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Projekt Nätkoll
 Tre-årigt Arvsfondsprojekt
 Projektägare Attention Hisingen-Kungälv
 Karin Torgny och Madelein Larsson-Wollnik
 Tryggt på nätet
 Möjligheter och risker
 Datorspel, nätmobbning och gromning

Koll på nätet?

 Vuxna är viktiga
 Utbildningsmaterial

Risker och möjligheter för barn med NPF
Karin Torgny, projektledare Nätkoll

Internet och NPF
Nätet kräver kompetens

Kognitiva (o)förmågor

 för att hitta, analysera och
kritiskt värdera information

 Sociala koder, samspel

 för att uttrycka sig, och på
egen hand skapa innehåll i
till exempel sociala medier

 Gränssättning

 för att förstå mediers roll i
samhället och i relationer

 Impulsivitet

 Konsekvenstänk
 Generalisering
 Tidsuppfattning och minne
 Stress
+ Bekräftelsebehov
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Vuxnas strategier?

Information och ansvar
 56% av föräldrarna till barn med NPF saknar
information och vägledning när det gäller barnens
medieanvändning (35%)
 Största ansvaret för att skydda barnen på nätet
ligger på föräldrarna och därefter skola, lagstiftning
och myndigheter genom information.

Nätkolls
föräldrautbildning
 Studiecirkel, fyra tillfällen
 Nätkunskap, nya
perspektiv och strategier
 Filmer som
diskussionsunderlag
 Stärkande
 Uppmuntra till samtal

Skolinspektionen granskar
”Skolor behöver bli bättre på att kartlägga
och analysera sina egna verksamheter för att
identifiera risker för kränkningar på nätet”

 Självinstruerande, 3 delar
 Attentions
lokalföreningar/SV
 attention.se/natkoll
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Har du koll…
 Tema Kommunikation
… på vad som kan vara
brottsligt att skriva på nätet?

Har Alex koll på nätet?

… på vad som är ok att skriva
på nätet?
 Tema Näthat/Nätmobbning
… på vad som är näthat
… på vad som är
nätmobbning?
 Tema Gromning
…när du träffar människor IRL
som du mött i spel?
… när du spelar online?

Lärarhandledning
 Pedagogens roll
 Skolans styrdokument
 Lektionsupplägg

Barn med NPF
har via nätet…
 Blivit kompis med någon de tidigare inte känt (54%)
 Fått en vän som de fortfarande har kontakt med (50%)
 Hittat information om något de inte har velat fråga
någon annan om (48%)
 Fått kontakt med någon med samma intressen (60%)
 Fått kontakt med andra som har samma diagnos (23%)

Lika - och olika?

Utbildningsmaterial

 Mer, oftare och längre tid

 Nätkoll – för föräldrar

 Utsatthet, men också positiva erfarenheter

 Nätkoll – för skola

 Vuxna behöver kunskap
 Mycket är gemensamt för alla unga
 …. men några kan ha särskilt svårt med gränser,
impulskontroll, bekräftelsebehov…

Allt finns på:
www.attention.se/natkoll
Kontakt:
natkoll@attention-hisingenkungalv.se
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