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Abstract 
Syftet med denna studie var att ta reda på om man kan använda samlarkort på ett positivt sätt i 
värdegrundssamtal med barn. Undersökningen baserades på ostrukturerade observationer, 
med hjälp av videokamera. Den observerade barngruppen bestod av sju pojkar i en 
förskoleklass. Studien visade att de samlarkort som barnen använder har olika betydelser, 
varje kort, oavsett fabrikat, i barnens samling berättar en egen saga. En tolkning av studien är 
att korten blir en spegling av deras eget liv, när de diskuterar utveckling, familj, egenskaper, 
förmågor och värde. Skolan kan genom att ta barns intresse för samlarkort på allvar, möta 
barnen i en dialog. Med respekt och ett genuint intresse för barns tankar och erfarenheter kan 
den vuxne föra barnen in i samtal om samhällets värdegrund. 
 
Nyckelord: Värdegrund, samlarkort, dialogundervisning, populärkultur 
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Inledning 

Presentation av författaren: 
Jag är en blivande mediepedagog med fyra egna barn och har tidigare arbetat inom vård, skola 
och kyrka. Jag har alltid känt ett engagemang i arbetet för människors lika värde och lika 
rättigheter. Det livslånga lärandet, anser jag, pågår oavsett var man är - i skolan, i 
fritidssysselsättning eller hemma. Jag vill även instämma i Reggio Emilias Loris Malaguzzis ord: 
�Om det inte finns en gnista som tänder barnets själ, så förblir det utan förståelse� och �Där 
världar, sätt att vara, idéer, språk och uttryck möts � där tänds en eld�.1  Om populärkultur och 
olika medier har del i att tända gnistor hos människor, vill jag ta vara på den resursen i mitt 
kommande arbete som mediepedagog. 
 

Mediepedagogik: 
Mediepedagogik förklarat i tre punkter beroende av varandra: 
 

• Mediekommunikation, är samtal, förståelse och erfarenhetsutbyte. Ett sätt att närma sig 
den värld som ligger utanför den egna världen. Mediekommunikation befinner sig 
någonstans mellan informationsinhämtandet och inlärning, men med utgångspunkt i 
elevernas egna medieerfarenheter � den mediekultur de tar del av - ställd mot de övriga 
vardagserfarenheterna.2 

• Mediesamtal, är ett samtal som tar vid där mediekommunikationen slutar. Ett 
dialogsamtal, eller polylogsamtal där en eller flera ryms att utrycka och ta del av åsikter 
och erfarenheter. Där kan �det växelvisa inträngandet i två skilda föreställningsvärldar� 
ske.3 För att elevernas egna föreställningar ska få ett tillfälle att utmanas är pedagogens 
roll viktig i mediesamtalet.4 

• Mediepedagogik, är ett sätt att medvetet föra samman skola och dess omvärld, för att 
dessa världar ska kunna samarbeta istället för att konkurrera.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Jonstoij & Tolgraven 1995:42 
2 Rönnberg 2003:63 
3 Rönnberg 2003:10 
4 Vygotsky 1986 enligt Eliasson & Lindö 1999:17 
5 Rönnberg 2003:48 
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Syfte 
Samlarkort med tillhörande medieutbud i form av filmer och TV-serier är populärkultur som 
upptar en stor del av barnens tid, lust och engagemang. Enligt 1994 års läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) har skolan �en viktig uppgift när det gäller att förmedla och 
hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.� � demokrati, 
människovärde och respekt för miljön. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det är möjligt att använda sig av samlarkort i 
värdegrundssamtal med barn. Detta för att förena barnens tankevärld med skolans intentioner. 
 
 

Frågeställning 
Kan man använda samlarkort på ett positivt sätt i värdegrundssamtal med barn? 
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Bakgrund och begreppspreciseringar 

1842 
�Samhället måste äga rätt att af hvarje dess medlem fordra icke allenast att han är oskadlig, utan 
att han äger det kunskapsmått, som gör honom till en nyttig samhällsmedborgare och skicklig att 
rätt uppfatta samhällspligten.� 
�Ur de till Kungl. Maj:t den 14 juni 1841 avlåtna riksdagsskrivelsen i folkskolefrågan.� Enligt 
Erik Melander stod samma formulering i fattigvårdskommitténs betänkande 1839.6  
 
Innan skolan blev obligatorisk ansågs det i återkommande teman �Ty det främsta hjälpmedlet mot 
fattigdom och nöd är en förbättrad uppfostran av barnen�.7 Geijer var en opinionsbildare och en 
pådrivande kraft inför bildandet av statlig folkskola, menar Melander och berättar om �Hans 
ställningstagande i folkskolefrågan för fasta skolor med statligt stöd är föranlett av hans 
konstaterande, att äldre tiders uppfostran, för vilken föräldravård och församlingsvård sörjde, 
blivit ineffektiv i samtiden på grund av samhällets strukturförändringar. �Staten måste ersätta vad 
familjevård och församlingsvård fattas��8 
 
Christer Hedin påstår att när den allmänna folkskolan infördes ansågs det som självklart att en 
nation måste ha en gemensam ideologi. Den lutherska kristendomen var den ideologi som skulle 
hålla samman Sverige som nation, Gud och fosterlandet var mottot. Under denna tid var det 
knappast någon som skulle tveka om man frågade efter skolans uppgift för moralen. Det var 
skolans skyldighet att förmedla till alla elever den moral som kyrkan och samhället gemensamt 
värnade om. Hedin anser att moralen kunde kallas kristen eller luthersk, men det specifika 
innehållet var bestämt av tiden och kulturen. Han menar att några nyckelord kunde sammanfatta 
innehållet i moralundervisningen: lydnad, skötsamhet och anständighet.9 
 
Som motvikt till den tidens moralundervisning uppkom Reggio Emilia- pedagogiken. Den 
utvecklades efter andra världskriget, när grundarna �hade lärt sig att lydiga människor kan vara 
farliga människor och denna lärdom låg som en grundläggande utgångspunkt för deras syn på 
uppfostran, kunskap och lärande�10 
  
Etikintresset har gått i vågor genom tiderna. Vid sekelskiftet 1800-1900 var det högt och på 1900-
talets mitt lågt. Hedin anser att det beror på att många förknippade moral med religion. Eftersom 
Sverige hade religionsfrihet ansågs det då att det även borde vara �moralfrihet�. �Därför skulle 
skolan undervisa om moral men inte i moral.�11 
 

1963 
Melander skriver �Utformningen av demokratins skolväsen är avgörande för själva demokratins 
bestånd, säger man i dagens Sverige�12 
 
 
 
 

                                                
6 Melander 1963:9 
7 Melander 1963:12 
8 Melander 1963:17 enligt Landquist Stockholm 1954:279 enligt Geijer 
9 Hedin 2000:19 
10 Svedberg & Zaar 1998:189 enligt Dahlquist 2002:67 
11 Hedin 2000:25 
12 Melander 1963:18 
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1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) 
 
Grundläggande värden 
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. 
Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten skall utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var 
och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas 
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §). 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 
förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet 
med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I 
överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och 
västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara 
icke-konfessionell.13 Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin 
unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 
bästa i ansvarig frihet.14 

 

Skolans uppgift - värdegrunden 
Enligt Christer Hedin finns det viktiga skillnader mellan läroplanerna av tidigare versioner och 
den som gäller idag.  �De etiska idealen har tidigare inte samlats lika tydligt under rubriken 
�skolans värdegrund� och inte placerats lika framträdande som inledning till återstoden av 
läroplanen. Man kan också se skillnad i tyngdpunkten. Den låg tidigare på solidariteten. Nu 
framträder frihet och tolerans som en dominerande attityd. Äldre läroplaner talade inte mycket om 
mänskliga rättigheter. Det har blivit vanligare under 1990- talet.�15 
 
Hedin menar att idag har vi kommit tillbaka till utgångspunkten för skolans uppdrag i samhället. 
På samma sätt som skolan skulle verka för medborgarnas moral 1842, är skolans viktigaste 
uppdrag idag detsamma. Skillnaden ligger i att då var sparsamhet, flit, lydnad och sexuell 
återhållsamhet viktiga. Idag är demokrati, människovärde och mänskliga rättigheter sådant som är 
skolans uppdrag att undervisa i och gestalta. Hedin anser att det är skolans och lärarnas uppgift att 
överföra värdegrunden till nästa generation.16 
 
Värdegrunden kan delas i tre delar, anser Christer Hedin. Den första delen handlar om 
grundläggande förutsättningar, där framhävs demokratin. Sedan återges de värden eller livsideal 
som skall prägla skolans arbete - människovärdet. Slutligen omnämns de dygder som skolan skall 
förmedla eller fostra fram � respekt för miljön. Hedin anser vidare att värdegrunden består av de 
förutsättningar, ideal och dygder som samhället idag vill förmedla. Förståelse och 
medmänsklighet ingår också, men kan egentligen uppfattas som en förtydligande komplettering 
av innehållet i första paragrafen, som genom sin rubrik grundläggande värden markerar att dessa 
egenskaper har en central betydelse. 17 

                                                
13 konfession= bekänna, sedan reformationstiden vanligen detsamma som kyrkotillhörighet  
    förklaring enligt Nationalencyklopedin 
14 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) 
15 Hedin 2000:33 
16 Hedin 2000:30,31 
17 Hedin 2000:32,33 
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Demokrati 
Demokrati har enligt nationalencyklopedin den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre. De 
som bestämmer har skyldighet att lyssna till övriga. Demokratin befinner sig i en ständig 
förändring, precis som de flesta andra samhällsföreteelser. �Det förekommer också att man 
förutsätter att samhället skall präglas av det som brukar kallas demokrati som livsform. Med detta 
avses ett sätt att leva tillsammans som karakteriseras av värden som jämlikhet och frihet samt 
förståelse, solidaritet, tolerans, tillit och ömsesidig respekt.�18 
 

