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Sammanfattning 

I denna uppsats belyses moralutveckling från tre olika forskningsperspektiv; det sociala inlär-
ningsperspektivet, det psykoanalytiska perspektivet och det kognitiva utvecklingsperspektivet. 
Tyngdpunkten för denna uppsats har lagts vid det kognitiva utvecklingsperspektivet. 
 
Inom det kognitiva utvecklingsperspektivet, riktas i denna uppsats först uppmärksamheten mot 
Piaget; förgrundsgestalt inom den kognitiva stadieutvecklingen. Därefter belyses i huvudsak 
Kohlbergs utvecklingsteori inom moralutvecklingen. Kohlberg har delat in moralutvecklingen i 
sex stadier, utifrån vilka man sedan kan stadiebestämma individers moraluppfattning. 
 
Uppsatsens huvudfråga behandlar möjligheten att påverka elevers moralutveckling och därmed 
även deras etiska handlande. Många forskare har uttryckt sin åsikt om att skolan bör ta mo-
ralutvecklingen på allvar, och se det som sitt ansvar att hjälpa eleverna rusta sig med verktyg, 
med vilka de sedan kan fatta lämpliga beslut, samt motivera dessa beslut. En presentation av 
tidigare genomförda studier, visar tydliga tecken på att man med rätt sorts stimulans, aktivt kan 
påverka moralutvecklingen hos elever. Centralt i sammanhanget är även huruvida en ökad 
moralisk medvetenhet, och en högre moralstadietillhörighet, faktiskt resulterar i ett mer mora-
liskt agerande. För att komma denna fråga närmare, presenteras i uppsatsen teorier och studier 
som tycks peka på att det finns ett samband mellan moralisk kompetens och moraliskt hand-
lande. 
 
Inför det moralutvecklande arbetet i skolan, betonas vikten av att som pedagog skaffa sig 
kunskap om sin egen roll som moralutvecklare. Av flera forskare betonas vikten av att man som 
pedagog känner sina elever, samt tränar upp sin förmåga att tolka elevernas argument, för att 
kunna hjälpa dem vidare. Arbetssätten kan sedan variera. Den mest beprövade metoden är 
gruppdiskussion. 
 
Studier av tidigare genomförda projekt, samt råd från moralutvecklingsforskare, pekar på 
nyttan med att kartlägga elevernas utgångspunkt, för att på ett effektivt sätt kunna starta arbetet 
där behoven finns. Mot denna bakgrund är uppsatsens empiriska undersökning genomförd. 
Undersökningen syftar till att utprova en metod för att enkelt kunna kartlägga en klass sam-
mansättning i moraliska frågor. I utvärderingen av undersökningen, konstateras att metoden 
kan användas i syfte att kartlägga elevernas inställningar och attityder i vissa frågor och sam-
manhang. 
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Förord 

Efter ett hårt men intressant arbete, har jag slutligen satt den sista punkten i mitt examensarbete 
på Grundskollärarprogrammet. Det är när allt är klart och jag ser tillbaka på arbetet som varit, 
som jag också inser vad allt stöd och all hjälp betytt. 
 
Tack till de hjälpsamma ungdomar, som ställde upp i min empiriska undersökning. 
 
Tack till Åke Tilander, som varit ett oumbärligt stöd som handledare. 
 
Tack till familj och vänner, som tappert genomlidit mina moraliska experiment. 
 
Tack ”Låpe”, som stått ut med en smått hysterisk flickvän, och lånat mig dator och skrivbord. 
(Jag har ätit upp alla dina makaroner, men du ska få nya …) 
 
Tack Gud - min skapare och vän. Du har hört mina böner - uppsatsen blev färdig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Kunde man hitta en gemensam, inre moral 
så skulle vi inte behöva några särskilda regler. 
Då skulle det räcka med kärleksbudet och 
vägtrafikförordningen.” 
Clas-Bertil Ytterberg, biskop. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Etik och moral är ord som betonats i många olika sammanhang den senaste tiden. De ligger 
”rätt i tiden” såväl inom politiken och affärsvärlden som i skolan. Men vad menar vi egentligen 
när vi säger oss stå för att dessa värden är viktiga? Den frågan låg till grund för ett intresse hos 
mig, för hur man kan arbeta med detta område på ett vettigt och seriöst sätt inom skolan. 
 
Detta resulterade i att jag under ett par av mina praktikperioder som lärarstudent, gjorde en del 
ansatser till att arbeta med etiska frågor i klasserna. Dessa tillfällen gav dels fina stunder med 
eleverna, men kanske främst den erfarenheten att det inte är helt självskrivet hur man bör gå 
tillväga i denna typ av arbete. En av frågorna som jag ställde mig själv då, var hur jag skulle 
veta på vilken nivå man bör samtala med barnen. 
 
Den naturliga följdfrågan blev, huruvida det finns material att tillgå, då man som lärare vill öka 
sin förståelse för barns moralutveckling, samt själv bli bättre förberedd för att bedriva kvalitativ 
undervisning inom ämnesområdet. Det tog inte lång tid att inse att moralutvecklingen intres-
serat och fascinerat en lång rad forskare och pedagoger, och att det resulterat i en mängd olika 
sätt att se på både moral och moralutveckling. Materialet fanns, men vilka möjligheter fanns för 
lärare och annan skolpersonal att använda sig av dessa forskningsrön i praktiken? Resultatet av 
denna frågeställning, blev att jag ägnade mitt examensarbete i Grundskollärarprogrammet till 
att undersöka forskningsrön, och ställa dessa mot min egen situation som blivande lärare. Finns 
det något att hämta inom de teorier som presenteras, och kan man som lärare ta med sig detta in 
i klassrummet? 
 
1.2 Syfte 

I Lpo-94 står att läsa om skolans ansvar rörande fostran i demokratiska värderingar. Skolan har 
ett ansvar att aktivt och medvetet påverka eleverna till att bli det vi i vår samhällsstruktur anser 
vara goda medborgare. Dock finns varken innehållsliga eller metodiska regler för hur detta ska 
gå till, varför jag började undersöka huruvida forskning inom området kan bidra till förståelse 
för barns och ungdomars moralutveckling. Ett övergripande syfte under detta arbete har varit 
att fördjupa mig i, och skaffa mig en förståelse för vilken plats moralutveckling och moral-
frågor lämpligen kan ha i skolmiljön. 
 
1.3 Problemformulering 

Enligt läroplanens riktlinjer angående demokratisk fostran, tolkar jag det som önskvärt med 
moralutvecklande arbete i skolan, eftersom detta är en del av den demokratiska fostran. Liksom 
vi bedömer läsinlärningsmetoder utifrån det resultat som ges, torde även ett moralutveck-
lingsarbete bedömas utifrån dess nytta. Första frågan vi då måste ställa oss, är huruvida mo-
ralutvecklingen ens låter sig påverkas, eller om det är en process som skolan gör bäst i att låta 
fortgå utan stimulans eller aktiv påverkan. När man bildat sig en uppfattning om detta blir det 
aktuellt att fråga om förmågan att göra moraliska bedömningar resulterar i moraliskt agerande 
eller ej. Genom att lyfta fram teorier och forskning kring detta, vill jag besvara den fråga som 
sammanfattar arbetets huvudsyfte: 
 
Är det möjligt att påverka elevers moralutveckling, och därmed även deras etiska handlande? 
 

 6



 

Finner man de teorier som talar för moralutvecklande arbete inom skolan så pass trovärdiga att 
man som pedagog är beredd att själv ta in det som en del av undervisningen, blir följdfrågan hur 
man bör gå tillväga. Vilken roll har pedagogen i moralutvecklingsarbetet? Finns det några 
förutsättningar då det gäller klassrumsklimat, elevsammansättningar osv., som måste till för att 
arbetet ska fungera? Behövs en inledande kartläggning av elevernas utgångspunkt? Skulle man 
som lärare, utifrån en kartläggning av elevers åsikter och resonemang, kunna bilda sig en 
uppfattning som kan ligga till grund för utformandet av moralutvecklingsarbetet? 
 
1.4 Uppsatsens uppläggning 

Den större delen av denna uppsats frågeställningar, har jag valt att besvara genom litteratur-
studier. I litteraturstudien tar jag upp forskning som berör nyttan av moralutveckling inom 
skolan, samt empiriska undersökningar och förslag från forskare, som visar hur ett effektivt 
moralutvecklingsarbete kan fungera. Jag har även gjort en egen undersökning bland elever i 
årskurs 9. Eleverna har individuellt arbetat med moraldilemman av olika slag, varefter jag 
analyserat deras svar och ställningstaganden; en analys som huvudsakligen baseras på Kohl-
bergs teorier. Denna empiriska del av uppsatsen behandlar frågan om kartläggningen av ele-
vernas utgångspunkt. Närmare beskrivning av undersökningens uppläggning, metod och syfte, 
ges i kapitel 5.2. 
 
1.5 Teori 

Den teoretiska delen av min uppsats kommer först att i stora drag behandla tre olika forsk-
ningsperspektiv. Jag har lagt tyngdpunkten vid det kognitiva utvecklingsperspektivet, och då 
främst Lawrence Kohlbergs teorier kring moralutveckling; ett val jag kommer att motivera i 
kommentaren efter presentationen av de teoretiska perspektiven. Inom det kognitiva utveck-
lingsperspektivet redogör jag först kort för Piagets teorier kring kognitiv utveckling, innan jag 
presenterar Kohlbergs moralutvecklingsteori. 
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2. Tre forskningsperspektiv 

Inom psykologin har man intresserat sig för fenomenet moral, och vad det kan tänkas vara som 
styr våra handlingar. Som bekant finns inom psykologin olika riktningar, och dessa skilda 
riktningar representerar även olika perspektiv då man talar om moral och ”moraliskt uppträ-
dande”. Inom det psykoanalytiska perspektivet talas det främst om det överjag som i huvudsak 
utvecklas under inflytande av händelser i barndomen, och som bestämmer vilka handlingar 
individen tillåter sig själv att göra. Den sociala inlärningspsykologiska tolkningen betonar 
istället hur individen successivt anpassas till de normer som råder i samhället, genom att imitera 
och lära sig av andra, i ett socialt samspel. Den kognitivt utvecklingspsykologiska inriktningen, 
som jag kommer att lägga tonvikten vid i denna uppsats, betonar särskilt individens logiska, 
och intellektuella utveckling. Här väljer man att inte betrakta en isolerad handling som ond eller 
god, utan försöker istället komma fram till det tankemönster som ligger bakom handlingen. 
(Bergling 1982, s 9-10) 
 
2.1 Psykoanalytiskt perspektiv 

Sigmund Freud är tveklöst den som främst satt sin prägel på det psykoanalytiska perspektivet, 
då det gäller så väl sexuell utveckling och identifikationsmekanismer som moraliskt beteende. 
Hans teorier har sedan vidareutvecklats av bl a Erik Eriksson. Freud arbetade fram en person-
lighetsmodell, som bland annat kan användas för att förklara det vi i dagligt tal kallar ”sam-
vetet”. (Carlström 1983, s 9-10) Nedan följer en kortfattad beskrivning av denna personlig-
hetsmodell, då det psykoanalytiska perspektivet på moralutveckling även ryms inom denna 
förklaring av det mänskliga psyket. 
 
Freud menade, att en individs personlighet består av tre olika instanser, detet, jaget, och över-
jaget. Detet styrs av lustprincipen, och utgör den instans där vi hittar våra mest primitiva 
impulser, som ohämmat söker tillfredsställelse. 
 
Jaget är den instans som resonerar logiskt, och bemästrar detets impulser genom att tillfreds-
ställa dem på ett acceptabelt sätt. Jaget opererar både på det medvetna och det omedvetna 
planet, och jämkar mellan detets impulser och de värderingar som finns i detets motsats, 
överjaget. 
 
Överjaget är den del av individen som anammat samhällsordningen och regler för socialt 
beteende, och som står i konflikt med impulserna från detet. Freud beskriver överjaget som 
”representanten för alla moraliska inskränkningar, talesmannen för vår strävan efter full-
komlighet”. Freud menar, att detta överjag byggs upp hos barnet efter förebild av föräldrarnas 
överjag, som föräldrarna omedvetet överför till barnet. Således blir överjaget traditionsbärare; 
värderingar, moraliska krav och traditioner lever kvar generationer efter generationer. Då 
överjaget både beskrivs som medvetet och omedvetet, överförs både de värderingar vi aktivt 
överför på den yngre generationen, och de som vi inte ens är medvetna om att vi själva är bärare 
av. Mot bakgrund av denna relation mellan överjaget och de övriga instanserna, blir, enligt 
Freud, överjagets funktion i vårt sociala beteende mycket tydlig. (Freud 1973, s 394-395) 
 
Carlström menar att vi, vid upplevelsen att vi svikit de ideal vårt överjag står för, får ”dåligt 
samvete”. När vi däremot känner att vi lyckats leva upp till våra inre värderingar, upplever vi 
detta som ett ”rent” samvete. (Carlström 1983, s 12-13) 
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2.2 Socialt inlärningsperspektiv 

Hagman betonar den grundläggande skillnaden mellan det psykoanalytiska och det sociala 
inlärningsperspektivet. Då man i det psykoanalytiska perspektivet främst ser den biologiska 
mognaden och det inre psykets effekt på beteendet, ser man inom det sociala inlärningsper-
spektivet, omgivningen som den största påverkande faktorn till en individs beteende. (Hagman 
1995, s 9) Enligt Carlström, antar de sociala inlärningsteoretikerna att socialisering av en 
individ, bygger på samma principer som all annan inlärning. Via signaler från, och genom 
observerandet av ens omgivning, lär man sig ett socialt accepterat agerande. (Carlström 1983, 
s 13) 
 
Jende beskriver det sociala inlärningsperspektivet som först och främst baserat på empiriska 
fakta. Teorierna har utvecklats i ett nära samspel med de resultat man erhållit i undersökningar 
och experiment. Att hitta en gemensam forskningsteori för socialinlärningsteoretikerna är svårt, 
men vissa nyckelbegrepp kan fungera som beskrivning av det gemensamma perspektivet. Det 
är begrepp som modellinlärning, förstärkning, och imitation. Gemensamt för socialinlär-
ningsteoretikerna är att de främst söker i individens sociala kontext, för att förklara dess be-
teende. Vidare återger Jende hur Muuss betecknat det sociala inlärningsperspektivet som 
baserat på ursprungskällor som psykoanalysen, antropologin och den behavioristiska inlär-
ningsteorin. (Jende 1987, s 21-22) 
 
Även om detta socialinlärningsbaserade perspektiv till stor del grundas på den behavioristiska 
skolan, med Skinner i spetsen för arbetet med positiv och negativ förstärkning, finns det vissa 
skillnader som, enligt Hagman, gör att man måste skilja dem båda åt. Då behavioristen negli-
gerar påverkan av känslofaktorer och logiska färdigheter, tillskriver socialinlärningsteoreti-
kerna dessa faktorer en viss betydelse. (Hagman 1995, s 9) En av de främsta teoretikerna inom 
det sociala inlärningsperspektivet, är Albert Bandura. Enligt Carlström har Bandura tydligt 
markerat hur den sociala inlärningsteorin tar avstånd ifrån Skinners behavioristiska hållning, 
som enbart fokuserar på yttre påverkansfaktorer. Detta utan att förneka att man lägger tyngd-
punkten på denna påverkan från omgivningen. (Carlström 1983, s 14) Bandura betonar hur 
socialisationsprocessen snarare är ett samspel mellan individens egna kvalitéer och omgiv-
ningen, än en renodlad påverkan. 
 

