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Abstract 

Querelle des anciens et des modernes - the battle between the old and the modern, is a scientific essay 

about the clashes that can occur in daily activities when understanding is lacking regarding student rela-

tionship creation and identity creation online. When the horizons of understanding varies between 

guardians, students and educators it affects the opportunities to solve conflicts that occur online because 

of the lack of consensus. All conflicts can’t be solved, however, we can work to prevent similar situa-

tions from occurring again through an intercultural and empathetic approach, even inviting students in 

learning processes based on their interest, which is approaching horizons of understanding each other. 

Relationship creation and identity creation take place both in online games and in chat functions in the 

digital environments.  

 

In our two dilemmas you can follow along into two different conflict situations that have been started 

between students online. In the scenario of Angelicas W:s a conflict emerges in the online game Mine-

craft where a student gets it world destroyed by his classmate. The event leads up to that the student 

strikes down his classmate.  In the scenario of Angelica O, conflict has been escalating during a longer 

period between students in the chatting-app WhatsApp and offline. The story is focused around a 

conflict where one classmate excludes another and sends demeaning messages. 

 

We’ve chosen essay writing as an exploration method and where the study and the hermeneutical 

analysis of our actions is based on a difficult to assess action situation. The scientific essay aims to test 

and think loudly in written form. Trying to explore and reflect on our actions in the various situations 

that we have encountered in our professional practice. The essay is based on Hans-Georg Gadamer theo-

ries on understanding-horizons and prejudices. We have for the most part also used Jonna Hjertström 

Lappalainen and her texts which have a clear foundation in the value of reflection and Elza Dunkel who 

is a teacher in educational work and her work on kids and young people’s habits and understanding of 

the online world.   

 

Keywords: Horizons of understanding, conflict, digital environments, attitudes, prejudices, relationships 

and communication 
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Sammanfattning 

Querelle des anciens et des modernes - striden mellan det gamla och det moderna, är en vetenskaplig 

essä om de krockar som kan uppstå i den dagliga verksamheten när förståelsen brister gällande elevers 

relationsskapande och identitetsskapande online. Relationsskapandet och identitetsskapandet sker både i 

spel och i chattfunktioner i digitala miljöer. När förståelsehorisonter skiljer sig mellan vårdnadshavare, 

elever och pedagoger påverkas möjligheten till att lösa konflikter som sker online då samsynen brister. 

Alla konflikter går inte att lösa, däremot, kan vi arbeta med att förebygga att liknande situationer uppstår 

igen genom ett interkulturellt och empatiskt förhållningssätt, även att bjuda in elever i lärprocesser med 

utgångspunkt i deras intresse för att våra förståelsehorisonter ska närma sig varandra. I våra två 

gestaltningar får ni följa med in i två olika konfliktsituationer som har startats mellan elever online.  

 

I Angelica W:s gestaltning startar en konflikt i spelet Minecraft där en elev får sin värld förstörd av 

kamrat. Händelsen leder till att eleven brottar ner sin kamrat. Angelica W för samtal med eleverna, 

läraren och vårdnadshavare där förståelsen krockar när det kommer till spelandet. I Angelica O:s 

gestaltning har konflikter eskalerat under en längre tid mellan elever i chatten WhatsApp och offline. 

Berättelsen fokuserar på en konflikt där en elev utesluter en annan elev och skickar kränkande 

meddelanden. 

 

Vi har valt essäskrivande som forskningsmetod och där undersökningen och den 

hermeneutiska analysen av våra handlingar utgår från en svårbedömd handlingssituation. Den veten-

skapliga essän syftar till att pröva och tänka högt i skriftlig form. Prövande i att utforska och reflektera 

över vårt agerande i de olika situationerna som vi har hamnat i vår yrkespraktik.  

Uppsatsen har en utgångspunkt i Hans-Georg Gadamers teorier om förståelsehorisonter och fördomar. 

Vi har till stor del även använt oss av Jonna Hjertström Lappalainen och hennes texter som har en tydlig 

grund i reflektionens värde samt Elza Dunkel, som är docent i pedagogiskt arbete och hennes arbete 

kring barns och ungas nätanvändning. 

 

 

Nyckelord: Förståelsehorisonter, konflikt, digitala miljöer, attityder, fördomar, relationer och kommuni-

kation 
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Du har förstört min värld!  

Berättelse av Angelica Wallgren. 

Jag går upp för stentrappan med dess fossiler frampolerade till ytan, det är måndag. Stämningen är lugn, 

jag säger godmorgon till elever och föräldrar som passerar. Jag märker att ett större antal föräldrar är i 

full gång att konversera i sina headset att det inte ens hör min mekaniska hälsningsfras. Jag tittar upp på 

väggen där sitter ett laminerat A4 med en aggressiv röd ram samt ett rött kryss över en illustration på en 

mobiltelefon. För vems skull infördes denna laminerade lapp och till vem skulle den vara tillämpad? 

tänker jag. Efter häftiga diskussioner på en konferens infördes mobilförbudet först och främst för elever-

nas skull. Stämningen kring diskussioner kring digitalisering och liknande den om mobilförbud har varit 

som en liknelse med Ebba Gröns låt Mental istid:  

Det enda som hörs  
och den enda som stör  
och det enda som egentligen lever  

i mitt nya hem  
i mitt nya liv  
är faktiskt hon som bestämmer  

hon är moder dator  
allas vår mor  
den nya tidens centrala punkt  

hon korrigerar ditt  
centrala system  
så du passar in i tidens gång  

för på avstjälpningscentralen  
råder tystnad och full kontroll  
på avstjälpningscentralen  
spelar ingenting längre nån roll  

den nya tiden kom ju så fort  
mitt liv flimrar fort förbi  
på ett datakort.  

(Ebba Grön 1981)  

Med Ebba Gröns låt ljudande som ett soundtrack inför den sista avsatsen i trappen kliver jag in i hallen 

och möts av:  

- Men han har ju förstört min Minecraft-värld!  

- Men det är väl ingen anledning att brotta ner någon i hallen för! hör jag läraren Karin säga.  

Jag känner hur luften i hallen vibrerar. Framför mig står Kalle, jag ser hur han försöker hålla tillbaka tå-

rarna. Plötsligt formas Kalles ansiktsuttryck som en skulptur: fryser till marmor. En bit bort står Erik 

som en tilltufsad fågelunge och i närheten av dörren står Amir och Clara och studerar intensivt fossi-

lerna i golvet.   

Vad säger den här bilden? tänker jag. Något Kalle skrek bröt musikstycket som snurrade i skallen, Kalle 

har berättat något, nu även genom sitt kroppsspråk.  
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Jag pratar med Karin för att få en bild av vad som har hänt och tar med mig Kalle till ett angränsande 

rum. Karin samlar upp klassen för att gå igenom det laminerade bildstödet och det perfekt utritade sche-

mat med dagens innehåll i klassrummet. Det är något mer i situationen vi har missat, även fast mina 

kunskaper gällande Minecraft är bristfälliga. 

 

Det som även hör till historien är att Kalle intervjuade mig i fredags gällande vilka slags digitala verktyg 

som fanns i mitt hem när jag gick i lågstadiet. 

- Angelica hade du en mobiltelefon? 

- Nej inte förrän jag gick i högstadiet, det var en Nokia 3310:a och den såg inte ut som mobiler gör 

i dag. 

- Hur menar du då? 

- Till exempel, berättade jag vidare, fanns det varken en kamera eller några appar som nu, jag 

kunde ringa och skicka sms och spela ett spel som heter Snake. 

- Bara ett spel? frågar Kalle med stora ögon.  

- Jajemen! berättar jag vidare. Vi hade en dator i garaget som jag kunde använda ibland och skulle 

jag koppla upp mig på internet så fick ingen ringa eftersom nätverket var kopplat via 

telefonjacket i väggen. WiFi fanns inte.  

- Fanns inte WiFi?! Kalle tittar på mig som jag vore från en annan planet, för att sedan ställa den 

fullt rimliga frågan:  

- Angelica, fanns det tegelstenar när du växte upp?   

 

Det Kalle inte vet är att senare under högstadiet ”lanade1” jag (ofta bestod ”lanet” av ihopkopplade dato-

rer i en illaluktande aula då deltagarna bokstavligen bodde ett eller två dygn utan att se solljuset, i ett 

hav av kablar, joltcola och lösgodis). Jag lärde mig att html-koda för att bygga egna hemsidor, och spen-

derade timtal i olika chattforum och spel (idag är jag inte lika haj på koder, men tar mig en simtur in 

spelvärlden ibland). Med detta i bakhuvudet förstår jag att glappet är lika stort som en ocean just nu, och 

att jag säkert genom mina svar framstår som en fossil i stengolvet i vårt senaste samtal. 

 

- Kalle vad är det som har hänt? Jag sätter mig snett emot Kalle. Marmoransiktet spricker upp och 

en tår letade sig ner för Kalles kind.  

                                                 
1Slår du upp ordet Lan i NE (Nationalencyklopedin 2019) så får du denna förklaring LAN [læn], förkortning för engelska local area network, lokalt 
datornät. När du lanar så kopplar du ihop flera datorer och spelar mot varandra. När jag lanade så var det vanligt förekommande att datorerna kopplades upp 

och anslöt till samma nätverk.  
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- Jag har i veckor byggt upp en värld och så gav jag Erik, Amir och Clara inloggningen när vi spe-

lade i lördags för att de skulle få bygga lite i min värld och nu under natten har de sprängt allt!  

Sedan följer, under hulkningarna, en lång förklaring med ord och beskrivningar av den värld som Kalle 

har byggt upp i Minecraft. Jag inser hur mycket tid och själ Kalle har lagt ner i denna värld för att sedan 

få sin värld sprängd i bitar när han sover. Jag förstår frustrationen men känner att jag ändå måste belysa 

att det inte är okej att slåss hur arg man än är, men att jag ska prata med läraren om det han har berättat, 

för de andra eleverna har också gjort fel.  

- Har du berättat för dina föräldrar? hör jag mig själv säga.  

- Nej! Om de får reda på hur lång tid som jag har lagt ner på att bygga min värld, då kommer jag 

att få ännu mindre tid framför datorn!  

 

Efter en stunds prat har jag lärt mig en massa nya begrepp ifrån Minecraft-världen. Jag går för att 

samtala med Karin, gällande den kränkning Kalle blev utsatt för. Jag känner att jag behöver sätta mig 

ner med alla eleverna som är inblandade.  

- Detta har inte hänt på skoltid, konstaterar Karin efter jag har berättat om samtalet med Kalle.  

- Det där får vårdnadshavarna lösa hemma sinsemellan. Vi kan inte ta ansvar över vad eleverna 

gör på sin fritid eller hemma. 

 

En olustig känsla sprider sig i kroppen, blandad av frustration och en viss besvikelse. Ska jag bara lämna 

situationen och se mellan fingrarna utan att läsa mellan raderna vad som har lett till denna situation. Det 

känns inte rätt att släppa, dels har Erik blivit nedbrottad och det i sig måste tas upp, dels känner jag en 

besvikelse över att vi som vuxna är på väg att överge en situation som behöver lösas.  

- Jag tror att jag behöver prata med Erik i alla fall. För att få en övergripande bild över situationen, 

säger jag.   

- Då får vi ta läsgrupperna som jag har planerat lite senare, säger Karin och suckar. 

- Mmm, svarar jag.   

Jag smyger mig fram mellan bänkraderna och ber Erik följa med mig en liten stund. Jag sätter mig bred-

vid Erik,  

- hur mår du nu? Har du ont någonstans?  

Erik skruvar på sig i stolen och kollar snett ner på sina skor och säger;  

- Nej jag har inte ont, jag trodde inte att han skulle bli arg och ledsen. 