Människovärde 
Vårt samhällsliv vilar på dessa grundläggande värderingar som står för människovärdet: 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta.19 
 

Samtal kring värdegrund 
Värdegrunden handlar i grund och botten om etiska och moraliska förhållningssätt, vilka 
utvecklas när barns och ungas värderingar möter andras. �Djupast når samtal när det blir 
demokratiskt, dvs. när varje människa har en röst och varje enskild individ tillerkänns lika mycket 
värde [�] Det etiska inlärandet är i denna mening en enda livslång process.�20 
Lars H Gustafsson uttrycker �Men jag brukar säga att det är någonstans i mötet mellan de 
personliga värdegrunderna och den förmodade officiella som spännande samtal kan uppstå�.21 
 

Etik och moral 
Enligt Hedin betyder etik och moral egentligen i stort sett samma sak, men orden har sitt ursprung 
i olika språk. Ordet etik härstammar från grekiskan och moral från latinet. Definitionen på etik 
och moral enligt Nationalencyklopedin: �En individs eller en grupps moral visar sig i vad de gör 
eller underlåter att göra, medan deras etik är deras reflexioner över det berättigade i vad de gör 
eller underlåter att göra.� Hedin menar att det har diskuterats huruvida det finns en uppdelning av 
dessa ord, där etik skulle stå för principerna och moral för handlingarna. Men en sådan 
uppdelning finns inte i vardagsspråket anser han, man säger ofta etik och moral i samma mening, 
ofta för att det ger ett eftertryck och en tyngd åt betydelsen i orden. Hedin anser att  
 

�hög moral borde också innebära att göra något gott, inte bara att undvika att göra fel. 
Moralen borde vara konstruktiv, inspirera människor till att vilja det goda, inte bara undvika 
det onda. Därför kan man skilja mellan en konstruktiv etik och en restriktiv etik. Den förra 
vill sätta upp viktiga mål för ett meningsfullt liv. Den vill svara på frågan om det goda livets 
innehåll. Den vill skapa ideal och visioner. Vad är värt att leva för? Vilka är mitt livs 
egenvärden. Den restriktiva etiken vill varna för orätta handlingar. Den vill skapa eftertanke 
och återhållsamhet. Det är också viktigt, men etiken får inte inskränkas till förbud och 
restriktioner.22 
 

                                                
18 Nationalencyklopedin 
19 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) 
20 Bexell 1997 enligt Zackari & Modigh 2000:11 enligt Dahlquist 2002:14 
21 Gustafsson enligt Dahlquist 2002:14 
22 Hedin 2000:13 
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Förankrad värdegrund 
Mycket som lärs ut i skolan är sanningar som är föränderliga, men värdegrunden bör eleverna 
tillägna sig på ett sådant sätt, att de inte ändrar uppfattning utan vidare. Barnen och ungdomarna 
kan under sin livstid komma att utsättas för propaganda i olika riktningar. De ska av skolan ha 
blivit rustade så att de kan stå emot och försvara de grundläggande värden som vårt samhälle vilar 
på. �Respekten för demokrati och människovärde skall förankras hos eleverna så att den inte kan 
utplånas av politisk retorik eller propaganda. Det är en undervisning i moral, inte om moral. Den 
har till uppgift att påverka � för elevens hela framtid�.23 
 
Hedin menar vidare att värdegrunden måste fortsätta kunna utvecklas. �Varje tid ägnar sig åt 
förtryck eller försummelse på ett område som eftervärlden senare fördömer.�24 Han menar därför 
att det ligger en fara i att låsa värdegrunden i nuvarande skick. Hade den blivit låst 1842 hade 
kanske inte kvinnorna haft de rättigheter de har idag. På samma sätt kanske det finns grupper av 
människor i idag, som vi inte tänkt på att ta in i samhällets omsorg och gemenskap. Syftet med 
värdegrunden, anser Hedin, är att slå vakt om de värderingar som vi idag anser vara omistliga, 
men att detta inte ska hindra oss från att diskutera eller utvidga värdegrunden till nästa läroplan. 
 

Integritet 
Det är svårt att veta exakt var eleverna får sina värderingar ifrån, menar Hedin. Hemmen, skolan, 
fritidsaktiviteterna och media är tillsammans normsändare. Hedin menar att de kommersiella 
krafterna är de starkaste normsändarna. �Därför är det viktigt att ha inre spärrar, så att man kan 
njuta av allt som bjuds utan att förlora sig själv.�25 I och med den ökade IT användningen frågar 
sig Hedin om media är den del som kommer att betyda än mer som normsändare i framtiden. Han 
menar att det är något man måste ta i beräkning. Det finns digitala filter som man kan installera i 
datorer för att förhindra vissa delar av utbudet på Internet, men många budskap med klart 
odemokratiskt innehåll kan slinka igenom. I det läget finns det enligt Hedin, inga andra spärrar än 
de inre spärrarna, de som bygger på integriteten. 
 
Integriteten grundläggs medan barnen är små � allt man gör med dem då kan påverka dem till 
empati och respekt för andra människor. Skolan kan fortsätta bygga på den integritet som skapats 
av föräldrarna i hemmet. �Om skolan lyckas, så har värdegrunden blivit ett filter som filtrerar all 
påverkan från omgivningen som inte ligger i linje med värdegrundens ideal.� 26 Har eleven en 
integritet som står emot det odemokratiska och kränkande som strömmar emot via IT, kan hon stå 
emot allt annat som kan möta under livet.  
 

Motviljan mot IT kan bero på att man inte tilltror eleverna förmågan att stå emot det 
skadliga. En sådan inställning vittnar om en mörk människosyn. Eleverna kan lära sig att 
sovra och sortera men man måste vinnlägga sig om att bygga upp deras motståndskraft. Om 
man motarbetar IT-utvecklingen eller lämnar elever utan inre spärrar minskar man deras 
frihet. Värdegrunden slår vakt om �individens frihet och integritet�. Därför skall IT bejakas 
men inte obetingat. IT samhället ställer nya krav på uppfostran och skola.27 
 
 

                                                
23 Hedin 2000:31 
24 Hedin 2000:32 
25 Hedin 2000:38 
26 Hedin 2000:37 
27 Hedin 2000:38 
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Etik i praktik 
Undervisningen i skolan skall enligt Lpo 94 vara icke-konfessionell, vilket innebär att som 
pedagog har du inte rätt att påverka barnen hur du vill. Jenny Gren skriver: �Den politiskt radikale 
läraren får inte aktivt påverka barnen till sin politiska tillhörighet lika lite som den varmt troende.� 
Hon menar att vi människor bär på värderingar som inte alltid är tydliga för oss själva, och dessa 
värderingar präglar vår roll i arbetet. Hon anser att som pedagog är det omöjligt att försöka vara 
neutral i sitt sätt att vara. Hon anser det inte heller vara något som är eftersträvansvärt. Gren anser 
att barnen behöver möta levande pedagoger som tänker, tycker och känner. Hon menar att dessa 
värderingar och känslor är en del av dig, och de påverkar naturligtvis dig i ditt arbete. Just därför 
är det nödvändigt att vara medveten om dem, att vara �klar över de värden du enligt lagen, 
riktlinjerna och planerna har att förverkliga i ditt arbete med barnen och att begrepp som 
demokrati och respekt har ett verkligt och vardagsknutet innehåll för dig�.28 
 

Teori och tidigare forskning 

Kort redogörelse för barns kommunikativa utveckling 
Om man följer barns kommunikativa utveckling från födseln kan man enligt Jon-Roar Bjørkvold, 
se att barn- och mor- kommunikationen är det centrala de första tre månaderna. Sedan kan även 
andra saker tilldra sig uppmärksamhet från barnet. Men fortfarande är uppmärksamheten riktat 
mot antingen �prat� eller lek. Från det att barnet är ca sex månader är barnet en god 
kommunikatör och uppskattar goda skämt från omgivningen. Genom grimaser, märkliga ljud kan 
det själv producera humor och motta belöningen av andras skratt. Det viktiga i detta stadiet är inte 
vad som sägs utan mer hur det sägs. 
 
Från och med det att barnet är två år leker de mer och mer med andra barn. Lekarna kan med 
fördel vara lika, men de pågår vid sidan av varandra, parallellt. Detta utan att någon egentlig 
kommunikation pågår barnen emellan. Senare utvecklas en gemensam relation och en 
kommunikation mellan barnen, leken blir en gemensam angelägenhet men fortfarande med var sin 
leksak. Barnens utveckling sker efter hand på skilda arenor, i sin familj och bland andra barn. Det 
är nu som det blir viktigt att leken kan fungera som brobyggare mellan de olika livsmiljöerna, så 
att barnen förmår att skapa en meningsfull helhet i den allt vidare tillvaron.29 
 
Från treårsåldern börjar barn att på allvar leka med andra barn. Det blir viktigt att lära sig språket, 
koderna, reglerna i umgänget med andra barn. De är dessa som blir nycklarna in till en gemenskap 
som är livsviktig, vikten av att få vara med i ett sammanhang där värme, kiv, kamp och lek får 
råda. Jon-Roar Bjørkvold menar att �inget barn kan ställas utanför denna barnkultur utan att 
drabbas svårt�. Han menar att 
 

�barnkulturens olika lekformer syftar alla till att ge barnens vardag nya och större 
dimensioner av struktur och sammanhang. [�] Barnkulturen ger stöd och struktur åt barns 
psykiska tillväxt och identitetsutveckling. [�] Deras lekrevir vidgas, från individ och familj 
till den utvidgade gemenskapen barn emellan. [�] Ökad struktur ger ökad medvetenhet, 
stärkt kommunikation och närhetskänsla, vidgad socialisering och inlärning.30  