”Social learning theory approaches the explanation of human behaviour in terms 
of continues reciprocal interaction between cognitive, behavioral, and environ-
mental determinants” (Bandura, 1977, s vii) 

 
Enligt Hagman menar Bandura att man i livets olika faser, påverkas olika mycket av sin 
omgivning; något som även ger uttryck för att individens egna, inre kvalitéer samverkar till att 
styra handling och beteende: 
 

”Moral reasoning involves interpreting available information in moral predica-
ments against personal standards and situational circumstances for evaluating the 
rightness or wrongness of conduct.” (Bandura, Cognitive theory of moral thought 
and action. In: Kurtines & Gewirtz. Handbook of moral behavior and development. 
Vol 1, citerat av Hagman 1995, s 11) 

 
Ett inom socialinlärningen återkommande begrepp är ”modellinlärning”, som enligt Carlström 
innebär att man förvärvar ett beteende genom att iaktta modeller i ens omgivning, som får 
fungera som förebilder. Carlström talar om två slags modeller; de som efterliknas på grund av 

 9



 

sin personlighet, och de som efterliknas på grund av sin ställning i samhället. Denna ståndpunkt 
har lett till en debatt huruvida videovåldet kan ge barn signaler som leder till ökat våldsamt 
beteende. Våldsscenerna fungerar som modellinlärning, och barnen får en felaktig bild av hur 
man hanterar konflikter och svåra situationer. (Carlström, 1983, s 14-15) 
 
2.3 Kognitivt utvecklingsperspektiv 

Jende beskriver hur de kognitiva teoretikerna betonar tankeverksamheten bakom de beslut en 
individ tar i olika moraliska frågor. Man talar om ”moralisk insikt”, och menar att all handling 
som inte styrs av ren reflex, bottnar i en logisk bedömning av situationen. (Jende 1987, s 8) Med 
anledning av detta blir det även aktuellt att bedöma på vilken kognitiv nivå individen befinner 
sig. Jende menar att då de sociala inlärningsteoretiker hävdar att de moralutvecklingsskillnader 
som kan spåras barn emellan, uppkommer som ett resultat av de vuxnas skiftande förväntningar 
och krav, ser kognitivisterna dessa skillnader som ett tecken på olika kognitiva utvecklings-
nivåer. (Jende 1987, s 22) 
 
Även om tyngdpunkten i denna teoretiska del kommer att ligga hos Kohlbergs teorier, finns det 
anledning att först beröra Piagets arbete kring moralutveckling. Bergling benämner Piaget som 
den som ”lagt grunden till förståelse av utvecklingsfaserna i barnets moralutveckling”. 
(Bergling 1982, s 10) Detta är, som jag upptäckt under min litteraturstudie, en gängse upp-
fattning, varför jag i denna uppsats också väljer att låta en kort genomgång av Piagets teorier, 
utgöra förklaring till det kognitiva perspektivet. 
 
2.3.1 Jean Piagets utvecklingsteori 

Enligt Hersh, Paolitto, och Reimer, (som i boken ”Promoting Moral Growth” introducerar 
moralutveckling i kognitivt utvecklingsperspektiv), var det främsta syftet med Piagets forsk-
ning att få förståelse för utvecklandet av den mänskliga intelligensen. Piaget har presenterat en 
utvecklingssyn som går ut på att tankeförmåga utvecklas i kronologiska perioder. Sina första 
teser kring detta utvecklade han, enligt Hersh, Paolitto och Reimer, efter upptäckten av problem 
som för barn i en viss ålder föreföll olösliga, men som med lätthet kunde lösas av äldre barn. 
Svaren på vad som ligger bakom detta, kunde Piaget inte finna genom vanliga intelligenstest, 
då de enbart ger svar på hur bra barnen är på att lösa problem. De är inte utformade på ett sätt 
som förklarar varför barn resonerar som de gör. Inte heller förklarar de hur barns tankeförmåga 
utvecklas med tiden. Enligt Hersh, Paolitto och Reimer, såg Piaget det som en uppgift att 
beskriva mönster som ligger till grund för barns tankeförmåga i olika kognitiva stadier i livet. 
(Hersh 1979, s 18-19) 
 
Piagets forskning gick således ut på att utforska barns kognitiva funktioner. Enligt Carlström 
fick Piagets försökspersoner ett konkret problem framlagt för sig, och observatörer noterade 
såväl lösning som hur barnet använde sig av språket under det att problemet löstes. (Carlström 
1983, s 15) Resultatet av Piagets forskning, kom att bli denna stadiebeskrivning av barnets 
kognitiva utvecklingsnivåer, som här närmast formulerats utifrån en beskrivning av Brunk-
holdt: 
 

1. Det sensomotoriska tänkandets stadium (från 0 till ca 2 år), står för den period under 
vilken barnet efterhand lär sig uppfatta att det är skilt från omgivningen. En viktig 
process under denna period, är utvecklandet av objektkonstans, dvs. förståelsen för att 
ett objekt existerar även då man inte ser det. 
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2. Det preoperationella tänkandets stadium (från ca 2 år till 6-7 år), är en period då barnet 
ägnar sig åt låtsaslekar, och annat som tyder på att det abstrakta tänkandet börjar ta 
form. Dock har barnet fortfarande svårt att ta in flera aspekter samtidigt; än så länge kan 
barnet t ex hävda att ens egen bror inte har något syskon. Detta tyder också på ett 
egocentriskt tänkande, som dock avtar i 7-årsåldern. 

3. Det konkreta operationella tänkandets stadium (från 6-7 år till ca 12 år), präglas av en 
övergång till så kallat reversibelt tänkande, dvs. förmåga att ta in flera aspekter samti-
digt. Utmärkande är dock att barnet endast tänker abstrakt och logiskt i situationer då 
det handlar om konkreta och välkända objekt eller situationer. 

4. Det formella operationella tänkandets stadium (från ca 12 år och uppåt) kännetecknas 
av att barnet/den vuxne ej längre behöver ha något konkret att relatera sitt logiska 
tänkande till. Individen kan ställa upp hypoteser och göra logiska antaganden. 
(Brunkholdt 1995, s 98-103) 

 
Enligt Carlström använde Piaget sina tankar om den mänskliga intelligensen till att förklara 
även moralutveckling. Vidare beskriver Carlström att Piaget antog att även utvecklandet av 
moralfrågor följer principen att gå från ett mer egocentriskt tänkande, till att inse att rätt och fel 
baseras på gemensamma överenskommelser. Piaget intresserade sig särskilt för den fas barnet 
genomgår i 7-årsåldern, då det inser att regler och lagar inte är statiska och eviga, utan kan 
ändras om alla inblandade är införstådda. En annan aspekt som Piaget intresserade sig för, är 
skillnaden mellan avsiktsmoral och effektmoral. För ett barn med effektmoraliskt tänkande, är 
det mer ”fult” att av misstag krossa 10 glas, än att krossa ett glas med flit, medan ett barn med 
avsiktsmoral, ser till avsikten bakom det inträffade. (Carlström 1983, s 16) Alla dessa aspekter 
ingår, tillsammans med en rad andra, i den tvåstadiestruktur som Piaget konstruerat, och som 
jag kortfattat redogör för här nedan. 
 
1932 kom boken ”Barnets moralutveckling” (Moral Judgement of the Child), i vilken Piaget i 
termer av utvecklingsstadier, främst fokuserade på tre huvudteman: barns syn på regler och 
lagar, hur moralbedömningen utvecklas av orätta handlingar och lögner, samt hur barnets syn 
på straff utvecklas. Enligt Bergling formulerade Piaget, utifrån de empiriska studier som gjorts 
kring dessa frågor, en teori som bygger på två stadier: heteronom moralitet (stadium 1), och 
autonom moralitet (stadium 2) Den heteronoma moraliteten är ett resultat av känslomässig 
respekt för vuxna, och har sin utgångspunkt i rent egoistiska reflektioner, medan den autonoma 
moraliteten innebär en större intellektuell förmåga att ta självständiga moraliska beslut, samt en 
större förmåga att byta perspektiv. Den heteronoma moralen grundar sig således på känslan av 
tvång och förbud, medan man i det autonoma stadiet inser att det handlar om ett ömsesidigt 
samarbete. Inom varje stadium finns dock variationer, varför man kan betrakta stadierna som 
”byggstenar” i en komplex teori. (Bergling 1982, s 19-22) Piaget menar att ett moraliskt 
tänkande, baserat på det heteronoma stadiet, inte kan betecknas som ett stabilt moraliskt 
tillstånd. Detta eftersom individen, så länge den befinner sig i det heteronoma tänkandet, inte 
kan utveckla sin personlighet och därmed ej heller sina moraliska ståndpunkter, till fullo. 
(Piaget 1948, s 324) Piaget har beskrivit de fundamentala skillnaderna som finns i det moraliska 
tänkandet, då det kommer till att rätta sig efter gemensamma regler, i ett samhälle: 
 

”Society is the sum of social relations, and among these relations we can distin-
guish two extreme types: relations of constraint, whose characteristic is to impose 
upon the individual from outside a system of rules with obligatory content, and 
relations of cooperation whose characteristic is to create within people’s minds a 
consciousness of ideal norms at the back of all rules.” (Piaget 1948, s 402) 
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På senare år har forskare utvecklat Piagets teorier vidare. Bergling menar dock att man fort-
farande från kognitivt utvecklingspsykologiskt håll, kan hålla kvar vid Piagets upptäckt att: 
 

”… moralbedömningarna undergår en bestämd utveckling från heteronom mora-
litet till autonom moralitet, men att denna utveckling inte låter sig beskrivas som 
två stadier, utan som en utvecklingsdimension.” (Bergling 1982, s 28) 

 
2.3.2 Moralutveckling enligt Kohlberg 

Då Lawrence Kohlberg kom ut med sin avhandling 1958, var detta menar Bergling, ett viktigt 
steg för forskning inom moralutveckling. (Bergling 1982 s 29) Enligt Danziger byggde Kohl-
berg sin forskning på Piagets teorier, men fann att det behövde göras en ny indelning av sta-
dierna i moralutvecklingen. (Danziger 1975, s 85) 
 
Även om både Piaget och Kohlberg lade ner stort arbete på att formulera stadier och nivåer för 
utveckling, menar Hersh, Paolitto och Reimer att de inte menade att all mänsklig utveckling 
kan beskrivas i stadieform. Därför har Hersh, Paolitto och Reimer, ansett det som viktigt att 
formulera karaktäristiska kännetecken för de områden där utveckling kan beskrivas i stadie-
form. Innan jag ger en beskrivning av de tre nivåer och sex stadier Kohlberg formulerat för 
moralutvecklingen, vill jag referera till de fyra punkter Hersh, Paolitto och Reimer formulerat 
för kognitiv utveckling, samt fem postulat som Bergling formulerat. Detta för att syftet och idén 
med stadiebeskrivningen ska framgå. (Kohlberg själv har i förordet till Hersh, Paolitto och 
Reimers bok ”Promoting Moral Growth”, bekräftat att författarnas tolkningar är överens-
stämmande med hans teorier, medan Bergling i sin forskning kritiskt granskat huruvida 
Kohlbergs teorier är hållbara eller ej.) 
 

1. Stadierna innebär kvalitativa förändringar i tankestrukturen. Detta innebär att två in-
divider på olika stadier kan ha samma typ av värderingar och handlingsmönster, men att 
motiven till dessa värderingar kan skilja sig i kvalité och kognitiv tankestruktur. 

2. Stadierna utgör strukturella helheter, vilket betyder att en individ inte förändrar sitt 
tankemönster enbart på ett plan och i en fråga. Stimuleras individen till att avancera till 
ett nytt sätt att resonera i en fråga, konserveras denna struktur för att även visa sig i 
andra typer av problem. 

3. Stadierna utgör en sinsemellan oföränderlig ordning. Inget stadium kan hoppas över, 
utan insikten om att man alltid bör värna om liv, måste föregås av insikten att liv är mer 
värt än egendom. Det går alltså inte att nå en abstrakt, hög nivå i sitt tänkande, utan att 
först ha gått igenom de enkla, grundläggande stadierna. 

4. Högre stadier integreras in i de lägre. När en individ avancerar till en högre form av 
tänkande, innebär inte detta att tankestrukturen från den lägre nivån går förlorad. Det är 
snarare så, att ett nytt tänkande integreras in i det tidigare, så att individen har flera 
dimensioner att utnyttja. (Hersh 1979, s 52-53) 

 
Bergling har reducerat Kohlbergs teori kring stadieutvecklingen, till dessa fem grundläggande 
postulat, som ibland sammanfaller med ovanstående punkter: 
 

1. Stadierna utgör en sinsemellan oföränderlig ordning, de följer på varandra. 
2. Stadieutvecklingen är universell, vilket betyder att den är giltig i alla länder och kul-

turer, samt för båda könen. 
3. Stadierna utgör strukturella helheter. 
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4. Stadierna representerar kvalitativa skillnader i förmåga att gå utanför sig själv, och 
byta perspektiv. 

