mellem protype-afprøvning-tilbagemelding vil køre frem 

til den helt rette prototype er udviklet ud fra erfaringer og til-

bagemeldinger.

- De unge er eksperterne i, hvad der fanger og motiverer dem 

til at spille og lære. De skal komme med de vigtige tilbagemeldin-

ger om, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Processen 

med afprøvninger kører nu. Formen skal være fundet inden års-

skiftet, fortæller Mette Davidsen, projektleder på DigiSafe.

DigiSafe har indgået kontrakt om udviklingen af app’en med 

Kanda, der er specialister i udviklingen af undervisningsspil. Udvik-

lingen trækker også på erfaringerne fra Ligeværds skoler og ud-

dannelsessteder.

- Det er en stor fordel, at vi kan inddrage underviseres og vej-

lederes læringserfaringer i udviklingsprocessen. Spillet udvikles til 

platforme, smartphones og tablets, som de unge allerede bruger 

til at spille på. Et spil er et godt medie, fordi spillet i sin form op-

fordrer til gentagelse og indeholder brud, der skærper opmærk-

somheden og nysgerrigheden. To af de elementer som erfaringen 

i Ligeværd har vist er vigtig for unge med særlige behovs læring, 

fortsætter Mette Davidsen

NemID er nøglen

Det første spil DigiSafe udvikler er til at 

støtte de unge i kontakt med det digi-

taliserede offentlige Danmark og ta-

ger udgangspunkt i brugen af NemID. 

Det er et naturligt udgangspunkt, fordi det åbner op for snakken 

om at huske koder og opbevaring af nøglekort og personlige op-

lysninger, som er meget vigtig. Spillet skal lære dem at beherske 

de ting, før de bruger personlige oplysninger på nettet. Det inde-

holder således hjælpeværktøjer til at lære at logge på med NemID.

- Men de unge kan ikke bruge deres virkelige personlige  

NemID i spillet. Spillet er ikke beregnet til opbevaring af person-

lige oplysninger. Det er bygget op om principperne for brugen 

af NemID, og pointen er, at de kan blive fortrolige med NemID, 

som er så vigtig for deres kommunikation med det offentlige 

Danmark via bl.a. digital post, og som de også skal bruge i for-

hold til for eksempel netbank, fortsætter hun.

Frivillige fra VIA

DigiSafe har indledt et samarbejde med VIA University i Aarhus 

på linjen for professionsbachelorer i offentlig administration om 

rekruttering af studerende til den del af DigiSafe, som er en sky-

peforbindelse til støtte og vejledningen inden for projektets tre 

fokusområder - det digitaliserede offentlige Danmark, handel på 

nettet og sociale medier.

- De frivillige fra VIA skal betjene de unge online med hjælp 

over Skype. Dertil kommer, at VIA og vi arbejder på at gøre Digi-

Safe til en case om sociale projekter på VIA, fortæller Mette  

Davidsen.

- Det er en god sidegevinst for Ligeværd, at de studerende, som 

senere i deres arbejdsliv vil være at finde i de kommunale forvalt-

ninger, har fået et forhåndskendskab til vores unge og til Ligeværd.

Involveringen af Aarhus kommune, som en anden samarbejds-

partner, kan få stor betydning for udbredelsen af app’en senere i 

projektet. På Borgerservice møder kommunen de mennesker, som 

ikke nødvendigvis kun er unge med særlige behov, som har brug 

for hjælp og vejledning, og som derfor kan få stor gavn af app’en. 

DigiSafes målgruppe er personer i alderen fra 18-40 år, som har 

indlæringsvanskeligheder og sociale handicaps.

digiSafe:

nu afprøver de unge 
første prototype
Projektet har tegnet kontrakt med udviklerne i Kanda, og den første  
prototype er nu til test blandt de unge, vejledere og undervisere.
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kANdA
Kanda er specialister i at udvikle undervisningsspil og de har 
blandt andet udviklet spillet Runerod – et eventyr og e-lærings-
spil om matematik – se mere om spillet her: www.runerod.dk

Deres drivkraft i arbejdet med spil beskriver Kanda blandt andet 
på denne måde: ”I vores hverdag ser vi folk, der ikke nyder, hvad 
de gør og som gør, hvad de gør, fordi de er nødt til det. Vi me-
ner, at computerspil har nøglen til at redde verden. Vi ønsker at 
skabe en verden, hvor mennesker finder den samme nydelse og 
glæde ved deres arbejde, som vi finder i spil.”

Læs mere om Kanda her: www.kanda.dk

Udvikling og erfaring
Disse skoler og uddannelsessteder deltager i udviklings-
arbejde og erfaringsindsamling i DigiSafe:

•	 Randers	Bo-	og	Erhvervstræning
•	 PMU	Sindal
•	 Ny	Havredal
•	 Bøgevangskolen
•	 Det	Gamle	Mejeri
•	 Lyngåskolen
•	 Struerskolen

Derudover deltager en række UFL Klubber.

- Det er en styrke, at vi har tid i projektet 

til at bære DigiSafes læringsværktøjer ud 

til unge med særlige behov. Fra august 

2016 til oktober 2018 kører en kampagne 

rettet mod de unge og de ressourceper-

soner, som kan hjælpe de unge med at 

bruge de muligheder som DigiSafe rum-

mer. Der vil være temaaftener i UFL 

klubber, hvor de unge vil blive præsen-

teret for app’en samt møde de frivilli-

ge fra VIA, fortæller Mette Davisen

- I det hele taget vil DigiSafe 

bringe flere af Ligeværds forening-

er, samt Århus kommune, ind i udbredelsen 

af DigiSafe app’en for at sikre, at vi når så mange 

af de unge med særlige behov som muligt. 

DigiSafe befinder sig i fasen med udvikling af 
prototype-afprøvning-tilbagemelding indtil 
den helt rigtige model er fundet.