 
I fem-, sexårsåldern blir barnens lekar allt mer strukturerade. Hwang & Nilsson anser att när 
barnen är sex år har deras jaguppfattning blivit sådan, att de vet att de kommer att förbli samma  

                                                
28 Gren 1994:14 
29 Bjørkvold 1991:32 
30 Bjørkvold 1991:34 
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person livet ut, även om de byter yrke eller flyttar någon annanstans.  De har under förskoleåldern 
ansett sitt namn, yttre egenskaper och prestationer som viktigt. En del barn börjar ana att de finns 
viktiga psykologiska egenskaper att ta fasta på i utvecklingen. De anser vidare att vid 
åttaårsåldern inkluderar barnen psykologiska egenskaper och �vid 9-10 årsåldern börjar de också 
få insikt om att jaget eller personligheten delvis kan ändras beroende på omständigheterna, dvs. att 
man inte alltid är densamma inuti.�31 
 

Lärande � ett undersökande arbetssätt 
Enligt Anette Eliasson och Rigmor Lindö är ett undersökande arbetssätt  

 
�ett vidare begrepp för ett speciellt förhållningssätt till den lärande människan. Om vi 
utgår från synsättet att lärande innebär att individen erfar nya aspekter av världen i samspel 
med sin omgivning (Marton och Booth, 1997), och därmed aktivt konstruerar sin kunskap 
utifrån vad han eller hon redan vet, förutsätter detta synsätt ett undersökande arbetssätt. 
Kunskap kan inte förmedlas av någon annan utan måste aktivt erövras genom att integrera 
nya insikter med tidigare erfarenheter. Den begreppsutvecklingsfas då den unga människan 
med vuxenstöd förstår ett fenomen på ett nytt sätt kallar Vygotsky den potentiella 
utvecklingszonen. Utan vuxenstöd i denna fas utmanas inte elevernas föreställningar, menar 
Vygotsky 32  

 
Sokrates mor var barnmorska, därför använde han sig av barnafödandet som en metafor för hur 
eleven kan få hjälp att föda nya insikter. Insikter som inte kan förmedlas av andra utan måste 
komma inifrån eleven själv. Denna insiktsfödelse sker genom samtal mellan elev och 
mentor/handledare, menar Eliasson och Lindö. 
 
När Eliasson och Lindö använder begreppet undersökande arbetssätt avser de 
 

�ett vetenskapligt förhållningssätt som innebär att eleverna aktivt söker belysa olika 
frågeställningar inom ett kunskapsområde med hjälp av olika källor som de själva söker. De 
bearbetar informationen och presenterar den med en analys och reflektion. Det 
undersökande arbetssättet kan användas i alla sammanhang i skolan oavsett om det är 
föreläsning, laboration, experiment, grupparbete, enskilt arbete eller temaarbete. 
Förhållningssättet till arbetssättet är det viktiga, inte arbetsformen. [�] Grunden för det 
undersökande arbetssättet är lärande utifrån individens egna unika erfarenheter och 
autencitet och bygger vidare på kommunikation, kritiskt tänkande och reflektion. Det syftar 
till att ge förutsättningar för ett livslångt lärande. De olika faserna i kunskapsprocessen, där 
informationssökningsprocessen är en del, kan liknas vid en spiral där resultatet av en 
handling kan leda till en ny erfarenhet som i sin tur föder en ny fråga, känsla eller tanke.33 

 

Skolkommitténs rekommendationer 
I skolkommitténs rekommendationer står det  
 

Om skolan i sin verksamhet ska utgå ifrån, och ta till vara barns och ungdomars egna 
erfarenheter och kunskaper är deras kulturella yttringar en viktig del av dessa. Inte minst 
spelar medievärlden en stor roll. Det finns, menar vi, en tendens i vuxenvärlden, som också 
har avspeglats i riktlinjer och anvisningar till skolan, att framförallt se som skolans uppgift  

                                                
31 Hwang & Nilsson 2000:227 
32 Marton & Booth 1997, Vygotsky 1986 enligt Eliasson & Lindö 1999:17 
33 Eliasson & Lindö 1999:17 
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att motverka populärkulturen och att lära barn och ungdomar att ställa sig kritiska till dessa 
yttringar. Vi menar att det är viktigare att se mediekulturen som en berikande del av barns 
och ungdomars liv. Skolan bör därför arbeta med att öka elevernas möjligheter att lära sig 
förstå, att ta till vara och att använda sig av kulturen, snarare än att motverka den, även om 
förståelsen också handlar om att dekonstruera och att kritiskt granska.34 

 

Populärkultur 
Att populärkulturen spelar en viktig roll i barn och ungas liv är tydligt. Att skolan ofta anser detta 
som ett problem är också känt. Magnus Persson menar att om man tittar på det historiskt, kan man 
se att traditionellt har den svenska skolan sett som sin uppgift att bekämpa populärkulturen och att 
skydda barnen och ungdomarna från dess lockelser och inflytande.35 
 
Persson hävdar att det finns föreställningar om att populärkulturen är estetiskt banal och homogen, 
samt att den skapar en passiv publik där i synnerhet de unga är utsatta. Han menar vidare att dessa 
föreställningar inte är sanna. Populärkulturen är inte banal och allt igenom lik, utan tvärtom är det 
skillnaderna som är intressanta och viktiga. Gränsdragningar och värderingar är lika viktiga 
oavsett genre.36 
 
Med en utgångspunkt i gamla erfarenheter uppmuntras elever till nya erfarenheter, detta för att 
förändra deras föreställningsvärld på ett sätt som eleverna själva ser som relevant. Persson menar, 
att det finns en svårighet i att ha en balans mellan lärarstyrning och elevinflytande. �Risken med 
för svag lärarstyrning är att man fastnar i ett bekräftande av gamla erfarenheter. Risken med för 
stark lärarstyrning är att elevernas deltagande reduceras och att målet helt enkelt blir att eleverna 
skall överta lärarens teorier och åsikter om samhället �37  
 
Margareta Rönnberg resonerar på samma sätt som Magnus Persson, när hon frågar sig: �vad är 
kultur?� Hon menar att termen �skolkultur� är tveksam, även om lärarna skapar och organiserar 
olika betydelser och med ett tydligt ledarskap distribuerar sin kultur, har denna kultur oftast en 
helt annan mening för eleverna än för lärarna, och att man i så fall borde skilja mellan lärarkultur 
och elevkultur i skolan.38 
 
Persson, Rönnberg delar resonemanget med Suzanne Osten, regissör och förnyare av svensk 
barnteater, som länge försökt förstå varför barnkultur har sådan låg status:  
 

Nyckeln ligger i självförakt. Barnen som vi möter, deras krav och reaktioner, väcker olika 
känslor hos oss själva. När vi konfronteras med dem känner vi oss indragna i deras 
barnvärld, som vi helst vill lämna. Alla lärare, skådespelare och dagisfröknar har samma 
problem. De vill egentligen inte vistas i barnvärlden. De vill bli sedda av en vuxenvärld, de 
känner sig förvisade från vuxenvärlden39 

 
 
 
 
 
 

                                                
34 Skolkommitténs rekommendationer sidan 263 enligt Persson 2000:17 
35 Persson 2000:17 
36 Persson 2000:18 
37 Persson 2000:58 
38 Rönnberg 2003:24 
39 Osten & von Zweigbergk enligt Jonstoij & Tolgraven 1995:47 
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Att lyssna till barn - demokrati 
 Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven menar att demokrati och yttrandefrihet också gäller barn. De 
menar att barns berättelser och resonemang är bevis för att de  
 

�har ett eget perspektiv och är kompetenta till att forma och uttrycka egna värderingar. Att 
höras är att visa att man finns, att tillfrågas är att ges betydelse � att beredas plats i medierna 
är att existera och ta plats i samhället. Detta gäller lika väl för vuxna som för barn och är i 
grunden en fråga om demokrati 40 

 
Jonstoij och Tolgraven menar att barn intresserar sig inte för media som enbart vänder sig till 
vuxna, på samma sätt som vuxna inte intresserar sig för media som vänder sig till tonåringar.  
 
Jonstoij och Tolgraven anser vidare, att på samma sätt som medierna låter frågor som rör män gå 
före kvinnofrågor, finns det en generationssegregering i medierna som effektivt sållar bort 
barnfrågor. Ett viktigt steg på vägen mot att ge barnens erfarenheter en självklar plats och att 
erkänna deras värde är att samtala med de allra yngsta i samhället om stort och smått. Idag 
försöker vi tidigt lära varje generation vad demokrati är, samtidigt som samhället ständigt 
diskriminerar barnen. De frågar sig hur barnen ska kunna förhålla sig till detta dubbla budskap? 
Kan man lita på en vuxenvärld som säger en sak men gör en annan?41 
 

Dialog� 
Samtalet mellan barn och vuxna har en betydelsefull roll inom pedagogiken, anser Jonstoij och 
Tolgraven, och det är samtidigt så vardagligt att vi ofta inte tänker på det. Till stor del handlar det 
om �att lyssna och låta sig inspireras av barnens frågor och nyfikenhet, att hålla deras frågor vid 
liv och att följa och studera hur barnen söker svar på sina frågor. [�] Idealet är, även om det inte 
alltid är möjligt att uppnå, att pedagogen ska kunna behärska lyssnandets och frågandets konst och 
som vuxen inte ge barnen svaren innan de ställt frågorna�.42 
 