5. Piagets stadier om det operationella tänkandet är nödvändiga, men inte tillräckliga för 
att få insikten om motsvarande nivåer i moralutvecklingen. (Detta femte postulat är 
egentligen inte grundläggande för själva teorin) (Bergling 1981, s 22-23) 

 
I ”Moral Development: the Validity of Kohlberg’s Theory”, har Bergling utifrån de två första 
postulaten jag angivit ovan, formulerat hypoteser, som därefter undersöktes och ifrågasattes, i 
syfte att testa hållbarheten i Kohlberg teorier. Dessa studier visade, att stadierna visserligen ser 
likadana ut från undersökningar i olika länder, men att det fanns generella skillnader mellan 
länderna, hur långt i utvecklingen individerna tycktes komma. Detta antogs bero på skillnader i 
samhället. Bergling har också funnit stöd för att stadieutvecklingen går stegvis utan överhopp, 
samt oftast från lägre till högre nivå. Det finns dock enbart belägg för detta när det gäller barns 
utveckling. (Bergling 1982, s 46) 
 
Craaford och Hedengren anger att Kohlbergs stadieteori bygger på en studie där 84 pojkar 
ställdes inför moraliska dilemman, och därefter fick svara fritt hur de ställde sig till problemen. 
Dilemmana var konstruerade historier, och det klassiska exemplet är dilemmat om Heinz, vars 
fru är dödssjuk. En apotekare har medicinen, men säljer den till ett orimligt pris. Försöksper-
sonerna fick ta ställning till om situationen rättfärdigade en stöld. (Craaford, Hedengren 1989, 
s 5) 
 
Enligt Bergling sammanställde Kohlberg, utifrån de svar han fått i sina undersökningar, en 
aspektlista med 32 moraliska värderingar. I det klassiska ”Heinz dilemma”, (som även finns 
med i min empiriska undersökning), är en av aspekterna ”grunden till människolivets moraliska 
värde”. Dessa aspekter inordnades sedan i större begrepp, som resulterade i sex stadier i 
moralutvecklingen. Senare formulerade Kohlberg även tre nivåer, som alla rymde två av 
stadierna. Alltsedan Kohlberg 1958 skrev sin första avhandling, har han reviderat och vidare-
utvecklat sina definitioner. Den versionen jag här ger är baserad på Berglings sammanställning, 
som tar upp gemensamma aspekter ur Kohlbergs versioner. 
 
Den premoraliska nivån präglas av egocentriskt tänkande. Individens uppfattning av rätt/fel, 
grundas på klander och straff, och utgångspunkten är vilka konsekvenserna av en handling blir 
för individen själv. 
 
Stadium 1 (Lydnads och strafforientering.) Lydnad är ett självändamål, och enbart ertappade 
handlingar bedöms som felaktiga. Ont eller gott uppsåt har ingen betydelse då en skada skett 
Individen förmår inte att förstå andras synpunkter, utan fungerar på en strikt egocentrisk nivå. 
 
Stadium 2 (Naiv egocentrisk orientering.) Utgångspunkten är att tillfredsställa egna behov i 
största möjliga mån, samtidigt som man i viss utsträckning kan gå andra tillmötes. I samspelet 
med andra, gäller millimeterrättvisa. Individen är medveten om att man kan ha olika åsikter och 
att man måste räkna med att andra har syften och behov, även om det främsta intresset ligger i 
att se till sitt eget bästa. 
 
Den konventionella moralens nivå präglas av en längtan efter att leva upp till omgivningens 
förväntningar. Individen har andra människors situation i åtanke, men denna omtanke sträcker 
sig inte särskilt långt utanför det individen upplever som sin egen grupp. Det viktiga är att 
upprätthålla ordningen, så den sociala tryggheten bevaras. 
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Stadium 3 (Snäll pojke/flicka-orientering) Här inträder en ny aspekt, nämligen den, att indi-
viden kan se till andra människors intentioner. Det blir viktigt att ha goda avsikter och vara 
snäll. Man har föreställningar om vad det innebär att vara en snäll son/dotter, bror/syster, eller 
vän, och dygder som pålitlighet, tacksamhet, osv. är viktiga. Individuella intressen får stå 
tillbaka för att ha en bra relation till dem omkring, och därmed få känna sig uppskattad. 
 
Stadium 4 (Lag- och ordning-orietering) Det sociala perspektivet vidgas, och individen kan 
urskilja individers överenskommelser ur samhällets regler. Här underordnas de individuella 
överenskommelserna, till förmån för överenskommelser i större system. Det är viktigt att göra 
sin plikt för att bevara ordningen i samhället. Den sociala ordningen måste följas till varje pris. 
Att följa fasta regler och lagar blir ett självändamål, med undantag av fall då lagen strider mot 
andra sociala plikter, som t ex värnande av liv. 
 
Den principiella moralens nivå innebär en reflektion kring rätt och fel, som inte grundar sig 
på vem eller vilka som anser det vara rätt/fel, utan på individens eget valda principer. Dessa 
etiska principer kan vara demokrati, människolivets okränkbarhet osv., och dessa berörs inte av 
omgivningens inställning till dem. 
 
Stadium 5 (Inriktning mot legalistisk kontraktsbundenhet) Här har individen en full med-
vetenhet om att människors olika förutsättningar och situationer skapar ett behov av gemen-
samma överenskommelser. Lagar och regler blir ett medel som kan ändras om behovet finns. 
Den rätta handlingen utmärks av att så många som möjligt kan dra nytta av den. Man värnar om 
de demokratiska rättigheterna, vilket betyder accepterande av majoritetsbeslut, men dock inte 
om de strider mot rättigheter som livets okränkbarhet, och de medborgerliga fri- och rättighe-
terna. Man känner sig delaktig i samhället, och ansvarig i de engagemang man gått in i. Indi-
viden kan känna konflikt mellan moraliska principer och legala bestämmelser, och har därför 
ibland svårt att kombinera dessa. 
 
Stadium 6 (Orientering utifrån universella etiska principer) Individen styrs av en tro på att det 
finns en sanning i de etiska principerna. Det handlar om principer som rättvisa, jämlikhet, 
respekt för varje individ, osv., och genom tron på dessa principer känner sig individen person-
ligt bunden till att leva efter dem. Man styrs av sitt eget samvete, men eftersom lagstiftningen 
till största del grundar sig på dessa principer, accepterar man att följa lagen. I sin omgivning ser 
individen de sociala förhållandena, och ser sig själv principiellt som ansvarig för alla med-
människor. (Bergling 1982, s 31-34) 
 
Hagman anger att även om Kohlberg lägger tyngdpunkten vid de kognitiva färdigheterna, 
poängteras även av honom att de sociala erfarenheterna spelar en roll, eftersom förmågan att 
byta perspektiv hjälper individen att nyttja sina kognitiva färdigheter. (Hagman s 20) Bergling 
har, som synes ovan, formulerat ett postulat där perspektivbytet ses som en del av den kognitiva 
utvecklingen. Hersh, Paolitto, och Reimer, har benämnt perspektivbyte, role taking, som roten 
till moraliska bedömningar. Här påpekas sambandet mellan de logiska tankeoperationerna, och 
förmågan att gå utanför sig själv och egna intressen: 
 

”If we accept Kohlberg’s definition of moral judgement as the weighing of claims 
of others against one’s own, it stands to reason that only when the child can take 
the role of the other, and perceive what the other’s claim is, can he weigh his own 
claim against the other’s.” (Hersh 1979, s 49) 

 

 14



 

Enligt Hersh, Paolitto och Reimer, menar Kohlberg att samspelet med andra, ger individen 
tillfällen att konfronteras med andra sätt att resonera. Då individen utsätts för argument till-
hörande en nivå högre än den egna, uppstår ett läge av kognitiv ojämvikt. Individen försöker då 
ta till sig det högre stadiets argument, vilket slutligen leder till att det egna tankemönstret blir 
mer komplext. En ny struktur börjar byggas upp, och individen har stimulerats till en högre 
moralisk nivå. (Hersh 1979, s 139) 
 
Det kan tilläggas att Kohlberg, enligt Bergling, inte enbart intresserat sig för att kartlägga 
individers moralutveckling, utan att han även verkat för att hela samhällen skulle utvecklas 
moraliskt. Detta skulle ske genom kunskap om psykologin bakom moralutveckling, analyser av 
samhällets moraliska nivå, samt bearbetning av samhällets moraliska problem. Enligt Bergling 
menar Kohlberg att alla som ansvarar för samhällets utveckling kan verka för detta. (Bergling 
1982, s 69) 
 
2.3.3 Kritik mot Kohlbergs teori 

Craaford och Hedengren hävdar att Kohlbergs medarbetare John C Gibbs, i sin granskning av 
Kohlbergs teorier, fann en klara skillnader mellan de första fyra stadierna, och de två sista. De 
starkaste argumenten för detta, är att stadierna fem och sex inte uppfyller de kriterier som 
utvecklingsstadier enligt Piaget ska uppfylla. Främst handlar det om att varje stadium ska 
motsvara en ny tankestruktur och ett nytt sätt att resonera, att det motstår påverkan mot lägre 
stadier, samt att det tillsammans med övriga stadier bildar en bestämd ordning. (Craaford, 
Hedengren 1988, s 7) Enligt Bergling formulerade Gibbs, med anledning av detta, en tvåfas-
modell, där Kohlbergs stadier ett till och med fyra, kallas naturalistiska, då de speglar en 
förståelse för hur individer och samhällen fungerar. De två resterande stadierna speglar däremot 
en reflektion kring principiella frågor, och benämns därför av Gibbs som existentiella. Enligt 
denna tvåfasmodell, skulle det då vara möjligt att en individ uppnår stadium fem eller sex, 
parallellt med att det logiska resonemanget kring människors samspel, tillhör ett lägre stadium. 
Enligt Bergling fann dock Gibbs att stadium två är en förutsättning för ett existentiellt tänkande 
på stadium fem, samt att stadium tre måste ha uppnåtts för ett existentiellt tänkande på stadium 
sex. (Bergling 1982, s 56-58) 
 
Bergling har, med stöd av flera undersökningar tagit avstånd från några punkter i Kohlbergs 
teori kring stadieutvecklingen. Teorin om att moralutvecklingen ser likadan ut hos individer 
oavsett uppväxtmiljö och kulturtillhörighet, faller om man ser till undersökningar som gjorts. 
Istället vill Bergling se moralutvecklingen som en växelverkan mellan biologiskt betingade 
färdigheter, och den kontext barnet befinner sig i. (Bergling 1982, s 74) 
 
Gilligan har kritiserat Kohlberg för att i utformandet av sin stadieteori, enbart använt pojkar 
som försökspersoner, och att hans teori därför inte kan vara gällande i andra typer av grupp-
sammansättningar. Detta är orsaken, menar Gilligan, till att andra grupper av försökspersoner 
sällan når de höga stadier som Kohlberg formulerat utifrån denna första grupp. Med Kohlbergs 
mått mätt, förefaller kvinnor vara särskilt benägna att resonera kring stadium tre, där ”godhet” 
och ”hjälpsamhet”, är starka ledord. Enligt Gilligan bygger även formulerandet av stadium tre 
på egenskaper och som värdesätts i kvinnodominerade yrken, inom vård och omsorg. Gilligan 
menar att Kohlberg härmed även antyder att kvinnor inte kan stimuleras till utveckling till 
högre stadier, förrän de upphör att fungera i sammanhang där ”stadium-tre-principer” är 
dominerande. Underförstått nedvärderas de egenskaper som betraktas som utpräglat kvinnliga, 
genom att anses höra hemma i ett lägre resonemang. Enligt Gilligan betonar kvinnor och flickor 
ansvarsaspekten i reflekterandet av moralfrågor, medan män och pojkar betonar sin egen rätt att 
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handla på ett visst vis. Detta är, menar Gilligan enbart tecken på olika utgångspunkter, och inte 
på olika stadietillhörigheter. Då Kohlbergs stadier bygger på manliga försökspersoner, faller 
kvinnans aspekter ur systemet. (Gilligan 1993, s 22-24) 
 
Vidare anger Hagman att Kohlberg kritiserats för att hans stadier inte, som Kohlbergs själv 
hävdat, är neutrala och enbart tar ställning till hur individen resonerar kring en fråga, och inte 
vilket ställningstagande som görs. Enligt Hagman påpekar Roervig bland annat att det sjätte 
stadiet kan tolkas som värderande; stadiet bestämmer innehållet snarare än tankestrukturen. 
(Hagman 1995, s 26) Kohlberg har även kritiserats för att använda sig av för hypotetiska och 
konstruerade dilemman för att mäta moralstadier, men detta kommer jag att ta upp i kapitel 4.3. 
 
2.4 Kommentar - ur pedagogperspektiv 

Som pedagog kan man ställa sig frågan vad som kan vara värt att ta fasta på, inom dessa tre 
perspektiv. Då det är orimligt att ta del av alla de undersökningar som gjorts inom de olika 
perspektiven, torde det vara en lösning att förlita sig till dem som fördjupat sig inom ämnet, och 
därefter gjort en bedömning av de data som finns att tillgå. En av dem som gjort detta, är Kurt 
Bergling, som i sin bok ”Moralutveckling”, motiverar varför han föredrar att referera till 
Kohlbergs och den kognitiva forskningens resultat. Anledningar han ger till detta, är bl a att ”… 
forskningsresultaten från denna riktning framgångsrikt kunnat läggas till grund för olika 
fostranpedagogiska insatser (…)” samt att ”… denna forskningsinriktning gett sådana resultat, 
som är tillämpbara i vår värdepluralistiska kultursituation.” (Bergling 1982, s 10) 
 
Som pedagog relaterar man även lätt till det kognitiva perspektivet, inte minst då Piagets tankar 
om stegvis utveckling känns välbekanta. Även Deweys tankar ligger bakom Kohlbergs teorier, 
då det kommer till att praktisera demokratiska principer i klassrummet. 
 

”To learn ‘to understand and to feel justice’ students have to be both treated justly 
and called upon to act justly. For Kohlberg that means educational democracy: 
schools in which everyone has a formally equal voice to make the rules and in the 
validity of the rules are judged by their fairness to the interests of all involved. If the 
best learning is leaning by doing, then students can best learn justice not only 
discussing its claims in the abstract, but also acting on its claims in the here and 
now of the school day.” (Reimer 1989a, s 25) 

 
Jag kommer senare att beröra hur man arbetar med detta i klassrummet, men ville med detta 
citat visa på, att den kognitiva forskningen även utvecklat en syn på moralisk fostran inom 
skolan, varför det ligger nära tillhands för lärare och andra pedagoger att anamma dessa 
forskningsresultat. Dessutom betonar kognitiva forskare och då inte minst Bergling, vikten av 
att pedagoger äger kunskap om moralutvecklingen, och inser sin egen roll som ledare i denna 
utveckling, men detta återkommer jag till senare. (Bergling 1982, s 69,77) 
 
Vidare tycker jag mig kunna spåra liknande tankar hos flera av forskarna från de olika per-
spektiven. Tyngdpunkten läggs olika, men samma ingredienser återkommer i de olika forsk-
ningsperspektiven. När det kommer till konkreta råd till fostrare och vuxna förebilder, tycker 
jag mig kunna se tydliga likheter. Bergling talar om tre olika utvecklingsdimensioner, intel-
lektuell, social, och ideologisk. Här ryms även bitar från socialt inlärningspsykologiskt per-
spektiv, och senare forskning tycks tendera mer och mer till att ta in bitar från andra perspektiv, 
som betydelsefulla variabler. Bergling har, som nämndes i kapitel 2.3.3, granskat validiteten i 
Kohlbergs teori om den kognitiva utvecklingen som enda grund till moralutveckling, och funnit 
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att omgivningens påverkan, tillsammans med den kognitiva utvecklingen, spelar en betydande 
roll barnets moralutveckling. Konsekvensen av detta blir, enligt Bergling: 
 

”… att den påverkan som barnet utsätts för genom sina närmaste, genom samvaron 
i familjen och kamratkretsen, i skolan och den påverkan som det nås av genom 
massmedia måste tillskrivas ett väsentligt ansvar för barnets moralutveckling.” 
(Bergling 1982, s 73-74) 

 
I en egen reflektion kring de olika forskningsperspektiven, menar jag att den strikt behavioris-
tiska skolan är främmande i skolsammanhang, så till vida att eleven själv inte reflekterar aktivt, 
utan snarare blir ett ”offer” för de modeller den utsätts för. Det sociala inlärningspsykologiska 
perspektivet ger dock en mer nyanserad bild, som även tar in bitar från det kognitiva perspek-
tivet. Då skolmiljön tydligt präglas av samarbete och samförstånd, vore det olyckligt att förbise 
de möjligheter detta ger i moralutvecklingssammanhang. Vi har möjlighet att se barnet i en 
social kontext, och bör också som lärare räkna med att fungera som ”modell”. Medan den 
kognitiva linjen kanske främst fokuserar på lärarens roll som stimulerande ledare, kan social-
inlärningspsykologins modell-teori fungera som en sund motvikt, så vi inte frestas att glömma 
att ”barnen gör som vi gör och inte som vi säger.” 
 
