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DIKO – Den digitala kontaktboken 
Ett design- och metodutvecklings-projekt  
med målsättning att skapa en plattform för 
digitala kontaktböcker för familjer som har 
barn med utvecklingsstörning.  



Medverkande organisationer  

Huvudsökande: 
• Föreningen Furuboda 
Medsökande: 
• FUB, genom FUB Lund med omnejd  
• Certec, Institutionen för designvetenskaper, 

Lunds universitet  
• Lunds kommun, Fågelskolan 

 



Målgrupp  

• Familjer som har barn med utvecklingsstörning 
i åldern 4-17 år.     
 

Projekttid 
• Projektstart 2010-10-01 

 

• Vi sökte 3 år från Arvsfonden 
• Vi fick 2 år, men har sökt om ett tredje år igen 



Syfte 

• Syftet med DIKO-projektet är att skapa nya 
förutsättningar för att barn, familjer och 
skolpersonal ska kunna utnyttja de möjligheter 
som finns idag med bilddagböcker och sociala 
nätverk på internet. 



Diko-plattformen 
• Vi liknar den vid Facebook och Bilddagboken 

 
 
 

Men: 
• Säker 
• Lättanvänd 
• Utan reklam 
• Ren och tydlig 
 



Dagboksarbete i skolan 

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



Digitala foton i skolarbetet 

• På Fågelskolan har vi 
arbetat med digitala 
foton länge 

• Det började med 
Isaac-projektet i 
mitten på 1990-talet 



Dagboksarbete i skolan 



Dagboksarbete i skolan 



Dagboksarbete i skolan 



• Representant för FUB i projektet 
 
• Föräldraperspektiv 
     genom sonen  
         Melvin 8 år.   

http://www.fub.se/


Vi har arbetat med bilder och dagbok 
sedan hösten 2006 när vår son Melvin 
började på förskola.  
 
Bilder skapar möjlighet för Melvin att 
kommunicera kring sådant han varit med 
om, dels som stöd för minnet, men även 

som stöd för kommunikationen. 
Bilderna ger dessutom stöd till alla hans 
samtalspartners för förståelsen i 
kommunikationen.. 



Film istället för bilder….. 
 



Dagbok via Communicate InPrint med 
teckenstöd. 

 
Detta gav Melvin möjlighet att träna läsriktning och läsning via ord och tecken, 

samtidigt som det gav stöd för minne och kommunikation.  



Vi övergick till att köra 
dagboken via  
Power Point och 
Melvin hade nu med sig 
sin dagbok på ett  
USB-minne till 
förskolan.  







DIKO-projektet 

• Startade oktober 2010 
• Först arbete i projektgruppen 
• Programmering av DIKO startade i mars 2011 
• 10 familjer + skolpersonal är med i projektet 

sedan maj 2011   
 





• Före sommarlovet 2011 fick alla barnen var sin 
enkel digitalkamera 
 
 
 
 
 

• 22 september 2011 lanserades DIKO för familjerna 
 

 



Dagbok på Internet  

• Dagboken utvecklas stegvis i samarbete med 
dem som är med och använder den.   
 



En bild i taget 



Dagsvy 



Veckovy 



Lägga till bilder 



Titta på bilder i DIKO tillsammans 



Dagbok på papper och i DIKO 





De möjligheter som 
DIKO ger, kommer 
förmodligen att göra 
Melvin mer 
självständig i 
arbetet med att skapa 
dagboken. Men det 
skapas också fler 
möjligheter till 
interaktion kring 
dagboken 
tillsammans med 
andra.  



Kommunikation under dagen 



Använda DIKO i iPad 



Använda DIKO i iPad 



Hur används DIKO? 



Vem fotograferar? 



Barnen fotograferar  



Barnen fotograferar  



Foton på barnen tagna av andra 



Foton på barnen tagna av andra 



Lyckan i att ha en egen kamera 



Fortsatt utveckling av DIKO 

• Förbättra stabiliteten och prestandan ytterligare 
• Möjlighet att katalogisera bilderna 
• Användarinställningar 
• Sociala funktioner 
• Ljudinspelningar 
• Video 



Fortsatt utveckling av DIKO 

• Den fortsatta utvecklingen sker stegvis 
• Nya funktioner kommer successivt 
• Familjerna, barnen och skolpersonalen är med 

och påverkar 



• Större självständighet för barnen att hantera 
DIKO 

• Tillgänglig för barn med rörelsehinder 
• Möjlighet till ”livsbok” 
• Utveckla sätt att orientera sig i tiden 
• Kunna hitta tillbaka till viktiga händelser 

Utmaningar 



Ansökan om ett tredje år 

• Just nu är vi igång med ansökan för ett tredje 
projektår 

• Beslut om det kommer att tas av Arvsfonden 
13 juni 2012. 



DIKO på webben 
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