�som ger mod 
Om man som vuxen har ett genuint intresse för barnens tankar och erfarenheter och respekterar 
dessa, blir det till en hjälp för barnen att se sig själva, sina egna funderingar, sina känslor och sina 
åsikter. Detta förhållningssätt hjälper barnen att få syn på sig själva. När barnen upplever att den 
vuxne förstår och respekterar tankarna som de bär på vågar de vara sig själva �utan masker av 
tuffhet eller skryt eller murar av underskattande och underkastelse. I ömsesidiga förhållanden där 
man verkligen lyssnar och där man vågar komma varandra nära kan självförtroendet växa. Och 
framtiden behöver modiga människor som vågar se hela sitt jag och tänka med sin egen hjärna.�43 
Jonstoij och Tolgraven menar att det är intervjun i sig som fungerar som ett instrument för att 
stimulera tankeutvecklingen. De anser vidare att i samtalet och dialogen utmanar man varandras 
tankar. Man tvingas genom frågor och svar formulera sig och ta ställning.44 �Dialogen är en 
grundform för mänsklig existens och förståelse� menar filosofen Bengt Molander. Han beskriver 
vidare Platons dialoger där Sokrates har uttryckt sig: �Målet för den sokratiska dialogen är �att 
finna kunskap och insikt som deltagarna redan har även om de inte vet att de har den. Frågor,  

                                                
40 Jonstoij & Tolgraven 1995:24 
41 Jonstoij & Tolgraven 1995:25 
42 Dahlberg & Lenz Taguchi enligt Jonstoij & Tolgraven 1995:31 
43 Wallin 1993:67 
44 Jonstoij & Tolgraven 1995:39 
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svar och reflexion skall göra icke reflekterad kunskap och insikt tillgänglig. Att detta mål aldrig 
till fullo uppnås är också en viktig sida av dialogen.�45 

Nyfikenhet � en gnista 
En fråga som Aristoteles såg som den mänskliga drivkraften till allt kunskapssökande var: �Har 
du förundrats över något idag?� 46 Följaktligen är förundran, nyfikenhet och lust de viktigaste 
krafterna på vägen mot kunskap, detta var något som Loris Malaguzzi ofta återkom till. 
Förmodligen inspirerad av den franske filosofen Montaignes tankar: �Om det inte finns en gnista 
som tänder barnets själ, så förblir det utan förståelse. Montaignes har även använt följande 
uttryck för samma sak som också inbegriper den nödvändiga interaktionen: Där världar, sätt att 
vara, ideer, språk och uttryck möts � där tänds en eld�47 En förundran måste först ha funnits där, 
enligt Jonstoij och Tolgraven, och frågan blivit väckt, innan man är mogen för ett svar.48 
 

Följdfrågor 
Enligt Jonstoij och Tolgraven kan det ibland vara svårt att förstå vad barn vill säga och berätta. 
Genom att inte omedelbart visa att man inte förstår, kan man med hjälp av följdfrågor ändå få 
höra historien och slutligen förstå vad barnen vill berätta. De hävdar att det är särskilt viktigt när 
man intervjuar barn, att man är så följsam som möjligt och inte i onödan ifrågasätter och värderar 
det man får höra. De anser att följdfrågor med tydliga värderingar i, kan göra att barnet lockas att 
berätta något som inte stämmer. De menar att när man intervjuar barn, är det viktigare hur 
samtalet går till än vad som faktiskt sägs, att det är en trevlig stämning, och att säga emot en 
vuxen kan för ett barn kännas förstöra den goda stämningen. Ledande frågor riskerar alltså att 
vara mer ledande för barn än för vuxna. Jonstoij och Tolgraven anser att innan man avrundar 
samtalet är det viktigt att ställa en sista fråga som är lätt att svara på, detta för att lämna barnet 
med känslan av att ha lyckats med något.49 
 

Språk och förhållningssätt 
Som vuxna har vi alldeles för lätt att acceptera rimliga svar och påståenden från ett barn, enligt 
Jonstoij & Tolgraven.  
 

När vi gör det går vi ofrivilligt tillbaka på en månghundraårig syn på barnens förmåga att 
tänka och uppleva djupa och komplexa tankar och känslor, där barnen i första hand har 
betraktats som mottagare av pedagogik, mottagare av budskap (rätt och fel, god uppfostran 
etc.) och därigenom som den passive parten i ett samtal. Den som tar emot och inte den som 
ger ut. Barn har länge i stora delar av den pedagogiska traditionen setts som okomplicerade, 
som oskrivna blad som vi vuxna ska styra och leda rätt.  

 
Man måste som vuxen tänka sig ett annat språk bortom barnspråket, anser Jonstoij & Tolgraven. 
Det gäller att kunna läsa barnen och att lyssna till dem med samma respekt och allvar som om det 
var en vuxen väns ord.50 Jenny Gren menar att det är pedagogens förhållningssätt till barnet som 
avgör i vilken grad barnet tillgodogör sig det skolan vill förmedla. Gren förundras över att man 
som pedagog kan få vara med och 
 

                                                
45 Molander enligt Jonstoij & Tolgraven 1995:42, 44 
46 Dahlberg & Lenz Taguchi enligt Jonstoij & Tolgraven 1995:42 
47 Dahlberg & Lenz Taguchi enligt Jonstoij & Tolgraven 1995:42 
48 Jonstoij & Tolgraven 1995:44 
49 Jonstoij & Tolgraven 1995:59,60,62 
50 Jonstoij & Tolgraven 1995:88,89,90 
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�medverka till att rusta barnen i deras möte med livet! Att få arbeta i en dialog med 
barnen! Barnen lever nu i en tid när många människor i samhället söker en stabil värdegrund 
att utgå i sitt förhållande till andra människor, till livet. Frågor om människosyn och om 
olika värden som skall prioriteras blir aktuella i allt fler sammanhang. Begreppet etik blir 
viktigt också utanför den filosofiska och teologiska diskussionen. Kärnan i etiken är vårt 
förhållningssätt till andra människor Är jag intresserad av den etiska dimensionen i livet, så 
är jag intresserad av de värden och normer som styr mitt sätt att handla, mitt sätt att förhålla 
mig till andra. 51   

 

Pokémon 
Pokémon har tidigare blivit föremål för en hel del forskning, bland annat redovisad i Tobin 
(2004). Pokémon konstruerades av Nintendo 1996 i Japan. Först till Nintendos Game Boy, sedan 
kom snabbt därefter serieböcker, filmer, tv-serier, samlarkort, stickers, leksaker, kläder, 
tandborstar osv. Från att det blev populärt i Japan dröjde det inte länge innan Pokémon hade blivit 
känt världen över. Pokémon är det populäraste dataspel som någonsin gjorts, samlarkorten är det 
mest sålda, filmen ligger på femte plats på världshistoriens topplista, när gäller intjänade pengar. 
Nintendo hoppades att de hade skapat en produkt likvärdig Barbie, Lego och Kalle Anka.52 
Anledningen till att Pokémon blev sådan succé anser Rebekah Willet53 var att konceptet kunde 
attrahera olika åldrar, kön och kulturer. Pokémon erbjuder barnen olika sätt att ta till sig de olika 
identiteterna som figurerna och möjligheterna att själva applicera pokémonkonceptet i sina egna 
liv, oavsett vilken kultur barnen tillhör. Men i slutet av 2001 började försäljningen dala, enligt 
Samuel Tobin, på grund av att äldre barn gick vidare till nya trendiga aktiviteter och spel. Det 
innebar att även de yngre barnens intresse falnade, och anledningen till det är att yngre barn ser 
upp till äldre.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
51 Gren 1994:11 
52 J. Tobin 2004:3 
53 Willet, S. Tobin 2004:239 
54 S. Tobin 2004:242 
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Material 
Barngruppen jag observerat består av sju pojkar som går i en förskoleklass, och samarbetar en hel 
del med äldre barngrupper. Flera av pojkarna är sex år och några har redan hunnit fylla sju år. Alla 
har en egen samling kort bestående av blandade fabrikat, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Digemon, Harry 
Potter osv. Pojkarna brukar även följa TV-serien Pokémon. Därför har jag sett ett avsnitt av den 
TV-serien. Detta för att få en egen liten inblick i Pokémons sagovärld. 
 

Avsnitt av Pokémon 2005-04-17 
Sången i introt:  
�hela världen vill jag se, hur framtiden blir, är svårt att förutse, om någonting går snett, kan 
striden bli för svår, men om allt går bra ska jag kämpa många år, om jag har en dålig dag, ska jag 
ändå komma igen, för jag ska bli en hjälte, om jag får en chans, Pokémon [�] om jag får göra allt 
jag vill, så ska ni få se hjälten som jag föddes till� 
 
Ash � en kille och huvudperson, med i kompisgänget 
Brock � en kille, med i kompisgänget  
Max � en kille, med i kompisgänget 
May � en tjej, med i kompisgänget 
Pikachu � en pokémonfigur, med i kompisgänget 
 
Drew � en Pokémontränare som möter May i duell 
 
Team Rockets � en tjej, en kille och en pokémonfigur, ett lurigt gäng som försöker dra egen 
vinning av olika situationer inte helt ärligt, i slutet förlorarna där de faller på eget grepp. 
 
May ska vara med i sin första Pokémontävling � hon är rädd, och killarna i kompisgänget säger 
till varandra att om en Pokémontränare känner sig nervös, känner sig Pokémonfiguren sig också 
nervös. 
 
Alla Pokémon är väl förberedda inför tävlingen. Tävlingen består av uttagningsheat där figurerna 
utför sina attacker i en uppvisning som därefter bedöms och värderas. De som fick högst poäng på 
sina uppvisningar går vidare i tävlingen, och då möts man två och två i dueller. 
 
May tävlar med Beautyfly som är en pokémonfjäril som har attacker som heter, strängskott, 
vindstöt, silvervind. De möter Drew som tävlar med Roselia vars attacker heter blombladsdans, 
chockspor, magiskt löv. 
 
