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Kort om NPF
NPF är en förkortning för neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar, de vanligaste är ADHD/ADD, 
AST/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och 
språkstörning.

Kort om Nätkoll
Nätkoll startade i mars 2015 och är ett treårigt 
projekt finansierat av Arvsfonden. Idén väcktes när 
Attentions Hisingen-Kungälv uppmärksammade 
en stor oro bland föräldrar till barn med NPF. Flera 
barn hade fastnat framför datorn, mobbats och ut-
nyttjats sexuellt på och via nätet. Allt material finns 
samlat på www.attention-riks.se/natkoll

Kort om Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation 
för personer med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar (NPF). Attention Riks har ca 16 000 
medlemmar och närmare 60 lokalföreningar över 
hela landet.

Kort om statistiken
I Kunskapsdelen refereras till Nätkolls och 
Statens medieråds rapport Mer, oftare och längre 
tid. Så gör barn och unga med NPF på nätet (2016). 
Rapporten i sin helhet finns som pdf på  
www.attention-riks.se/natkoll

Är du orolig? Behöver du eller 
ditt barn prata med någon? 
Organisationen BRIS hjälper barn och vuxna. 
Du når BRIS via telefon, mejl eller chatt på bris.se
BRIS-telefonen för dig under 18 år: 116 111
BRIS vuxentelefon: 077-150 50 50

Texter: Kajsa Wiktorin
Redaktör: Karin Torgny
Formgivning: Dahlbäck/Söderberg
Film- och bildmaterial: Hagafilm
Metodmaterialet är framtaget med 
medel från Arvsfonden
©2017 Attention Hisingen-Kungälv
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Inledning

Det käraste vi har är våra barn
Under en tid ansvarade jag för den lokala Attentionföreningens mejlbox och 
hade till uppgift att bemöta föräldrars frågor och oro efter bästa förmåga. Jag läs-
te mejl från förtvivlade föräldrar vars barn hade råkat illa ut på nätet. Jag tänkte 
att det behövde göras något för att skydda våra barn, men jag undrade också om 
de var en extra utsatt grupp på nätet. Också jag har barn med neuropsykiatriska 
svårigheter som är aktiva på nätet. 
 Jag har varit en orolig förälder, särskilt har jag funderat över vad det är för 
människor som egentligen sitter på andra sidan när barnen skajpar eller pratar i 
spelchattar. Jag har velat begränsa tiden för det kan väl inte vara nyttigt att sitta 
framför en skärm i flera timmar? Nu har jag tänkt några varv till, eftersom jag 
insett att flera av mina ungar inte skulle umgås med någon över huvud taget om 
de inte hade polarna på Facebook, Instagram, SnapChat… Dessutom, hur många 
timmar lägger jag själv ner på nätet och vad ger det mig? Jag har insett att jag har 
pratat alldeles för lite med mina barn om vad vi gör på nätet. 
 Det går inte skilja på det som händer på nätet och vad som händer IRL. För 
barnen är det precis lika viktigt. Kommunikation är A och O och kommunikation 
bygger förtroende, som i sin tur skapar trygghet. Svårare än så är det egentligen 
inte. Jag har försökt få till det förtroendet under det här året. Till en början gick 
det ganska trögt. Barnen var avvaktande och visade lite eller inget intresse alls 
av att dela med sig. Men allt eftersom tiden gått har vi fått riktigt bra nätsnack 
och nu kommer de till mig och vill visa saker. Det tycker jag är stort. På samma 
sätt som det varit självklart för mig att följa min ena dotters fotbollsutveckling 
är det nu självklart att lyssna när sönerna vill visa en spelvideo eller töserna vill 
visa sina Youtube-idolers sminktips. Vill de visa de bra sakerna känner jag mig 
ganska trygg med att de berättar om det händer något mindre bra också. 
 Det finns oändliga risker med nätet, men också obegränsade möjligheter. På 
nätet kan man vara någon som betyder något och känna sig fri och lycklig. Många 
vågar testa vilka de är eller skulle kunna vara utan att behöva vara rädda för att 
behöva förklara sig. Barn är kloka och fenomenala på att utveckla strategier för 
att skydda sig mot sådant som inte är bra. 
 Våra barn är födda med helt andra förutsättningar, möter andra utmaningar 
och är experter på ett område som vi föräldrar fortfarande bara börjat nosa på. 
Jag har god förhoppning om framtiden med tanke på vilka som kommer finnas 
där. 
 Vi i Nätkoll hoppas att det här materialet kommer att göra skillnad och att det 
uppstår nya, goda samtal barn, unga och föräldrar emellan.

