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PRESSMEDDELANDE Stockholm 12 januari 2016 

Elza Dunkels medverkar i webbkurs om nätmobbning 
 
Webbkursen Hantera mobbning och kränkningar på nätet uppdateras nu med 

föreläsningar av docent Elza Dunkels som är en av landets främsta forskare om unga och 

internet. Webbkursen riktar sig till yrkesverksamma inom skolan och har tagits fram av 

Gothia Fortbildning i samarbete med Bris.  

 

– Många tror att vi måste övervaka och förbjuda för att skydda barnen. Det är en myt, för det 

fungerar nämligen åt andra hållet, det ökar risken för att unga ska råka illa ut. Det viktigaste är 

att prata med de unga och lyssna på dem. Om en populär mötesplats är grogrund för 

kränkningar, borde eleverna få skolans hjälp att lära sig navigera på den platsen, eller få stöd att 

helt undvika den, säger Elza Dunkels, som också är aktuell med sin nya bok Nätmobbning, 

näthat och nätkärlek. 

 

Webbkursen Hantera mobbning och kränkningar på nätet består av drygt två timmars filmat 

material med experter, fallbeskrivningar, konkreta tips samt cirka två till tre timmars 

självstudier med material att ladda ner och diskussionsunderlag att använda i skolans arbete. 

 

– Kursen ska ge kunskap som gör att man som skolpersonal känner sig trygg med elevernas 

vardag på nätet och att man vet hur man ska agera när något har hänt. Den bidrar med konkreta 

verktyg som man kan använda direkt i sin vardag och arbetsmetoder för att förebygga och 

hantera nätmobbning i skolan, säger Ingrid Sundqvist, projektledare för webbkursen på Gothia 

Fortbildning. 

 

Webbkursen är skapad i samarbete med Bris, som också kvalitetsgranskat innehållet. 

 

Fakta om webbkursen 

Titel: Hantera mobbning och kränkningar på nätet 

Produktion: Gothia Fortbildning i samarbete med Bris 

Kursen är anpassad för dator, mobil och surfplatta. För mer information och bokning, 

besök: www.gothiafortbildning.se/webbkurs 

 

Ur kursinnehållet 

Att upptäcka nätkränkningar 

Hur skolans ansvar ser ut 

Det förebyggande arbetet 

Forskning om nätmobbning 

Fakta kring ungas medieanvändning 

 

Medverkande 

Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete och lärarutbildare vid Umeå universitet, om 

forskning kring nätmobbning. 

Sofia Molin och Jonas Söderlund, kuratorer på Bris, om att skapa samtal och relation. 

Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman, om skolans ansvar. 

Johnny Lindqvist, Statens Medieråd och No hate speach movement, om elevers nätvanor. 

Elever och lärare från olika skolor. 

 

http://www.gothiafortbildning.se/webbkurs
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Film om webbkursen 

https://vimeo.com/gothiafortbildning/webbkursnatmobbning 

 

Filmade intervjuer med Elza Dunkels 

https://vimeo.com/151307944 

https://vimeo.com/151310358 

 

Fakta om boken 
Titel: Nätmobbning, näthat och nätkärlek – kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet 

Författare: Elza Dunkels 

ISBN: 978-91-8809-932-7 

Utgivning: 28 december 2015 

Omfång: 120 sidor 

Cirkapris: 220 kr exkl. moms 

Boken kan köpas i webbutiken på www.gothiafortbildning.se 

 

Om Elza Dunkels 

Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete och lärarutbildare vid Umeå universitet. Hon är en 

av landets främsta experter inom området unga och internet. 

 

Presskontakt 

För pressinloggning till webbkursen, intervjuförfrågningar och information, kontakta: 

 

Pia Leufstedt, PR-ansvarig, Gothia Fortbildning 

pia.leufstedt@gothiafortbildning.se 

08-462 26 06, 072-050 39 04 

 

Jeanette Ramnitz, pressekreterare, Bris 

jeanette.ramnitz@bris.se 

070-779 95 06 

 

För frågor om webbkursen, kontakta 

Ingrid Sundqvist, projektledare för webbkursen, Gothia Fortbildning 

ingrid.sundqvist@gothiafortbildning.se 

08-462 26 67, 070-193 79 05 

 

 

Fakta om Gothia Fortbildning 

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och 

omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och 

uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är 

att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.  

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter. 

https://vimeo.com/gothiafortbildning/webbkursnatmobbning
https://vimeo.com/151307944
https://vimeo.com/151310358
http://www.gothiafortbildning.se/