Psykoanalysens perspektiv är svårt att tillämpa i skolsammanhang då man inom psykoanalysen 
räknar med en biologisk mognadsprocess, vilken man som pedagog inte kan göra annat med än 
iaktta. Vi kan dock förstå principen av att vi som vuxna fostrare bär med oss våra traditioner 
och värderingar till eleverna. Mangs menar att avsaknad av ett överjag resulterar i en laglydnad 
utan samvete eller känsla för att göra det rätta. (Mangs 1995, s 176) Medan det knappast är 
meningen att vi som pedagoger ska överföra våra personliga värderingar på eleverna, kan det 
vara värt att reflektera över, hur vi kan föra över känslan för grundläggande principer, med-
mänsklighet och ansvarskännande för egna handlingar till dem. Den del av ”överföringen” som 
Freud menade var medveten, skulle vi i sådana fall kunna ägna åt detta. 
 
Även om man väljer att stödja sig på Kohlbergs teori i moralutvecklingsarbetet med eleverna, 
måste inte detta betyda att man helt frånser den kritik som riktats mot denna. Särskilt inte då en 
hel del av denna kritik syftar till att förbättra Kohlbergs teori, snarare än att stjälpa den. Med 
Gibbs tvåfasmodell i åtanke, kan man som pedagog vara öppen för att eleven kan resonera på 
olika plan samtidigt. Ett principiellt tänkande på femte stadiet, behöver t ex inte vara ett bevis 
för att eleven kan resonera logiskt på stadium 4. Liksom denna omarbetning av Kohlbergs teori 
kan hjälpa pedagogen vidga sina vyer, kan Berglings ställningstaganden hjälpa oss balansera 
förhållandet mellan kognitiv utveckling och yttre påverkan. Gilligans kritik hjälper oss att vara 
uppmärksamma på hur flickor och pojkar kan uppleva dilemman olika. I en klassrumssituation 
med ”busiga pojkar”, och ”snälla flickor”, kan det vara värdefullt att vara extra lyhörd för att 
det kan finnas nyansskillnader i sätten att resonera. 
 
Saltzstein hävdar i en kommentar där han granskar Kohlbergs teori, att vi missar stora delar av 
barnets moralutveckling om vi inte tar in flera aspekter. Denna kritik bemöter Kohlberg genom 
att delvis hålla med, fastän han definierar begreppen annorlunda. Jag avslutar denna diskussion 
med ett citat av Saltzstein, och vill därmed understryka att man som pedagog vinner på att ta del 
av denna typ av forskning, samt att forskningsrönen kanske inte motsäger varandra fullt så 
mycket som forskarna själva tycks hävda ibland. 
 

”The general point is that without considering the role of affect (commitment, in-
volvement, etc.) we have only a limited side of the child’s, adolescent’s, and adult’s 
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moral thought and that several models of how cognition and affect interact are 
possible” (Saltzstein, 1983, s 116) 
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3. Moralutveckling - skolans ansvar? 

I läroplanen, Lpo-94, anges under rubriken ”Mål och riktlinjer för skolans verksamhet”, att man 
i skolan ska arbeta med normer och värden: 
 

”Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling” (Lpo-94, s 12) 

 
Läroplanen uppmanar skolan att utveckla en förståelse hos eleverna, för det demokratiska 
samhället, vilket även är en uppmaning från många moralutvecklingsforskare. Men är det också 
skolans ansvar att verka för att varje elevs personliga moralutveckling stimuleras? Innan jag 
kommer in på frågor som behandlar syftet och nyttan med att arbeta med moralutveckling, vill 
jag referera till några av de forskare som betonat skolans ansvar inom moralutvecklingen. 
 
Hersh, Paolitto och Reimer, som grundar sina påståenden på Kohlbergs forskning, intar en 
mycket tydlig ståndpunkt i frågan om skolan bär ett ansvar i moralutvecklingsfrågor. De menar 
att skolan automatiskt spelar en avgörande roll i socialisationen, och att den därför har ett givet 
ansvar att förbereda eleverna för livet i ett demokratiskt samhälle. Skolan är dessutom värde-
laddad; det är en omöjlighet att skapa en värdeneutral skola, då undervisningsmetoder, och 
lärares beteenden ständigt överför värderingar till eleverna. Därför bär skolan också ett ansvar 
att förmedla den kunskap och de verktyg som finns, för att hantera värdeinformation, och skapa 
egna värderingar. (Hersh 1979, s 8-9) 
 

”… when the question is raised, ‘Should schools engage in values and moral 
education?’ we have no choice hut to answer that schools are necessarily institu-
tions of significant moral enterprise” (Hersh 1979, s 8) 

 
Vidare refererar Hersh, Paolitto och Reimer till Kohlberg, och hävdar att denne ser det som 
lärarens plikt att hjälpa eleven reda ut problemet, då elevens egna värderingar strider mot 
skolans. Det anses även som lärarens skyldighet att hjälpa eleverna till att värna om egna och 
andras rättigheter, samt förstå de principer som ligger till grund för lagen. (Hersh 1979, s 13) 
 

”Kohlberg believes that teachers should help develop in students the capacity to 
understand and act in accordance with the principles embodied in the Constitu-
tion” (Hersh 1979, s 13) 

 
Enligt Hagman befarar Kohlberg att skolmiljön bidrar till att eleverna indoktrineras av sina 
lärares värderingar och normer. Här menar även Hagman att Kohlberg ser medvetet moraliskt 
utvecklingsarbete som en nödvändighet; då målet med detta arbete är att hjälpa eleverna 
strukturera sitt sätt att tänka, motverkar också detta att de viljelöst anammar auktoriteters 
värderingar. (Hagman 1995, s 87) 
 
Durkheim verkade i början av seklet bland annat som en av de första sociologer som intresse-
rade sig för moralutveckling, och beskrivs av Jende som den som påverkade Piaget i dennes 
tidiga arbete. Enligt Jende betraktade Durkheim egoistiska handlingar som omoraliska, och 
ansåg det vara skolans uppgift att utveckla elevernas benägenhet att handla moraliskt, vilket 
enligt honom var att handla i kollektivt intresse. (Jende 1987, s 4-5) 
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Danziger betonar omgivningens roll i barnets upplevelse av relationer. Här tilldelas lärare ett 
särskilt ansvar, eftersom Danziger ställer sig öppen för den teorin, att relationen till skolans 
”auktoriteter” hjälper till att forma en individs förhållande till myndigheter: 
 

”Lärare och andra auktoriteter i skolan betyder kanske särskilt mycket, eftersom 
de ger individen hans första erfarenheter av representanter för allmänna inrätt-
ningar. Det skulle inte vara förvånande om skillnader mellan socialgrupper i fråga 
om barnets relation till auktoriteter i skolan avspeglades i utvecklingen av barnets 
moraliska omdöme i samhällsfrågor.” (Danziger 1975, s 89) 

 
Vokey har enligt Hagman, formulerat tre punkter som verkar för att bereda individen att ingå 
och verka i ett demokratiskt samhälle. Skolan ses som den givna platsen för utvecklandet av 
dessa färdigheter, och punkterna är menade att fungera som riktlinjer i detta arbete. Dessa tre 
punkter; ”att hjälpa eleverna välja de värderingar som kommer att påverka senare beslut och 
handlingar i moralsituationer”, ”att hjälpa eleverna tackla konflikter i moralsituationer”, 
samt ”att hjälpa dem kritiskt granska de antaganden som ligger till grund för de valda mo-
ralprinciperna”, innebär, enligt Hagman att man i skolan måste anta en moralisk grundsyn. 
(Hagman 1995, s 90) 
 
Reimer har beskrivit livet i ”The Cluster School”; en skola i Massachusetts som grundades 
1974. Kohlberg ledde där projektet att skapa en skola som baserades på demokratiska, rättvisa 
grunder, och eleverna skulle vara delaktiga i beslut och kursutformning. Personalen på skolan 
fick erfara, hur eleverna till en början var oförmögna att hantera demokratins villkor. De 
missbrukade sitt ansvar och röstade fram ett typiskt ”omoget” beslut. I denna situation be-
skriver Reimer hur Kohlberg fick ett ypperligt tillfälle att visa personalen att demokratisk 
förmåga inte föds av sig själv. Det behövdes aktivt arbete med moralfrågor, så att eleverna 
sedan kunde axla det ansvar som arbetssättet gav dem. (Reimer 1989c, s 67) Härav kan vi förstå 
Kohlbergs ståndpunkt när det gäller moralutvecklingsarbete i skolan. För att kunna fungera 
som ansvarsfulla medborgare, måste vi tränas att fungera i demokratiska former. Situationen 
som här återgivits, anser jag motiverar till aktivt moralutvecklingsarbete inom skolan. 
 
Med utgångspunkt i Kohlbergs teori menar Bergling att alla som ansvarar för utvecklingen i 
samhället, behöver kunskap om moralutvecklingen. I detta sammanhang ges pedagogen en 
given plats. Eftersom skolan fungerar som ett samhälle, spelar skolpersonal även en roll i hela 
samhällets utveckling mot högre moralstadier. Därför, menar Bergling, borde utbildning i 
moralutveckling, vara ett självklart inslag i pedagogutbildningarna. (Bergling 1982, s 69, 77) 
 
3.1 Kan moralutveckling stimuleras? 

Tjänar det någonting till att arbeta med moralutveckling i skolan? Om nu moralutvecklingen 
baseras på kognitiv utveckling, kan man fråga sig om inte denna process är självgående, så till 
vida att den inte går att påskyndas. Jag vill referera till en del forskning som behandlar frågan 
huruvida moralutvecklingen stimuleras av aktivt arbete med moralfrågor. (Forskningen jag här 
tar upp syftar till olika former av moralutvecklingsarbete, men skillnaderna mellan dessa 
behandlas i kapitel 4.3 och 4.4) 
 
Reimer refererar till Gilligan och Berkeley, som enligt honom menar att konfronterandet av 
moraliska dilemman verkar för utvecklandet av moralisk kompetens, då de både väcker kon-
flikt på det kognitiva och det känslomässiga planet. Personen som konfronteras med problemet 
blir på så sätt starkt motiverad att finna en ny typ av lösning. 

 20



 

”Moral dilemmas ‘work’ to promote moral development because they arouse in 
people not only cognitive conflict but also affective disequilibrium (ojämvikt).” 
(Reimer 1989b, s 56) 

 
Hersh, Paolitto och Reimer beskriver hur Elliot Turiel genomfört en undersökning i syfte att se 
huruvida moralutvecklingen kunde stimuleras genom att låta elever konfronteras med argument 
som ligger ett stadium ovanför deras eget sätt att resonera. Efter att ha fastställt på vilket 
moralstadium eleverna befann sig, lät han en tredjedel av försöksgruppen konfronteras med 
argument relaterade till stadiet under deras eget, medan en tredjedel konfronterades med 
argument från stadiet över deras eget, och den återstående elevgruppen konfronterades med 
argument två stadier över deras eget. Det visade sig att eleverna som konfronterats med ar-
gument från stadiet närmast över deras eget, hade störst benägenhet att ändra sitt eget tänkande 
i den riktningen. Minst effekt hade de argument som kom från två stadier över elevernas eget. 
(Hersh 1979, s 104) 
 
Enligt Hersh, Paolitto och Reimer, inspirerades Kohlbergs student Moshe Blatt, av de resultat 
Turiel fick, enbart genom att utsätta elever för argument från stadiet över deras eget. På 
grundval av detta, hävdar man, formulerade Blatt hypotesen att en fullständig undervisnings-
plan, baserad på ständig konfrontation av argument likt Turiels, torde ha en ännu större effekt 
på barns moralutveckling än dennes sporadiska insatser. Med stöd från Kohlberg, startade Blatt 
upp ett projekt i en judisk söndagsskola, där han efter att ha kartlagt barnens moralnivåer, varje 
vecka diskuterade moraldilemman med dem. (Hersh 1979, s 107) 
 
Enligt Reimer menade Blatt att det bästa sättet att utsätta eleverna för argument relaterade till 
stadiet över deras eget, var låta elever från olika stadier argumentera mot varandra i grupp-
diskussioner. Experimentledaren antog själv den lösning som föreslagits av det barn som 
resonerade på stadiet närmast över majoritetens. Resultatet av projektet, blev avancemang av 
ett helt stadium hos 64 % av eleverna. Reimer beskriver vidare att Blatt, styrkt av resultatet från 
den judiska söndagsskolan, gjorde ännu en undersökning i en allmän skola, där eleverna som 
arbetat med gruppdiskussioner med Blatt som gruppledare, visade större utvecklingsresultat, än 
grupper som diskuterat utan ledare, eller inte ingått i några gruppdiskussioner. Resultaten 
följdes upp ett år senare, då det visade sig att samma grupp av elever bibehöll sin ledning över 
de övriga i resonemang kring moraldilemman. (Reimer 1989a, s 11-12) 
 
Kohlberg menar, enligt Jende, att barnet måste utsättas för moraliska dilemman, för att kunna 
utnyttja den nivå av social perception (förmåga till rolltagande), som barnet befinner sig på. 
Den sociala perceptionen bottnar i den kognitiva utvecklingsnivån, men måste ”frigöras” 
genom att konfronteras med moraliska dilemman, samt fungera i en miljö som gynnar rollta-
gande. (Jende 1987, s 14-15) Detta betyder således att den moraliska kompetensen måste 
stimuleras för att kunna användas. Innan detta skett, har barnet inte medvetandegjorts om sin 
egen moraliska förmåga. 
 