Madelein Larsson Wollnik
Förälder, Nätkoll-medarbetare 
samt aktiv i Attention Hisingen-Kungälv
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Till ledaren

Det här materialet vänder sig till dig som ska vara ledare för Nätkolls Föräldraut-
bildning om nätet och NPF. Hoppas att du tycker att det är roligt och inspireran-
de. Din uppgift är att förmedla kunskap och intresse för nätet och tipsa föräldrar 
om allt de kan lära sig och utveckla tillsammans med sina barn. 
 De som deltar i utbildningen ska bli tryggare genom att få ökad kunskap om 
nätet, få chansen att diskutera med andra föräldrar och testa olika strategier för 
att få vardagen hemma att fungera. Ditt engagemang och din kunskap är viktig. 
Utbildningen görs tillsammans och alla bidrar. Lycka till!

Varför Nätkoll är viktigt för föräldrar 
Att internet idag är en stor del av allas våra liv vet vi. Hur barn använder nätet 
och vad som händer när de sitter ensamma eller med kompisar vid datorn, surf-
plattan eller mobilen är det många föräldrar som inte vet så mycket om. När det 
gäller andra områden i livet känns det naturligt att prata om gränser och integri-
tet, men när det kommer till nätet kan det vara svårt för föräldrar att veta hur de 
ska förhålla sig. Många är oroliga, men även nyfikna på vad barnen sysslar med, 
vilka de har kontakt med och om de verkligen sitter med läxorna som de säger 
att de gör. Borde inte barnen gå ut och röra på sig i stället och träffa kompisar ”på 
riktigt” i stället för att ”gömma sig” bakom skärmen? 
 Det bästa sättet att få reda på vad barnen använder nätet till får föräldrarna 
genom att ha kunskap och ställa intresserade frågor. Du som ledare för den här 
utbildningen ska uppmuntra föräldrarna att reflektera och öka deras kunskap 
om nätet. Med bättre koll på nätet är det också lättare för föräldrarna att vara ett 
stöd om det behövs. Det blir också roligare att dela aktiviteter på nätet. Engage-
mang visar att vuxna lyssnar och bryr sig.

Nytt, fort och inte alltid lätt att förstå
Statens medieråd beskriver ett medielandskap som är i ständig förändring och 
där allt sker i ett högt tempo. Det som gäller idag, gäller inte i morgon. Sociala 
medier kommer och försvinner. Vi lär oss mycket nytt, kan påverka, interage-
ra, knyta kontakter, dela erfarenheter, bilder och filmklipp – möjligheterna är 
oändliga, men det kan vara svårt att hänga med. Det är inte alltid självklart hur 
budskapen ska tolkas och vem som egentligen är avsändare. Nätet är inte lika 
tillgängligt och begripligt för alla.

Mer, oftare och längre tid
Nätkoll (Attention Hisingen-Kungälv) har skrivit rapporten Mer, oftare och 
längre tid. Så gör barn med NPF på nätet, utifrån två enkäter som gjorts med 
barn med NPF och deras föräldrar. I rapporten jämförs svaren med Statens 
medieråds undersökningar Ungar & medier 2015 samt Föräldrar & Medier 2015. 
Nätkolls rapport visar att barn med NPF använder nätet mer, oftare och läng-
re tid än andra barn och är mer utsatta. Deras föräldrar oroar sig också mer än 
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andra föräldrar. Oron kan bero på bristande kunskap, men det kan också finnas 
skäl att ta reda på vad barnen gör och hur de har det på nätet. Även om barn är 
duktiga på att använda tekniken kan det bli fel ibland. I BRIS webbenkät Ungas 
integritet på Nätet uppger 60 procent av barnen att de någon gång ångrat nå-
got de delat om sig själva och en dryg fjärdedel menar att de inte vet hur de ska 
få bort saker om sig själva på nätet. Barn behöver engagerande vuxna som har 
kunskap och visar intresse, detta gäller än mer barn med NPF, som kan vara mer 
utsatta än andra barn. Länk till rapporten: attention-riks.se/natkoll

Trygghet med Nätkoll
Den här utbildningen bygger på igenkänning, kunskapsförmedling, reflektion 
och diskussion utifrån filmer samt handledning med information, fakta, frågor 
och teman. 
 Som ledare ger du föräldrarna möjlighet att känna igen sig i vardagliga situ-
ationer där nätet spelar en stor roll. Filmerna är bra att använda som utgångs-
punkt för diskussioner. Föräldrarna ska också få viss kunskap om vilka hemsi-
dor, chattar och spel barnen använder, hur säkerheten ser ut och vad lagen säger 
om något går fel. Säkert har du egna erfarenheter att bidra med. Tillsammans 
ska ni bli starka och skaffa er koll på läget – Nätkoll. 