May förlorar och hon är ledsen över det. Hon tänker att det var hennes fel att de förlorade � för 
hennes pokémon är ju så duktig. Drew går vidare men förlorar sin nästa duell, och kompisgänget 
konstaterar att det alltid kommer att finnas någon som är bättre. May säger att till nästa gång ska 
hon träna ännu mer, och då ska hon inte förlora. Killarna säger att de ska hjälpa henne. Trots att 
May förlorade har hon fått mod och energi att ta nya tag till en annan gång. 
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Metod 

Observation: 
I det dagliga livet är vårt främsta medel för att skaffa oss information om vår omgivning just 
observation. Detta gör vi mer eller mindre omedvetet och slumpmässigt, utifrån våra egna 
erfarenheter, behov och förväntningar. Men observation är också en vetenskaplig teknik för att 
samla information. I det sammanhanget får inte observationen vara slumpmässig, utan 
systematiskt väl genomtänkt och planerad. Den ska kunna svara mot de krav som kan ställas på en 
vetenskaplig teknik. Observationen ska kunna göras av någon annan med liknande premisser och 
komma fram till liknande resultat. Observationer är särskilt användbara vid insamlande av 
material inom områden som rör beteenden och skeenden i naturliga situationer. Med beteende i 
detta sammanhang menas �inte bara fysiska handlingar utan även verbala yttranden, relationer 
mellan individer, känsloutryck och liknande�. 55 Många gånger är observationer användbara vid 
tester av olika slag eller experiment. 
 
Observationer som man i förväg bestämt vilka beteenden och seenden som ska observeras, och 
arbetat fram ett observationsschema, kallas för strukturerad observation. Om man har ett 
utforskande syfte och vill få så mycket kunskap som möjligt, gör man en ostrukturerad 
observation. Vid båda typerna av observation krävs det ändå att man har en noggrann planering 
bakom. Det finns tre frågor att ta ställning till56: 
 

• Vad ska vi observera? 
• Hur ska vi registrera observationerna? 
• Hur ska vi som observatörer förhålla oss? 
 

Christina Wehner-Godée menar att �Observationer och dokumentationer syftar till att öka 
kunskapen om hur barn och lärare/pedagoger söker och konstruerar kunskap. Målet är att kunna 
stödja barn och ungdomar bättre i deras kunskapssökande och ge dem nya utmaningar.�57 
 

Videoobservationer 
Enligt Wehner-Godée har videoobservationer visat sig vara en mycket bra metod när det gäller att 
fånga småbarns upplevelser och lärande i förskolan. �Deras begränsade verbala förmåga och 
flödet av händelser gör det svårt att använda bandspelare och att hinna dokumentera i skrift.�58 
Men har man fångat händelseförloppet med hjälp av videoobservationer blir det möjligt att spela 
upp det om och om igen. Därigenom får vi �nya chanser att få syn på, reflektera över och återge 
det meningsbärande i vad som fängslar och upptar barnets intresse.59 
 

Tolkning av insamlat material 
Christina Wehner-Godée menar att det i samband med renskrivning och redigering av det 
insamlade materialet krävs ett kvalificerat tankearbete med många val. Det kan ses som ett 
detektivarbete där man söker efter kännetecken, speciella tecken eller symboler för hur var och en 
försöker förstå och klara av sin omgivning och vilka av livets alla frågor som visar sig vara 
aktuella. Dessa tecken och symboler måste uppmärksammas och reflekteras över, för att vi ska få 
en idé om vad som är meningsfullt och utvecklingsbart och vad som kan vara hinder för barns  
                                                
55 Patel & Davidsson 1991:74 
56 Patel & Davidsson 1991:75 
57 Wehner-Godée 2000:9 
58 Lindahl 1998 enligt Wehner-Godée 2000:83 
59 Lindahl 1998 enligt Wehner-Godée 2000:83 



 19  

utveckling. Det ligger en unik möjlighet i det insamlade materialet, att få syn på fenomen som 
ligger bortom det vi först såg eller kom att tänka på. �Det meningsfulla finns inte enbart i vad vi 
först ser och lyssnar oss till utan produceras också i själva tolkningsakten�. 60 Hon menar vidare 
att under själva reflektionsarbetet behövs det tillgång till olika författares teorier som behandlar 
utveckling och lärande, detta för att uppdatera egna teoretiska kunskaper och jämföra olika 
teorier. Det blir då möjligt att skapa en viss distans och göra materialet mindre subjektivt. �Vad 
som är meningsfullt att leta efter ur utvecklings- och lärandesynvinkel hänger naturligtvis i första 
hand ihop med vad vi var nyfikna att få veta när vi började observera och de val vi gjorde då.�61 
 
Enligt Christina Wehner-Godée kan man genom en meningsfull tolkning av det insamlade 
materialet finna ett underlag som kan tjäna till att ge stöd åt kunskapsprocesser som kan handla 
om varierande existentiella frågor.  
 

I de tecken och symboler som kommuniceras och på det sätt de utrycks går det att lyssna, 
läsa av och känna av olikheterna i hur människor erövrar omvärlden, vilka strategier de 
använder, växlingar mellan mentala nivåer, färdigheter och olika personliga drag, genom 
kännetecken som ger oss ledtrådar till hur vi som lärare/pedagoger kan förhålla oss i olika 
skeden.62 

 

Metodbeskrivning 
Jag har utfört en ostrukturerad observation som grundar sig i pedagogiska 
dokumentationsmetoder. Vi tre tillfällen har jag filmat barnen och mig själv 10 - 20 minuter. 
 
Första gången när barnen leker fritt med samlarkorten. Jag startade filmkameran och lät den stå 
och dokumentera, själv gick jag undan för att min närvaro inte skulle påverka dem. 
 
Andra gången filmade jag barnen och mig själv när de berättar för mig om samlarkortens värden 
och funktioner. De frågor jag då ställde var frågor som väckts hos mig vid första observationen. 
Det viktiga vid andra observationen var att frågorna skulle vara öppna och neutrala. Min intention 
var att frågorna skulle följa en röd tråd och att mitt förhållningssätt inte skulle innehålla några 
påtagliga värderingar.  
 
Tredje gången filmade jag barnen och mig själv när jag berättar för dem om de idéer och tankar 
jag hade om olika Pokémonfigurer och två kort som jag själv hade gjort. Jag utgick från dessa när 
jag berättade för dem om demokrati, empati, egenart och människovärde. 
 

Metoddiskussion 
När man vill använda något som är barnens stora intresse för att skapa en dialog, bör man vara väl 
förberedd och genomtänkt, ha klargjort för sig varför jag frågar, vad jag vill veta och vad jag tror 
att jag redan vet. Detta anser jag särskilt gälla, om man som vuxen vill styra samtalet mot ett 
speciellt ämnesområde. Har man klargjort dessa frågor minimerar man inblandning av egna 
åsikter och funderingar kring barnens intresse. 
 
Att ställa frågor till barn som handlar om samlarkort kan vara svårt. En del barn kan ha gjort 
erfarenheten att vuxna inte tycker om dessa kort och därför kan samtalen bli missvisande för att 
barnen vill vara den vuxne till lags. 
 

                                                
60 Wehner-Godée 2000:88 
61 Wehner-Godée 2000:88 
62 Wehner-Godée 2000:89 
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Resultat 
När jag har analyserat observationsfilmerna har jag utgått ifrån att ord och meningar som barnen 
uttrycker tydligt, är något som berör barnen och verkar ha en betydelse för dem. Därför har jag 
tagit fasta på dem och valt att arbeta vidare med just dessa ord. 
 
 

Första observationen 
Ord och uttryck som återkom under första observationen är uppdelade i kategorierna liv, död, 
utveckling, egenskaper, familj, kortbyte: 
 
Liv, död och utveckling 
Utvecklas till motståndaren 
Tränare 
Död 
Vinner 
Det stod en etta 
Liv [antal] 
40 poff 60 poff � död 
 
Egenskaper 
Energi 
Dark eller light 
Undvik 
�skitabra� 
Drar [om attack och försvar] 
Sällsynt 
�säger att man inte ska ha ordning � visst får man ha det�? 
Är den mäktig? 
Min bästa 
Är det sant 
fråga ��� han vet bättre 
Vems är korten? 
 
Familj 
Det saknas en, sen har jag en familj 
Tillsammans har vi en familj 
 
Kortbyte 
Byta med varandra 
Jag byter aldrig bort den här 
Kan byta alla � inte jag kan byta alla 
jag byter inte mer nu 
Smart och osmarta [om byten] 
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De ord som framkom vid första observationstillfället, och som jag ville veta mer om, var dessa 
ord: 
Utveckling 
Attack och försvar � �drar� 
Mäktiga 
Liv 
Sällsynt 
Familj 
Jag ville även veta om man subjektivt kunde tycka olika, beträffande om korten var bra eller 
dåliga. 
 
Anledningen till att jag ville veta mer om just dessa ord, är att de berör barnens verklighet. 
De har just börjat skolan och står inför en utvecklingsfas utanför förskolan och hemmet. Alla har 
erfarenhet av familj. Alla har erfarenhet av att kunna klara sig själv i samspelet med andra 
människor. De har också uppmärksammat livets förgänglighet. Jag var också nyfiken på om de 
tyckte att det var ok att tycka och tänka olika. 
 
Som Hwang och Nilsson beskrev, har barnen förvärvat sig en sådan jaguppfattning att de vet att 
de kommer att förbli samma person livet ut. De har i tidigare år ansett att namn, yttre egenskaper 
och prestationer varit viktigt. I den fas av utvecklingen de nu står, närmar de sig vetskapen om att 
det finns viktiga psykologiska egenskaper att ta fasta på.63 
 
 

Andra observationen 
I den andra observationen hade jag ambitionen att fråga lite mer om vissa saker, med en öppen 
attityd för att få höra deras synvinkel på kortens funktioner. Jag har delat upp meningar och utryck 
under rubriker, detta för att det ska bli tydligt. Jag började med att berätta för barnen att efter 
första gången blev jag nyfiken att höra dem berätta mer. I redovisningen nedan är mina frågor i 
kursiv stil. 
 