Hagman refererar till två moralutvecklande experiment, som enligt Hagman genomförts i syfte 
att undersöka huruvida moralisk kompetens kan stimuleras. Ries, som Hagman menar anknyter 
sina teorier till Kohlbergs, genomförde ett moralutvecklande arbete tillsammans med 31 
studenter i 18-årsåldern. Under 2,5 lektioner i veckan, i 18 veckor, utmanade Ries elevernas 
tänkande genom att skapa kognitiva konflikter och stimulera dem till lösningar på högre nivåer. 
Resultatet av undersökningen visade, hävdar Hagman, att flertalet elever stimulerats till ett 
högre moraliskt resonemang. 
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Samma resultat visade en undersökning som gjorts bland yngre barn. Hagman anger att Short 
och Carrington, sökte medvetandegöra barn i 7-11-årsåldern, om den orättvisa som ligger 
bakom diskriminering på grund av ras, kön och socialklass. Man diskuterade innebörden av 
”rättvisa”, och lät barnen reflektera kring situationer framställda i berättelser eller med hjälp av 
foton. Programmet visade sig ha haft positiv effekt, då barnen bland annat lättare kunde iden-
tifiera olika slags diskriminering av folkgrupp. (Hagman 1995, s 70-72) 
 
Törnvall refererar till en av Kohlbergs och Blatts undersökningar av 12- och 16-åringars 
utveckling, efter att barnen och ungdomarna hade deltagit i ett moralutvecklingsarbete under tre 
månader. Törnvall hävdar att lärarledda diskussioner visade sig ha betydande effekt, då man vid 
upprepade tillfällen testade eleverna med hjälp av Kohlbergs ”Moral Judgement Interview”. 
Vid ett uppföljningstest visade det sig att denna utveckling bestod även ett år senare. (Törnvall 
1988, s 26) 
 

”Dessa första studier visade att en moralisk utveckling kunde komma till stånd 
genom systematiska diskussioner kring moraliska dilemman. Vidare att alla elever 
kunde ha glädje av diskussionen och att klasser och grupper inom klasser kunde 
användas som sociala institutioner där en fostransutveckling ägde rum” (Törnvall 
1988, s 26) 

 
Reimer har sammanfattat Blatts undersökningsresultat av stimulerandet av den moraliska 
kompetensen. Enligt denna sammanfattning, kan moralutveckling med fördel påverkas i 
undervisning. Utveckling till ett högre stadium infinner sig, menar Reimer, då eleven ställs 
inför en konflikt som kräver logiskt resonemang, rolltagande, samt då eleven får konfronteras 
med argument från ett stadium över det egna. En stadieutveckling som annars skulle ha pågått 
under flera år, kan genom stimulans koncentreras till en betydligt kortare period. Reimer hävdar 
att denna typ av ”stimulerade utveckling” har visat sig bestå långt efter det att moralutveck-
lingsprogrammet avslutats, samt har visat sig gällande även inom andra typer av dilemman, 
varför man kan anta att det inte endast handlar om att eleven lärt sig ”rätt” typ av svar.(Reimer 
1989a, s 12) 
 
3.2 Moralisk kompetens och moraliska handlingar 

Tjänar det då något syfte att stimulera eleverna till att resonera på högre nivåer? Finns det något 
självklart samband mellan logisk tankestruktur kring en tänkt situation, och ens faktiska 
handlande i en verklig situation? Enligt Carlström ställde sig även Sokrates denna fråga. I 
dialogen ”Protagorat” är grundtemat ”där den riktiga insikten finns, där uteblir icke heller den 
riktiga handlingen”. Carlström drar parallellen till Kohlbergs stadietänkande, och menar att 
Kohlbergs stadium 6, motsvarar den insikt Sokrates syftar på. (Carlström 1983, s 19) Kohlberg 
menade enligt Bergling, att alla som känner ansvar för moralutvecklingen i samhället, borde 
sträva efter det ideala samhälle som infinner sig då det drivs av principerna som stadium 6 
bygger på. (Bergling 1982, s 69) 
 
Många andra har ställt sig frågan huruvida moralisk kompetens resulterar i moraliskt hand-
lande, men det är av förståeliga skäl svårt att undersöka detta. Därför bygger det mesta som 
sagts om detta på teoretiska antaganden, där man radat upp olika faktorer som talar för, eller 
emot ett samband mellan kompetens och agerande. Några empiriska data finns dock att tillgå, 
som jag tillsammans med en del teoretiska fakta, presenterar i detta avsnitt. 
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Brunkholdt uppmärksammar denna fråga, och menar att det måste bero på flera faktorer än 
enbart den kognitiva förmågan, om någon handlar enligt sina övertygelser. Brunkholdt gör här 
en skillnad mellan olika slags beteenden; att inte köra mot rött ljus behöver knappast vara en del 
av ett värdesystem, utan snarare bero på invanda normer och risk att bli straffad, medan det 
krävs ett ”moraliskt mod” då en tonåring riskerar sitt medlemskap i ett gäng, då denne följer 
sina moraliska värderingar. 
 
När det kommer till barns moraliska värderingar, pekar Brunkholdt på en rad faktorer som 
tillskrivs betydelse. Det har gjorts försök att mäta sambandet mellan Kohlbergs stadienivå, och 
den moraliska handlingsnivån, men dessa samband är mycket komplicerade och svåra att mäta. 
I beräknandet av detta samband, har man använt sig av en sammansättning av personliga 
egenskaper, kallad jagstyrka. Men då jagstyrkan är en sammansättning av IQ och förmåga till 
uppmärksamhet, tyder undersökningsresultaten på att det i de lägre stadierna enbart handlar om 
förmåga att bedöma riskerna kopplade till ett ”omoraliskt handlande”. Först på det fjärde 
stadiet verkar hög jagstyrka står för egenskapen att kunna stå emot egenintresset till förmån för 
det moraliskt riktiga agerandet. Brunkholdt ser en parallell mellan hög jagstyrka och goda 
relationer till vuxna. Här påpekas även att det är genom relationer barnet vinner förmågan att 
sätta sig in i andras situationer; något som otvivelaktigt har stor betydelse då det gäller att 
tillämpa sina moraliska värderingar. (Brunkholdt 1995 s 133-136) Brunkholdt skriver: 
 

”Barn som inte får tillräckligt med erfarenheter av att någon tycker om dem och 
bryr sig om dem, får en svagare uppfattning om sin egen och andras betydelse, de 
blir mindre intresserade av hur andra har det och vilka effekter de egna hand-
lingarna får för andra.” (Brunkholdt 1995, s 135) 

 
Danziger menar att ett barns moraliska handlande, är en spegling av vilka erfarenheter barnet 
har av ömsesidighet i relationerna till andra. Detta gäller främst relationen till föräldrar, men 
under skolåren spelar även lärare och kamrater en roll. För att hjälpa barnet handla efter de 
normer barnets moraliska övertygelse säger är rätt, gäller det att låta barnet ingå i ett sam-
manhang som ger goda referensramar. Barnet bör få känna att omgivningen tar dess krav och 
önskningar på allvar, samtidigt som man själv förväntas vara lyhörd för andras önskemål, samt 
ha förmåga att se situationer ur andras synvinklar. (Danziger 1975, s 89) 
 
Enligt Hagman har Kohlberg hänvisat till Piagets så kallade ”enspårsteori”, i frågan om mora-
lisk kompetens kontra moraliskt agerande. Hagman har beskrivit denna teori som om de 
teoretiska moralbedömningarna, bottnar i individens praktiska handlingsmönster. (Hagman 
1995, s 22) 
 
Även Saltzstein har kommenterat Piagets enspårsteori: 
 

”… Piaget asserted that children’s judgements about practical and personally 
relevant situations preceded their development of judgements about hypothetical 
situations” (Saltzstein, 1983 s 115) 

 
Piaget beskriver i ”Moral Judgement of the Child”, hur det moraliska tänkandet byggs upp 
genom verkliga erfarenheter. Detta invanda schema, menar Piaget, är det som barnet faller 
tillbaka på, då det utsätts för hypotetiska dilemman, varför barnets moraliska bedömning också 
säger en hel del av hur barnet egentligen skulle ha tänkt eller handlat i en riktig situation. 
(Piaget 1948, s 171) 
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”Now, since thought in the child always lags behind action, it is quite natural that 
the solution of theoretical problems such as we made use of should be formed by 
means of the older and more habitual schemas rather than the more subtle and less 
robust schemas that are in process of formation.” (Piaget 1948, s 33) 

 
Som kontrast till denna enspårsteori, står enligt Hagman, uppfattningen om att moralutveck-
lingen innehåller två parallella spår, som inte kommunicerar med varandra; ett kognitivt 
utvecklingsspår och ett socialt inlärningsspår. (Hagman 1995, s 22) Denna teori hävdar Jende, 
återfinns huvudsakligen hos socialinlärningsteoretiker. Enligt Jende har bland andra Bandura 
betonat denna skillnad som går under begreppen ”acquisition” (förvärvande), som beror på 
kognitiva processer, och ”preformance” (uppträdande), som beror på motivation och inlärning 
via belöning/straff. (Jende 1987, s 22-23) Hagman hävdar att effekten av denna teori då torde 
bli att en individ intellektuellt kan vara mycket avancerad när det gäller moraliska bedöm-
ningar, men samtidigt vara helt oberörd av en egen felaktig handling. Enligt Hagman menar 
Kohlberg att sambandet mellan moralisk kompetens och agerande, kommer av hur medveten 
individen är om sitt moraltänkande. Om en moralisk idé inte efterlevs, är detta således ett 
tecken på att den inte är tillräckligt befäst i individens eget medvetande. Därför betonar 
Kohlberg vikten av reflektion. (Hagman 1995, s 22) 
 
Hersh, Paolitto, och Reimer bekräftar det faktum att vi är mer benägna att följa våra moraliska 
beslut i ord än i handling, samt hävdar att Kohlberg själv funnit att faktorer som tillkommer i de 
verkliga situationerna, påverkar huruvida vi handlar efter våra moraliska principer, eller inte. 
Hersh, Paolitto och Reimer, hänvisar dock till studier som baserats på Kohlbergs teorier, och 
som enligt dem visar att personer som resonerar på ett högre stadium är mer benägna att bortse 
från yttre faktorer och agera utifrån sin övertygelse, än personer på lägre stadier, ”… people 
who reason at the higher stages are less likely to be influenced by situational factors and more 
likely to act consistently of their values” (Hersh 1979, s 95) 
 
Vidare hävdar Hersh, Paolitto och Reimer att studierna dock visar att benägenheten att agera 
enligt övertygelse, inte alltid ökar progressivt från stadium till stadium. Antagandet att personer 
på den principiella nivån (stadierna fem och sex) i större utsträckning agerar enligt sin över-
tygelse än personer på lägre nivåer, ska dock inte tolkas som att dessa besitter ”bättre moral”. 
Stadierna står inte för innehåll eller särskilda moraliska val, utan bildar strukturer för tänkandet. 
Inom ett stadium kan olika ställningstaganden rymmas, men dessa skilda val är uppbyggda av 
samma slags tankestrukturer. (Hersh 1979, s 94-99) Hersh, Paolitto och Reimer avslutar 
resonemanget med att bekräfta nyttan av att arbeta moralutvecklande i skolan: 
 

”The data encourage the belief that helping students reach these stages is a 
worthwhile educational goal insofar as it will influence both judgement and ac-
tion.” (Hersh 1979, s 99) 

 
Enligt detta resonemang skulle orsaken till att personer på stadium sex ofta agerar enligt sina 
bedömningar, kunna bero på att de i stor utsträckning kan motivera sina val för sig själva, och 
därmed bli övertygade om dess riktighet. Ovan refererade jag till Kohlbergs teori om att 
stadiernas argument måste bli befästa i individen, innan denne börjar agera i enlighet med 
argumenten. I en sammanslagning av denna Kohlbergs teori, och Hersh, Paolitto och Reimers 
studie av sambandet mellan moralisk kompetens och moraliskt agerande, skulle tolkningen 
kunna bli sådan att då man kommit så långt i sin moraliska/kognitiva utveckling som till den 
principiella nivån, lättare tar argumenten till sig och därefter börjar handla i enlighet med dem. 
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Törnvall tar upp relationen mellan kompetens och handling, och refererar då till Sullivan, som 
enligt Törnvall funnit att man genom att stimulera elever till högre tankestrukturer, ökar deras 
förmåga att samspela med andra, och bli medvetna om moraliska processer. De högre kognitiva 
stadierna medför således en bättre förmåga till rolltagande och perspektivbyte, samt en med-
vetenhet som resulterar i att man agerar i enlighet med övertygelser och ideologier. (Törnvall 
1988, s 27) Detta visar att flera forskare är ense om att en aktiv medvetenheten om det egna 
ställningstagandet verkar för att man handlar i enlighet med det, samt att denna medveten-
het/detta befästande tilltar längre upp i utvecklingen. 
 
Enligt Reimer betonar Kohlberg även stödet som grupptillhörigheten kan ge, då det gäller att 
följa sina moraliska övertygelser. Om en individ saknar egen motivation att handla efter de 
normer som ens egen logik och övertygelse säger en att följa, kan grupptrycket vara något som 
hjälper individen att leva upp till sina egna förväntningar. Denna grupp kan utgöras av en liten 
skara med säregna idéer, såväl som ett helt samhälle. (Reimer 1989b, s 57) Här kan det vara 
intressant att reflektera över det intresse som Kohlberg enligt Bergling, visar då det gäller hela 
samhällens moralutveckling (Bergling 1982, s 69). I ett samhälle som domineras av det sjätte 
stadiets principer, tolkar jag det som att grupptrycket, enligt detta resonemang, kan stödja varje 
individ till att handla efter samhällets normer. 
 
Jende tar upp den omstridda relationen mellan kompetens och agerande, och pekar på de 
svårigheter som det för med sig att undersöka sambandet. Han påpekar dock, att det borde 
finnas ett självklart samband, även om det är svårt att kartlägga hur exakt överensstämmelsen 
är. 
 