Maximillian i filmen Mitt liv på nätet
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Utbildningens  
upplägg

Du som ledare behöver inte ha särskilda förkunskaper, men det är roligt om du 
har eget intresse för nätet och tycker om att dela kunskap, tankar och erfaren-
heter med andra. Du förbereder dig inför varje träff genom att läsa in avsett 
avsnitt i kunskapsdelen. Därefter är det din uppgift att försöka hinna med så 
mycket som möjligt. Är gruppen pratglad, uppmuntra föräldrarna att läsa vidare 
själva. Det viktiga är att väcka ett intresse och tala om var kunskap finns att få. 
Kunskapsdelen kan användas som en uppslagsdel där föräldrarna kan leta reda 
på det som intresserar. 

Fyra träffar
Utbildningen vänder sig i första hand till föräldrar till barn med NPF. En lagom 
grupp består av tre–sex föräldrar. Inte fler. Det är viktigt att alla hinner reflekte-
ra, smälta intryck, göra ”hemläxor” och komma tillbaka med tankar och erfaren-
heter att dela med gruppen.
 För att gå igenom materialet under en träff behövs ca två timmar inklusive 
paus. Fika är alltid trevligt. Träffarna kan ta olika lång tid beroende på gruppens 
diskussionslust. Utbildningen kan göras som en studiecirkel med fyra träffar, 
men det går att variera upplägget. Till exempel:

 • Träffas en vardagskväll i veckan under en månad.
 • Träffas fyra vardagkvällar under två månader.
 • Träffas två heldagar under två helger. 
 • Träffas och se filmerna, använd tillhörande frågor och diskutera. Ledaren för-
bereder sig genom att gå igenom kunskapsdelen.

Vid varje träff lyfts ett nytt tema. Du förbereder dig genom att läsa in aktuellt 
avsnitt i kunskapsdelen. Välj ut det som känns viktigast och det du tror passar 
gruppen bäst. Ett tips är att stryka under det som ska tas upp, då blir det lättare 
att presentera på träffen. På träffarna ser ni film, gör övningar och diskuterar. 
Mellan träffarna tittar föräldrarna på samma film hemma tillsammans med sina 
barn och partner. Det viktiga är att föräldrarna får bättre koll på nätet och delar 
erfarenheter med andra.

Teknik
Dator behövs för att kunna visa utbildningsfilmerna liksom möjlighet att koppla 
upp sig på nätet. Gärna också projektor och duk. Se till att anslutningssladdar 
finns. Glöm inte att det också måste finnas högtalare. Testa alltid att tekniken 
funkar innan!

Lokal
Undersök möjligheten att låna lokal av Attentions lokalförening och ta reda på 
om de har nätuppkoppling och nödvändig teknik. Attention samarbetar med 
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Studieförbundet Vuxenskolan, SV. Du kan kontakta SV där du bor för att se om 
de kan hjälpa till med till exempel lokal och teknik, viss administration, kopie-
ring och att sprida information.

Delaktighet
Alla ska känna sig delaktiga och få möjlighet att lära sig utifrån sina olika förut-
sättningar. Tänk på att alla har något att bidra med. Som ledare sätter du igång 
samtal och ser till att tidsramarna följs. Skapa en stämning där det är tillåtet att 
prata öppet, dela erfarenheter och stötta varandra vidare. På första träffen, när 
alla hälsas välkomna, är det bra att föreslå att det som sägs i gruppen också stan-
nar i gruppen. Alla ska känna sig trygga i att prata öppet.

Det goda samtalet
Det viktiga är inte att ha svar på alla frågor utan att skapa ett klimat som är öppet. 
Det finns få svar som är rätt eller fel, det viktiga är att få diskutera. När ämnet är 
uttömt, eller om någon pratar extra mycket, försök att föra samtalet vidare.

Det kan vara bra att tänka på
 • att träffarna ska vara ett tillfälle för viktiga samtal och ny kunskap. 
 • att alla är olika och har olika erfarenheter, något som ger en djupare förståelse 
för ämnet och olika perspektiv. 

 • att alla ska få tala till punkt och uppmuntras att lyssna på varandra.
 • att det går att samtala både generellt och privat (för den som vill), liksom uti-
från deltagarnas olika kompetenser. 

 • att vara tydlig med att det som sägs i gruppen stannar i gruppen. 