- Arg över vadå? frågar jag. 
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- Jo, jag kom på en grej som jag sedan sa till Amir och Clara. Fast det var jag som gjorde det, 

Amir och Clara sov. 

- Gjorde vad? frågar jag. 

- Assååå Kalle har byggt en värld i Minecraft som han skryter JÄTTEMYCKET om och jag är 

också jävligt bra på Minecraft fast jag har inte byggt lika mycket som Kalle. Jag bestämde mig 

för att förstöra hans bygge. 

- Hur gjorde du det? frågar jag.  

Erik skruvar på sig, 

- Jag bara gjorde det i natt, sprängde den, det var kul en stund, men sedan kändes det inte bra.  

- Nu är det så att Kalle absolut inte får brotta ner dig i korridoren säger jag och fortsätter, men 

Kalle är jätteledsen över att hans Minecraft-värld är förstörd. Jag tror att vi behöver prata om det 

alla tre för… säger jag och Erik avbryter mig: 

- Jag kanske kan hjälpa Kalle att bygga upp en ny värld?! 

- Vi kan höra svarar jag, känner du dig redo för att prata med Kalle? 

- Ja! svarar Erik.  

Jag går och kollar med Kalle om han vill sätta sig och samtala med mig och Erik, när vi kommer in i 

rummet börjar Kalles tårar att rinna. 

- Förlåt för att jag brottade ner dig men jag är så himla arg! Men du har förstört min Minecraft- 

värld! säger Kalle. 

- Jag vet, säger Erik.  

Jag sätter mig ner med eleverna och vi går igenom händelseförloppet. Kalle ber om ursäkt över brott-

ningsmatchen och Erik lägger fram förslaget om att han ska hjälpa till att bygga upp Kalles Minecraft--

värld. Jag berättar för eleverna att jag kommer informera deras föräldrar om vad som har hänt.  

- Måste du det? frågar Kalle. 

- Ja, svarar jag.  

 

Jag berättar för Karin om elevernas samtal och vad de har kommit fram till. Jag går för att ringa vård-

nadshavarna (samtalen med vårdnadshavaren mynnar ut i ungefär samma slutsats och i ett misslyck-

ande, konstaterar jag en timme senare över min kaffekopp, lite smått uppgiven på min rast). Samtalet 

med Kalles pappa: 

- Ja det är Peter!?  

- Hej det är Angelica från fritids, har du tid att prata en liten stund eller står du dåligt till? 

- Jo jag har tid, säger Kalles pappa.  
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Jag förklarar att Kalle har brottat ner en annan elev i korridoren och det som föranledde brottningsmat-

chen var att Kalles Minecraft-värld hade sprängts. Jag informerar vidare om händelsen och samtalet som 

vi har haft nu på förmiddagen och vad eleverna själva har kommit fram till för lösning, en lösning som 

faktiskt kan styrka elevernas relationsskapande om vi arbetar och samarbetar kring deras gemensamma 

intresse.  

- Jag är trött på det där spelandet! Och se vad det leder till, konstaterar Kalles pappa.  

- Jag tror inte att det är spelet eller spelandet i sig som är problemet, svarar jag. Utan det som hän-

der runt omkring, de behöver öva, Kalles pappa avbryter mig;  

- Men det enda ungarna gör idag är att sitta framför skärmen, när de väl har byggt den där världen 

får det nog vara stopp ett tag på spelandet!   

Jag försöker förklara de positiva bitarna och om den sociala biten som kan uppstå i spel och att 

Minecraft även används på vissa skolor i rent undervisningssyfte. Vi kan arbeta vidare här på skolan 

med spelet som utgångspunkt i ett socialt pedagogiskt arbete men jag känner att jag pratar inför döva 

öron, och vem är jag att försvara eller tala om hur Kalles pappa ska agera hemma.  

 

Tisdag morgon kl.07.55, möter jag Kalle i fossiltrappan, han tittar på mig och säger;  

- Du har förstört min värld! 

 

Så här dåligt mår äpplet nu 

Berättelse av Angelica Olsson 

Jag står vid klassrummets ingång och hälsar godmorgon till elever och föräldrar. Det är full fart runt om-

kring mig med föräldrar och elever i den långa hallen. Klockan är snart tio över åtta och skoldagen ska 

precis börja när Lisas mamma, Mia, kommer fram till mig. Hon ser sig omkring och verkar säkerhets-

ställa att ingen lyssnar och säger med en lågmäld röst:  

- Angelica, kan jag få prata lite med dig?  

- Självklart, svarar jag. 

- Jag såg att du arbetar med livskunskap och tar upp konflikterna som har eskalerat senaste halv-

året. Jag skulle gärna vilja prata lite med dig om ett bråk som Lisa berättade om igår efter mid-

dagen. Jag är väldigt glad över att Lisa visade mig konversationen som uppstått på WhatsApp. 

Hon brukar prata med mig om det är något som hon sett eller hört över nätet. Lisas klasskompis 

Lovisa har sagt elaka saker till Lisa och tagit bort henne från två grupper. Det har även varit 

andra kommentarer och liknande händelser förut har Lisa berättat. Jag ville bara att du skulle 
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veta det ifall det är något du kanske kan ta upp på livskunskapen. Hela klassen verkar ha ett 

konto där, säger Mia.   

- Tack för informationen, självklart ska jag se över hur vi kan jobba med det och du får gärna höra 

av dig om det är något mer. Det har ju varit rätt mycket med dessa sociala medier nu på senaste 

tiden så det är bra att du talar om det för mig.    

   

Efter första rasten har jag planering och jag sätter mig vid datorn och loggar in. Som vanligt snurrar tan-

karna om vad jag bör börja med, det är mycket nu som behöver planeras. Efter samtalet med Mia beslu-

tar jag mig för att återigen skriva ihop ett brev till vårdnadshavarna för att beskriva att det fortsätter att 

uppstå konflikter. Jag skickar en önskan om att jag vill att de pratar med sina barn om detta. Det börjar 

bli lite tjatigt från min sida nu känner jag, då jag inte får mycket respons från föräldrar. Jag hänvisar till 

hemsidor som kan hjälpa föräldrar med information och förhållningssätt kring sociala medier och lägger 

till det i dokumentet. Tankarna flyger tillbaka till hur det sett ut när eleverna under raster och fritidsverk-

samhet fryst ut varandra, gett varandra elaka kommentarer eller ljugit om varandra och skapat rykten. 

Det har skett under hela våren och blir alltid värre över nätet. Tanken skaver i mig med tanke på hur 

svårt det är för mig att få dem att sluta. Plötsligt kommer Maria in, min kollega. Jag ber henne titta ige-

nom mejlet och hon tycker att det låter bra. Nu har halva min planeringstid gått, tänker jag när jag ser på 

klockan. Det känns viktigt att få iväg mejlet med information. Klassläraren Johan vill inte lägga sig i 

elevernas konflikter som sker utanför skolan har han redan sagt till mig. Jag klickar iväg mejlet till alla 

föräldrar och känner hur lusten runnit ur mig. Jag hinner planera inför livskunskapen och får vänta med 

allt annat. 

 

Klockan är fem i ett, jag går mot klassrummet i den långa och smala korridoren. Tankarna snurrar kring 

konflikten som Lisa och Lovisa hade och alla andra konflikter som eskalerar kring eleverna. Hur ska jag 

få dem att inse allvaret och sluta upp med alla elaka kommentarer och handlingar på nätet? En hopplös 

känsla kryper sig in inom mig. Återigen behöver jag samtala med eleverna om hur vi är mot 

varandra. Eleverna är på väg in i klassrummet från sin lunchrast, jag inväntar elevernas tystnad och 

tränger bort de negativa tankarna och gör mig mentalt redo för att starta lektionen som fortsätter med 

temat konflikthantering. 

- Nu har vi livskunskap och vi fortsätter med konflikthantering. Jag har fått veta att via sociala 

medier, på WhatsApp, har många av er grupper som ni skickar meddelanden med varandra i. I 

några av chattarna har jag fått höra att det uppstått konflikter och handlingar som kan såra, säger 

jag och inväntar elevernas reaktioner.    
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Jag får en känsla av att majoriteten av eleverna vet vad jag pratar om. En del av eleverna ser ut att ta åt 

sig mer än andra genom deras kroppsspråk och mimik och jag anstränger mig för att inte stirra ut dessa 

och peka ut någon.   

- Vi har redan pratat om konflikter vid upprepade tillfällen och jag tänkte att idag ska vi göra en 

övning för att ni ska få känna på hur det är att vara elak mot någon annan. Sedan kommer vi att 

ha ett samtal tillsammans, säger jag och tar samtidigt fram två äpplen och lägger dem på 

katedern längst fram i klassrummet.   

Eleverna stirrar på äpplena och ser frågande ut. Jag beskriver hur vi ska gå tillväga och svarar på frågor 

som eleverna har om övningen. Jag tar sedan upp äpplena och lägger dem i varsin hand och ber eleverna 

att säga snälla saker till det ena äpplet och elaka till det andra.  

Ett par elever ser frågande ut när de går fram till äpplena och vet knappt vad de ska säga. En del tar det 

på stort allvar och en del fnissar och ser ut att ha roligt. När alla elever fått säga något till båda äpplena 

skär jag upp dem i halvor och visar upp hur olika de mår efter alla elaka och snälla ord. Tidigare under 

förmiddagen har jag tryckt på det ena äpplet för att mosa insidan och låtit det andra vara. Äpplena ser på 

utsidan väldigt lika ut.   

- Så här dåligt mår äpplet nu efter alla era elaka ord och så här bra kunde det ha mått, säger jag 

och visar upp äpplena.   

Eleverna får reflektera över övningen och lektionen närmar sig sitt slut. 

- Jag hoppas ni har fått lära er vad det kan innebära att såra varandra på nätet och hur det kan kän-

nas, tänk på hur äpplet mådde efter alla elaka ord och hur bra det kunde mått, säger jag och lekt-

ionen avslutas. 

 

Det är måndag morgon och jag sitter lutandes mot stolen i klassrummet. Det är arbetslagsmöte på 

schemat. Vi har precis gått igenom veckan som varit och veckan som kommer. Här kan jag lyfta upp för 

hela arbetslaget hur konflikterna fortsätter och kanske få lite stöttning i arbetet, tänker och hoppas jag.  

- Då har vi kommit till elevpunkten, är det någon som vill ta upp något? frågar min kollega 

Johanna som läser dagordningen på protokollet.   

- Jag vill, säger jag och sätter mig ordentligt. Det har varit väldigt mycket konflikter i 3A den 

senaste tiden som ni alla vet. Det är mycket kring sociala medier och det påverkar elevernas 

relationer på raster och på fritids.  

- Jag vet inte hur jag ska göra för att lösa detta längre och jag behöver er hjälp känner jag. Det blir 

som sagt inte bättre och jag har försökt att arbeta med konflikthantering ett tag på livskunskapen 

men jag märker dock inte någon större skillnad kring konflikterna, säger jag.   
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- Har du pratat något mer med vårdnadshavarna? frågar Peter som jobbar som lärare i parallell-

klassen.  

- Ja det har jag, svarar jag. Jag har mailat och berättat om konflikterna två gånger och jag har även 

skickat med information som kan hjälpa dem förstå hur de kan hjälpa sina barn. Det blir som 

sagt inte bättre utan snarare värre, konstaterar jag och vänder min blick mot Johan. 

Johan är klassens lärare och han ser ner på sin laptop och nickar för att instämma. Han slänger en blick 

på mig och jag upplever att han verkar lite nonchalant över det jag säger. 

- Jag har funderat på om ett möte skulle vara bra, där föräldrar kan samtala om konflikterna. Vad 

tycker du Johan? frågar jag. 

Johan ser lite bekymrad ut och tittar på mig och tänker efter. 