”En moralisk ståndpunkt kan inte oreserverat användas för att predicera verkligt 
moralbeteende. Finns det inget som helst samband, å andra sidan, tas det ofta som 
ett tecken på en allvarlig störning hos individen.” (Jende 1987, s 8) 

 
Som exempel på faktorer som orsakar glappet mellan moralisk bedömning och beteende, 
nämner Jende rädsla och andra känslor som hindrar individen från att tänka rationellt och följa 
sina övertygelser i verkliga situationer. Det har också diskuterats huruvida de hypotetiska 
dilemman som ofta används för att mäta moralstadier, är för teoretiska och fjärran från bar-
nens/ungdomars egen värld, men detta resonemang återkommer jag till senare i kapitel 4.3. 
(Jende 1988, s 8-9) 
 
Vidare hävdar Jende att utvecklingspsykologen Damon, i sin bok ”The Social World of the 
Child”, menar att frågan om sambandet mellan tanke och handling är felställd. Enligt Jende 
menar Damon att det ej är möjligt att isolera dessa från varandra, för att sedan korrelera dem. 
(Jende 1988, s 78) 
 

”Damon menar att man istället måste betrakta tänkande (bedömning) och hand-
lande som integrerade delar av samma sociala kunskap och erkänna att social 
kunskap kan uttryckas i olika kontext” (Jende 1988, s 79) 

 
Enligt Jende omformulerade Damon frågan från att ha handlat om sambandet mellan tanke och 
handling/kompetens och agerande, till att handla om två olika sorters moralbedömningar; en 
teoretisk, hypotetisk, och en aktiv, praktisk. Dessa två undersökte han sedan sambandet mellan, 
och fann att sambanden mellan resonemanget i hypotetiskt-teoretiska och praktiskt-aktiva 
problem var starkt beroende av ålder och olika situationer. (Jende 1987, s 78-80) 
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Som avslutning på frågan om sambandet mellan moralisk kompetens och moralisk handling, 
vill jag referera till en av de kanske mest dramatiska undersökningar som gjort inom området. 
Carlström beskriver Milgrams elchocktest, där den egentliga försökspersonen trodde sig vara 
medhjälpare i undersökningen, medan en person som var införstådd i undersökningen, spelade 
försöksperson. Det falska syftet var att undersöka villkor för inlärning, och den falska för-
sökspersonen utsattes för elchocker var gång denne svarade fel på en fråga. Den egentliga 
försökspersonen fick skenuppdraget att på order av försöksledare, ge dessa elchocker, som 
sades gå upp till 450 volt. 70 % av försökspersonerna visade sig benägna att lyda auktoriteten 
och utsätta den falske försökspersonen för elchocker upp till 450 volt. Senare testades dessa 
personer med Kohlbergs testmetoder, varpå det enligt Carlström visade sig att de flesta som 
befann sig på de höga stadierna, vägrat fullfölja experimentet. (Carlström 1983, s 24-25) 
 
3.3 Kommentar - är moralutvecklingen värd att satsa på? 

Efter att ha tagit del av dessa teorier och forskningsresultat, är det upp till pedagogen att avgöra 
om det värt att medvetet satsa på moralutvecklande arbete i skolan. Forskningen visar belägg 
för, att det är möjligt att stimulera elever till ett högre moraliskt tänkande, så till vida att ele-
verna får handledning i processen att utveckla nya tankestrukturer kring de övertygelser de 
redan har. Forskningen har också visat att det finns ett samband mellan denna kognitiva med-
vetenhet och det faktiska handlandet. Mot bakgrund av detta har även många forskare uttryckt 
sin uppfattning om att skolan inte bara vore en lämplig plats för utvecklandet av moraliskt 
medvetna samhällsmedborgare, utan att skolan faktiskt bär ett ansvar för denna typ av fostran. 
Men ska då skolan fostra? Ska inte pedagogers kraft och kompetens utnyttjas till undervisning, 
medan den fostrande rollen bör lämnas till hemmet? Vad som är skolans ansvar och vad som 
ligger utanför skolans ansvar kan diskuteras i oändlighet, men faktum kvarstår dock, att skolan 
kan erbjuda förutsättningar som ingen annan plats kan göra. Skolan är en arbetsplats där alla 
medborgare tillbringar en stor del av sitt liv. Här samlas individer med olika bakgrund, in-
tressen och förutsättningar, för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och rusta sig inför 
framtiden. Jag anser att en stor del av detta rustande inför framtiden, är att skaffa sig kunskap 
om sina egna värderingar, samt kunna hantera situationer där ens egna värderingar stöter på 
motstånd. 
 
Kognitivisterna betonar sambandet mellan pedagogik och inlärning i övrigt, och moralutveck-
lingens pedagogik. Man stöder sig ursprungligen på Deweys pedagogiska teori om ”learning by 
doing”, och menar att samma princip gäller för att utvecklas moraliskt, vilket resulterar i 
demokratiska färdigheter. Reimer refererar till detta sätt att se på moralisk utveck-
ling/utbildning, och använder sig då av uttrycket ”to learn to understand and to feel justice” 
(att lära sig förstå och känna rättvisa) (Reimer 1989a, s 25) Väljer man att se moralisk kom-
petens som en färdighet likvärdig matematiska, språkliga och samhällsorienterande baskun-
skaper, finner jag att denna del av fostrande finns inom ramen för skolans ansvar. Detta inte 
minst för att skolan har de bästa förutsättningar för stimulans av den moraliska medvetenheten. 
Här tränas man dagligen i socialt umgänge, vilket gynnar elevernas förmåga att se situationer ur 
andra individers perspektiv, samtidigt som man, om man i skolan väljer att arbeta med frågor 
som rör moral och beteende, kan skapa situationer där de kognitiva färdigheterna tränas. 
 
Piaget har även han talat om moralisk, demokratisk undervisning i skolan. Han refererar till 
Durkheim, som enligt Piaget anser att skolan är en viktig länk för barnet, som annars bara kan 
referera till de förhållanden som råder i hemmet. Men Piaget betonar också nyttan av att skolan 
som helhet, fungerar efter demokratiska regler. Gör den inte det, kan vi som pedagoger inte 
heller förmedla dessa värden. Som exempel på detta tar Piaget upp vad som ofta bedöms som 

 26



 

goda kvalitéer i skolan, men som knappast förmedlar demokratiska värderingar till eleverna. 
(Piaget 1948, s 372) Dessa idéer var säkerligen kontroversiella då Piaget formulerade dem 
1932, men är än idag aktuella, då det är alltför vanligt förekommande att vi i skolan först och 
främst bedömer förmågan att komma ihåg rätt årtal, och förväntar oss att elever inte kan hantera 
större ansvar än att bestämma vilka glasspinnar som ska finnas i skolcafeterian. 
 
Kohlberg menar att teorierna kring moralutveckling endast får mening då de anammas av 
skolpersonal, i praktiskt arbete. Därför är det viktigt med kommunikation mellan pedagoger 
och forskare. Det jag hittills presenterat har varit resultat som forskare kommit fram till efter att 
ha gått in i barngrupper i egenskap av forskare, och genomfört sina studier och projekt. Men 
inte förrän dessa projekt får bli till en naturlig del av skolarbetet, kan vi se vilken praktisk nytta 
de eventuellt kan göra för våra elever. Projekten talar för en positiv och samhällsnyttig ut-
veckling i samband med moralutveckling. Pedagogens uppgift är att göra verklighet av dessa 
lovande förundersökningar. (Kohlberg, Foreword in Hersh 1979, s ix-xvi) 
 
För att kunna bedöma nyttan av att arbeta aktivt med elevers moraliska medvetenhet, kan det 
också vara av intresse att ställa frågan vad som är rimligt att sträva efter i ett moralutveck-
lingsarbete. Enligt Hersh, Paolitto och Reimer kan man förvänta sig förändring inom tre 
områden. Först och främst ökas elevernas medvetenhet kring moralfrågor. De upptäcker i högre 
grad en moralisk konflikt, och blir känsligare då det gäller att förstå situationer där flera åsikter 
möts. En annan effekt av att aktivt göra eleverna medvetna om sina egna moraliska beslut, blir 
även att de utvecklar ett högre resonemang kring de beslut de tar. Detta är den tydligaste 
förändring i stadieutvecklingen; eleverna utvecklas kognitivt och kan i högre grad motivera 
sina beslut. Den tredje effekten, som är ett resultat av att eleven medvetandegjorts om sina egna 
beslut, är att slutligen våga handla efter det man uppfattar som rätt. Mot bakgrund av detta, 
uppmuntrar författarna alla pedagoger till att våga arbeta för att få se denna utveckling hos sina 
elever. (Hersh 1979, s 245-247) ”We invite our readers to share the risk of moving from theory 
to practice …” (Hersh 1979, s 247) 
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4. Att arbeta med moralutveckling i skolan 

Om man som pedagog, efter att ha tagit del av de forskningsresultat som nu presenterats, finner 
det vara av värde att aktivt arbeta moralutvecklande i skolan, kan det också vara en god idé att 
se på vad forskningen, och andra pedagoger som ”gått före”, har att säga om det praktiska 
arbetet. Det jag nu vill belysa, är vad som sagt om pedagogens roll i moralutvecklingen, samt 
vilka slags förberedelser som är att rekommendera innan arbetet sätts igång. Jag vill också 
beröra den debatt som pågått kring vilka slags dilemman och problem som i moralutvecklande 
syfte, är mest gynnsamma att ställa eleverna inför, varefter jag helt kort nämner några alterna-
tiva arbetssätt, att ta till istället för, eller i kombination med den mer beprövade diskussions-
formen. 
 
4.1 Pedagogens roll som moralutvecklare 

Inom de olika forskningsinriktningarna, har en del sagts om pedagogen som ledare av det 
moralutvecklande arbetet. Är det då rimligt att man som pedagog ska sätta sig in i de olika 
forskarnas teorier, för att kunna anamma forskningsresultaten i sin undervisning? Här blir den 
fråga central, som jag ställde i inledningen av denna uppsats; finns det materiel att tillgå för 
pedagogen, om man vill arbeta med moralutveckling i skolan? Är forskningen till för dessa, 
som mest behöver den? Om detta har Kohlbergs sagt, att en teori som inte kan förstås av dem 
som ska använda den i praktiken, inte når upp till de krav som bör kunna ställas. 
 

”If an educational theory is too complicated, too far from the teacher’s common 
sense and observation, the fault lies not in the teachers but in the theory” (Kohl-
berg, Foreword in Hersh 1979, s xi) 

 
Hersh, Paolitto och Reimer, lägger stor tonvikt vid att läraren i sin roll som moralutvecklare, är 
medveten om syftet med det arbete som bedrivs. Läraren tillskrivs här ansvar för att skolmiljön 
gynnar kontinuerlig utveckling av elevernas moraliska nivå. För att kunna ta detta ansvar, 
behövs kunskap om vad det är som stimulerar eleverna till att utvecklas. I denna process menar 
man att läraren har två huvudsakliga funktioner: 
 

1. att skapa konflikter som till sitt slag underlättar elevernas utvecklande av sina tanke-
mönster. 

2. att stimulera elevernas förmåga att byta perspektiv, och se utanför sig själva. 
 
I detta arbete menar man att lärarens kompetens ligger i att kunna bedöma hur just den aktuella 
elevgruppen fungerar, och bäst kan stimuleras till utveckling. I en moralutvecklande diskus-
sion, bör läraren ha i åtanke vad syftet är med den egna motfrågan eller argumentet. Hersh, 
Paolitto och Reimer ger exempel på frågor som kan hjälpa läraren i moralutvecklingsdiskus-
sioner, att hålla samtalet på en utvecklande nivå: 
 

 Vilken moralfråga är bäst att fokusera kring i detta problem? 
 Lyssnar jag på, och uppmärksammar jag resonemanget eleverna för? 
 Uppmuntrar jag eleverna att tänja på sina tankestrukturer? 
 Ställer jag effektiva frågor, som stimulerar till kognitiv konflikt i just den här gruppen? 

(Hersh 1979, s 134-141) 
 
Innan man som lärare kan leda elever in i denna utveckling, betonar även Hersh, Paolitto och 
Reimer vikten av att läraren själv öppnar sig för denna utveckling. Innan eleverna kan 
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förväntas visa ökad medvetenhet i moraliska frågor, måste läraren aktivt öka sin medvetenhet. 
Det är också nödvändigt att själv uppmärksamma de moraliska dimensionerna i förhållandet till 
sina egna elever; genom att fråga sig själv hur man bemöter olika individer och handlar i olika 
situationer. Vidare bör man ha i åtanke att vissa sociala interaktioner är mer gynnsamma än 
andra för att eleverna ska utveckla sin moraliska kompetens. (Hersh 1979, s 115) 
 
Törnvall har studerat hur man som vuxen kan öka sin moraliska medvetenhet, för att bättre 
kunna hjälpa eleverna i deras utveckling. Han menar att en vuxen, som har som mål att den 
egna utvecklingen kan leda till engagemang i olika frågor, utvecklas enligt följande modell: Ett 
moraliskt problem uppstår, och man ställs inför valet att blunda för problemet, eller anta en 
auktoritär lösning. Väljer man dock att på allvar försöka ta ställning, blir det första steget att ta 
ställning för eller emot, avgöra vad som är gott/ont, sant/falskt. När ställningstagandet är gjort, 
blir nästa steg att för sig själv motivera sitt val, precisera sig och formulera det man anser vara 
undantag. Nästa steg i utvecklingen blir att genom sina övertygelser anta en altruistisk över-
tygelse, dvs. en övertygelse om att ständigt verka för andras bästa. Detta leder i sin tur till 
engagemang i frågor man anser vara viktiga. Lärarens egen moralutveckling blir central när 
man som Törnvall understryker lärarens roll som förebild. (Törnvall 1988, s 30-32) 
 
Jag har tidigare uppmärksammat framgångsrika arbeten som stimulerat elever till högre mora-
liska nivåer. Blatts undersökningar är kanske en av dem som mest målinriktat sökt stimulera 
eleverna till ett högre stadium i moralutvecklingen. Därför kan det vara av intresse att titta 
närmare på den roll som experimetledaren spelade i Blatts undersökningar. Enligt Hersh, 
Paolitto och Reimer, antog experimentledaren den lösning som föreslagits av en elev som 
resonerade på stadiet närmast över majoriteten. Därefter var det experimentledarens uppgift att 
se till att detta resonemang fortlöpte, tills dess att barnen förstod argumentens logik; dock utan 
att ta över diskussionen, utan låta barnen föra den i största möjliga mån, och själv enbart 
förtydliga och summera. (Hersh 1979, s 107) 
 

”The experimenter made a point to leave as much of the argument of the children 
as possible; he stepped in to summarize the discussion, to clarify, add to the ar-
gument and occasionally present a point of view himself” (Hersh 1979, s 107) 

 
Eleven är i de flesta fall på en lägre mognadsnivå än läraren, vilket kräver en viss förståelse hos 
läraren för att denne ska kunna resonera med eleven på ett sätt som eleven förstår. Denna 
pedagogiska kompetens menar Bergling, kräver särskild eftertanke då det kommer till mora-
liska frågor, då läraren har som uppgift att förstå motiven bakom de lösningar eleven väljer. Då 
läraren sedan ska stimulera eleverna till ett nytt slags tänkande, blir uppgiften att översätta detta 
till ett resonemang som eleven kan tillgodogöra sig. Enligt Bergling är det den vuxnes uppgift 
att lära sig motivera abstrakta principer på enkla, konkreta plan, och att det därför borde vara en 
given del i lärarutbildningen att lära sig översätta dessa principer. Bergling efterlyser utrymme 
för dem som lever och arbetar tillsammans med barn, att gemensamt utveckla denna kompe-
tens. (Bergling 1982, s 76-77) 
 

”Vi vuxna behöver gemensamt analysera hur de etiska principer som vårt samhälle 
anser väsentliga, såsom jämlikhet och livets okränkbarhet, kan motiveras för 
ungdomar och barn som ännu inte kan tillgodogöra sig principen, men väl se den i 
funktion i samvaron mellan människor emellan, dvs. där ömsesidig hänsyn och 
ömsesidig omtanke fungerar.” (Bergling 1982, s 76-77) 
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Innan jag lämnar pedagogrollen i moralutvecklingsarbetet, vill jag referera till några råd som 
Hersh, Paolitto och Reimer ger till de lärare som vill börja arbeta inom detta område. För det 
första uppmanas man att som pedagog inte kräva för mycket av sig själv. Det tar tid att lära sig 
förstå de bakomliggande tankemönstren i barn och ungdomars argument, och man bör inte 
känna sig alltför låst vid stadietänkandet. Ofta använder man sig av argument från flera olika 
stadier, varför enstaka argument snarare ska betraktas som en utgångspunkt än ett tecken på 
individens stadietilllhörighet. (Hersh 1979, s 151) Upplever man att arbetet inte fungerar som 
väntat, måste man ständigt vara beredd på att omvärdera sin egen insats. Man ska dock inte låta 
sig avskräckas då man upplever att arbetet inte motsvarar de förväntningar man haft. Hersh, 
Paolitto och Reimer råder pedagoger som är intresserade av moralutvecklingsarbete, att skaffa 
sig kunskap om detta, eftersom det ger en stor trygghet då man börjar praktisera området i 
klassrummet. Man betonar dock att införskaffandet av denna kunskap kommer genom sex 
enkla punkter: ett intresse för de moraliska dimensionerna i undervisning, entusiasm att prova 
nya idéer, öppenhet för att reflektera över egna insatser, flexibilitet då det gäller att anta nya 
utgångspunkter, vilja att ständigt lära, och även beredskap på att misslyckas ”offentligt”, samt 
engagemang som varar under en längre period. 
 
