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Bilder och modern teknik 
som stöd för 
kommunikationen	  



DIKO	  –	  den	  digitala	  kontaktboken	  

•  Till	  a3	  börja	  med	  familjer	  som	  har	  barn	  i	  
särskolan	  i	  åldern	  4-‐17	  år.	  	  	  	  	  

•  Nu	  också	  vuxna	  inom	  daglig	  verksamhet	  och	  
vuxna	  med	  förvärvade	  hjärnskador.	  

Målgrupp	  

1	  oktober	  2010	  –	  30	  november	  2013	  



Medverkande	  organisaLoner	  	  

Huvudsökande:	  
•  Föreningen	  Furuboda	  
Medsökande:	  
•  FUB,	  genom	  FUB	  Lund	  med	  omnejd	  	  
•  Certec,	  InsLtuLonen	  för	  designvetenskaper,	  
Lunds	  universitet	  	  

•  Lunds	  kommun,	  Fågelskolan	  



Bygger	  på	  skolans	  prakLk	  

DIKO	  bygger	  på	  det	  
arbete	  med	  dagböcker	  
som	  redan	  gjordes,	  
både	  i	  skolan	  och	  
hemma	  



En	  plaUorm	  på	  nätet	  



Användarcentrerad	  design	  

•  DIKO-‐plaUormen	  utvecklas	  stegvis	  	  
i	  nära	  samarbete	  med	  dem	  som	  är	  	  
med	  och	  använder	  det.	  	  

•  Projektgrupp:	  Bi3e	  Rydeman,	  Per-‐Olof	  Hedvall,	  
Hector	  Caltenco,	  Anna	  Andersson,	  Mona	  Ekelin,	  
Karin	  Andåker,	  Ulla	  Ekeberg,	  Jenny	  Mossberg.	  

•  Tre	  verksamheter:	  Fågelskolan	  I	  Lund,	  PVI-‐
klassen	  på	  Furuboda,	  Gården	  I	  Kungsbacka.	  	  
22	  deltagare	  +	  familjer	  och	  personal.	  
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Målsä3ning	  

•  Underlä3a	  berä3ande	  och	  kommunikaLon	  med	  
andra,	  både	  vid	  personliga	  möten	  och	  på	  distans	  	  

•  Digital	  Lllgänglighet	  	  
•  Egenmakt	  /	  självständighet	  	  
•  Brygga	  mellan	  olika	  sammanhang	  	  
•  Foton	  från	  dagliga	  akLviteter	  kan	  hjälpa	  oss	  a3	  
minnas	  och	  få	  grepp	  om	  Lden	  +	  kan	  användas	  
för	  personlig	  reflekLon	  	  



Fotografera	  



Ti3a	  på	  bilder	  i	  DIKO	  Lllsammans	  



Bilder	  som	  stöd	  i	  samtalet	  
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Ladda	  upp	  bilderna	  Lll	  DIKO	  

•  Lä3ast	  med	  appen	  för	  
a3	  ta	  bilder	  med	  
telefonen	  och	  ladda	  upp	  
dem	  direkt	  Lll	  DIKO.	  

•  Finns	  för	  Android	  och	  	  
är	  under	  utveckling	  för	  
IOS	  (iPhone,	  iPad	  och	  
iPod	  touch)	  



E3	  sä3	  a3	  få	  in	  bilderna	  



Använda	  DIKO	  i	  iPad	  



Skriva	  Lll	  bilden	  



Här	  utgår	  de	  från	  hemkunskapen	  



•  MoLvaLon	  genom	  bilder	  på	  sådant	  man	  varit	  
med	  om.	  

•  Ljuda,	  lägga	  ut	  bokstäverna,	  handalfabetet,	  
talande	  tangentbord	  

•  Tangentbordsträning	  
•  Bilden	  kvar	  i	  dagboken	  –	  	  
lä3are	  a3	  läsa	  sådant	  	  
man	  skrivit	  själv…	  

	  

Nalkas	  skrieen	  från	  många	  håll	  



•  Lär	  sig	  a3	  texten	  över	  bilderna	  betyder	  något	  
•  Ser	  och	  hör	  när	  andra	  skriver	  
•  Är	  med	  och	  väljer	  bild	  
och	  bestämmer	  vad	  
det	  ska	  stå	  

