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Vad innebär det att ta tillvara sina demokratiska 
rättigheter när man har en intellektuell funk-
tionsnedsättning, IF. Vi har nyss haft val i Sve-

rige och vi vet att det är procentuellt färre med IF 
som röstar än övriga befolkningen. Vilka möjligheter 
har personer med IF att vara delaktiga i den politiska 
debatten och göra informerade val?

Kognitiv tillgänglighet
Begreppet KASAM, känsla av sammanhang, tar upp 
tre viktiga förutsättningar:

1. Det måste vara begripligt
2. Det måste han vara hanterbart
3. Det måste vara motiverande. 

I Sverige satsas det skattemedel för att göra politik 
och nyheter kognitivt tillgängligt genom de förträff-
liga webbplatserna 8-sidor och Alla Väljare. Texten är 
enkel, den går att få uppläst, det finns tydliga bilder 
med tillhörande, förklarande bildtext och det finns 
tillgängliga kommentarsfält. 

På kursen Anpassad IT brukar vi använda detta i 
undervisningen. Det höjer helt klart motivationen 
när man kan kommentera och se vad andra tycker 
om en artikel man precis tagit del av. Det är också av 
värde när vi sett någon kommentar som inte är ok, 
som vi enkelt har kunnat anmäla och fått se att den 
varit borttagen när vi kommit tillbaka från fikat.

Politik kan vara många svåra ord
Politik är svårt att förstå, många svåra ord och orsaks-
samband. Men det går att göra det tillgängligare. Kur-
sen Anpassad IT ordnade i samarbete med Rättvik, 
2018 års e-Hälsokommun och lokala FUB-föreningen 
ett begripligt politikersamtal på initiativ av en kurs-
deltagare. 

Tre riksdagsledamöter kom till Mora Folkhögskola 
en månad innan valet. Politikerna hade förberett sig 
med Studieförbundet Vuxenskolans utbildningsma-
terial ”Bli en lättläst politiker” och 8-sidors ”Ordlista för 
politiker”. Deltagarna i kursen Anpassad IT hade för-
berett frågor som vi filmade. Alla som kom fick röda 
kort de kunde sträcka upp om det var något de inte 
förstod. Kvällens moderator hjälpte också till att hålla 
koll så samtalet blev begripligt.

Men om man har en IF, hur får man reda på att det 
är en politikerkväll, hur blir man intresserad, hur tar 
man sig till folkhögskolan en måndagskväll kl 18? Vi 
hade annonserat i två lokala annonsblad, informerat 
genom FUB och genom 7 närliggande kommuners 
LSS-verksamheter. Ändå kom bara personer med 
IF som har anknytning till kursen Anpassad IT, och 
några som bodde i samma gruppbostad eller kände 
någon i kursen. Det kom ett 40-tal personer, både 
föräldrar från FUB och lokala politiker, Klartext och 
SVT. Kvällen filmades och finns på FUB.se

Hur informerar vi?
Kvällen väckte en rad frågor. Hur informerar vi som 
personal på gruppbostäder om politik och nyheter? 
I Rättvik åkte de hem och ordnade ett lokalt val-fika 
veckan efter. Det resulterade i både medborgarför-
slag och att politiker önskade lokalt val-fika varje år. 
Hur får man stöd på valdagen? Finns det extrainsatt 
personal som har möjlighet att följa till vallokalen? 
Hur går det till i vallokalen? FUB och Alla Väljare har 
gjort animerade filmer som visar hur det går till. Men 
hur många får ta del av detta. En förutsättning är att 
man har tillgång till en dator/surfplatta, att det finns 
wi-fi där man bor och arbetar samt att det finns kun-
skap om, samt tid och vilja att introducera, alla dessa 
kognitivt tillgängliga möjligheter.

Demokrati
och intellektuell 
funktionsnedsättning

Av Kerstin Gatu

Tema Kognitivt stöd
Kerstin Gatu, Mora, har arbetat med begåvningsstödjande hjälpmedel sedan 1990-talet. Hon har initierat en 
rad olika projekt: ”En enkel mobiltelefon”, ”Bildstödet Mora”, ”Handiprojektet”, ”iLearn” och ”Anpassad IT – Vägen 
till digital delaktighet”. Nu arbetar Kerstin med projektet ”Digi-JAG”,  för en digital kognitivt tillgänglig lärmiljö.

I tidigare nummer av Intra har Kerstin skrivit om datorn som hjälpmedel (nr 4/2015), om olika hjälpmedel för att 
klara av pengar (1/2016), om hur man använder en Handi (2/2016), om olika sätt att underlätta vardagen med 
hjälpmedel (4/2016), om svårigheten att få kognitiva hjälpmedel (1/2017), om film som kognitivt stöd (3/2017), 
om nätet som en säker plats (4/2017), om Cromecast (1/2018) och om bilder som stöd (3/2018).

Hemsidan ”Alla Väljare” har lättläst text.