Vidare menar man att kunskap om barn och ungdomars moralutveckling inte bara bidrar till att 
man blir en god hjälp för dem i deras utveckling. Det kan också bidra till ett bättre samarbete, 
lärare och elev emellan, då man som vuxen bättre förstår varför eleverna ej alltid gensvarar på 
vuxnas ”logiska och självklara argument”. (Hersh 1979, s 187-197) 
 
4.2 Att skapa gynnsamma förutsättningar för moralutveckling 

Pedagogens roll är viktig för att det ska uppstå ett klimat som gynnar moralutveckling, men det 
kan också vara värt att undersöka vad som är viktigt att tänka på, innan man inleder ett aktivt 
arbete med moralutveckling. Mot vilka mål ska pedagogen arbeta, då det gäller stämningen i 
klassrummet? Behöver eleverna ”förberedas” på något sätt, innan de är beredda att ta itu med 
moral- och relationsfrågor? 
 
Enligt Törnvall menar Reimer att tryggheten i klassrummet är förutsättning för att kunna 
diskutera med varandra. Eleverna måste känna sig trygga med varandra, för att kunna skapa ett 
bra talklimat. Då eleverna upplever att de vågar tala öppet med varandra, är det också viktigt att 
hjälpa dem hitta regler för diskussioner. Törnvall ger som förslag att man i början kan använda 
ett schema, som påminner eleverna om att man först lyssnar på varandra, och sedan ställer 
frågor och hävdar motargument. (Törnvall 1988, s 31) Här kan också läraren fungera som 
modell, och genom sitt agerande visa hur man kommunicerar med, och lyssnar till varandra. 
Hersh, Paolitto och Reimer menar att man som förebild i kommunikation, kan förtydliga det 
aktiva lyssnandet genom att, innan man svarar eller kommenterar, kontrollerar att man förstått 
vad föregående talare velat säga. Har eleverna aldrig tidigare fått tillfälle att diskutera frågor 
öppet i klassen, har de heller ingen möjlighet att resonera kring svåra moralfrågor. För att kunna 
det räcker det inte med att kunna föra fram sin åsikt. Man måste även kunna lyssna in andras. 
Elever som aldrig tidigare upplevt att deras egna åsikter är värdefulla, kan också ha svårt att 
hantera denna situation då inget facit finns. (Hersh 1979, s 179, 193-194) 
 
Vidare menar man att eleverna innan de kan förväntas bearbeta moraliska problem, måste få 
möjlighet att bli medvetna om de konflikter och moralfrågor som finns runt omkring dem. Att 
ge utrymme till detta verkar för att väcka elevernas moraliska medvetenhet; något som måste 
göras innan man kan diskutera lösningar och olika perspektiv. Att låta vardagens händelser få 
uppmärksamhet inom klassrummets väggar, leder till en medvetenhet som sedan gynnar 
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moralutvecklingsarbetet. Även detta måste ses som ett led i arbetet, även om det inte har som 
syfte att leda till diskussioner och lösningar. (Hersh 1979, s 146) 
 
Något som enligt Hersh, Paolitto och Reimer inte kan överbetonas då det gäller stämningen i 
klassrummet under moralutvecklingsarbetet, är balansgången mellan stimulans och stöd. Målet 
är att eleven ska stimuleras till nya tankesätt, varför man ofta talar om pedagogens förmåga att 
hjälpa eleven med detta. Men, då stämningen i elevgruppen, och elevens välbefinnande är 
betydande för att utvecklingen ska lyckas, får man heller inte glömma att eleven behöver stöd i 
den åsikt han eller hon framför. Eleven måste känna sig accepterad och respekterad, vilka 
ställningstaganden som än görs. Denna respekt och förståelse bör komma från hela gruppen, 
och inte bara från läraren, vilket betyder att elevgruppen innan diskussioner kan påbörjas, bör 
öva sig i att hantera situationer där åsikter går isär. Moralutvecklingsarbetet för med sig att 
deltagarna avslöjar personliga åsikter och ställningstaganden, vilket gör det extra viktigt att 
man lärt sig diskutera på ett respektfullt sätt; något som enligt Hersh, Paolitto, och Reimer inte 
får glömmas bort enbart för att det gäller frågor där man gärna proklamerar ivrigt sin egen åsikt. 
(Hersh 1979, s 172) 
 

”An accepting classroom atmosphere in which trust, empathy, respect, and fairness 
are intentionally fostered is necessary if development is to occur because students 
need to feel they can take risks, listen to others, and be listened to in turn.” (Hersh 
1979, s 172) 

 
Då det gäller klassrumsklimatet menar man att kan enkla lösningar som möblering i klass-
rummet, kan verka för en bra atmosfär. Att sitta i ring handlar inte först och främst om fysisk 
komfort, utan om att gynna kommunikationen. Då alla elever kan se varandra, gynnas inte bara 
de elever som lätt uttrycker sig i tal, utan även dem som är mindre verbala. Samtidigt som man 
givetvis vill höra alla elevers åsikter, måste man ha respekt för att somliga deltar aktivt genom 
att föra en ”tyst dialog”. Att några inte uttrycker sig inför de andra, betyder inte att de inte 
utvecklas eller hänger med i resonemanget. Samtidigt betyder det inte att de elever som ständigt 
gör sin röst hörd, verkligen byter tankesätt i samma takt. Medvetenhet om elevernas olika sätt 
att fungera, verkar för ett klassrumsklimat där ingen känner sig pressad. Något som också 
gynnar klassrumsklimatet är om eleverna delas in i mindre grupper, i vilka de kan utveckla tillit 
och samarbete. (Hersh 1979, s 171-172, 191) 
 
4.3 Vilka slags tankeoperationer engagerar och stimulerar? 

En fråga som ofta kommer upp då man diskuterar moraliska dilemman, är huruvida det är en 
för- eller nackdel att likt Kohlberg presentera konstruerade dilemman som ligger långt från 
individens egen vardag. Vilka slags frågor bör man arbeta med i skolan? 
 
Reimer framför Gilligan och Belenkys ståndpunkt i frågan kring moraldilemmats utformning. 
Gilligan och Belenky hävdar, enligt Reimer, att det inte är tillräckligt att motivera individens 
kognitiva förmåga, för att utveckling ska ske. Den kognitiva sidan behöver uppbackning av ett 
känslomässigt engagemang. Vidare menar de, att den känslomässiga dimensionen hos en 
person i en kris, kan verka för att moralbedömningarna når en ny nivå. 
 

”When a person is faced with a moral conflict that she cannot easily resolve hut 
that she cares about deeply, she is likely to be strongly motivated to think through 
new possible solutions to the conflict.” (Reimer 1989b, s 56) 
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Även Jende tar upp denna kritik, och refererar till Damon och Selman som enligt Jende menar 
att Kohlbergs dilemman, hämtade från den vuxnes livssituationer, är för främmande för barn att 
ta ställning till. Istället bör barnen konfronteras med problem som liknar deras egna. Här menar 
Jende att man återgår till Piagets uppfattning om vilka dilemman som är bäst lämpade i ut-
vecklingssyfte. (Jende 1987, s 16) Enligt Jende menar Damon att den teoretiska kompetensen i 
praktiken kan blockeras av faktorer som tidspress, rädsla osv., medan Piaget menar att ett sorts 
handlande i en konkret situation fungerar som mall då barnen sedan diskuterar liknande pro-
blem i teorin; den så kallade enspårsteorin. Både Damon och Piagets teorier, menar Jende, går 
dock att tolka som att den mest fruktbara dilemmaformen att diskutera, är den form då barnen 
känner igen sig i problemen. Jende menar att då individen inte har ett personligt intresse i 
problemet som beskrivs, uppfattas det inte heller som ett verkligt problem. (Jende 1978, s 
79-81) Även Törnvall tar upp denna problematik, och refererar till de klagomål en lärare 
uttryckt, som gick ut på att Kohlbergs dilemman inte var rimliga i det samhälle vi lever i. Fallen 
upplevs som extrema, och är därför svåra för barnen att tänka sig in i. (Törnvall 1988, s 33) 
 
Även Saltzstein kommenterar denna kritik, och menar att svagheten med Kohlbergs hypote-
tiska dilemman, på samma gång kan ses som dess styrka. Styrkan ligger i att hypotetiska 
dilemman lockar fram den spontana reflektionen hos individen i fråga. I situationer där indi-
viden inte känner igen sig, störs denne inte heller av eget specifikt kunnande, känslomässiga 
band till situationen, eller invanda mönster efter vilka man själv brukar handla i liknande 
situationer. Saltzstein själv betonar sambandet mellan dilemman som ger kognitiv utmaning, 
och situationer som engagerar känslomässigt. ”It is not cognition or affect, but cognition and 
affect in interaction” (Saltzstein 1983, s 115-116) 
 
Vidare har Reimer kommenterat den kritik Kohlberg fått, för att han valt att låta elever ta 
ställning i hypotetiska och konstlade situationer, medan skoldagen är full av moraliska di-
lemman. Reimer citerar Kohlbergs eget svar på denna kritik, där han enligt Reimer, menar att 
den insikt elever skaffar sig genom arbetet med hypotetiska dilemman, motiverar dem till att 
arbeta för en mer rättvis skola: 
 

”To extend classroom discussions of justice to real life is to deal with issues of 
justice in the school. Education for justice, then, requires making schools more just, 
and encouraging students to take an active role in making the school more just” 
(Citat av Kohlberg & Mayer 1972, citerat av Reimer 1989a, s 25) 

 
I Hersh, Paolitto och Reimers tolkning av Kohlbergs teori, uppmanar författarna lärare att 
uppmärksamma hur olika åldersgrupper svarar på olika typer av dilemman. Snarare än att 
betona olika åldrars livssituationer, betonas vilka slags moraldimensioner som ligger närmast 
tillhands för åldersgrupperna att reflektera över. I enlighet med Kohlbergs stadiebeskrivning, 
skulle således yngre barn, som generellt börjar upptäcka att andra människor kan se på saker 
och ting på ett annat sätt än de själva gör, helst arbeta med frågor som rör rolltagande, och som 
verkar för att förstå andras åsikter och behov. Barn i de yngre tonåren skulle däremot vinna 
mest på att arbeta med dilemman som behandlar konflikt mellan egna, och närstående perso-
ners intressen. (Hersh 1979, s 135) Vidare menar man att det kan finnas ett värde i att, i dis-
kussioner kring moraldilemman, använda sig av verkliga frågor. Detta för att det engagerar 
eleverna, och ger dem tillfälle att reflektera över dagliga frågor på ett nytt sätt. Som lärare bör 
man också vara öppen för att hypotetiska dilemman av eleverna översätts till personliga, mer 
näraliggande frågor. (Hersh 1979, s 155) 
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Hersh, Paolitto och Reimer förordar en blandning av hypotetiska och verkliga dilemman, då det 
finns fördelar med båda varianterna. Vidare menar man att samtal kring hypotetiska dilemman 
är idealiska då en grupp ska bygga upp förtroende för varandra. Då situationen ligger bortom 
elevernas egen vardag, känner de sig inte pressade till att avslöja och omvärdera egna åsikter 
om sådant som berör dem. Att både arbeta med konstruerade och verkliga dilemman, kan också 
öka elevens moraliska medvetenhet; eleven lär sig se roten till konflikter och problem, i många 
olika situationer. (Hersh 1979, s 157) Vidare gäller det att vara flexibel, och inse att alla di-
lemman inte fungerar i den elevgrupp man arbetar med. Det kan till exempel vara fall då 
majoriteten av elever ligger på en moralutvecklingsnivå som inte stämmer överens med det 
dilemma som presenterats. (Hersh 1979, s 191) Pedagogens uppgift då det kommer till valet av 
diskussionsfrågor eller andra arbetssätt kring moraliska dilemman, är att försöka bedöma hur 
den egna elevgruppen kommer att reagera och engagera sig i olika typer av frågor.(Hersh 1979, 
s 208) 
 
Efter att ha presenterat en del av kritiken mot Kohlbergs renodlat hypotetiska typsituationer, 
samt presenterat en del av de motargument som sagts till de hypotetiska dilemmanas försvar, 
vill jag avsluta denna diskussion med det ställningstagande som Kohlberg själv kom att ta 
under den senare delen av sin forskning. Efter fortsatt arbete inom skolan, insåg Kohlberg att 
hans hållning varit för snäv, och att variation och samarbete mellan forskare och praktiserande 
pedagoger, gynnar utvecklingen. Moralutvecklingen måste innefatta både diskussion och 
aktivitet, samt både behandla hypotetiska dilemman och situationer ur elevernas verklighet. 
 

