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DigiSafes værktøjer/spil bygger på den sto-

re viden, der findes i Ligeværd om uddan-

nelse, undervisning samt vejledning af un-

ge med særlige behov. Denne viden er ble-

vet omsat til konkrete værktøjer, som kan 

støtte de unges opnåelse af kernekompe-

tencer i at bruge det digitaliserede offentli-

ge Danmark, handle på nettet og være på 

sociale medier. Disse værktøjer kan hjælpe 

de unge i ikke at blive hægtet af den digi-

tale udvikling og de muligheder den digita-

le verden rummer. 

Wenche Eliasen fra PMU i Sindal, som 

har været en af deltagerne i udviklingsgrup-

pen, siger om sin medvirken i udviklings-

gruppen:

DigiSafe er et værktøj
der støtter digital inklusion
I Ligeværds fireårige Satspuljeprojekt, DigiSafe, udvikles en app med læringsværk-
tøjer/spil, der skal støtte unge med særlige behov i deres digitale medborgerskab. 
1 år og 8 måneder inde i projektet DigiSafe, er en udviklingsgruppe, som består af 
vejledere og undervisere fra skoler og uddannelsessteder i Ligeværd, ved at afslut-
te første del af projektet. 
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n - Jeg føler, at jeg har fået en endnu stør-

re forståelse for de udfordringer de unge 

har i forhold til at benytte sig af digitale løs-

ninger/programmer. Samtidig har jeg fået 

lov til at være med til, at udvikle et super 

godt redskab til at støtte og træne vores 

unge mennesker i at bruge de forskellige 

værktøjer, som vi har valgt at fokusere på i 

app’en. 

På spørgsmålet om hvilken forskel Di-

giSafe kan gøre for unge med særlige be-

hov, siger Wenche Eliasen: - Inklusion! Vo-

res målgruppe vil i langt mindre grad være 

marginaliseret i forhold til digital post og 

digitale løsninger, når de via app’en har lært 

at benytte NemID og e-Boks, og derfor 

blandt andet ikke skal fritages for at mod-

tage digital post.

Unges medvirken i udvikling af app 

sikrer kvaliteten

Ligeværds unge medlemmer har også væ-

ret aktive i udviklingsarbejdet. Unge med 

særlige behov fra Unge For Ligeværd (UFL) 

klubberne har testet app og værktøjer lø-

bende, og dette har været med til at sikre, 

at DigiSafe matcher de unges behov for 

støtte, samt at den har et visuelt udtryk, der 

understøtter de unges læring. 

Mette Holm, som er næstformand UFL’s 

landsbestyrelse, siger om sin deltagelse i 

brugerinddragelsesgruppen:

- DigiSafe bliver noget nyt og spænden-

de, som kan være gavnlig for alle at bruge. 

Det har været godt at være med i udviklin-

gen af DigiSafe. Det bliver en god app, som 

også er sjov, fordi den har spil.

DigiSafe er et værktøj, som kan anven-

des af den enkelte i dagligdagen, når der 

er udfordringer med at navigere i den digi-

tale verden. Jeanette Christensen fra UFL-

Hjørring har haft DigiSafe app’en til test-

ning på sin smartphone. Hun siger:

- Jeg bruger NemID spillet, når jeg skal 

bruge min NemID. Først bruger jeg app’en, 

og så kan jeg huske, hvad jeg skal gøre bag-

efter.

DigiSafe projektet er ikke slut med den 

færdigudviklede app. Nu begynder den næ-
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ste vigtige fase af projektet, som har fokus 

på at så mange unge med særlige behov 

lærer DigiSafe app’ens værktøjer at kende. 

I Ligeværd ved vi, at de unge ofte har be-

hov for støtte eller en hånd i ryggen i for-

hold til at ”blive vist hen til” et værktøj som 

DigiSafe.

Derfor starter en formidlingskampagne, 

som ikke kun retter sig mod de unge, men 

i lige så høj grad er rettet mod de ressource 

personer (som f.eks. forældre, undervisere 

og bostøtter), der støtter de unge i at me-

stre deres dagligdag også den digitale. 

Wenche Eliasen siger om DigiSafe som 

undervisningsredskab:

- App’en vil indgå som en naturlig del 

af undervisningen på vores uddannelses-

sted, både når de unge har botræning i de-

res bofællesskaber, men også når der af-

holdes kurser og temadage om unges brug 

af digitale løsninger og sociale medier. De 

unge får individuelle forløb, hvor de kan ar-

bejde med app’en og lære den at kende, 

sådan at den kan blive en fortsat støtte i 

deres hverdag.

DigiSafe app’en har allerede fået me-

gen opmærksomhed inden den er helt fær-

dig udviklet. App’en med værktøjer/spil vil 

ligger klar til downloade på App Store og 

Google Play til august. Inden da bliver det 

muligt at opleve DigiSafe, og høre om er-

faringerne fra udviklingsarbejdet, på Folke-

mødet på Bornholm. Her ser Ligeværd frem 

til at kunne præsentere den færdig udvik-

lede DigiSafe app og værktøjer/spil ved to 

events i vores telt:

FrEDAg, DEN 17. JUNI KL. 12.00-13.00

Deling af sociale innovationer på tværs 

af organisationer og myndigheder.

Workshop i samarbejde med Center for 

Offentlig Innovation

Hvordan sikrer vi, at sociale innovationer bli-

ver delt på tværs af organisationer og myn-

digheder til gavn for forskellige målgrup-

per? Hvordan stiller vi vores innovationer til 

rådighed for hinanden, og hvordan genbru-

ges de? Center for Offentlig Innovations 

Spredningsguide giver rammerne for at sam-

arbejde om oversættelse af en innovation 

fra én kontekst til en anden. Ved at genbru-

ge hinandens løsninger, i stedet for paral-

lelt at udvikle løsninger på de samme pro-

blemer, kan vi spare udviklingsomkostnin-

ger og springe blindgyder over, samt kom-

me hurtigere frem til effekt. På workshop-

pen anvendes Spredningsguiden til at un-

dersøge, hvordan Ligeværds seneste inno-

vation, DigiSafe, kan oversættes ind i nye 

sammenhænge og komme til gavn for nye 

målgrupper. DigiSafe er interaktive lærings-

værktøjer, som har fokus på det digitalise-

rede offentlige Danmark, sociale medier og 

e-handel. Værktøjerne er udviklet til og med 

unge med særlige behov, men kan også 

bruges af fx ældre og indvandrere.

SøNDAg, DEN 19. JUNI KL. 10.30-11.30

Spil dig til digital medborgerskab.

Workshop

Digitalt medborgerskab er en udfordring for 

mange. Ligeværd har udviklet app’en, Di-

giSafe, med interaktive læringsværktøjer 

som fokusere på det digitaliserede offentli-

ge Danmark, e-handel og sociale medier. 

Prøv DigiSafe værktøjerne og hør om Lige-

værds erfaringer med udvikling og bruger-

inddragelse.

Der er mulighed for at følge DigiSafe 

projektet og få mere information om app 

og læringsværktøjer/spil på www.digisafe.

dk og på Facebook: www.facebook.com/

digisafeapp. 