Liv, död och utveckling 
�har ingen utveckling� Hur vet man det? �den  är legendarisk� Är det samma som sällsynt? 
�ööö� ja! Sällsynt pokemon! 
Kan man utvecklas hur många gånger som helst? �nej, så många gånger som det finns kort� 
100 liv! Olika många liv? �många liv är bra� �- och om den drar mycket� �den drar 10 och 
20+� �om man har försvar dör den inte först� �200 liv och drar(attack och försvar) 200 � den 
dör �  
Hur gör dom när dom utvecklas? �måste träna dom jättemycket� Vad händer när dom 
utvecklas? �det blir vitt (på filmen) och sen så blir dom utvecklade� Vad har hänt när dom har 
utvecklats? (den tillfrågade pojken dra sig tillbaka, utbrister sen:) �Det är svårt att veta!... Men , 
om man ser dom före och efter? �dom kanske blir längre!? Bara längre typ!?... 
 
Egenskaper 
Mäktiga? �det är ju stjärnorna som gör dom mäktiga� �den gör sig till den, när den kör mot 
den� den kan alltså förvandlas till sin motståndare? �mmm� Attack och försvar då? �attack 
är bra och ha, förvar är också bra� 
 
Familj 
Familj? �det är bra, 10 kan man vara i en familj� nähä, fem kan man vara� Är det nån som  

                                                
63 Hwang & Nilsson 2000:227 
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har en familj? Jaha, familjen är olika  utvecklingar av samma (Pokémon)! � ibland behöver man 
många� 
 
Kortbyte 
�får jag se på dina � då får du se på mina� �min storebror och storasyster har många kort, 
tillsammans har vi 1 789 000 kort!... � Ahhh!... �jag vill ha tillbaka� �nej, byta mot två eller 
tre� 
 
Tycka olika 
Kan man tycka olika om samma kort? �ja� 
�ska inte blanda pokémon och digimon, det är osmart� Har ni någon ordning på korten? �NN 
har jämt det [negativ ton] � �nää� �nää� 
�det står inget � därför är det en fälla� Kan fällor vara bra? �Ja! 
 
 

Tredje observationen 
Inför den tredje observationen valde jag att enbart lyfta fram tre punkter, demokrati, empati och 
människovärde. Detta för att göra det möjligt med ett djupare samtal med barnen. Jag valde att 
undervisa utifrån två speciella kort som tydligt visar på ett demokratiskt innehåll. Det ena kortet är 
en figur (Pikachu) som anses vara en bra kompis och bra på att lyssna till andra64 (demokrati). Det 
andra kortet är en figur (Ditto) som kan förvandla sig själv till motståndarens sätt att vara. Den 
blir likvärdig motståndaren i allt, det enda den behåller som igenkänningstecken från den egna 
identiteten, är att den behåller sina ögon (empati, inlevelse). Empati är en förutsättning för 
mänskliga rättigheter. För att komplettera korten hade jag gjort två egna kort i samma format som 
samlarkorten, en med en streckpojke på, och det andra med en streckflicka på. Jag hade placerat 
symboler på motsvarande ställen som Pokémonkorten. Ett hjärta i övre vänstra hörnet, som 
symbol för utveckling. En stjärna i nedre högra hörnet, som symbol för sällsynt.  Med hjälp av 
dessa kort kunde jag undervisa om människans unika egenart och dess människovärde. 
 
 
Resultatet på den tredje observationen beskriver hur jag undervisade och hur pojkarna reagerade 
på det jag hade att berätta. På samma sätt som i andra observationens resultat har jag kursiverat 
det jag säger. 
 
Inledning 
Är ni beredda på att lyssna? Jag är redo att börja. Idag har jag med mig mina Pokémonkort, jag 
har fyra stycken. (Pojkarna ler, ser lite skeptiskt förvånade ut, ska de verkligen tro att det är mina 
kort, jag får också frågan om min man, har egna kort) 
 
Demokrati 
Först ska jag berätta en grej� på min skola, och på alla skolor, och i hela Sverige, finns ett ord 
som heter: Demokrati. Har ni hört det ordet?  �Jooo� �Vet ni vad det betyder? �Näää� 
�Det betyder att alla får vara med och bestämma� så är man nånstans där man vill vara med 
och bestämma och så får man det och att nån lyssnar på vad man säger� då är det demokrati! 
Pikachu är en bra kompis � eller hur? �Mm� �jag har en Pikachu.  �han är ju kompis med 
Ash. �Mm� �Vet ni, när han är en bra kompis då är han bra på att lyssna � eller hur? 
�Mm� �Man kan säga att han är nästan som demokrati� (pojkarna ler) 
 
 

                                                
64 Hellgren 2005-05-09 
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Empati och inlevelse 
Vet ni vad som händer när man är bra på att lyssna? �Här är Ditto � vad kan han göra?�Han 
kan göra sig till han som han möter� �Om han kör mot en Pokémon, han har bara en attack, det 
är att han gör sig till den han kör mot� �han har blandningsform� �Han förvandlar sig� 
�Vet ni, det är så med människor också, om man har demokrati så att man är bra på att lyssna� 
�Mmm� �då kan man lära sig att förvandla sig� (förvånade pojkar!) �i sina tankar!� 
�man kan inte förvandla sin kropp, det går inte� �man kan förvandla sig så att man blir större! 
�Det kan jag med! �Jag med! �Det kan jag med! �Jag med, men jag utvecklas i mina 
tankar� �- man kan förvandla sig så att  man i tanken blir nån annan� �Ditto kan förvandla 
sig� �Till den han möter� �- så är det med er också� med alla människor�� om man 
möter en kompis som är ledsen� �då kan man förvandla sig i tanken och man kan tänka, varför 
är han ledsen�? Ja, just, han ramlade ju� � då har man förvandlat sig i tanken! �Ditto är 
bra� �nu börjar jag veta, nu tänker jag göra samma som honom� �och tänka som andra? 
(pojken nickar) �jag har också en sån (syftar på Ditto) �Eller� (en av pojkarna lyfter på 
ögonbryna och alla väntar uppmärksamt på fortsättningen) �han� (jag syftar på kompisen som 
de möter) �kanske är så glad, kanske fyller han år eller är glad att det är så härligt väder? 
�alltså, jag vill röra mig lite, för jag orkar inte sitta så länge� (fem minuter har gått, och alla har 
hittills lyssnat nyfiket och intresserat) 
 
Egenart och människovärde 
Då ska jag visa er mina Pokémonkort som jag har gjort själv. (Alla tittar åter nyfiket, smått 
skeptiska, men leende) �vad ser det ut som? �gubbar� �Ash och en till� �Nej, det här är en 
pojke �är det ett kort? (underförstått: är det ett riktigt kort?) �- Ja, det är mitt eget. Mitt 
människokort� �då kan det ju vara Ash� �eller N... �här, en flicka�en människa� �är det 
Misty?... �Nej! Det är NN! �eller jag� �Nej, det är ju N� �det här kan faktiskt vara vem 
som helst� �det liknar min lillasyster� �kan det vara May?�om man ritar en gubbe själv, 
kan den utvecklas till vilken som helst� 
 
Ser ni här�? �ett hjärta! �vet ni vad det betyder?  �Näää� �vet ni, alla människor kan 
utvecklas, så man kan utvecklas och bli� �en Pokémon!? Nää, jag skojade bara� �Jo, om man 
tänker eller drömmer� jag drömde att jag utvecklades från �till� (några Pokémonfigurer) 
�Man kan utvecklas till att bli större, jag växer varje dag (visar med kroppen hur han växer) 
�Kan man förvandlas på insidan? �joo� �nää...? (de funderar) �Man lär sig nya saker�  
 
Vet ni vad stjärnan betyder (jag pekar) �Sällsynt!! �Precis! �Det finns bara en sån här! �Så 
är det med ni, ni är sällsynta. �Vet ni, det finns bara en som du i hela världen (jag tittar på en 
pojke, han rodnar leende) �jag känner flera NN� (det blir ett samtal om hur många man känner 
som har samma namn och var de bor) �men det finns bara en som heter som du, ser ut som du, 
och är lika många år som du, i hela världen! (jag tittar på en pojke) �Nähä, inte i hela världen!? 
�Jo, det är så!! (han ler stort och lutar sig tillbaka i soffan och rodnar, det ser ut som han undrar 
om det verkligen är sant det jag berättar) 
 
Men om man nu är så sällsynt att det inte finns nån annan i hela världen? ��vad ska vi göra 
då? �vi måste vara rädd om NN (som exempel) (pojkarna suckar, åtta minuter har gått) �jag vill 
dricka� �jag vill sova� �Tack för att ni lyssnat på mig. 
 
Återkoppling 
Kommer ni ihåg vad jag berättat idag? (jag visar korten) �berätta vad jag har sagt��Pikachu, 
vad är han bra på? �Lyssna!�Ditto? �han kan utvecklas! �och förvandlas? �till sin 
motståndare... �kan man göra så som människa? �Jo� �Nä� �Jo! ��Hur gör man då? 
�Man tänker i tanken (han pekar på huvudet) �Människor, då? �ja allihopa, vad är vi? 
�sällsynta!!! �Precis. �Tack för att ni lyssnade, ni är som Pikachu allihopa! (nio minuter har gått) 
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Resultatdiskussion 
Det var inte alla barn i gruppen som hade tillåtelse av sina föräldrar att bli observerade med hjälp 
av videokamera. Det är ett beslut som jag respekterar. Själv har jag tagit beslutet att mina egna 
allra minsta inte ska finnas på bild på Internet. Jag tycker att de är för små för att själva ta 
konsekvenserna som det skulle kunna innebära. Föräldrarna har alltid det yttersta ansvaret för sina 
barn, det måste alla som verkar i skola och barnomsorg respektera. 
 