- Nja, jag vet inte om det är någon bra idé. Det är bra att du tar upp det på livskunskapen så får vi 

se hur vi sedan går vidare. Du har skickat ett mejl och det borde räcka. 

Jag tänker på att jag har lust att svara något i stil med; Är inte det här viktigt? Tycker inte du att det på-

verkar deras inlärning och hela deras skoldag? Tyvärr svarar jag istället: 

- Okej! då säger vi så för tillfället, säger jag och jag avslutar min punkt och mötet går vidare.   

  

Syfte och frågeställningar  

Vår vetenskapliga essä syftar till att öka vår förståelse för hur vi kan hjälpa elever när de hamnar i 

konflikter över nätet. Vi upplever att förståelsehorisonterna skiljer sig åt mellan elever, vårdnadshavare 

och pedagoger när det gäller de digitala miljöer som eleverna vistas och verkar i. Vi vill med denna 

vetenskapliga essä få syn på olika förståelsehorisonter som kan begränsa elevernas kränkningar över 

nätet utifrån tidigare forskning och teorier.  

 

Utifrån vårt eget och andras individers handlande hämtar vi ny förståelse. När information, förhåll-

ningssätt och förståelsehorisonter brister, i både handling och tanke gällande världen online, upplever vi 

att glappet blir för stort och relationen påverkas negativt. Elever har i olika situationer valt att undvika 

att berätta för vuxna omkring dem om vad som skrivs eller görs över nätet då det finns en rädsla för att 

förlora skärmtid eller bli av med sina digitala verktyg. Vi upplever att vuxna tenderar att införa förbud 

och har fördomar om nätet som leder till skapandet av en tystnadskultur som är väldigt högljudd i ett 

slutet rum. det saknas kunskaper om hur vi motverkar kränkningar. Konflikter syftar i berättelserna till 
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händelser som medvetet kränker eller hotar en annan persons identitet vilket påverkar relationsskapan-

det. 

 

De frågeställningar som vi fördjupar oss med i reflektionen och den hermeneutiska analysen är följande:   

Hur påverkar olika förståelsehorisonter och fördomar pedagogers, elevers och vårdnadshavares 

möjligheter till att lösa konflikterna som uppstår online?     

Hur kan vårdnadshavare och pedagoger hantera, förebygga och förhålla sig till elevers konflikter 

över nätet? 

 

Metod   

Vi har valt essäskrivande som forskningsmetod, där undersökningen och den hermeneutiska analysen av 

våra handlingar utgår ifrån en svårbedömd handlingssituation. Hermeneutiken är en byggsten i metoden. 

En hermeneutiker menar att en mänsklig verklighet är av en språklig natur, i och genom språket kan vi 

skaffa oss kunskap om det genuint mänskliga” skriver Runa Patel och Bo Davidson i Forskningsmetodi-

kens grunder (Patel & Davidson 2019, s.33). Den språkliga kommunikationen och konflikten sker både i 

skrift, subtilt kroppsspråk samt i samtal.  

 

Carin Falkner (2007) har skrivit Datorspelande som bildning och kultur: en hermeneutisk studie av 

datorspelande. Falkner skriver att hermeneutiken erbjuder ingen metod som steg för steg talar om hur en 

korrekt hermeneutisk undersökning ska utföras (Falkner 2007, s.60). Likt den vetenskapliga essän syftar 

hermeneutiken till att pröva och tänka högt i skriftlig form för att öka förståelsen med en öppenhet inför 

dilemmats olika karaktärer. Detta gör vi genom att utforska och reflektera över vårt och andras agerande 

gällande de olika situationerna som vi har hamnat i och upplevt i vår yrkespraktik. Även genom att 

omvärdera vårt handlande och att se ur olika perspektiv. 

 

Lotte Alsterdal skriver i Essäskrivande som utforskning att i en essä finns det en berättarröst som strävar 

mot en subjektivitet jämfört med vetenskapligt traditionella texter som är mer objektiva och vill ta av-

stånd från det personliga (Alsterdal 2014, s.63–64). En essä utgår ifrån handlingssituationer som är svår-

bedömda, tankar och frågor samt synsätt utifrån som förhåller sig till berättelsen. Det går inte att skriva 

en essä utan förflyttning mellan distans och närhet till det som upplevts, och där målet blir att låta texten 

förändra samt påverka sig själv (Ibid, s.67, 69). Vi undersöker både genom närhet och distans för att 

förändra och påverka våra sätt att agera i fortsättningen. Essän kan hjälpa till att utveckla vår förståelse 
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genom att den möjliggör en granskning av olika frågor, tankar och synsätt som förhåller sig till ämnet 

konflikter i digitala miljöer. Essän blir mer fri och bryter sig loss från de regler som vetenskaper med 

förebilder i naturvetenskapen rör sig kring och öppnar upp för en större förståelse kring våra dilemman. 

 

Jonna Hjertström Lappalainen (2009) skriver i inledningen av sin text I begynnelsen var fantasin: den 

reflekterande människan;  

Till skillnad från fågeln kan människan ta ett steg tillbaka och betrakta sina instinkter och begär. Därmed kan hon 

också i någon mån organisera och effektivisera sitt sätt att förhålla sig till dem. Denna förmåga att stanna upp eller 

ta ett steg tillbaka för att betrakta sina känslor eller begär beskriver vi som människans förmåga till reflektion.  

(Lappalainen 2009, s.18) 

Vi har ett ansvar att stanna upp eller ta ett steg tillbaka och reflektera över vad vi skriver om, för vem vi 

skriver och varför vi skriver denna text. Reflektion blir en central del där vi står och betraktar våra berät-

telser. Det är i reflektionen vi ifrågasätter både vårt eget agerande för att se över vilka förståelsehorison-

ter som krockade och vilka som begränsade en samsyn och en samverkan.  

 

Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors skriver i boken Varför vetenskap? “Valet av metod samt 

metoddiskussion måste alltid vila på metodologiska överväganden “(Bjereld, Demker & Hinnfors 2018, 

s.98). De metodologiska övervägandena kommer att vara i reflektion gällande konflikter som börjar i 

digitala miljöer. Vår metod står på en grund av etiska övervägande samt begreppet förståelsehorisont.  

 

Vi har använt oss av Elza Dunkel, som varit redaktör tillsammans med Simon Lindgren till boken 

Interaktiva medier och lärandemiljöer (2014) samt hennes egen bok Nätmobbning, näthat och nätkärlek 

(2016). Dunkel är docent i pedagogiskt arbete och hennes arbete kretsar kring barns och ungas 

nätanvändning. Uppsatsen har en utgångspunkt i Hans–Georg Gadamer och hans tankar om 

förståelsehorisonter och fördomar. Vi inhämtar och tolkar hans tankar om förståelsehorisonter och 

fördomar ifrån böckerna Sanning och metod (1997), Den grekiska filosofin och det moderna tänkandet 

(2003) och i intervjun gjord av Anders Lindseth med namnet: Forståelsens prosess: Et stadig oppgjØr 

med våre for-domar (1981), om Hans-Georg Gadamers filosofi och med Bernt Gustavssons bok: 

Kunskapsfilosofi, tre kunskapsformer i historisk belysning (2000). Vi har även utgått ifrån Magdelene 

Thomassen’s bok Vetenskap, kunskap och praxis (2018). Vi har även använt oss av Jonna Hjertström 

Lappalainen och hennes texter som har en tydlig grund i reflektionens värde. Teorierna hjälper oss att få 

en förståelsehorisont om vårt handlande var försvarbart eller inte. För elevens bästa och för vår egen 

utveckling, vill vi utveckla ett nytt förhållningssätt för konflikthantering och lösning kring liknande 

händelser i framtiden. 



14 

 

 

Vi har valt att skriva i vi form och formulerar olika delar utifrån våra namn. Syftet är att lyfta vår 

gemensamma förståelsehorisont och skillnader i de olika dilemmasituationerna genom en gemensam 

reflektion. Vi använder oss av begreppen online2, offline3 och över nätet4 för att förtydliga elevers olika 

digitala miljöer.  

 

Etiska överväganden 

Gällande den vetenskapliga essän handlar det om att dölja namn samt kopplingar som kan härleda till 

den konkreta platsen eller personerna i berättelserna. Dilemmat utspelar sig ifrån en situation vi har upp-

levt i vår yrkespraktik därför är det viktigt att visa respekt för individerna som dilemmat handlar om. 

Arni Sverrisson (2015) skriver i Handbok i kvalitativa metoder i avsnittet om Visuell metodik; “Bilder 

som visar människor på ett respektlöst eller nedvärderande sätt drar betraktaren in i och gör honom eller 

henne delaktig i en diskriminerande eller nedlåtande handling” (Sverrisson 2015, s.204). Det Sverrisson 

sätter fingret på som även gäller skriven text, är att det kommer att finnas en mottagare till den text som 

har skrivits och att det är jag som författare som äger ansvaret över de publicerade orden. Peter Öberg 

(2015) skriver i Handbok i kvalitativa metoder i avsnittet om Livshistorieintervjuer; “Den mer 

övergripande etiska frågan handlar om hur hela forskningsprojektet som sociala aktiviteter ska 

legitimeras, samt vilka konsekvenser det har för de berörda “(Öberg 2015, s.61). Det är viktigt att vi har 

ett etiskt övervägande och fundera kring vad vi skriver vilket Patel och Davidson (2019) går in på i 

kapitlet Forskningsetiska aspekter. Forskningsarbetets mål är att ta fram tillförlitlig kunskap och som är 

väsentlig för samhället och individens utveckling. De menar att undersökningen måste ta hänsyn till 

forskningsetiska aspekter, även mindre undersökningar som uppsatsarbeten ska ta hänsyn till dessa 

aspekter (Patel & Davidson 2019, s.83).  

 

Vad är Minecraft och WhatsApp?  

Minecraft   

Om vi går in på Minecraft’s hemsida och trycker på fliken vad är Minecraft? möts vi av följande text; 

DET ÄR ETT SPEL SOM HANDLAR OM ATT PLACERA UT BLOCK OCH GE SIG UT PÅ ÄVENTYR  

                                                 
2 Online [ɔnlaiʹn] (engelska) sägs inom datortekniken en enhet vara som är ansluten till ett datornätverk eller datorsystem (Nationalencyklopedin 2019). 
3 Offline [ɔflaiʹn] (engelska, av off ’utanför’ och line ’linje’), dator- och kommunikationsterm som anger att en enhet i ett distribuerat system är tillfälligt 

bortkopplad från systemet (Nationalencyklopedin 2019). 
4 Nät, datanät, datornät, engelska network, mängd av noder (datorer) förbundna i lokala, regionala eller globala nät med grenar (kommunikationslänkar, 

dataledningar) och kommunicerande med hjälp av fastställda protokoll (Nationalencyklopedin 2019). 
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Det utspelar sig i oändligt genererade världar av öppna landskap med istäckta berg, sumpiga träsk, vidsträckta betes-

marker och mycket mer, som också är fyllda av hemligheter, under och faror! 

 (Mojang 2019) 

Visst blir man lite sugen? Lägg då till att du kan bygga egna världar där du skapar vilka byggnader du 

vill i det kreativa läget eller i överlevnadsläget som låter dig hitta resurser för att överleva i en outfors-

kad värld. Minecraft rymmer allt ifrån att försvara sig mot olika hot som boxliknande zombies och 

skelett. Minecraft är ett sandlådespel5, där det varken finns en tydlig start eller ett tydligt slut. Du kan 

spela Minecraft ensam eller spela och socialisera med andra spelare interaktivt i en gemensam 

Minecraft-värld. Skulle vi beskriva Minecraft estetisk ser det ut som en stor LEGO värld. Allt är väldigt 

fyrkantigt och nästintill stilrent gällande färggraderingar med tydliga block och pixelliknande inslag. 