Framför allt i början, när alla kanske inte känner varandra, kan det vara bra att 
använda sig av ”rundor”, där man låter var och en tala i tur och ordning, så att 
alla får möjlighet att komma till tals. Använd gärna en sten eller något annat som 
den som har ordet håller i. Den som inte vill säga något skickar stenen vidare.

Samspelsregler
Det är bra att ha gemensamma regler för träffarna så att alla vet vad som gäller. 
Reglerna kan delas ut på första träffen och kompletteras om någon vill lägga till 
något. Förslag på regler finns i slutet av materialet. Du kan också lägga till egna 
punkter.

Checklista
Det är bra med en checklista som du kan printa ut och bocka av vad du behöver 
tänka på inför varje träff. Förslag på checklista finns i slutet av materialet. Du 
kan också lägga till egna punkter.
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Vad ingår i materialet?
Utbildningsmaterialet består av skrivet material och filmer. Det skrivna materi-
alet är uppdelat i tre delar. Därutöver finns Nätkolls rapport om barn och ungas 
medievanor samt filmer som belyser olika frågor i utbildningen. Allt material 
finns tillgängligt via länken attention-riks.se/natkoll

Nätkoll – kunskapsdel
 • Kunskapsdelen vänder sig till alla som vill fördjupa sig och få fakta om nätet 
och hur det fungerar för barn och unga med NPF. Kunskapsdelen följer de äm-
nen som tas upp på utbildningsträffarna. Det finns också länkar till hemsidor 
med mer information om nätet och länkar till hemsidor för den som söker mer 
kunskap om NPF.

Nätkoll – till deltagaren
 • En presentation och översikt över utbildningen och vad som händer på de oli-
ka träffarna. Här finns länkar till filmerna och plats för egna anteckningar. 

Nätkoll – till ledaren
 • En presentation av utbildningen och information om vad det innebär att vara 
ledare. Här finns checklista och översikt för varje träff med frågor till filmerna 
och praktiska övningar. Ledaren kan följa checklistan vid träffarna och kom-
plettera med fakta från Nätkoll – kunskapsdelen.

 • Mall för att bjuda in deltagare till utbildningen

Nätkoll-rapporten
 • Mer, oftare och längre tid. Så gör barn med NPF på nätet (2016)

Filmer
 • Filmer som handlar om barn och unga, föräldrar och nätet. 

Viktigt!
När du har bestämt dig för att hålla en utbildning, använd Checklistan (sid 20) 
för att bocka av de förberedelser som behöver göras och när de ska göras.
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Den här träffen ska ge deltagarna en gemensam kunskapsbas om vad som hän-
der på nätet.

En vecka innan första träffen
 • Mejla föräldrarna, bifoga Nätkoll – till deltagaren och be dem också mejla till-
baka svar på vilka spel, chattforum, appar och webbplatseer som deras barn 
använder. Skaffa eget användarnamn och lösenord – om du inte har det – så att 
du kan gå in på datorn och presentera några på träffen. Om du är osäker, välj 
Facebook/Instagram, Snapchat och Reddit eller KiK. 

 • Skriv ut material som ska delas ut: Nätkoll – till deltagaren (som även mejlats 
ut till deltagarna) samt Nätkoll – kunskapsdel. 

 
Gå igenom Checklistan
Läs igenom kunskapsdelarna för Träff 1 så att du är förberedd. Stryk under det 
du tycker är viktigast om du inte skulle hinna allt. Avsnitten är:

 • Barns och vuxnas olika världar på nätet
 • MIK, medie- och informationskunnighet
 • Nätkoll-rapporten om hur barn med NPF använder medier
 • Integritet och gränser
 • Sociala plattformar

Nu börjar dagens träff. Välkomna!
 • Hälsa alla välkomna, presentera dig och berätta varför Nätkoll är viktigt. 
 • Lämna över ordet till deltagarna som får presentera sig och säga några ord om 
vad de förväntar sig av utbildningen.

 • Berätta kort om upplägget, hur och när ni ska träffas och att ni genom film och 
kunskap ska lära er mer om nätet, dela erfarenheter och diskutera vardagssi-
tuationer som handlar om barn med NPF och nätet. 

 • Gå igenom samspelsreglerna och lägg till om någon har fler förslag.
 • Dela ut material: Nätkoll – kunskapsdel och Nätkoll – till deltagaren.

Vad händer på nätet? 
Använd en dator och välj några sociala medier på nätet. Visa hur man loggar in, 
agera som en ”vanlig” användare som chattar och lägger ut bilder. Undersök till-
sammans hur säkerhet och sekretess fungerar. 

PA U S

Be föräldrarna titta på begrepp om och på nätet, onlinespråk, smileys och emojis 
i kunskapsdelen (sid 13–14). Känner de igen något? Något nytt?