Det gick över förväntan att filma barnen, inget busliv som jag hade förberett mig på, jag hade 
förväntat mig att det skulle bli lite show framför kameran. Men barnen lekte och pratade lugnt och 
stilla. När jag upplyste dem om att jag filmat färdigt blev de förvånade: � va, har du redan filmat!?  
 
Barnen pratade ofta om utvecklingen. Figurerna på korten kan utvecklas och bli på ett annat sätt � 
min tanke är att livet är en utveckling och världen är hela tiden under förändring � därför behöver 
barn prata om dessa saker för att förbereda sig och bearbeta det som pågår hela tiden. Familj var 
också något som återkom flera gånger, vilket även det berör alla barn. 
 
Efter andra observationen kunde jag konstatera att jag hade kunnat diskutera djupare kring varje 
fråga, det hade varit lärorikt för mig. Men förutsättningarna i klassrummet var inte de allra bästa. 
Äldre elever sprang genom klassrummet och telefonen som ringde i ett� det var inte lätt att 
koncentrera sig. 
 
I mina observationer har jag utgått ifrån barnens egna tankar om kortens betydelse. Därför kan det 
visa sig att en officiell, bestämd av produktionsbolaget, egenskap hos figurerna inte 
överensstämmer med barnens uppfattning. Eftersom målet med denna undersökning inte var att ta 
reda på mer om korten och vad som är rätt och fel kring dessa, utan det viktiga är att lyfta fram 
barnens tankar, anser jag att det saknar betydelse i sammanhanget. Det har också kommit att 
handla mer om Pokémonkort än övriga kortfabrikat. Detta tror jag beror på att dessa kort har 
funnits med under en längre tid. Många av pojkarna har äldre syskon som tidigare samlat på 
Pokémonkort, därför finns det kort att ärva och kunskapen är större just kring dessa kort. 
 
Jag har uppmärksammat att lek med kort är en större aktivitet under vinterhalvåret. Det är andra 
aktiviteter som lockar när våren kommer, till exempel kulor, Go-Go´s och snurror (Bey Blades). 
 
När jag sett avsnittet av TV- serien var mina reflektioner positiva. Jag kunde se att det fanns en 
handling som berättade något positivt. I min korta avsnittsanalys kan jag tyda att det är viktigt att 
hjälpa och uppmuntra sina vänner och ta nya tag efter ett misslyckande. Min slutsats i 
avsnittsanalysen blir att jag anser att vuxna oftare borde ta sig tid att sätta sig in i program riktade 
till barn och unga. Detta för att uppmärksamma den egentliga handlingen, och inte bara döma 
efter första intrycket. 
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Slutdiskussion 

Värdegrund i teori och praktik 1842 och 2005 
Jämför man Sverige under 1800-talet med idag, 2005, ser fattigdomen och nöden annorlunda ut. 
Idag är det i stort sett ingen som behöver sakna mat för dagen. Idag är det andra behov som skapar 
nöd i vårt svenska samhälle. Men precis som då finns samma önskan, att ge barnen den fostran 
och undervisning de behöver.  
 
Jag tänker mig att det i alla tider har sett ut på samma sätt, människor har resonerat vem som är 
mest kompetent att ansvara för barns fostran � föräldrarna, kyrkan, staten. Det som kan ha varit 
lätt att förbise i de flesta diskussionerna är nog barnen själva och deras bästa. Det är lätt att det blir 
prestige i frågan och pendeln svänger. 
 
Idag är målet för undervisningen att barnen ska fostras till trygga, pålitliga människor som kan 
tänka och känna efter eget huvud. Tyngdpunkten i läroplanen ligger idag på värdegrunden. Skolan 
ska verka för att förmedla och förankra hos eleverna grunden för vårt samhälle; demokrati, 
människovärde och mänskliga rättigheter. Erik Melander skrev �Utformningen av demokratins 
skolväsen är avgörande för själva demokratins bestånd, säger man i dagens Sverige�65 och det är 
ett citat jag anser gäller än idag. Genomgående för alla tider är ett fortsatt arbete för demokrati det 
viktigaste uppdraget för skolan. 
 

Demokratisk kultur 
Magnus Persson ansåg att det var tydligt att populärkulturen spelar en viktig roll i barn och ungas 
liv. Under arbetets gång har jag reflekterat över vuxnas syn på samlarkorten. Innan jag påbörjade 
denna studie hörde jag flera vuxna påpeka: �lek med de här korten handlar bara om att roffa åt sig 
så många som möjligt�, att mängden är det viktigaste � mest antal vinner. Jag anser att det är ett 
vuxet sätt att se på saken. Motarbetar de vuxna korten, förnekar man en delaktighet i ett kulturellt 
uttryck som råder bland barnen. Bejakandet till användning av kort innebär inte att man som 
förälder bör tävla med andra föräldrar, vem som har råd att köpa flest. Har barnen ett antal kort 
som möjliggör byten och dialog med andra barn, är det tillräckligt. Jag är också medveten om att 
man som förälder inte kan lyssna till alla trender som handeln erbjuder, men jag anser det viktigt 
att man som vuxen visar ett intresse för barnens populärkultur.  
 
På samma sätt som föräldrar bör visa ett intresse för barn och ungas populärkultur anser jag även 
att skolan bör visa intresse och ta detta intresse på allvar. Anser pedagogerna att samlarkort är 
mindre värda än den kultur och de läromedel som vuxna valt och tycker är bra? Eftersom skolan 
ska utgå ifrån, och ta till vara, barns och ungas egna erfarenheter och kunskaper, anser 
skolkommittén i sina rekommendationer, att de kulturella yttringarna är en viktig del av 
erfarenheterna och kunskapen. De menar att det är viktigt att se mediekulturen som en berikande 
del. De anser därför att skolan bör arbeta med mediekulturen, för att eleverna ska lära sig förstå 
och ta till vara kulturen på ett positivt sätt.66 Tidigare har skolan till viss del motarbetat kulturen, 
men jag frågar mig om ett sådant motarbetande är förenligt med demokrati? Hur resoneras det på 
skolor idag? Har det skett förändringar? 
 
 

                                                
65 Melander 1963:18 
66 Skolkommitténs rekommendationer sidan 263 enligt Persson 2000:17 
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Ta reda på vad och hur 
För att vi som vuxna ska kunna vara den stöttepelare och utmanare som Vygotsky förordar67, bör 
vi ta reda på vad barn tänker på, hur de tänker och resonerar. Dokumentation är ett sätt att närma 
sig barns tankevärld. Med hjälp av en dokumenterad situation ges en möjlighet att efteråt 
reflektera och se situationen med nya ögon, finna andra tolkningsmöjligheter än det man först såg. 
I ett samtal kan man närma sig en förståelse för barns tankar. Det är då viktigt att man är följsam 
och inte i onödan ifrågasätter och värderar det man får höra. Om man inte kan förstå barns sätt att 
se på livet, är det svårt att föra en demokratisk dialog. 
 
Därför är det viktigt att det finns en vilja hos pedagoger att tänka utifrån andra synvinklar och 
andras perspektiv. I det arbetet är det viktigt att erkänna att man inte vet mer än eleven om vissa 
saker. Att som pedagog gå in i dialog med barn och ungdomar på lika villkor, gör att eleven får 
uppleva att deras erfarenheter och kunskap betyder något. Men som pedagog bör man vara beredd 
på att dialogundervisning kring populärkultur tar tid. Det innebär att man måste prioritera om och 
till och med stryka moment i undervisningen som fram till idag har varit obligatoriskt, och kanske 
ibland även oreflekterat. Därför krävs det tid, tålamod och ett tydligt uppsatt mål för att komma 
till en balans mellan elevinflytande och lärarstyrning. Innan läraren går in i ett sådant 
förhållningssätt bör läraren skaffa sig självkännedom om sina egna synsätt och värderingar för att 
själv vara trygg i pedagogrollen. 
 

Tankebroar 
Som samhället ser ut idag befinner sig barnen och föräldrarna på skilda platser större delen av 
tiden, och sättet att se på världen är olika. Detta kan innebära att barn och vuxna får svårare att 
förstå varandra. Pedagogens roll är viktig här för att skapa tankebroar mellan barnvärlden och 
vuxenvärlden. Vid mina besök i barngruppen som jag observerat, har jag fått bekräftat för mig att 
sagor och populärkultur kan skapa dessa broar. Tankebroarna har störst värde om de skapas 
genom att väcka frågor i barnen. Men att som vuxen inte ge de rätta svaren till barnen innan de 
ställt frågorna är en svår konst. Särskilt om det är som Osten resonerar, att vuxna vill bli 
bekräftade av en vuxenvärld. Barnet får inte hela den uppmärksamhet, förståelse och inlevelse 
som det har rätt till, om den vuxne samtidigt vill ha bekräftelse från andra vuxna. Detta kan 
undvikas genom att de vuxna som arbetar kring barnet bekräftar varandra vid tillfällen där inte 
barnet bör vara i centrum. Detta gynnar hela gruppens arbetsklimat då barnen får höra att vuxna 
kan berömma varandra. 
 

Vikten av att kunna lyssna� 
Jag anser att kunna lyssna till andra är en förutsättning för att kunna ha stimulerande dialoger med 
barn och vuxna, och för att ta till sig fostran och undervisning. Har man möjlighet att tänka sig in i 
någon annans förutsättningar har man goda förutsättningar att utveckla ett empatiskt, demokratiskt 
tankesätt. Demokrati bygger på inlevelseförmåga. Inlevelseförmåga bygger på lyssnande, där ord, 
tonläge och framförallt kroppsspråket är viktiga beståndsdelar i språket. Demokrati är också att 
anpassa sig efter olika omständigheter, utan att förlora sin unika egenart. 
 