“Minecraft' has been quietly dominating for over 10 years, and now has 112 million players every 

month” (Gilbert 2019). 112 miljoner människor spelar spelet varje månad, de är ett stort abstrakt tal av 

människor. Bland dem har vi Kalle som skapade en värld i detta LEGO-liknande oändliga sandlådespel 

vilket enligt förklaringen på dess hemsida erbjuder ett äventyr. Kalle som får sin värld sprängd i bitar 

under en natt och sedan leder till att han brottar ner sin vän i mellanmjölkens land Sverige i en 

fossilklädd skolkorridor och sedan förbjuds att spela spelet han älskar. Hur hamnade vi här?   

 

WhatsApp  

WhatsApp ägs av Facebook och är en gratis mobilapplikation. Det är en social plattform för mobil, 

surfplatta och datorer där meddelanden via text, ljud, video och bilder kan sändas till varandra. En 

applikation, förkortas app, är ett program som laddas ner via digitala verktyg. 

 I studien Factors explaining participation in WhatsApp groups: an exploratory study av Tali Gazit och 

Noa Aharony (2018) beskriver författarna ett karaktärsdrag som kännetecknar WhatsApp;  

One of the special characteristics of WhatsApp is the capability to create and interact with groups from 3 to 256 

members. In these groups, the person who opened the group is also its manager and can add and remove participants 

without the need for approval by the rest of the group.  

(Gazit & Aharony 2018)   

Som Gazit och Tali tar upp i sin studie så får grundaren av gruppchatten administrera själva gruppen, 

vilket innebär att grundaren har makten. Genom att skapa grupper kan användare av 

denna applikation välja vilka de vill skicka meddelande till genom olika grupper. Grundaren av 

                                                 
5 Minecraft, datorspel i förstapersonsperspektiv av icke-linjär karaktär (så kallat sandlådespel), utvecklat av datorspelsföretaget Mojang AB och lanserat i 

fullständig version 2011 (Nationalencyklopedin2019). 
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grupperna kan välja om alla medlemmar får ta bort eller lägga till andra användare och kan styra vilka 

som får vara med i gruppen. Den som har WhatsApp kan starta nya grupper och kan gå ur grupper fritt.   

 

Förståelsehorisonter    

Den tyske filosofen Hans-George Gadamer6 utvecklade det hermeneutiska kunskapsbegreppet 

(Gustavsson 2000, s.209). Bernt Gustavsson (2000) skriver i boken Kunskapsfilosofi, tre 

kunskapsformer i historisk belysning; ”Det som utmärker en människa med gott omdöme är, enligt 

Gadamer, hennes förmåga att dra slutsatser på ett riktigt sätt och att rätt använda det hon lärt och vet 

“(Gustavsson 2000, s.213). Genom att dra slutsatser och att rätt använda oss av dem, tror vi att det går 

att finna förståelse inför varandras förståelsehorisont. Förståelsehorisont kan ses som ett teoretiskt 

begrepp.  

 

Gadamer (1997) använder sig av och beskriver våra ofrånkomliga och historiska förutfattade meningar 

som grundar en fullständighet. Horisonten vidgas och förändras så länge vi sätter våra fördomar på prov 

och möter det främmande (Thomassen 2018, s.96–97). Eftersom situationen utspelar sig olika, och 

individer tänker och handlar olika, kan vi inte tillämpa en allmän kunskap. Vi behöver luta oss emot 

erfarenhet och sedan tillämpa kunskapen som behövs i situationen.  

 

Gustavsson (2000) skriver; “Förståelsen av någonting från en annan plats eller en annan tid utgår alltid 

från den horisont vi begränsas av i seendet, de frågor vi ställer, de intressen vi har och de allmänna 

synpunkter vi utvecklar “(Gustavsson 2000, s.216). När vi reflekterar över vårt handlande, både kritiskt 

och objektivt, kan vi enligt Gadamer (1997) inte helt släppa den horisont vi står på. Våra 

förståelsehorisonter kan upplevas olika beroende på vilken situation vi befinner oss i. Gadamer menar 

att den människa som saknar horisont ser inte tillräckligt långt och överskattar därför det för henne 

närliggande (Gadamer 1997, s.150). Även omvänt, om vi har horisont, är vi inte begränsade till det 

närliggande utan kan se utöver det (Gadamer 1997, s.150). Låter vi horisonterna närmar sig varandra, 

kan förståelse inför varandra uppstå. 

 

Förståelsehorisont utifrån begränsningar 

                                                 
6 Gadamer [ga:ʹdamɐ], Hans-Georg, född 11 februari 1900, död 13 mars 2002, tysk filosof, professor i bl.a. Heidelberg (1949–68) (Nationalencyklopedin 

2019). 
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I kapitlet Konst och sanning i boken Sanning och metod (1997), går Gadamer in på bildningsbegreppet 

och begreppet begränsningar. ”Praktisk bildning bevisas sålunda av att man helt uppfyller yrket, från 

alla dess sidor. Det inbegriper då att man övervinner det som framställer sig som främmande för den 

särskildhet som man är, och gör det fullkomligt till sitt ” Gadamer 1997, s.27). Det vi finner i stunden 

eller i händelsen får oss att handla utifrån vår horisont och i tron att vår förståelse leder till ett rätt 

agerande i praktiken. När vi upplever att utvecklingen i våra berättelser stagnerar eller står still, kan det 

bero på att vi inte ser objektivt på de allmänna synpunkter eller de människor vi har runt omkring oss. 

Gadamer (1997) skriver; “Att betrakta sig själv och sin privata syften med distans betyder ju att se dem 

som andra ser dem” (Gadamer 1997 s.32). En begränsning för förståelsehorisonten är de allmänna 

synpunkterna vi utvecklar utan att reflektera objektivt eller utifrån någon annans horisont. Om vi istället 

begränsar oss i vår övertygelse, öppnar upp för en lyhördhet som tar in eleven, vårdnadshavare eller 

kollegor i diskussionen för att föra våra förståelse och handlingsmöjligheter framåt.  

 

Vi upplever att begränsningar även kan appliceras ur andra synvinklar så som, situationen i Angelica 

W:s berättelse. Från Eriks förståelsehorisont upplevde han möjligen att hans färdigheter i spelet inte togs 

på allvar och utifrån hans handlingsmöjligheter samt begränsningar, istället bestämde sig för att spränga 

Kalles värld. Där i stunden insåg nog inte Erik konsekvenserna av sitt handlande. Däremot dagen efter 

när Erik såg Kalles reaktion, då insåg han situationen från ett annat perspektiv, Kalles horisont. Kalle 

bygger en värld i Minecraft och där investerar han sin lediga tid och kreativitet i veckor. Han är stolt 

över sin värld och bestämmer sig för att bjuda in några av sina klasskompisar. Det kan för Kalle handla 

om att skapa social gemenskap både innanför och utanför klassrummet. Det kan också handla om att 

vilja visa upp det han har gjort och integrera in andra i byggandet av världen, en vilja att samtala och 

kommunicera sitt intresse med sina klasskompisar. Angelica W vet sedan innan att spelet Minecraft 

kräver tid, även fast hennes kunskaper är begränsade, så vet hon att en värld i Minecraft tar allt från en 

vecka upp till några månader att bygga upp.  

  

Carin Falkner (2007) lyfter fram i sin avhandling Datorspelande som bildning och kultur: en hermeneu-

tisk studie av datorspelande:   

Det att förstå sig själva och världen är just vad datorspelare gör genom sitt spelande. Jag i min tur försöker först ge-

nom dialog med spelarna och sedan med intervjutexterna förstå vad det innebär att bli människa genom att spela da-

torspel.  

(Falkner 2007, s.69)  

Är inställningen till elevers socialiserande eller spelande över nätet ur en negativ synvinkel, är 

sannolikheten hög att det är utifrån den negativiteten vi bemöter och tar beslut. Det gestaltar sig i Kalles 
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pappas agerande kring situationen. En annan begränsning kan vara att Angelica W inte har insyn eller 

förståelse i vare sig Kalles eller Eriks spelande hemma. Vårdnadshavarna ser och upplever eventuellt 

något med spelandet som påverkar eleverna negativt som Angelica W inte är öppen för att förstå eller 

inte upplever i telefonsamtalet med vårdnadshavarna. Konflikter är något som pågår både utanför oss 

och inom oss. Konflikter är en central del i våra liv som vi hanterar i både små och stora sammanhang 

och upplevs även olika. Eventuellt kan en begränsning i Angelica O:s berättelse vara kring de pedagoger 

som arbetar i och runt klassen och inte ser situationen lika. Det kan möjligen resultera i att konflikterna 

fortlöper då samverkan och samsynen inte fungerar. Sociala hierarkier och gruppbildningar börjar ta 

form i klassen med WhatsApp. Kontakten med vårdnadshavarna över mejl var mer likt en 

envägskommunikation än en tvåvägskommunikation då responsen var minimal hos vårdnadshavarna. 

Ansvarstagandet för elevernas konflikter var svårt att förändra hos kollegor och föräldrar upplevde 

Angelica O. Hopplösheten som hon kände blev en begränsning då motivationen och kreativiteten inte 

räckte till för att ensam hantera elevernas konflikter. Hon försökte och misslyckades med att få eleverna 

att respektera och acceptera varandra över nätet. Liksom horisonten avgränsar vad som är synligt från 

vår utkikspunkt, är förståelsehorisonten inte bara det som gör kunskap möjlig, den sätter även gränser 

för kunskapen (Thomassen 2018, s.99).  

 

Förståelsehorisont utifrån ansvar 

Är det eleverna som bär ansvaret för konflikterna de ingår i då det är eleverna som utsätter varandra för 

diverse kränkningar? Eller är det vårdnadshavarna? Vårdnadshavarna tillåter eleverna att ha chatt-

funktioner på sina mobiler eller spelplattformar utan att sätta sig in i vad eleverna rör sig och agerar i för 

olika onlinemiljöer. Eller är det vi pedagoger som är för dåligt rustade i dessa frågor, att vi väljer 

medvetet eller omedvetet att strunta i problemet? Griper vi efter halmstrån i olika pedagogiska koncept 

som till exempel livskunskap för att reda ut situationen? I Arbetet mot kränkande behandling och mobb-

ning på skolverkets hemsida lyfts ansvaret som personalen har när personalen får reda på eller får 

kännedom om trakasserier eller kränkande behandling. Personalen är skyldig att gå vidare med 

händelsen (Skolverket 2019).  Frågan vi ställer oss, är om vi pedagoger begår tjänstefel om vi inte tar 

ansvar över konflikterna online? Eftersom vi enligt skolverket är skyldiga att agera när vi ser eller får 

kännedom om trakasserier eller kränkande behandling. 

 

I Anders Lindseth intervju Forståelsens process: Et stadig oppgjØr med våre for-domar från 1981 läser 

vi detta stycke;  
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Produktionsprocessen kräver beslutsamhet och skicklighet, medan förståelseprocesser kräver förmågan att delta i ett 

händelseförlopp med öppenhet för det okända. Produktionsprocessen kräver solida, pålitliga fördomar, medan förstå-

elseprocessen kräver förmågan att revidera fördomar och titta ur ett nytt perspektiv. 

 (Lindseth 1981, s.16)7 

Glömmer Angelica O elevernas perspektiv i situationerna i berättelsen? Hon bär på en oro gällande 

elevernas verksamhet online, begränsar oron hennes synfält inför de positiva aspekterna? Är våra för-

domar inför vårdnadshavarnas agerande även något som begränsar vår kommunikation med hemmet? 

Föräldrarna kanske upplever spelandet mer problematiskt, eftersom det är i hemmet själva spelandet 

sker?  