•  Får	  vara	  med	  och	  	  
logga	  in	  med	  lösenord	  

•  Kan	  få	  texten	  uppläst	  
	  

De	  som	  inte	  själva	  kan	  skriva	  



Stöd	  för	  berä3ande	  



KommunikaLon	  under	  dagen	  



Även	  vuxna	  i	  daglig	  verksamhet	  



Sedan	  DIKO-‐projektets	  ”slut”	  

•  DIKO	  har	  fortsa3	  a3	  användas	  av	  många	  av	  de	  
barn	  och	  vuxna	  som	  deltagit	  i	  projektet	  

•  Vi	  har	  få3	  utökad	  Ld	  från	  Arvsfonden	  för	  a3	  
hinna	  utveckla	  mer	  +	  göra	  klar	  rapporten	  	  
(1	  april).	  

•  Vi	  planerar	  a3	  göra	  det	  möjligt	  för	  dem	  som	  vill	  
a3	  sä3a	  upp	  si3	  eget	  DIKO-‐nätverk.	  De3a	  
kommer	  inte	  a3	  bli	  möjligt	  förrän	  eeer	  
sommaren	  2014.	  



Vad	  har	  Lllkommit?	  

•  Användarinställningar	  
•  Sociala	  funkLoner	  
•  Talsyntesstöd	  

De3a	  behöver	  provas	  och	  
utvärderas	  av	  användarna	  
innan	  vi	  kan	  ”lansera”	  DIKO	  
för	  andra.	  



En	  webbaserad	  fotodagbok	  



DIKO	  på	  webben	  

www.diko.nu            www.arvsfondsprojekten.se  



Nka-‐uppdrag	  

Kunskapsöversikt	  över	  kommunikaLva	  hjälpmedel	  
för	  barn	  och	  ungdomar	  som	  har	  
flerfunkLonsnedsä3ningar,	  med	  extra	  fokus	  på	  
modern	  teknik	  
Komple3erar	  denna:	  	  



Bilder	  för	  kommunikaLon	  











Olika	  bildsystem	  



Light	  &	  McNaughton	  frågar	  sig:	  
•  Hur	  kan	  språket	  representeras?	  
Är	  det	  säkert	  a3	  bildsymboler	  är	  bästa	  sä3et	  
för	  små	  barn?	  

•  Små	  barn	  tänker	  inte	  i	  kategorier,	  de	  tänker	  i	  
samband	  och	  situaLoner.	  

•  De	  har	  provat	  Visuella	  scener	  som	  e3	  sä3	  a3	  
börja	  istället	  

•  Människor	  är	  vikLga	  i	  bilderna	  –	  dit	  dras	  
blicken	  

	  
Är	  särskilt	  värdefulla	  i	  vissa	  situaLoner:	  
•  När	  man	  träffar	  okända	  
•  När	  man	  vill	  småprata,	  skoja,	  framstå	  som	  
kompetent	  

•  När	  det	  finns	  särskilda	  ritualer,	  som	  vid	  
hälsning,	  telefonsamtal	  etc.	  	  

Frågeställningar	  



•  Börja	  med	  tecken	  Ldigt	  –	  även	  med	  barn	  med	  
motoriska	  svårigheter	  

•  Använd	  fotografier	  Ldigt	  –	  där	  barnet	  själv	  är	  
med	  på	  bilden	  

•  Kombinera	  tecken,	  bilder	  och	  teknik	  redan	  
från	  början	  

•  Bildsymboler	  också	  –	  Llls	  vi	  
har	  något	  annat	  

•  Kombinera	  ord	  med	  bilder/ord	  
på	  papperskarta	  

Man	  kan	  också	  tänka:	  



Samtalsapparater	  



Enkla	  samtalsapparater	  

Bigmack Step-by-step 4Talk4 

GoTalk Pocket 



 
 
 

Använda pratapparat vid sagoläsning 
•  för återkommande strofer 
•  + fylla i ord 
Ex: ”Lilla Anna, kom och hjälp!” 
       ”Hjälpa till!” sa Pulvret 
      ”Hokus pokus! Nu trollar jag fram en…..” 

Läsa	  Lllsamamns	  



http://www.dart-gbg.org/public/anpassningar/iOS-Android-
appar.pdf  

http://www.hi.se/appar 

Surfpla3or	  och	  appar	  





Från Sensory Software: http://www.sensorysoftware.com/gridplayer.html  

Grid	  player	  



Från Therapy-box: http://www.therapy-box.co.uk/scene_and_heard.aspx 

Scene	  and	  heard	  