 
 
 

                                                
67 Vygotsky 1986 enligt Eliasson & Lindö 1999:17 
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�och tänka själv 
Om skolan arbetar på ett sådant sätt att man ger barn möjlighet att själva granska verkligheten och 
tänka utifrån ens egna erfarenheter, kan man möjliggöra att barnen själva finner sin egenart. Detta 
sätt att arbeta gör att barnen kan tillgodogöra sig ett kritiskt förhållningssätt till all den 
information som strömmar emot dem. En tillit till den egna tankeförmågan uppmuntras på detta 
sätt. Jag citerar än en gång Karin Wallin: �Och framtiden behöver modiga människor som vågar 
se hela sitt jag och tänka med sin egen hjärna.�68 
 
En förmåga och ett mod att tänka själv kan göra det möjligt att kunna leva och samarbeta 
tillsammans med andra människor på ett tillfredsställande sätt. Därför kan den egna 
tankeförmågan vara en drivkraft som kan föra en människa i princip helskinnad genom livet. 
 
Att ge barnen den möjligheten till att tänka själv, anser jag vara den vuxnes viktigaste uppgift � 
men det är inte lätt, som vuxen vill man gärna styra och ställa. Kan det bero på varje generations 
dilemma? Som Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven beskrev, försöker varje generation lära sina barn 
vad demokrati är. Men de dubbla budskapen som de vuxna sänder, skapar förvirring. Barnen får 
höra hur viktigt det är att alla lyssnar på varandra � men sedan glömmer de vuxna av att ta barnen 
på allvar. 69 Barnen växer upp, blir vuxna, och glömmer att ta sina barn på allvar. 
 

Ömsesidiga förhållanden 
Jag anser att det är viktigt med nära ömsesidiga förhållanden mellan barn och vuxna, och att 
barnen tas på allvar. I en sådan relation kan självförtroende växa och självkännedom utvecklas. 
Trygga barn som känner att de är en viktig del av samhället som de lever i, behöver inte hävda 
sig. Barns värld är begränsad när de är små, världen är inte större än familjen. Sedan växer 
världsbilden till att även innefatta förskola och därefter skola. När de börjar förstå att världen är 
stor, kommer funderingar över den egna förmågan och hur den ska räcka till i en stor värld. I den 
stunden är det särskilt viktigt med nära relationer där möjlighet till dialog finns. I arbetet som 
pedagog är det viktigt att man är medveten om och känner tillit till barnens egna värderingar och 
den empati som de har. En givande dialog gör det möjligt för människor att växa. Det är heller 
inte alltid möjligt att finna svar på frågorna man har och detta är också en viktig sida av 
dialogen.70 
 
När man inte finner svaret på alla frågor, innebär det att nyfikenheten får möjlighet att växa, och 
mogna till dess de rätta frågorna har formulerats och de rätta svaren är redo att tas emot av den 
ständigt växande människan. 
 

Struktur 
Vid min första observation upptäckte jag att när barnen samtalar med varandra om värde och 
egenskaper utifrån samlarkort, är frågor runt värde och förmåga redan väckt hos barnen, även om 
de ännu inte formulerat dem. Inom dem växer frågor om personliga egenskaper och eget värde. 
Detta överensstämmer med Hwang & Nilssons beskrivning av barns psykologiska utveckling. En 
tolkning av studien är att korten används som projektion för egna tankar och funderingar. Utifrån 
detta, kan den vuxne försiktigt med hjälp av frågor, lyfta fram barnens egna frågor till att gälla det 
verkliga mänskliga livet. 
 

                                                
68 Wallin 1993:67 
69 Jonstoij & Tolgraven 1995:25 
70 Molander enligt Jonstoij & Tolgraven 1995:44 
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Observationerna har visat att samlarkorten är en del i att skapa struktur i barnens liv, barnen 
diskuterar utveckling, familj, egenskaper och förändring med hjälp av dessa kort. Sådant som 
berör deras verklighet. Jag anser därför att man i skolan ska arbeta med korten på ett aktivt sätt, 
för att föra in vuxnas syn på livet och skapa utmaningar i barnens tankevärld. Korten kan då bidra 
till en dialog mellan barn och vuxna. De vuxna kan föra samtalet till att handla om livet, 
värdegrunden eller annat som barnen söker skapa struktur kring.  
 

Ligga steget före 
Genom att arbeta med värdegrunden i ett förebyggande syfte med hjälp av populärkultur, kan man 
som pedagog ligga steget före och utmana elevernas tankar innan problem har uppstått. På samma 
sätt som pedagoger kan få ner ljudnivån i en barngrupp genom att viska kan man stävja social oro 
i en grupp genom att samtala om värdegrunden på ett lågmält och trevligt sätt, med hjälp av kultur 
och material som barnen själva har ett intresse kring. Detta arbetssätt ger större framgång än att 
som pedagog ropa ut vad som anses vara rätt och riktigt ur ett vuxet synsätt. 
 

Smakprov och idéer 
Undersökningen som jag har genomfört, visade att det är möjligt att i samtal utifrån samlarkorten 
beröra värdegrundsfrågor. Jag nämnde demokrati, empati, egenart och människovärde när jag 
berättade för barnen om mina tankar kring korten. Detta är enbart en liten del av värdegrunden, 
men jag anser att det är en viktig del. Vidare ser jag att korten har potential att beröra fler begrepp 
ur värdegrunden. Om man arbetade medvetet under en längre tid med samlarkort och värdegrund, 
skulle man kunna fördjupa sig mer. Möjligheterna i att barnen skulle vara mer delaktiga i alla 
moment, skulle gynna processen. 
 
Till exempel kan man samtala djupare kring människovärdet. Ett sällsynt kort är man rädd om, 
detta är något man även bör vara med unika och sällsynta människor. En idé jag har, är att barnen 
själva skulle få göra sina egna Pokémonkort, men istället för att rita fantasifigurer skulle de kunna 
sätta in en bild på sig själva och därefter skriva in egenskaper som de har och skriva in symboler 
som de själva kan bestämma betydelsen av. Jag ser även möjligheten att samtala kring frihet 
utifrån korten. Figurerna lever vilda i Pokémonvärlden, tills någon fångat dem och tämjt dem. När 
figuren är tämjd kan endast tränaren kalla fram den från bollen som den är fångad i. Man skulle 
utifrån detta kunna samtala kring de människor som inte har den frihet de har rätt till. Respekt för 
vår gemensamma miljö skulle också kunna omnämnas i och med att Pokémonfigurerna lever i 
olika miljöer � vatten, gräs, jord, vind, elektricitet o.s.v. Barnen har säkert fler idéer som skulle 
kunna användas i undervisningen. Denna studie är därför ett smakprov på vad som skulle kunna 
göras med samlarkort i värdegrundsundervisningen. 
 

Samlarkortens framtid 
Fastän Pokémons storhetstid är över, tror jag att det dröjer innan korten och intresset för TV-
serien helt försvinner. Det kan vara så att det är en yngre målgrupp som attraheras idag, barn får ta 
över äldre syskons kort och dataspel, därför lär det dröja ett tag till innan dessa figurer är helt 
bortglömda. Pokémonkorten efterträdare på marknaden är Yu-Gi-Oh, en TV-serie som har ett 
liknande upplägg i dramaturgi och har även den tillhörande samlarkort. Det kan även konstateras 
att samlarkort av olika slag har funnits i många år, de har ett värde som har betytt något för flera 
generationer. Därför anser jag att även om intresset för just Pokémonkorten försvinner, kommer 
det att finnas kort som fyller samma syfte för barnens strävan att finna struktur i livet. 
 



 29  

Fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka vilken populärkultur som attraherar äldre 
barn, och om det är möjlig att använda den i värdegrundssamtal. 
 
Hur resonerar pedagoger kring användandet av populärkultur i skolan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tänkvärt: 
Ibland tror vi att det vi gör bara är en droppe i havet. 
Men havet skulle vara mindre utan den droppen  
                                                               Moder Teresa 
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Bilagor 
Frågor observation 2 
Berätta om korten för mig� 
Utveckling� Berätta� 
Attack och försvar� Berätta� 
Mäktiga� Berätta� 
Liv�Berätta� 
Sällsynt� Berätta� 
Egenskaper � nåt man kan� Berätta� 
Familj� Berätta� 
Kan man tycka olika � om vilka kort som är bra? 
 
Material inför observation 3 
Nu är jag beredd � är ni det? 
1. Demokrati � Pikachu 

Lyssna � jag har lyssnat och lärt mig av er � nu vill jag berätta något för er 
2. Empati � Ditto - Han kan förvandla sig 

Vi människor måste lära oss tänka hur andra känner, förvandlas i tanken� 
3. Människovärde � Pojke, Flicka 

Värd: oändligt 
Stjärna: sällsynt, ett enda exemplar i världen 
Hjärta: utvecklingsbar 

 
Brev till barnens föräldrar: 
 
Hej föräldrar! 
Som säker flera av er vet, studerar jag till mediepedagog. Nu har jag påbörjat en uppsats som 
där jag ställer mig frågan � är det möjligt att använda samlarkort på ett positivt sätt när man 
samtalar om skolans värdegrund?  
Utdrag ur skollagen: � människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 
utsatta� 
 
Syftet med min undersökning är inte att ge barnen några rätta svar, utan att de ska få en 
möjlighet att själva tänka på människans värde. 
 
För att kunna undersöka detta behöver jag filma era barn tre gånger ca. 20 min när de leker 
med korten och när jag ställer några väl genomtänkta frågor till dem. Filmen kommer inte att 
visas för någon annan än min klass, och för pojkarna själva om de vill se sen när det är klart. 
Om det är OK för er att jag filmar kan ni skriva det här nedan. 
 
 
Det går bra för mig ___________________________________________ 
 
� och mitt barn heter _________________________________________ 