 

Gadamer beskriver begreppet fördomar som en omedveten förförståelse (Thomassen 2018, s. 95). En 

fördom kan vara att vi tror att vi besitter mer kunskap om eleven eller den digitala miljön än vårdnads-

havarna. Det gör att vi som pedagogerna kan upplevas förminska vårdnadshavarnas kunskaper, vilket 

försvårar en samsyn och att komma till en faktisk lösning och hantering av kränkningarna. Frågan är om 

vi har en samsyn eller förståelse i Kalles eller Eriks spelande hemma, som deras föräldrar har? 

Föräldrarna möjligen upplever spelandet mer problematiskt, eftersom det är i hemmet själva spelandet 

sker?  

 

I förgående intervju av Anders Lindseth står detta stycke; 

När jag gör ett jobb måste jag lita på min kunskap, men om jag vill förstå en annan person måste jag anta att personen 

har något att säga mig som jag inte redan vet. Att det kan ge mig något jag inte har. Om denna öppenhet saknas driver 

jag nästan den andra personen i mina egna former/formar, det blir en del av världen jag kontrollerar eller försöker be-

härska.  

(Lindseth 1981, s.16)  

Det Angelica W funderar på är om förståelsehorisonten, i Kalles fall, hade varit annorlunda om han 

byggt något i träslöjden under en längre tid och som senare hade förstörts av en klasskompis. Hade 

hennes egen, eller pappa Petter och lärare Karins reaktioner varit desamma? Eller hade förståelsen av 

handlingen sett annorlunda ut? Kan det vara för att insatsen i tid och arbete är för abstrakt och att det är 

svårt att läsa av handlingen, eller är det för att det sker över nätet? Angelica W reagerade som hon 

gjorde eftersom hon förstod någorlunda vad Minecraft var. Hon förstod även elevernas behov av att få 

lösa konflikten på sitt sätt vilket hon ville förmedla till Kalles pappa. Samtalet övergår till att försöka 

övertala det positiva med spelandet.  

 

                                                 
7 Angelica Wallgren har översatt intervjustyckena ifrån norska till svenska. 
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I Angelica O:s berättelse är det möjligt att hon fokuserar för mycket på konflikterna i livskunskap och 

försöker producera goda egenskaper hos eleverna. Det kan möjligen resultera i att hon hamnar långt bort 

ifrån hennes egen och elevernas förståelsehorisont då hon missar närheten. Hade Angelica O varit mer 

driven kring relationsskapandet till eleverna hade det möjligen skapat en större tillit hos eleverna. En 

tillit som gjorde att eleverna kände att de kunde och ville kommunicera med henne om konflikterna och 

även att lyssna till vad hon har att säga till dem. Hennes fördomar om konflikterna och hennes 

förhållningssätt till dem spillde möjligen över till undervisning och bidrog till elevernas känsla av 

obehag. Angelica O kände sig inte säker på att hon gjorde rätt och tvivlade och det kan ha påverkat 

elevernas förståelsehorisonter till konflikterna över nätet. Hon upplevde förväntningar både från 

kollegor och föräldrar om att hon skulle lösa situationen och försökte handla efter dessa förväntningar. 

Vad elevernas förväntningar var är något Angelica O borde tänkt mer på.  

 

Det livslånga lärandet  

Att hantera livet, hur lär vi oss det? Vad i livet ska vi lära oss hantera? Vi som är pedagoger kan luta oss 

mot det som eleverna ska lära sig och formuleras i styrdokument. Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2019). I kapitel 1 med rubriken Skolans värdegrund 

och uppdrag i läroplanen finner vi detta stycke;  

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta 

idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att 

arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur 

digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga 

att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 

digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska däri-

genom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenör-

skap. 

 (Skolverket 2019, s.7–8)  

Dels ska eleverna få utrymme att finna sina egna vägar att uttrycka sig och använda sin kreativitet och 

nyfikenhet. De ska även få möjlighet att ta ansvar och ta egna initiativ självständigt och tillsammans 

med andra. För att möjliggöra en kunskapsfördjupning hos eleverna, handlar det inte om att möta 

eleverna där de är och vistas. Våra elever vistas i olika spel, chattgrupper och sociala kanaler på nätet. 

Vore det inte en utgångspunkt att utgå ifrån elevernas intressen för att möjliggöra en gemensam 

förståelsehorisont? Hur ska eleverna lära sig att ta eget ansvar över sitt agerande på nätet om eleverna 

inte får praktisera det i en trygg miljö, där de tillåts att göra fel? Dunkel (2014) lyfter fram argumentet 

att digital kompetens inte enbart ska ses som tekniska färdigheter utan även med riktlinjer för att öka 
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bildningen gällande aktiviteter och lärande online (Dunkel 2014 s.50). Genom att arbeta aktivt med 

okunskapen om nätet, både med dess faror och med dess positivitet påverkar det vårt liv. Skolors 

förutsättningar och elevernas förutsättningar kan variera, beroende på i vilken kommun som skolan och 

fritidshemmet verkar i och även vilka socioekonomiska förhållanden som råder. Vilka digitala redskap 

som finns i de olika hemmen kan variera och ställer krav på vår verksamhet. Om eleverna ska 

tillgodogöra sig digital kompetens behöver vi ge samma förutsättningar för alla elever i undervisningen. 

Det kan bli svårt att uppnå om inte förutsättningar ges som exempelvis kompetensutveckling och ade-

kvat material. Eftersom det ska vara en likvärdig skola, borde samma förutsättningar finnas i varje 

fritidshem och skolverksamhet vilket det inte alltid gör. Eleverna får inte samma förutsättningar som de 

bör få och det kan bero på sparkrav och personalbrist. Gert J.J. Biesta (2018) lyfter i God utbildning i 

mätningens tidevarv, att i ett demokratiskt samhälle bör det pågå en kontinuerlig diskussion om 

utbildningens syfte. Både när det gäller statlig och privat finansierad utbildning. Biesta menar att det 

behövs föra ett samtal kring utbildningens syfte och mål och även utgå ifrån utbildningssystemens 

faktiska funktioner (Biesta 2018, s.27). Vad är det eleverna ska ta med sig efter sin tid i skolan och 

fritidshemmet? Det som framgår i citatet från Skolverket är att eleverna har både rättigheter och 

skyldigheter gällande digitaliseringen i skolan och att ”Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin 

förmåga att använda digital teknik” (Skolverket 2019, s.7–8). Det har dock under senare år börjat 

samtalats mer om digitaliseringen vilket beror på att läroplanen la till ett nytt avsnitt om det. Det är dock 

inget samtal i närheten av det vi vill komma åt och som vi kommer till att undersöka. Det vi får arbeta 

mot, enligt vad Hassan Sharif (2008) skriver i Mångkultur, skola och interkulturell pedagogik, är att 

skapa dialoger och vara lyhörda samt att bjuda in eleverna i olika läroprocesser för att skapa förståelse 

och respekt för varandra (Sharif 2008, s.12). 

 

Längre ner i Skolverkets (2019) publikation på deras hemsida står det under rubriken Så arbetar vi med 

skolväsendets digitalisering att; 

Vår uppföljning visar att varje skola behöver ha en utvecklad pedagogisk och teknisk support för att teknik i under-

visningen ska fungera. Den visar också att lärares digitala kompetens har förbättrats, men vi ser att det fortfarande 

finns behov av mer kompetensutveckling. 

(Skolverket 2019)  

Behovet av kompetensutveckling inom konflikthantering över nätet upplever vi är stort och är viktigt för 

det livslånga lärandet som eleverna har rätt till att få lära sig redan i grundskolan. Det leder oss vidare in 

i låten Mental istid.  
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Mental istid 

I inledningen av Angelica W:s berättelse möter vi henne på väg upp för skolans stentrappa nynnandes på 

Ebba Gröns låt Mental istid. Anledningen till att hon har med den och använder den som en liknelse är 

för att sätta en ton på känslan på diskussioner som uppstår gällande elevernas mobilanvändning samt 

socialiserande och spelande online. I låten finns begrepp och fraser som Angelica W känner är en cen-

tral del av samhällsdebatten idag om att det råder tystnad och full kontroll. Hennes upplevelse av debat-

ten är att det låter mer som att det ska vara tystnad och full kontroll i klassrummet, korridoren, matsalen 

och på rasten. Ur hennes erfarenheter dryftas det om påståenden att mobiltelefonerna stör elevernas 

arbetsro och att lärare har tappat kontrollen över elevgrupperna. Detta redogör Michael Forsmans i 

studien Duckface/Stoneface – Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i 

årskurs 4 och 7, att mobilen kan användas som ett oppositionellt utryck. Genom att eleven använder 

mobilen i klassrummet trots skolans reglering av mobilförbud, kan eleven provocera och störa 

undervisningen och läraren blir den som får agera och säga till gång på gång (Forsman 2014, s.66). 

 

Ett annat problem vi upplever kring elevernas kultur över nätet är att personalen inte har utbildats fullt 

ut och haft en ovilja samt svårigheter att lära sig om digitalisering. Det kan leda till att eleverna inte får 

använda eller utveckla väsentliga förmågor. Tekniken och de digitala verktygen blir ett negativt krav 

hos en del pedagoger vilket vi uppfattat från samtal vi har haft på möten och konferenser. Det som 

uttryckts i samtalen är att de digitala miljöerna och de digitala verktygen blir en stressfaktor. Pedagoger 

kan stressa upp sig själva och oroa sig över att misslyckas när de digitala verktygen ska användas. Det 

upplever vi blir en kontrast mot vad de digitala verktygen var tänka till från början, som ett hjälpmedel 

för pedagogerna och eleverna.  

 

För Angelica W symboliserar även låten någonting helt annat. Hon menar hon att det finns en rädsla 

som är kopplad till teknik. Angelica W har upplevelsen av att mobiltelefonen är som en kroppsdel för 

många. Runt omkring oss ser vi människor framför dessa skärmar, på bussen, i busskuren, på 

tunnelbanan, i kön på ICA, i väntrummet eller på ett bröllop. Angelica W uppfattar att livet har blivit ett 

dokumenterande i bild, livet flimrar fort förbi på ett datakort. 

 

Förståelsehorisont utifrån den digitala miljön 

Individerna i våra berättelser verkar i en digital miljö och vi ser den digitala miljön från olika 

förståelsehorisonter. Vi upplever den olika, vi rör oss olika i den och vi agerar olika i den. Efter 
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Minecraft- konflikten och när Kalle säger: ”Du har förstört min värld!”, fick Angelica W arbeta med att 

bygga upp ett förtroendekapital hos Kalle igen. Relationen till Kalles pappa Peter behövde förbättras 

kände Angelica W, eftersom de står på samma våglängd, och vill Kalles bästa men de ser horisonten 

från två olika håll.  

 

Ett gott exempel där två olika förståelsehorisonter förs samman över nätet och leder till något positivt är 

att en god vän till Angelica W, vars dotter, spelade Fortnite8 och som delade med sig av sina 

erfarenheter. Genom Fortnite chattade hon och skapade sig en vänkrets online. Det som hör till historien 

är att hon var ganska ensam i skolan och enligt Angelica W:s vän utvecklade hennes dotter ett större 

självförtroende genom att spela Fortnite. Tidigare var det en stor kamp att få dottern till skolan men efter 

att hon börjat spela gick det lättare. Angelicas vän ringde till henne en kväll och berättade att dottern 

Maja ville träffa en av spelarna hon spelar med i Fortnite som heter Anna. Anna skulle komma till 

Stockholm och gå på tekniska museet med sin mamma under lovet och hade frågat om Maja vill följa 

med. Angelica W hade ett samtal med sin vän om mötet mellan flickorna för att säkerhetsställa att hon 

fått kontaktuppgifter och om hon haft kontakt med vårdnadshavaren vilket är något Angelicas vän inte 

tänkt på. Majas mamma bestämmer sig för att kontakta vårdnadshavaren och undrar om de gemensamt 

kan besöka Tekniska museet. Några dagar senare ringer Majas mamma för att berätta att Maja har haft 

den bästa dagen i sitt liv. Hon har inte sett sin dotter skratta så mycket på länge. Anna visade sig vara 

den hon utgav sig för att vara, en sprallig teknikintresserad tjej i tolvårsåldern. Medan Anna och Maja 

utforskade tekniska museet så hade Majas mamma och Annas mamma tillfälle att lära känna varandra 

och planerade in nästa träff.   