Träff 1: 
Vad händer på nätet?
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Övning
Ta en bild med mobilen på någon annan och tänk ut en rolig kommentar. Innan 
du publicerar bilden, ställ följande frågor:

 • Vill personen på bilden att bilden ska delas på nätet?
 • Har personen på bilden gett sitt tillstånd?
 • Hur skulle det kännas om någon delade en liknande bild på dig?

Det här kan göras ”på riktigt” med publicering på Facebook eller Instragram el-
ler utan att det publiceras. Det viktiga är att fundera över vad man bör tänka på 
innan en bild läggs ut.

Tips
Föreslå deltagarna att googla sina egna namn när de kommer hem. Vad hittar de 
för information och/eller bilder?

Hur nätvanor kan påverka vardagen
Se en av Nätkolls tre kortfilmer om datorspelande, näthat eller gromning, välj 
gemensamt den film som gruppen helst vill se.

Gromning: www.youtube.com/watch?v=yU8VKzrmu-A
Näthat: www.youtube.com/watch?v=3LVTZ51aBdo
Datorspel: www.youtube.com/watch?v=XEB5f2VCWUE

Ta en runda efter filmen och fråga: Känner du igen dig? På vilket sätt?

Hemuppgift till föräldrarna
Be gruppen visa samma kortfilm hemma och ta med barnens reaktioner och tan-
kar till nästa träff.

Sammanfatta dagens träff 
 • Vad har vi pratat om idag? 
 • Berätta vad som händer på nästa träff. 
 • Föreslå att ni startar en sluten Facebook-grupp, som alla går med i! Kanske 
kan någon av föräldrarna ta ansvar för att fixa Facebook-gruppen. Tipsa om 
Nätkolls egen facebook-sida.

Tack för idag!

Anteckningar:
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Den här träffen ska skapa sympati och förståelse för hur livet på nätet kan se ut 
för barn med NPF.

Gå igenom Checklistan
Läs igenom kunskapsdelarna för Träff 2 så att du är förberedd. Stryk under det 
du tycker är viktigast om du inte skulle hinna allt. Avsnitten är: 

 • Barn med NPF och nätet
 • Nätkoll-rapporten om kontakter på nätet
 • Integritet
 • Datorspel
 • Nätmobbning
 • Gromning
 • Säkerhet och trovärdighet på nätet
 • Filter och säkerhetsinställningar
 • Checklista – om ett barn kan ha blivit utsatt för brott på nätet
 • Rättsprocessen

Nu börjar dagens träff. Välkomna!
Berätta vad som händer idag.

Runda
Låt alla berätta om reaktionerna på kortfilmen som visats hemma.

Titta på filmen Mitt liv på nätet
 • Barn med NPF berättar hur de använder nätet, verkliga berättelser om möjlig-
heter, faror, strategier, konflikter mm. Länk: attention-riks.se/natkoll

 • Ta en runda och låt alla reflektera över vad nätet betyder för barnen i filmen.

Diskussion
Läs nedanstående citat, ett i taget. Diskutera vad barnen i filmen säger.

”Jag har spelat sedan jag var ungefär fem – sex år. Om man tog bort det skulle jag 
känna mig som en droppe i havet. Jag skulle inte känna mig viktig på något sätt.” 
Maximillian

”Om jag kollar på en film till exempel, så koncentrerar jag mig mycket bättre på 
filmen om jag håller på med mobilen eller datorn samtidigt. Det uppfattas som 
så jävla negativt. Folk tycker att man är oförskämd, men jag gör det för att jag 
koncentrerar mig bättre.” Tess

Träff 2: 
Mitt liv på nätet
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”Vi hade planerat att träffas. Jag vet inte varför, men så slog mig tanken att jag 
kanske inte skulle gå fram direkt, så jag satte mig på ett annat ställe så att jag 
kunde se mig runt omkring. Och så ringde jag och den som svarade var inte en 
kille, utan en mycket äldre man.” Shantele

”Så jag bad honom att skicka en bild på sig själv med mitt namn på ett papper. 
Då måste de ta en ny bild med mitt namn på pappret, så bekräftar det att dom är 
dom. Så kan jag göra samma sak.” Shantele

”Jag hade behövt någon när jag var i tolvårs-åldern, som hade kunnat säga till 
mig att vissa sidor inte är bra att gå in på. Jag hade behövt en guide, för att det 
hände dåliga saker på internet och jag hade ingen som kunde stoppa mig.” Tess

”Jag kände att spelen höll på att ta över mitt liv och att jag verkligen behövde 
något att göra utanför datorspelen. Ena halvan av mitt liv är att spela datorspel 
och nu är andra halvan thaiboxning.” Maximillian

PA U S

Möjligheter och svårigheter på nätet 
(sid 15–28 i kunskapsdelen)

 • Dela gruppen i tre och be varje grupp läsa om ett ämne i kunskapsdelen och 
sedan berätta för övriga vad de tycker är viktigt att veta. Ge utrymme för dis-
kussioner. Använd gärna frågorna som finns i kunskapsdelen.
Grupp 1: Datorspel
Grupp 2: Nätmobbning
Grupp 3: Gromning

 • Berätta om rättsprocessen och vad som kan hända om något går fel på nätet. 
Se bilaga 1.

