Håll balansen!
Risker och möjligheter på nätet
för unga med ADHD/ADD/AST

Nätkoll bjuder in till en heldag om projektets tre år och om hur vi tillsammans kan
arbeta för att stärka unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, på
och utanför nätet, i relationer och i rättsliga
sammanhang.
Tid: Onsdag 24 januari 2018, kl 8.30 – 16.15
Plats: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20, Göteborg. Spårvagnshållplats:
Scandinavium. Konferensen är kostnadsfri,
lunch och fika ingår.

Ur dagens innehåll:
• Om relationer och autism – och nätet.
• Unga med funktionsnedsättningar och
nätet. Två rapporter.
• Nätkolls två utbildningsmaterial,
för föräldrar och för skola.
• Mitt liv på nätet – en dokumentärfilm
om tre ungas näterfarenheter.
• Rättsväsendet och barn och unga med
kognitiva/kommunikativa funktionsnedsättningar.
• Näthat – men också nätkärlek!

Anmäl dig genom att klicka här, eller via
www.attention.se/natkoll
Sista anmälningsdag 21 december. Utebliven deltagare eller avbokning efter 15 januari debiteras 400 kr. Platsen kan överlåtas.

Projekt Nätkoll drivs av Attention HisingenKungälv och finansieras av Arvsfonden.
Hemsida: www.attention.se/natkoll

Bokbord: Det är möjligt att ha ett bokbord
under konferensdagen. Vid intresse mejla
natkoll@attention-hisingenkungalv.se senast
21 december. Begränsade platser.

Har du frågor? Ring 0768-81 80 74 eller
mejla natkoll@attention-hisingenkungalv.se

Facebook: Projekt Nätkoll

Program
8.30 REGISTRERING
Kaffe och smörgås
09:00 Välkomna!
Karin Torgny, projektledare på Nätkoll,
inleder dagen och lämnar över till dagens
moderator Ida Östensson.
9.15 – 10.15 Vad är en vän och vad är varningstecken
på nätet?
Jill Carlberg berättar om hur det är att växa
upp med autism och vara ung på nätet. För
den som har problem med sociala koder kan
det vara svårt att skaffa och behålla vänner
när man inte alltid vet vad man ska göra
med dem.
10.15 – 10.30 PAUS med frukt
10.30 – 10.35 Moderatorn har ordet
10.35 – 11.00 Barn med funktionsnedsättningar –
mer utsatta på nätet
Statens medieråd har gjort två undersökningar, varav en tillsammans med Nätkoll.
Helena Dal berättar om undersökningarna
samt hur Statens medieråds material kan
stärka barn och unga i sin medieanvändning.
11.00 – 11.05 Moderatorn har ordet
11.05 – 11.30 Nätkolls föräldramaterial. Vad vuxna
behöver förstå om ungas liv på nätet.
Elliot Astor Dahl vet av egen erfarenhet
att datorspel och sociala medier kan fungera
bra för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men han ser också
utmaningar. Det är viktigt att vuxna har
kunskap om nätet.
11.30 – 11.35 Moderatorn har ordet
11.35 – 12.00 Nätkolls skolmaterial. Hur kan skolan
arbeta för att förhindra att elever med
ADD/AST kränks på nätet?
Skolinspektionen konstaterar att det brister
i skolans arbete för att skapa en trygg
miljö för alla elever på nätet. Skolpersonal
behöver mer kunskap om nätet och om
elever med ADHD/AST och deras särskilda
utsatthet på nätet. Läromedlet ”Koll på
nätet” har tagits fram av Nätkoll i samarbete
med Statens medieråd.

12.00 – 13.00 LUNCH
13.00 – 13.05 Moderatorn har ordet
13.05 – 13.25 Mitt liv på nätet
Dokumentärfilmen ”Mitt liv på nätet” ingår i
Nätkolls föräldrautbildning. I filmen berättar
tre unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar om positiva och negativa
erfarenheter på nätet. Filmen presenteras av
Tess Burns, en av filmens medverkande.
13.25 – 13.30 Moderatorn har ordet
13.30 – 13.55 Alla är inte alltid lika inför lagen
Eva Forsberg och Ingri Vestin från BOJ
presenterar aktuell forskning om brottsutsatthet och funktionsnedsättning samt projektet Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD
& Asperger (AST). De visar bl a en kortfilm
som ingår i e-learning för rättsväsendet.
13.55 – 14.00 Moderatorn har ordet
14.00 – 14.25 Bilder som stöd för den som behöver.
Men håller det i rätten?
Barnförhörsledaren Charlotte Qvandt har
särskilt intresserat sig för hur förhörssituationen kan anpassas till barn med kognitiva och kommunikativa svårigheter. Hon
medverkar också i Bildsamt, ett arvsfondsprojekt som bl a undersöker möjligheterna
att använda bildstöd i Barnahus Stockholms
verksamhet.
14.25 – 14.30 Moderatorn har ordet
14.30 – 15.00 PAUS med kaffe och kaka
15.00 – 15.05 Moderatorn har ordet
15.05 – 15.50 Näthat – men glöm inte nätkärleken
Näthat har fått mycket uppmärksamhet
medan nätkärleken lever rätt mycket i
tysthet. Elza Dunkels diskuterar båda dessa
begrepp utifrån tekniksyn, barnsyn och
moralism. Dessutom ger hon några råd
kring ungas personliga säkerhet på nätet.
15.50 – 16.15 Vi sammanfattar och tänker framåt…

Talare
Ida Östensson är grundare av
stiftelsen Make Equal som jobbar
med metoder för jämlikhet. Hon
driver bl a arvsfondsprojektet
Skärpning – mot näthat och för ett
inkluderande nätklimat. Ida är Årets
BRIS-pristagare 2017.
Jill Carlberg, Adaptis. Jill utbildar
om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon fick tidigt sin
diagnos, Aspergers syndrom, och
föreläser om bl a yrkesliv, relationer,
gränsdragningsproblematik och
vad omvärlden kan göra.

Helena Dal, verksamhetschef information och vägledning på Statens
medieråd. Hon har även arbetat
som lärare i samhällskunskap,
geografi och specialpedagogik.
Elliot Astor Dahl, medlem i
Attention, föreläser, är med i ett
ungdomsprojekt om NPF/psykisk
ohälsa och har gått utbildning i
Nätkolls föräldramaterial.
Marica Grudeborn, pedagog i
särskild undervisningsgrupp, Gamlestadsskolan. Utbildad i specialpe-

dagogik, medie- och informationskunnighet. Undervisar med och om
nätet och spelar gärna onlinespel.
Tess Burns är 19 år och lever med
diagnoserna ADHD, högfungerande
autism och cyklotymi. Hon arbetar
på en fritidsgård i Göteborg.
Eva Forsberg och Ingri Vestin,
Brottsofferjouren Luleå, projektledare i arvsfondsprojektet Ung
i rättsprocessen. Båda har lång
erfarenhet av stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Charlotte Qvandt från Polisen,
utredare och barnförhörsledare på
Barnahus Stockholm, medverkar
i DART:s projekt Bildsamt – bilder
som stöd i samtal om våld.
Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Umeås universitet,
författare och föreläsare. Elza har
en forskningsblogg om bl a barns
nätkulturer och och är aktuell med
boken Näthat, nätkärlek och nätmobbning. Elza fick 2017 års Surfa
lugnt-pris.