 

Vad Angelica W vill säga med den här berättelsen är att det finns något meningsfullt och menings-

skapande med nätet och att den digitala tekniken inte får glömmas bort. Vi vill inte förminska riskerna 

som finns, som i detta fall handlade om att möta okända människor. Om detta förs det en dialog om över 

nätet. 

 

Åsikterna om nätet behöver få nyanser då så pass många människor befinner sig i olika digitala miljöer 

för det finns socialt sällskapsliv som inte är destruktivt eller skadligt. Det är något vi fritidhemslärare 

kan ta tillvara på i verksamheten på fritidshemmet. Lärandet kan få ingå i aktiviteter utifrån elevernas 

intresse. Vi bör skapa dialoger och vara lyhörda och bjuda in eleverna i olika läroprocesser för att skapa 

                                                 
8 Fortnite [fɔ:ʹtnait], datorspel med överlevnadstema, utvecklat och utgivet av det amerikanska företaget Epic Games och lanserat i fullständig version för PC 

2017 (Nationalencyklopedin 2019). 
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förståelse och respekt för varandra (Sharif 2008, s.12). Om vuxna inte engagerar sig och tar vara på 

elevernas intressen, då utesluter vi oss själva från en stor plats i elevernas liv och förståelsehorisont. 

 

En annan förståelsehorisont kan vara att eleverna upplever mobiler och datorer som ett naturligt inslag 

och verktyg i sin vardag. Däremot är mobilen och datorer i skolan förknippat med något helt annat. I 

Forsmans (2014) studie framkommer det att;  

Mobilen hänger ihop med självbestämmande och är en symbol för självständighet och den personliga sfären, och även 

om det finns datorer i skolan så representerar dessa maskiner något annat än datorn hemma. Både mobilen och 

hemdatorn är förknippade med spel, lust, social kontakt och självbestämmande. Skolans datorsal och till och skolans 

bärbara datorer är förknippade med obligatoriska uppgifter och formaliserade regler. 

 (Forsman 2014, s.66)   

Kan denna teori göra att vi inte möts? Stämmer det att lärare förknippas och förpassas i ett fack av regler 

och obligatoriska uppgifter som gör att det blir svårare att skapa dialog? I brytningspunkterna och 

förståelsehorisonterna befinner vi oss för att försöka förstå och förklara värdet av att sätta oss in i 

elevernas liv online. Vi ser hur elever far illa, vilket eventuellt inte behöver vara på grund av tekniken i 

sig, utan i hur den används. Vilka konsekvenser blir det när den används fel?  

 

Förståelsehorisont utifrån Livskunskap 

Angelica O:s förståelsehorisont 

Angelica O beskriver i sin berättelse att hon undervisar i livskunskap. Undervisningen i livskunskap 

började innan konflikten över användningen av WhatsApp. Konflikter bland eleverna hade det pågått 

under en hel termin och eskalerat både över nätet och utanför. Lektionerna startades på initiativ från 

läraren Johan, dock ingår livskunskap inte i läroplanen. Arbetet utgick ifrån kunskaper Angelica O fått 

från en kurs på högskolan angående konflikthantering och ifrån hennes egna erfarenheter.  

 

Det fanns möjligheter, ansåg Angelica O, att jobba med fritidshemslärarnas kompletterande uppdrag på 

skoltid då det rörde sig om elevernas sociala förmågor som hon ansåg behövde utvecklas. Hon hade 

både hört och sett flera av elevernas elakartade beteenden mot varandra och hade haft samtal med dem 

och deras föräldrar. Konflikterna pågick både på raster och i fritidshemmets verksamhet. Där kunde 

Angelica O vara med och stötta dem vilket hon inte kände att hon kunde på samma sätt kring 

konflikterna över nätet. Livskunskapens innehåll plockade hon ut själv som övningen med äpplet. Hon 

hade hört talas om övningen av andra och tänkte att den kunde öka förståelsehorisonten för varandras 

känslor. Om Angelica O tagit sig tid till att se över lösningar istället för att använda metoder som hon 
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tvivlade på kring hantering, hade hon då lyckats? Ilse Hakvoort och Birgitta Friberg (2015) skriver i 

Konflikthantering i professionellt lärarskap att pedagoger behöver verktyg och kunskaper för att ha en 

chans att hantera beteenden som inte är acceptabla (Hakvoort & Friberg 2015, s.40). Förklaringen till att 

Angelica O inte lyckades slutföra det hon ville med övningen kan förstås utifrån det förhållningssätt hon 

hade till konflikterna och att hon saknade rätt verktyg. 

 

Livskunskap? 
ur Angelica O:s & Angelica W:s förståelsehorisont 

Det finns olika diskussioner gällande livskunskap som skolämne. Används livskunskapen i samband 

med gruppstärkande övningar gällande arbete kring skolans värdegrund kan vi förstå syftet med livskun-

skap. Handlar det om att applicera något som liknar terapiliknande pedagogiska program som följs från 

punkt A till B där eleven ska lära sig att förstå och tolka sina känslor, blir vi skeptiska, då vi i vår yrkes-

roll är pedagoger och inte psykologer.  

Kerstin Von Brömssen, (2013) skriver i Skolan är en lättköpt arena - livskunskap i kritisk belysning, 

att;   

Livskunskap konstrueras vanligen lokalt genom enskilda lärares engagemang, ofta efter utbildning av någon av de 

många policyentreprenörer som köpts in på utbildningsarenan med en koppling till livskunskap. Talet om värde-

grunden blir här viktigt, eftersom det är till denna diskurs som aktörerna/entreprenörerna vanligen knyter an. 

 (Von Brömssen 2013, s.86)  

Säljs det in färdiga koncept eftersom skolan står inför olika problem som anses svårhanterliga för peda-

gogerna? Ska inte pedagoger vara skolade i det vi gör? Von Brömssen fortsätter senare med detta 

resonemang: ”Flera av de program och metoder som förekommer inom skola- och undervisning och 

erbjuds av olika policyentreprenörer ingår således i och ligger djupt inbäddade i behavioristiska och 

neurobiologiskt orienterade traditioner” (Von Brömssen 2013, s.86). 

 

Philip Hwang och Björn Nilsson (2011) lyfter i deras bok Utvecklingspsykologi en behavioristisk 

tänkare gällande ett av livskunskapens arbetssätt, den amerikanske psykologen Burrhus Frederic 

Skinner9. B.F Skinners teori av inlärning kallas operant betingning10. Han menar att vi gör saker som en 

följd av det vi har gjort tidigare. Vi avstår från vissa beteenden som är negativa för oss och vi upprepar 

beteenden som är positiva (Hwang & Nilsson 2011, s.42). Blir du belönad för ditt goda uppförande är 

det troligen, enligt B.F Skinner, att du kommer att fortsätta i samma anda. Om du straffas gör du inte om 

                                                 
9Skinner [skiʹnər], Burrhus Frederic, född 20 mars 1904, död 18 augusti 1990, amerikansk experimentalpsykolog och kulturdebattör, professor vid Harvard 

University 1948–74 (Nationalencyklopedin 2019) 
10Operant betingning (av senlatin oʹperans ’verksam’, av latin oʹperor ’arbeta’, ’vara sysselsatt med’, ’utföra’), instrumentell betingning, form av inlärning 
som uppkommer när en viss handling eller ett visst beteende leder till en belöning, varvid handlingen med ökande sannolikhet kommer att upprepas 

(Nationalencyklopedin 2019). 
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samma misstag en gång till. Angelica W har observerat att på vissa pedagogiska arbetsplatser är det 

populärt med ett så kallat belöningssystem, eleverna premieras genom stjärnor eller någon annan slags 

artefakt. När de har nått ett mål, får elevgruppen en belöning. Lärare som Angelica W samtalat med och 

som förespråkar denna form av system eller motivationsinslag i undervisningen, bygger på 

resonemanget att eleverna får ett tydligt mål att sträva mot och en tydlig belöning när målet är uppnått. 

Livskunskap är från början ett manualbaserat program för social emotionell träning11 som lutar sig mot 

en terapeutisk kultur. Stegvis blir det en genomgång i känslor och om hur eleven ska hantera sina 

känslor. Genom belöningssystemet får eleven ett kvitto på sitt eller klassens beteende. Det som kan bli 

problematiskt är att ansvaret förs över på eleven eller klassen. Vad händer om inte eleven eller klassen 

inte uppnår målet? Lösningen och hanteringen av konflikterna genom livskunskap var inget som 

Angelica O reflekterade över. Hon kände att det inte fanns någon att reflektera med förutom en 

vårdnadshavare. Om Angelica O satsat mer på relationsskapandet med eleverna, hade hon då haft en 

bättre förståelsehorisont för konflikterna och agerat annorlunda? Det största arbetet ska 

enligt Hakvoort och Friberg (2015) läggas på det förebyggande eller förberedande arbetet (Hakvoort & 

Friberg 2015, s.40). Objektivt förstod Angelica O vad konflikterna handlade om men det saknades dock 

en närhet till elevernas perspektiv. Om elevernas perspektiv varit i fokus hade det eventuellt bidragit 

med en större tillit till Angelica O och banat en väg för ett förebyggande och förberedande arbete 

gällande konfliktsituationen. Hennes känsla av hopplöshet bidrog säkerligen till hur eleverna uppfattade 

henne och detta beror möjligtvis på att hon inte visste hur hon kunde förebygga nya konflikter. 

Lektionerna hade kunnat anpassats bättre och där fokus på relationsskapande fått mer utrymme. Hur 

konflikter historiskt sett ut kan förklara hur Angelica O har skolats in i en kultur genom andras 

erfarenheter och därför felbedömt konflikterna. 

 

Förståelsehorisont kring vårdnadshavarnas attityder, oro och rädslor över 

nätet  

I berättelsen om Kalle finns undertonen av att Angelica W har brutit hans förtroende genom att Angelica 

W informerade Kalles pappa, och på så vis fick Kalle ett skärmförbud. Angelica O ville med viss 

möjlighet släppa det ansvar som hon kände kring konflikterna då hon kände att det blev hopplöst. Hon 

var den enda som engagerade sig och ville att fler föräldrar skulle engagera sig. Lisas mamma, Mia, var 

                                                 
11 Emotionernas sociologi, kunskapsfält inom sociologin där dualismen mellan kropp och medvetande överskrids genom empiriska och teoretiska studier av 

emotioner som sociala processer (Nationalencyklopedin 2019). På Birgitta Kimbers hemsida står det: SET (social och emotionell träning) är ett läromedel 

som syftar till att främja barns och ungdomars psykiska hälsa och att främja en positiv utveckling hos våra barn och ungdomar.  
SET går ut på att stärka skyddande faktorer på individgrupp och skolnivå. Det är tänkt att man skall arbeta med SET två gånger i veckan för de yngre 

barnen och en gång i veckan för de äldre (från och med skolår 6) (Kimber u.å.). 



27 

 

mer samarbetsvillig och hade bättre insikt i vad som föregick kring konflikterna över nätet för hennes 

dotter kunde vända sig till henne och få hjälp. Mia delade med sig av information till Angelica O och 

ville samverka. 