Hemuppgift
Be gruppen visa filmen Mitt liv på nätet hemma och ta med barnens reaktioner 
och tankar till nästa träff.

Sammanfatta dagens träff
 • Vad har vi pratat om idag? Berätta också vad som händer på nästa träff. 
 • Påminn om Facebook-gruppen där deltagarna kan ha kontakt mellan träffar-
na.

Tack för idag!

Anteckningar:
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Den här träffen ska visa på föräldrars och barns olika perspektiv och behov.

Gå igenom Checklistan
Läs igenom kunskapsdelarna för Träff 3 så att du är förberedd. Stryk under det 
du tycker är viktigast, om du inte skulle hinna allt på träffen. Avsnitten är:

 • Livet på nätet och livet IRL
 • Statens medieråd om familjekonflikter och medier
 • Barns oro
 • Lagom mycket oro
 • Barn vill prata om nätet
 • Barn med NPF och samtal

Nu börjar dagens träff. Välkomna!
Berätta vad som händer idag. 

Runda
Låt alla berätta om reaktionerna på filmen Mitt liv på nätet som visats hemma.

Oro och konflikter (sid 29 i kunskapsdelen)
Prata om olika perspektiv, om oro och synen på oro. Avsluta med att barn vill 
prata om nätet och diskutera olika sätt att göra det på. Använd gärna diskus-
sionsfrågorna som finns i kunskapsdelen.

Perspektivfilmer
I Perspektivfilmerna får vi ta del av två situationer som kan utspela sig i hemmet 
och som kan skapa frustration. Varje film gestaltar en situation ur två perspek-
tiv, den vuxnes och barnets. Filmerna är dramatiserade med skådespelare och 
manus, 3–4 min/film. Välj ett tema i taget. 
Länk till filmerna: attention-riks.se/natkoll

Första filmen handlar om datorspel
Liam spelar dataspel och hans mamma och pappa vill att han ska göra läxorna i 
stället. 

Börja med att se filmen ur ett föräldraperspektiv. Välj en eller ett par frågor och 
låt var och en svara.

 • Känner ni igen er? På vilket sätt?
 • Hur känner man som förälder i den här situationen? 
 • Vad tänker du om föräldrarnas olika sätt att agera?
 • Vad kan föräldrarna göra när Liam stängt dörren och sagt att han inte tänker 
göra läxan?

Träff 3: 
Olika perspektiv
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Se därefter filmen ur barnets perspektiv. Välj en eller flera frågor och låt var och 
en svara.

 • Ta en runda, välj ut en eller ett par frågor och låt var och en svara.
 • Vad händer inne i Liams rum?
 • Varför blir han så arg och frustrerad på sina föräldrar?
 • Vad händer inne i rummet, när Liam stängt dörren, efter bråket med föräld-
rarna?

PA U S

Andra filmen handlar om sociala medier
Lisa och hennes kompisar sitter hemma i soffan med sina mobiler och Lisas pap-
pa tycker att tjejerna ska åka och bada.

Börja med att se filmen ur ett föräldraperspektiv. Välj en eller ett par frågor och 
låt var och en svara.

 • Känner ni igen er? På vilket sätt?
 • Vad tänker pappan på, vad vill han?
 • Kunde pappan ha gjort på något annat sätt mot Lisa?
 • Hur känner han sig när Lisa gått iväg?

Se därefter filmen ur barnets perspektiv. Välj en eller ett par frågor och låt var 
och en svara.

 • Vad gör Lisa, Malin och Johanna?
 • Vad använder de sina mobiler till?
 • Kunde Lisa ha gjort på något annat sätt mot sin pappa?
 • Hur känner sig Lisa när hon gått hemifrån?

Hemuppgift till föräldrarna
Visa någon av Perspektivfilmerna hemma och ta med reaktioner och tankar till 
nästa träff.

Sammanfatta dagens träff
 • Vad har vi pratat om idag? Berätta också vad som händer på nästa träff. 
 • Påminn om Facebook-gruppen!

