
Hur kan vi förebygga?
Erfarenheter och metoder från gymnasiesärskola, 
dagliga verksamheter och LSS-boenden i att stärka 
individer i nätanvändande på egna villkor. 
Hur stärker vi unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, på nätet?
 
Hur ger jag stöd? 
Strategier för anhöriga till unga med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller med
kognitiva funktionsnedsättningar för ett mer positivt 
användande av nätet.

Vad säger forskningen?
Senaste forskningen från Högskolan i Väst samt 
Linköpings Universitet om identitetskapande och 
digital delaktighet.

Tisdagen den 7 februari 2017
09:00-16:00
Renströmmen, Rum: Kapellet
Drottninggatan 1, Norrköping

Koll på nätet!                      
En dag för dig som vill veta mer om hur du eller din arbetsplats kan stödja unga i användning av nätet. 
Arrangörer är Nätkoll och Jag på nätet, två projekt som främjar ungas säkerhet och deltagande på nätet. 
Nätkoll riktar sig till unga med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och Jag på nätet riktar sig till 

unga inom särgymnasium, LSS-boenden och dagliga verksamheter.

Anmälan:
Namn, adress samt kost/allergier skickas till: 
info@diskriminering.se senast den 26 januari.
Dagen är kostnadsfri men utebliven deltagare eller 
avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras 400 kr.

Fika och lunch ingår under dagen.



Program
:

09:00 - 09:15 Registrering + Kaffe m
ed m

acka

09:15 - 09:30 Inledning

09:30 - 10:30 Risker och m
öjligheter på nätet

Barn m
ed N

PF, neurospsykiatriska funktionsnedsättningar, utsätts för m
obbning på 

nätet i större utsträckning än unga utan diagnos. H
ur skapar vi förutsättningar för 

ökad kunskap och goda sam
tal om

 nätet m
ellan vuxna och barn?

K
arin Torgny och M

adelein Larsson-W
ollnik, N

ätkoll

10:30 - 10:45  Paus 

10:45 - 12:00 Prata om
 sociala m

edier!
H

ur kan dagliga verksam
heter och gym

nasiesärskola sam
t boenden enligt LSS stärka 

användare av sociala m
edier? Vi berättar om

 strategier och visar m
aterial för en 

tryggare och roligare tillvaro på nätet.
K

arin Granholm
 och Susanne Selander, Jag på nätet

12:00 - 13:00 Lunch

Projektet arbetar för att främ
ja delaktighet och rätts- 

säkerhet för unga m
ed kognitiva funktionsnedsättningar. 

Projektet utvecklar strategier för att hantera och före- 
bygga kränkningar på nätet för gym

nasiesärskolor, dagliga 
verksam

heter och boenden inom
 LSS. Jag på nätet drivs av 

Byrån m
ot diskrim

inering i Ö
stergötland.

w
w

w
.diskrim

inering.se/projekt/jag-pa-natet/

A
rrangörer:

Projektet arbetar för att öka kunskapen om
 nätanvändning 

bland barn och unga m
ed neuropsykiatrisk funktionsned-

sättning. Projektet tar fram
 m

etoder för att göra unga 
m

edvetna om
 nätets risker och m

öjligheter sam
t stärka 

ungas och vuxnas egna nätstrategier. Nätkoll drivs av 
Attention Hisingen-Kungälv.

attention-hisingenkungalv.se/natkoll/

Jag på nätet och 
Nätkoll finansieras 

av Arvsfonden.

13:00 - 13:40 O
nlinespel och m

otivation
Resultat och slutsatser från ett forskningsprojekt angående unga m

ed kognitiv 
funktionsnedsättning och deras spelvanor. H

ur ser den psykiska hälsan ut? 
H

ur värderar spelarna sitt spelande och vad m
otiverar dem

? 
M

agnus W
iberg, Linköpings U

niversitet

13:50- 14:30 Internetanvändning och delaktighet
H

ur använder unga personer i särskola och daglig verksam
het internet? O

ch hur 
ser delaktigheten i internetaktiviteter ut i ett alltm

er internetbaserat sam
hälle? D

et 
utforskas i projektet Internetanvändning och delaktighet inom

 forskningstem
at 

U
ng och digital vid avdelningen A

rbetsterapi på Linköpings U
niversitet.

K
ristin Alfredsson Ågren, Linköpings U

niversitet

14:30 - 15:00 Fika

15:00 - 16:00 Särskoleelevers identitetsskapande aktiviteter på internet
Erfarenheter från projektet D

el@
ktig på nätet m

ed fokus på föräldrars och 
ungdom

arnas egna perspektiv på internetanvändning och identitetsskapande. 
Forskningsprojektet pågår m

ellan 2015-2017 och finansieras av FO
RTE. 

Barn- och ungdom
svetenskapliga forskningsm

iljön vid H
ögskolan i Väst har 

m
ångårig erfarenhet av forskning kring frågor som

 rör elever i gym
nasiesärskolan 

och ungdom
ars internetanvändning.

M
artin M

olin & Åsa Borgström
, H

ögskolan i Väst