 

För Angelica W del blev det platt fall när hon kommunicerade med Kalle och Eriks föräldrar. Hos dem 

fanns det en oro och en negativ inställning till sina barns spelande. Dunkel lyfter upp attityder till nätet 

och hur det påverkar oss. När ny teknik och nya medier kommer visar forskning att det i stort sett alltid 

kommer missnöjesriktningar (Dunkel 2016, s.15). Det kan tolkas som att Kalles och Eriks föräldrar hade 

missnöjesriktningar mot deras barns spelande. Vad vi antar, om vårdnadshavarnas förståelsehorisont 

som har missnöjesriktningar, är att det finns en oro och en uppgivenhet inför elevernas aktiviteter 

online. I våra dilemman upplever vi att det även finns en underton av rädsla från eleverna och hur deras 

vårdnadshavare ska agera när de får reda på hur mycket tid de använt och vad som har skett över nätet. 

Vi finner det uppenbart att många av vårdnadshavarna och pedagogerna är frånvarande från elevernas 

liv online. Bygger det på rädsla? Hakvoort och Friberg (2015) skriver om försvarsmekanismer som olika 

konfliktbeteenden och hjälper till med förståelsen för vad som händer runt omkring oss. 

Försvarsmekanismerna kan försvåra en konflikts lösning och hantering vilket bidrar till ett mindre 

effektivt arbete. En försvarsmekanism är bortträngning. Bortträngning används i situationer vi anser 

hotfulla då problemen trängs bort både omedvetet och medvetet (Hakvoort & Friberg 2015, s.83–86). 

Om eleverna är rädda för att förlora sin tid i de digitala miljöerna kan det eventuellt påverka hanteringen 

och lösningen, både medvetet och omedvetet. Det gäller även föräldrar och pedagoger som använder 

försvarsmekanismer och upplever nätet som hotfullt.  

 

Det finns inslag av, om vi ser utöver det negativa aktiviteterna online, uttryck för social gemenskap som 

yttrar sig i sökande efter ett socialt sammanhang och kommunikation. I Forsmans (2014) studie lyfts 

elevernas förmåga, att de utifrån sina kunskaper och färdigheter kan reflektera kring konsekvenserna av 

sina handlingar. Att inse vilka förmågor man har, vad som kan behövas utvecklas ytterligare och vilka 

möjliga alternativ som finns (Forsman 2014, s.177). För vår del handlar det om att ta vara på reflektion 

och inte backa i konflikten och även våga ta in konflikten i lärprocessen. Detta för att skapa en 

förståelsehorisont, dels inför sig själv och även för andra individer. I vårt eget fall rör det sig om elever, 

vårdnadshavare och andra pedagoger. 

  

Kan vi dra slutsatser från elevernas konflikter på raster och i fritidshemmet när det gäller konflikter 

online? Dunkel (2016) påpekar att det inte behöver vara farligt att utsättas för risker över nätet då barnen 
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inte oroar sig över riskerna. Dock visar studier på att det finns barn som kan hamna i svårigheter när det 

kommer till att reglera sina känslor och beteenden över nätet och det handlar oftast om de barnen som 

även har svårt att göra det i verkligheten (Dunkel 2016, s.58). I Kalles fall visste Angelica W att Kalle 

hade svårt att komma in i gemenskapen i klassen och hon kände att det var ett stort steg att han bjudit in 

klasskompisar till sin värld i Minecraft. Det kändes som ett steg i att börja socialisera på hans premisser 

i klassen. Därför kanske Angelica W agerade som hon gjorde, dels mot läraren Karin, dels i samtalet 

med elevernas vårdnadshavare. 

  

Föräldrars oro samt insyn i sina barns liv online kan vara svårt för oss pedagoger att få en bred 

uppfattning om. Möjligen kan en ledtråd hittas i Statens Medieråd (2019) rapport som heter Föräldrar 

och medier 2019. Det är en rapport som innehåller en redovisning av resultat från en undersökning av 

vårdnadshavares attityder kring deras barns medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller 

medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan (Statens Medieråd 2019 s.5). I undersökningen 

framgår det att påståendet att medier gör barn aggressiva har mycket svagt stöd, oavsett medieform 

(Statens Medieråd 2019, s.8). I undersökningen kommer det fram att vårdnadshavarna oroar sig mest för 

att barnen ska utsättas för mobbning eller att barnen ska utsättas för sexuella övergrepp. Frågan lyfts 

även om de får den information och vägledning som behövs när det gäller barns och ungas 

medieanvändning. Det visade sig att allt fler saknar adekvat information om barns och ungas 

medieanvändning (Statens Medieråd 2019, s.9). Det är något vi ofta stöter på i vår yrkespraktik, 

föräldrar som bär på en oro, och som inte vet var de ska vända sig eller hur de ska agera. Ofta vänder sig 

vårdnadshavarna till oss pedagoger. De frågor som återkommer är hur de kan begränsa skärmtiden, samt 

vilka spel och chattforum som är “okej” för barnen att vistas på. Samtal som Dunkel haft med unga om 

föräldrars inställning till nätanvändning beskriver hur de vuxna borde ta ett större ansvar kring att bli 

medveten om ungas nätanvändning och inte agera naivt (Dunkel 2016, s.73).  

 

Förståelsehorisont utifrån genusnormer 

Hur vi bemöter och tilltalar eleverna, har en avgörande roll för hur vi upprätthåller vissa normer knutna 

till kön. “Varje uttalande och handling med barnets kön som utgångspunkt blir med andra ord könat” 

skriver Christian Eidevald i sin avhandling Det finns inga tjejbestämmare - att förstå kön som position i 

förskolans vardagsrutiner och lek (Eidevald 2009, s.178). Vilka normer som kan finnas bland oss 

pedagoger belyser Catarina Arvidson (2014) i doktorsavhandlingen Genuspedagogers, berättelse om 

makt och kontroll; 
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Däremot mötte pedagogerna barnen med förväntningar relaterade till genusnormer. När utåtagerande flickor lekte 

vilda lekar och visade ilska blev de dämpade och när pojkar valde lugna aktiviteter, som att sitta och rita, blev peda-

gogerna bekymrade. Genom pedagogernas olika sätt att förhålla sig till barnen skapades olika villkor för deras lä-

rande och självständighet. 

 (Arvidson 2014, s.14) 

Att bemöta elever kräver både förståelse och kunskap från pedagoger speciellt när det gäller skapandet 

av könsroller. Begreppet genus eller könsroll, istället för att använda begreppet kön, skiljer kultur från 

biologin vilket möjliggör att prata om kön och könsroller som är socialt och kulturellt konstruerat menar 

Linda Fagerström och Maria Nilson (2017) i deras bok Genus, medier och masskultur (Fagerström, 

Nilson 2017). När förståelsehorisonten brister för normer kring könsroller, placerar vi eleverna i olika 

fack, både omedvetet och medvetet.  

 

I våra berättelser ser vi hur konflikterna skiljer sig mellan de olika könen. I Angelica W:s berättelse 

handlar det om killar som är i konflikt, med utgångspunkt i spelvärlden. Den yttrar sig fysiskt i en 

brottningsmatch. Kalle skulle om möjligt kunnat uttrycka sig om hur sårad han blev när hans värld var 

borta, dock blev hämnden fysisk. Lovisa kränker på ett sätt som sårar Lisa mer psykiskt. I många 

konflikter ter sig konflikter liknande mellan könsrollerna och är något att ha i åtanke när man hanterar 

dem. 

 

Beroende på vår förståelse inför genusbegreppet och hur vi agerar i praktiken i ord och handling, bidrar 

vi till att upprätthålla normen kring könsroller. Vissa egenskaper beskrivs och uppfattas som feminina 

och andra egenskaper som maskulina, utifrån dessa områden försöker vi många gånger sedan anpassa 

oss (Eidevald 2009, s.50).  

 

Hur vi ska komma vidare och vidga vår förståelsehorisont, handlar om att pedagoger är medvetna och 

införskaffar kunskap om genus och jämställdhetsfrågor. Det blir en viktig förutsättning för att skapa 

goda villkor för barn och elever (Arvidson 2014, s.14–15). I Angelica O:s berättelse var det bland 

flickorna som konflikterna eskalerade och klyftor skapades mellan dem där grupperingarna blev allt mer 

tydligare. Dunkel (2016) lyfter att ett eftersatt område som är flickors konflikter och fientliga beteende 

mot varandra. Avsaknad av terminologi; ord som hjälper till med att beskriva fientliga beteenden hos 

flickor, är ett problem och kan få allvarliga konsekvenser menar Dunkel (Dunkel 2016, s.77–78). 

Konsekvenserna blir att utvecklingen hos flickor blir lidande då de saknar vardagligt språk för att berätta 

om sina konflikter och det ökar risken till att de fogar sig i manipulation från andra (Dunkel 2016, s.77–

78). Det blir viktigt att utveckla vårt vardagliga språk för oss själva som pedagoger och förmedla till 
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eleverna. Att skilja på flickor och pojkars konflikter kan bli viktigt att se över då de ofta utspelar sig lika 

mellan könen. Vi ser det viktigt att barn får rätt till att kunna uttrycka sina känslor och där får bättre 

möjlighet att hantera konflikterna självständigt. 

 

För att sätta sig in i sin egen roll som pedagog, som en bidragande del i att upprätthålla normer, krävs en 

enorm självdistans och mod. Det kan kännas nästan omöjligt eftersom vi inte alltid är medvetna om våra 

fördomar och vår roll som pedagog när vi i vårt agerande upprätthåller normer. För att komma åt våra 

fördomar kring könsroller krävs ett ifrågasättande av vårt handlande och vår förståelsehorisont. Den 

kritiska aspekten av interkulturalitet handlar om att förhålla sig kritiskt till sin egen historia, kultur och 

kulturella värderingar och att utveckla en kritisk självmedvetenhet skriver Pirjo Lahdenperä (2008) i 

Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald (Lahdenperä 2008, s.30). Situationen i sig kräver ett 

interkulturellt förhållningssätt, det interkulturella förhållningssättet används för att öka förståelsen för 

varandra.   

 

Förståelsehorisont utifrån hantering och förhållningsätt till konflikter över 

nätet 

Hakvoort och Friberg (2015) menar att det inte handlar om att förbjuda eller stoppa konflikterna, utan 

att mer gå in på beteenden som är rätt och fel samt arbeta förebyggande och förberedande (Hakvoort & 

Friberg 2015, s.40). Om vi inte arbetar förebyggande finns risken att konflikter eskalerar och blir brotts-

liga eller skadliga då konflikter kan gå över till hot, hat och våldshandlingar.  

Hur stöttar vi eleverna på rätt sätt? Ett råd Dunkel (2016) ger handlar om att vuxna runt omkring 

eleverna har stor möjlighet att påverka på rätt sätt, bara vi vet hur. Dunkel (2016) skriver om den ökade 

paniken, hopplösheten och oron hos vuxna kring nätet vilket inte blir ett stöd för ungdomarna och 

barnen. Det är viktigt att stötta och inte bidra till ökade känslor av obehag kring kränkningar över nätet 

(Dunkel 2016, s.108–109).  

 

Hur eleverna i Angelica O:s berättelse förstod, uppfattade och förlitade sig på henne kan möjligen 

orsakas av hennes egna känslor av hopplöshet då hon inte fann några lösningar. Dunkel beskriver att det 

inte finns tydliga och enkla lösningar på komplexa problem. Det väsentliga är att arbeta fram 

förhållningssätt (Dunkel 2016, s.109). Känslor av hopplöshet kan skapa obehag hos elever och något 

som Angelica O behöver förändra i sitt förhållningssätt om hon vill fortsätta hantera konflikter.  
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De regler som införs efter konflikter ägt rum är den sämsta lösningen menar Jesper Juul och Helle 

Jensen (2015) som de skriver i Relationskompetens i pedagogernas värld. Det beror bland annat på att 

vuxna på defensiven infört och förhandlat fram reglerna utan elevernas samförstånd. Vilket upplevs som 

uppmanande och inskränkande för eleverna. Även när vuxna försöker upprätthålla regler med ett poli-

siärt samt auktoritärt förhållningssätt. Regler kan, om destruktiva konflikter råder, motverkar att relat-

ioner utvecklas (Juul & Jensen 2015, s.245). Det blir viktigt att stötta eleverna på deras premisser i 

konflikterna och även arbeta förebyggande samt förberedande inför nya konflikter. 