Tack för idag!

Anteckningar:
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Den här träffen ska öppna för diskussioner kring strategier för ett bra liv med 
nätet. 

Gå igenom Checklistan
Läs igenom kunskapsdelarna för Träff 4 så att du är förberedd. Stryk under det 
du tycker är viktigast om du inte skulle hinna med allt. Avsnitten är: 

 • Barn med NPF och deras föräldrar
 • Nätkoll-rapporten om bråk mellan barn och föräldrar om nätet
 • Regler och begränsningar
 • Vuxnas strategier – fokus på möjligheter och styrkor
 • Lösningsmönster

Nu börjar dagens träff. Välkomna!
Berätta vad som händer idag.

Runda
Låt alla berätta om reaktionerna på Perspektivfilmerna som visats hemma.

Strategier och lösningsfokus
(sid 33 i kunskapsdelen)
Beskriv lösningsfokus som metod för samtal och grund för strategier när det gäl-
ler nätet. Går det att vända dåliga situationer och skapa nya gemensamma mål?

PA U S

Strategifilmer
I Strategifilmerna beskriver vuxna situationer som kan uppstå i samspelet med 
barn med NPF. Varje film avslutas med en fråga: Hur skulle du göra? Välj gemen-
samt ut två–tre filmer som ni tittar på och diskuterar, attention-riks.se/natkoll

Gruppdiskussion efter varje film
 • Hur skulle du göra? 
 • Diskussion kring olika lösningar.
 • Någon i gruppen skriver ner olika strategier som kommer fram under samta-
let.

Övning 1
Alla föräldrar får fundera över en situation med barnen som fungerar bra.

 • Ta en runda och låt alla berätta.
 • Diskutera vad ni kan lära av det som fungerar.

Träff 4:  
Strategier och lösningar
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Övning 2
Alla föräldrar får fundera över hur de kan lösa en nätrelaterad situation hemma 
(läxläsning, oro över kontakter på nätet, hälsa och fritid osv).

 • Hur vill du att det ska fungera utifrån allas behov och önskemål? 
 • Vad kan du göra för att det ska fungera, beskriv de olika stegen.

Sammanfatta dagens träff
Vad har vi pratat om idag? Påminn om Facebook-gruppen!

Utbildningen är slut

Sammanfattning av utbildningen
 • Ta en runda och låt föräldrarna berätta vad de lärt sig, hur de ser på sig själva 
och på sitt barn nu och om de tycker att de fått bättre koll på nätet.

 • Vilka strategier kommer de använda sig av för att det ska fungera bättre hem-
ma?

Vad händer nu?
 • Fråga gruppen om de vill fortsätta träffas och i så fall i vilken form.
 • Behålla Facebook-gruppen och hålla kontakten?

Tack och lycka till!

Anteckningar:
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Checklistan är bra att kolla innan och under träffarna så du vet att du har kom-
mit ihåg det som behövs.

När du bestämt dig för att hålla en utbildning
Ladda ner utbildningsmaterialen från attention-riks.se/natkoll
Gör dig bekant med utbildningsmaterialet, titta på filmerna och bläddra igenom 
Nätkolls rapport Mer, oftare och längre tid. 
Bestäm när utbildningen ska hållas.
Bestäm var den ska hållas.
Finns det lokal och teknik etc som du kan använda? Hör med Attentions lokal-
förening. Du kan också kontakta Studieförbundet Vuxenskolan som Attention 
samarbetar med. De kan eventuellt hjälpa till med lokal, teknik, viss administra-
tion, kopiering etc.
Bjud in 3–6 deltagare. Använd gärna den avsedda mallen.

Två veckor innan första träffen 
Mejla deltagarna via mail, meddela tid och plats och kontaktuppgifter till dig 
som är ledare. Gör en deltagarlista med allas kontaktuppgifter.
Be deltagarna mejla tips på sociala medier som de vill att ni går igenom. Svaren 
kan du använda när du förbereder första träffen.
Bifoga Nätkoll – till deltagaren som pdf i mejlet. 
Undersök om du kan få hjälp med kopiering av t ex Attentions lokalförening el-
ler lokala Studieförbundet Vuxenskolan.

Till första träffen
Printa ut, ta med och dela ut Nätkoll – till deltagaren och Nätkoll – kunskapsdel 
till alla.
Läs upp samspelsreglerna, be deltagarna justera eller komplettera om de vill och 
sedan godkänna dem.