 

Det finns skäl att söka lösningar utanför nätet menar Dunkel, även när det gäller de problem som uppstår 

på nätet (Dunkel 2016, s.58). En aspekt av detta är att våra liv blir allt mer synliga på nätet, där vi 

bemöter och integrerar med andra individer genom bland annat bilder, text eller avatarer12. Olika spel 

och personliga sidor som exempelvis YouTube, TikTok, Instagram eller Facebook har blivit en del av 

elevernas identiteter. Det kan kännas abstrakt fast det kan ha att göra med att identiteterna har skapats 

visuellt. Visuella identiteter kan ses som ett ständigt pågående arbete, som identitetsskapande utanför 

nätet. Identitetsskapande kan ses och göras på olika sätt. Eleverna skapar sig rum på digitala plattformar 

där det händer att de delar bilder på sina idoler och sin vardag. De identiteter som skapas, interagerar 

med andra identiteter online. Det betyder att människor sällan har en enda identitet, utan att olika delar 

(subjektiviteter) lyfts fram i olika situationer (Sparrman 2006, s.32). Dock är online-identiteterna 

närvarande i vardagen då vi samtalar och rör oss emellan online-världen och offline-världen på en 

daglig basis.  

 

En text att luta sig emot är I begynnelsen var fantasin: om den reflekterande människan, den är skriven 

av Lappalainen (2009). Texten lyfter reflektionens funktion för människan. I avslutningen skriver hon: 

“För att reflektera måste människor kunna föreställa sig att världen kan vara på ett annat sätt än den är. 

Om en människa inte kan föreställa sig en annan verklighet så kan hon inte heller se andra möjligheter 

“(Lappalainen 2009, s.35). Detta summerar ett empatiskt förhållningssätt som vi anser borde praktiseras 

och strävas mot i vårt yrke. Om vi inte kan sätta oss in i, eller vill förstå andra människors situation, blir 

dialogen monoton eller inte alls av. Nyanserna i mötet eller samtalet tunnas ut och utvecklingen av 

mötet med något som är okänt eller ogripbart för oss kommer förbises. Detta kan upplevas samt yttra sig 

i oviljan och som elever stöter på hos vuxna gällande deras liv i den digitala miljön. 

 

 

                                                 
12 Avatar, avataʹr (sanskrit avatāra ’nedstigande’), i chattprogram eller på diskussionsforum en bild (Nationalencyklopedin 2019) 
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Slutreflektion 

 Querelle des anciens et des modernes - striden mellan det gamla och det moderna. Vi ställer oss frågan 

om det behöver vara en strid? Det vi kan konstatera är att det inte behöver vara en strid, om det är 

någonting som vi har lärt oss efter att skrivit denna C-uppsats är att det ena inte utesluter det andra. De 

kopplingar vi upplever genom att resonera med en hermeneutisk ansats och applicerar på vår 

undervisning, är att det har öppnat upp för ny förståelse genom begreppet förståelsehorisont. Med   

begreppet förståelsehorisont har vi utgått ifrån Gadamer’s (1997, 2003) skrifter. Begreppet har vi haft 

med oss som en röd tråd genom hela vår vetenskapliga essä och vi har granskat våra förutfattade 

meningar och erfarenheter.   

 

Vi har reflekterat över hur vårdnadshavare och elever i vår berättelse kan ha påverkats av sin 

förståelsehorisont, men även vi som pedagoger och författare till denna text. Vi upplever den digitala 

miljön olika och agerar efter den uppfattning vi besitter. Varje individ har sitt eget sätt att förstå världen 

på. Det väsentliga menar Gadamer (1997) är att vi granskar våra fördomar och möter det omedvetna 

eller främmande. I det mötet förändrar och vidgar vi vår förståelsehorisont (Gadamer 1997 s.151–152). 

Genom att vidga våra förståelsehorisonter kan vi förankra en förståelse för varandra. I förståelsen kan vi 

få syn på en större helhet som involverar elever, våra kollegor, vårdnadshavare och oss själva. Om vi 

inte vidgar horisonterna finns bara vår egen tolkning utav handlingen och vi missar exempelvis 

elevernas tolkning utav handlingen. Konsekvenserna kan bli att vi stänger eleverna ute från dialogen och 

bidrar till psykisk ohälsa.  

 

Vi kan konstatera att det finns begrepp i våra dilemman som vi är omedvetna om, eller medvetet inte 

valt att gå in på som vi skulle vilja utveckla mer. Vi har inte gått in på elever som begreppet konsument; 

konsument utav av spel och olika applikationer. Det finns begrepp vi hade velat utforska mer som 

exempelvis begreppet genus. 

 

Vi har lyft hur digitala miljöer skapar positiva möjligheter som sker utanför nätet. Livet online kan ge 

social gemenskap där eleverna utbyter intressen och skapar sig egna eller gemensamma plattformar. 

I elevernas identitetsskapande, samt i deras sociala liv online, finns det positiva aspekter som bör lyftas 

och ta till vara på i vår fritidshemsverksamhet. Det är viktigt att inte skapa känslor av obehag när vi 

lyfter nätanvändning. Det är dock viktigt att vi förbereder elever på risker och arbetar utifrån ett 

förebyggande arbete. 



33 

 

 Relationskapandet är en viktig grundsten om vi ska kunna hanterar konflikterna och lösa dem. Vi 

behöver skapa ett lärande och vistas där eleverna är för att skapa en förståelsehorisont för deras värld 

online och stötta dem, såväl offline och online. För att möta eleverna i en dialog menar vi att pedagoger 

och vårdnadshavare behöver sätta sig in i elevernas olika online kulturer och miljöer. Digitaliseringen 

och det digitala livet påverkar på en individnivå och samhällsnivå. Vi anser att digitaliseringen och det 

digitala livet hör till det livslånga lärandet eftersom lärandet idag sker online och offline. Vi ser det 

därför viktigt att pedagoger utvecklar digital kompetens. För att förstå och kunna sätta sig in i, när det 

gäller elevernas sociala och visuella tillvaro online.  

 

Vi har upplevt att kommunikationen med vårdnadshavare är en viktig grundsten för att få ett 

helhetsperspektiv om eleven. Vi tror att det är viktigt att skapa miljöer där samtal kan föras och där vi 

delger och lär oss av varandra både när det gäller pedagoger, vårdnadshavare och elever kring den 

digitala kulturen och digitala miljöer. Forsman (2014) skriver; 

Genom att eftersträva ett möte med barns perspektiv, med något som uppfyller dem och deras vardag, kommer man inte 

bara in på frågor om vår tids mediekultur utan också om vår tids barnkultur.  

                                                                                                                                                              (Forsman 2014, s.15) 

För att skapa en bättre relation och handleda eleverna i de svårigheter de har, kan vi genom att bibehålla 

en öppenhet och visa ett intresse inför elevernas olika intressen öppna upp för en dialog kring olika 

sammanhang eleven befinner sig i, både online och offline. Det handlar om att vidga vårt förhållningsätt 

till den digitala världen, där våra fördomar inte begränsar att eleverna tas på allvar. Om vi pedagoger 

inte har en samsyn kring hantering och ett gemensamt förhållningssätt är det svårt att få en lösning på 

konflikterna. 

 

I kommunikationen är det är lätt att glömma vilket maktkapital vi besitter som lärare mot fritidshem i 

skolan, även fast känslan av maktlöshet kan flöda över en. Vi kan konstatera att hur vi fattar våra beslut 

och agerar efter dessa beslut har en påverkan på våra kollegor, framförallt på eleverna och 

vårdnadshavarna. Det är viktigt att belysa att det är i de stora och små mötena som kommunikationen 

och lyssnandet möjliggör och gör att vi kan bygga en relation. Vi som pedagoger behöver bli medvetna 

om vår egen praktik och våga ifrågasätta vårt eget förhållningssätt. Sarah Edin menar i sin bok 

Kvalitetsjakten att det möjliggör förändring, eftersom diskurser och normer som styr våra handlingar 

och tankar blir synliga och möjliga att dekonstruera (Edin 2014, s.78).  

 

Olika fördomar kring konflikter när det kommer till könsroller blir diskriminerande när vi inte studerar 

genusnormer. Vi pedagoger bör bli medvetna om och medvetengöra vilka genusnormer som förstärker 



34 

 

individers agerande i praktiken och förklara varför. Exempelvis saknar flickor terminologi för att 

hantera sina känslor som kan förebygga och stärka deras självkänsla. Brist på kunskap, lärostilar och 

fördomar från pedagogen kan spilla ut i undervisningen och skapa hinder för utveckling hos eleverna, 

det kan till och med bli diskriminerande. 

 

Låten Mental istid, som Angelica W har i tankarna, sätter ton på känslan kring teknikens användning 

hos eleverna. Eleverna är uppvuxna i den digitala världen och vi kan därför se dem som digitala 

invånare. De “andra”, vi som pedagoger och vårdnadshavare, har mer eller mindre tvingats in i den 

digitala världen. Därmed kan den digitala tekniken upplevas som något abstrakt och påfrestande vilket 

kan resultera i en brist på förståelse inför den digitala världen och eleverna i den. Istället för att sätta sig 

in den digitala världen, är det vanligt att det fattas beslut som förbud eller kontroverser i ett försök att 

hantera de problem och konflikter som kan uppstå mellan elever online och offline. 

 

Vi pedagoger har ett ansvar att ta kränkningar och konflikter på allvar vilket vi försökt lyfta fram i vår 

text genom att granska vårt agerande ur olika förståelsehorisonter. Vi tror även att anledningen till att 

pedagoger inte agerar, när det kommer till kränkningar över nätet, kan bottna i en rädsla eller oro. Vi 

upplever att det är lätt att agera på känslor, eller låta känslorna styra våra beslut, eftersom det kan 

upplevas som sanningar inom oss. I vår yrkeskunnighet och erfarenheten gäller det att våga erkänna för 

oss själva, rannsaka våra fördomar och vårt handlande med en kritisk blick. Att låta rädslorna ta över, 

begränsar våra möjligheter att våga närma oss elevernas horisonter. Vi får inte tappa elevernas 

perspektiv, det kan i förlängningen leda till att eleverna inte vill vända sig till oss pedagoger när de blir 

utsatta och behöver vägledning eller stöttning. 

 

Det är viktigt att informera eleverna om vilka rättigheter och skyldigheter de har online och offline. Den 

digitala generationen har lärt sig leva med hot och hat över nätet. Vi upplever att det har blivit mer 

acceptabelt i samhället att både uttrycka sig och handla kränkande över nätet. Ett empatisk och 

interkulturellt förhållningssätt är något vi behöver utveckla hos oss själva och även hos eleverna för att 

motverka och förebygga kränkningar. 

 

Efter vår fördjupning i denna vetenskapliga essä inser vi att vi missade att skapa möten. Vi såg inte var 

vi befann oss, var vår horisont var fäst och om horisonten kunde vidgas. Vi har blivit en erfarenhet 

rikare och i vårt fall handlar en del av erfarenheten om att lyssna till sig själv och ifrågasätta sig själv. 

Även att våga lyssna till situationen och de människor vi har runt omkring oss för att vidga vår 
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förståelsehorisont. För när det väl kommer till kritan, är det nog inte elevernas användning av de digitala 

verktygen som är grundproblemet. Det är vi pedagoger och vuxna runt om som bör närma oss elevernas 

förståelsehorisonter för att utbyta kunskap och kunna sätta oss in i konfliktsituationerna.  
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