Alla träffar
Inför träffen – läs in aktuellt avsnitt i kunskapsdelen. 
Kolla att lokalen är bokad. Fixa fika.
Ta med Nätkoll – till ledaren, Nätkoll – kunskapsdel samt ett ex av Nätkolls rap-
port.
Förbered fika innan träffen startar så det bara är att hämta när det är dags.
Innan deltagarna kommer – kolla att tekniken fungerar inför filmvisningar. 
Bocka av att alla är på plats. 
Berätta om upplägget för dagens träff. Påminn om samspelsreglerna.
Gå igenom dagens tema enligt givet upplägg.
I slutet av varje träff, sammanfatta vad ni gjort, påminn om vilken eller vilka fil-
mer som ska ses till nästa gång och tala om när nästa träff är.

Checklista

20

Nätkolls Föräldrautbildning Till ledaren

Checklista



Det är bra att ha gemensamma regler för träffarna så att alla 
vet vad som gäller. Reglerna kan delas ut och diskuteras på för-
sta träffen. Komplettera gärna med egna regler. 

 • Meddela om du får förhinder till ledaren. 
 • Om du kommer för sent och har missat inledningen på träf-
fen – lyssna och vänta in.

 • Stäng av ljudet på mobilen.
 • Måste du ta ett viktigt samtal eller gå på toaletten, smyg ut 
utan att störa de andra. Gäller även om du måste gå tidigare.

 • Räck upp handen när du vill säga något. 
 • Visa respekt, avbryt inte varandra utan låt alla tala till punkt. 

Egna regler:

Viktigt! Det som sägs på träffarna stannar i gruppen. 

Samspelsregler
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Slutord

Riksförbundet Attention 
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neu-
ropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). I målgruppen ingår personer 
med ADHD/ADD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), Språk-
störning och Tourettes syndrom.
 Organisationen har 16 000 medlemmar och arbetar intressepolitiskt med frå-
gor om skola, arbetsmarknad och fritid, sprider kunskap om NPF, driver projekt 
samt medlemsarbete genom sina 58 lokalföreningar. En av lokalföreningarna är 
Attention Hisingen-Kungälv som driver projektet Nätkoll.

Nätkoll
Nätkoll startade i mars 2015 och är ett treårigt projekt finansierat av Arvsfon-
den. Idén väcktes när Attentions Hisingen-Kungälv uppmärksammade en stor 
oro bland föräldrar till barn med NPF. Flera barn hade fastnat framför datorn, 
mobbats och utnyttjats sexuellt på och via nätet.

Nätkolls övergripande syfte är att
 • Öka den generella kunskapen om internetanvändningen bland barn och unga 
med NPF och den särskilda utsattheten på nätet.

 • Öka medvetenheten bland barn och unga med NPF om riskerna på internet 
och behovet att skydda sig.

 • Förmedla strategier och metoder så att barn och unga med NPF, deras föräld-
rar och andra vuxna omkring dem, känner sig tryggare i sitt internetanvän-
dande.

 • Öka och bevara ungdomarnas positiva erfarenheter på internet.

Nätkoll har under sitt första år samlat och spridit kunskap om barn och unga 
med NPF och internet, bl. a genom en enkätrapport gjord tillsammans med Sta-
tens medieråd. Under det andra året har utbildningsmaterial tagits fram och 
under det sista projektåret kommer utbildningar att hållas och materialen ska 
också spridas.

Nätkolls utbildningsmaterial består av 
 • Nätkoll för föräldrar till barn med NPF. Ett utbildningsmaterial för fyra träffar 
som bygger på gemensamma samtal utifrån filmer.

 • Nätkoll för skola. Ett digitalt verktyg för elever i högstadiet samt en handled-
ning för skolpersonal. Verktyget bygger på ett antal nätrelaterade situationer.

Utbildningsmaterialen är främst tänkta och anpassade till barn med NPF och 
närstående vuxna. Vi menar dock att de fungerar för alla barn och föräldrar. Lik-
heterna är fler än det som skiljer åt. Med utbildningsmaterialen vill Nätkoll visa 
på nätets utmaningar och möjligheter för barn och unga med NPF. Med relevant 
kunskap och möjlighet att reflektera tillsammans med andra minskar obefogade 
rädslor och onödiga konflikter. Barn behöver engagerade vuxna som har kun-
skap om internet och visar intresse för barnets aktiviteter på nätet – på ett öppet 
och icke-dömande sätt.
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Nätkoll är ett treårigt projekt finansierat 
av Arvsfonden. Idén väcktes när Attention 
Hisingen-Kungälv uppmärksammade en 
oro bland föräldrar till barn med NPF. 
Flera barn hade fastnat framför datorn, 
mobbats och utnyttjats sexuellt på och 
via nätet.