”Continuing work in the schools led me to a view closer to that most of my critics, 
however, that moral education must deal directly with action and not just with 
reasoning, with ‘real-life’ situations and not just with hypothetical ones. (…) Our 
theory of moral education, then, is changing and, one hopes, growing; it is a theory 
developing through an interchange between psychological theorists and practi-
tioners. ”(Kohlberg, Foreword In: Hersh 1989, s xii) 

 
4.4 Hur kan man gå tillväga? 

Då man ser på studier som gjorts om moralutveckling i skolan, handlar det ofta om den form då 
man i grupp diskuterar och tar ställning till olika moraliska dilemman som i korta versioner 
presenterats för eleverna. Vill man dock låta moralutvecklande arbete fortlöpa kontinuerligt i 
undervisningen, kan det vara av värde att undersöka olika arbetsformer som visat sig vara 
lämpade för denna typ av arbete. Hur man i detalj planerar och genomför dessa arbetspass, 
tillhör var pedagogs kompetens, varför jag inte kommer att gå in på detaljer då jag nu presen-
terar de arbetssätt som rekommenderats av personer som arbetat inom området. 
 
Hagman betonar vikten av att låta handlingen stå i centrum för skolans moralutvecklande 
verksamhet, och menar att barnen då tränas i att handla efter det de bedömer som rätt. De 
situationer som uppkommer spontant under skoldagen, bör inte förringas. (Hagman 1995, s 93) 
Även Hersh, Paolitto och Reimer pekar på denna möjlighet, och då främst i de lägre årskurserna 
där lärare och elever arbetar tätt tillsammans under hela dagen. Ett sätt att ta tillvara de situa-
tioner som uppstår är, att både som lärare och elev, anteckna vilka situationer som uppstår 
under till exempel en vecka, och som skulle vara värda att hantera tillsammans. Dessa situa-
tioner kan, om eleven vill, modifieras så att de inte känns så personliga som de eventuellt var då 
situationen uppstod. När eleverna börjar känna sig trygga med arbetsformen, kan man börja 
använda dessa anteckningar, och samtala kring dem. (Hersh 1979, s 147) 
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En viktig del av moralutvecklingen, tillskriver många forskare förmågan till rolltagande. 
Törnvall menar att träning i rolltagande kan ”berika dramaundervisningen i den svenska 
skolan” (Törnvall 1988, s 28) Som inspirationskälla och utgångspunkt i ett moralutvecklande 
arbete, hänvisar Törnvall till ett av Blatts försök, där man använde sig av film. Törnvall anger 
att Blatt lät eleverna se ”Gudfadern”, varefter man diskuterade de moralfrågor som väcktes i 
filmen.(Törnvall 1988, s 26) Rollspel, debatter och lekar som eleverna själva fått forma, samt 
filmvisning, är förslag som Hersh, Paolitto, och Reimer ger, på metoder som hjälper eleverna 
att förstärka känslan av att ”vara i någon annans skor”.(Hersh 1979, s 165) 
 
De samhällsorienterande ämnena är till sitt innehåll fulla av mänskliga relationer och förveck-
lingar. Möjligheterna till att dra fram dessa situationer i ljuset, och använda dem i ett mo-
ralutvecklande arbete, togs enligt Törnvall tillvara i den stora Boston-Pittsburg-studien, som 
genomfördes av Kohlberg, Colby och Fenton, i slutet av 70-talet. (Törnvall 1988, s 28) Berg-
ling refererar till denna studie, och hävdar att man varken ändrade kursmaterial eller kurspla-
nering, utan helt enkelt ”skapade moraldilemman som skulle passa in i den problematik som 
ändå skulle behandlas.” (Bergling 1982, s 66) Törnvall hänvisar till samma studie som, enligt 
Törnvall, visar att dramatiseringar kan användas inom särskilda ämnesområden. Man lät 
eleverna identifiera sig med olika människor som berördes av ett dilemma man stött på under 
historiestudierna. (Törnvall 1988, s 28) Inom historieämnet ger Hersh, Paolitto och Reimer 
förslag på vilka sorts dilemman som kan vara givande att diskutera: Galileo trotsar kyrkans 
makt, Gandhi reser sig upp mot kolonialväldet, slavägare som beslutade sig för att betrakta 
slavarna som tre femtedels människor, osv. (Hersh 1979, s 220) 
 
Det finns flera rapporter om moralutvecklingsprogram baserade på litteraturundervisning, och 
Bergling fäster uppmärksamheten på den som han anser vara den mest utförligt genomförda; 
Garrod och Brambles. Man har använt sig av klassikern ”Huckleberry Finn”, och arbetat med 
den på ett sätt som Bergling menar skiljer sig från den sedvanliga textanalysen. Med ut-
gångspunkt i Kohlbergs moralutvecklingsteori, har man fördjupat sig i berättelsens karaktärer 
och deras ställningstaganden. Under diskussioner kring detta, var också tanken att eleverna 
skulle lära sig urskilja vissa attityder och värderingar hos varandra. Om arbetet med litteratur 
har Bergling sagt följande: 
 

”När den litterära kvalitén är hög, framstår de omskrivna gestalterna och deras 
åsikter lika klart och verkligt som åsikterna hos övriga medlemmar i diskussions-
gruppen. Därför krävs en ansenlig inlevelseförmåga hos eleverna för att tillfreds-
ställande leva sig in i dessa fiktiva perspektiv. Eleverna måste lära sig lyssna 
medkännande på sina kamrater och försöka förstå deras utgångspunkter. Det är 
detta rolltagande, denna inlevelse som är utgångspunkten i Garrod och Brambles 
program.” (Bergling 1982, s 67-68) 

 
En annan viktig del av utvecklingen, som betonas av Bergling, är att som elev få ingå i ett 
fungerande klassråd. I ett sådant gynnas i synnerhet fyra områden inom moralutvecklingen, 
(1) lydnad och ansvar, (2) demokrati, (3) konfliktlösning och (4) arbetsplanering. (Bergling 
1982, s 60-61) Enligt Hersh, Paolitto och Reimer, menade Kohlberg att eleverna, för att förstå 
demokratin, måste få tillfälle att fungera i en sådan. Detta, samt interaktionen mellan lärare och 
elev, är ingredienser som kan utgöra grunden för en moraliskt utvecklande miljö för barnen. Ett 
centralt begrepp i Kohlbergs resonemang runt skolan, är ”den dolda läroplanen”, dvs. den 
osynliga interaktion och de underförstådda budskap som ständigt överförs på sidan av den 
egentliga undervisningen. Detta dolda vill Kohlberg, enligt Hersh, Paolitto och Reimer, utnyttja 
till att innehålla ett moraliskt fostrande samspel, lärare och elev emellan. (Hersh 1979, s 109) 
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Ekholm och Sandgren, genomförde i mitten av 70-talet, ett moralutvecklande projekt kallat 
SOS-projektet. Syftet var att påverka mellanstadieelevers medmänskliga förståelse, och mo-
raluppfattning. Här indelades eleverna i grupper, och fick under en period arbeta med olika 
känslor. Man lät eleverna arbeta med känslorna i rollspel, vilkas form och innehåll eleverna 
själva svarade för. Efter några dagar spelade man upp sina rollspel för den övriga klassen, 
varefter klassen tillsammans analyserade de känslor som rollspelen berört. En hemuppgift gavs 
också, där eleverna fick som uppgift att göra någon i hemmet glad, och sedan redovisa huruvida 
man lyckats. Tillsammans analyserade man sedan i klassen, vad det var som gjort att de olika 
familjemedlemmarna blivit glada av det som eleverna gjort. Då man arbetade med känslan 
”besvikelse”, var istället uppgiften att under en dag göra läraren besviken, dock utan att skada 
denne. Efteråt samtalade läraren med klassen om experimentet. I ett fall hade läraren blivit 
besviken, men inte uppfattat att det inträffade hörde ihop med experimentet. Detta ansågs vara 
en väl genomförd uppgift. (Ekholm, Sandgren 1974 s 11-38) 
 
4.5 Kommentar - det praktiska arbetet i klassrummet 

Att leda eleverna fram till nya insikter utan att påverka deras egna ställningstaganden och 
värderingar, är en uppgift som kan passa in i all sorts undervisning. Dock kan det vara av värde 
att, för att kunna motivera de metoder man använder sig av, samt kunna formulera rimliga mål 
för sin undervisning, skaffa sig kunskap om vad andra sagt om moralutvecklingen. Denna 
kunskap hjälper oss också tolka klassrumssituationer, och på bästa sätt fungera som stöd och 
”bollplank” för eleverna, när de rustar sig och skaffar sig verktyg för de ställningstaganden som 
måste göras i livet. Vad klassrumsklimatet beträffar, gäller samma förutsättningar för mo-
ralutvecklingsarbetet som för övrig undervisning. En trygg miljö är en grundläggande förut-
sättning, samt att inget ska begäras av eleverna som de rimligen inte behärskar. Att bedöma vad 
som bör krävas av eleverna, för att de både ska utmanas och känna sig trygga, hör till peda-
gogens kompetens. 
 
Något som kan upplevas som ett svårt beslut, är vilka typer av frågeställningar man ska välja att 
arbeta med. Ska man överhuvudtaget ställa eleverna inför valsituationer, eller finns det andra 
sätt att arbeta med moraliskt utvecklande processer? Här tror jag att det behöver betonas, hur 
viktigt det är att man som lärare känner sin elevgrupp, för att kunna arbeta fram konstruktiva 
metoder. Detta gäller både arbetssätt och vilken typ av frågor man hanterar i arbetssättet. Det är 
också viktigt att ta fasta på vad det är man vill uppnå. Anser man att utvecklandet av den 
kognitiva kompetensen, som stimuleras till utveckling genom tankeövningar, räcker för att 
gynna eleverna moralutveckling, eller bör man även verka aktivt för att via känslomässiga 
övningar, (som exempelvis rollspel eller hanterandet av verkliga problem i klassen), utveckla 
förmågan till rolltagande? Då många forskare anser att dessa båda kompetenser går hand i hand, 
anser jag att vi i skolan borde verka för utveckling av båda egenskaperna. Bland andra menar 
Bergling att diskussioner kring moraliska problem, och träning i rolltagande, är den bästa 
kombinationen. (Bergling 1982, s 60) 
 
Vidare anser jag att Saltzstein kommenterar de frågor jag tagit upp kring arbetet med mo-
ralutveckling i skolan, på ett sätt som inger hopp inför det praktiska arbetet med eleverna. Det 
kan tyckas förvirrande då forskares meningar går stick i stäv med varandra; något som i värsta 
fall kan få oss pedagoger att helt välja bort de områden där åsikterna går isär. Liksom Saltzstein 
tror jag på en kombination av det som sagt om till exempel hypotetiska eller verklighetsför-
ankrade dilemman. Vidare menar Saltzstein att den kritik som riktats mot Piaget och Kohlberg, 
visserligen är värd att ta tillvara för att öka vår kunskap och förbättra våra metoder, men inte bör 
ses som försök att förkasta det som Piaget och Kohlberg lärt oss om barns utveckling och 
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sociala liv. Genom fortsatta fältstudier, och moralutvecklingsarbete, kan vi lära oss mer om 
relationen mellan kognitiva och känslomässiga aspekter i moralutvecklingen. (Saltzstein 1983, 
s 117) 
 
Jag valde att även beskriva något om de praktiska försök och tips som funnits att tillgå. Då jag 
studerade de olika försök som gjorts, blev det tydligt att den vanligaste formen av moralut-
vecklande arbete, är den då ledaren presenterade ett dilemma, varefter gruppen får ta ställning, 
argumentera för sina egna åsikter, försöka övertyga varandra, och därav stimuleras till nya 
tänkesätt. Men om man liksom Kohlberg önskar att utnyttja den ”dolda läroplanen” till att 
fungera moralutvecklande, tolkar jag det som nödvändigt att allt skolarbete bedrivs i en mo-
ralutvecklande anda. Då behövs etiskt/moraliskt perspektiv inom samtliga ämnen, samt en på 
skolan fungerade demokrati, som kan fungera som modell för hur en demokrati bör se ut. De 
tips och förslag som ges under rubriken ”Hur kan man gå tillväga?” ger ingalunda en hel-
täckande bild av hur ett sådant arbete kan se ut. Hur man ”översätter” målen till konkreta 
metoder och arbetssätt, hör dock, som jag tidigare hävdat, till pedagogkompetensen, varför jag 
inte lagt så stor vikt vid planeringsdetaljer i denna uppsats. De exempel som jag ovan presen-
terat, representerar olika tillvägagångssätt då man önskar arbeta moralutvecklande inom 
skolan. Exemplen visar hur man kan: 
 

 integrera ett etiskt/moraliskt perspektiv i enskilda ämnesområden, (Boston-Pitts-
burg-studien inom samhällsorienterande ämnen, litteraturundervisning, drama). 

 arbeta med särskilda teman som anknyter till relationer och manar till etiska ställ-
ningstaganden, (filmvisning, SOS-projektet). 

 arbeta fortlöpande i klassen med etiska och demokratiska frågor, (klassråd, anteck-
nandet och hanterandet av frågor som uppkommer under en skolvecka). 
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5. Den empiriska undersökningen 

5.1 Bakgrund och upplägg 

Som jag nämnde i början av denna uppsats, har jag tidigare provat på att arbeta med etiska 
frågor i skolan. Då lät jag elever i årskurserna 2 och 3, ställas inför en del moraliska dilemman, 
som låg nära deras egen vardag. Därefter genomförde jag så kallade värderingsövningar, då 
eleverna individuellt fick ta ställning för eller emot ett påstående, för att senare ge argument för 
sitt eget val. Efter detta diskuterade vi andra möjliga lösningar, och jag gav eleverna nya 
aspekter på problemen, som i vissa fall fick dem att ändra sitt beslut, och i andra fall hålla fast 
vid det. Trots att jag i stort sett var nöjd efter mina enstaka lektionspass, var jag ändå inte helt 
tillfredsställd. Den övergripande känslan var, att jag borde ha haft mer förkunskaper om barnen 
och deras sätt att resonera, innan jag givit mig i kast med att stimulera deras tänkesätt i nya 
banor. På vilken nivå skulle jag ha börjat mitt resonemang? Vilka frågor hade varit mest 
angelägna att ta upp? Dessa reflektioner resulterade i den undersökning jag vill presentera i 
denna empiriska del av min uppsats. 
 
Genom litteraturstudier har jag kommit till den slutsatsen, att en förutsättning för ett bra mo-
ralutvecklingsarbete, är att man som lärare har en genomtänkt, och för eleverna lämplig ut-
gångspunkt. Detta konstaterande gjorde jag bland annat efter att ha tagit del av Carlströms 
delrapport från Karlskronaprojektet, där man i en skola i Karlskrona, aktivt arbetat med barn 
och ungdomars attityder. Rapporten går under namnet ”Kan barns och ungdomars moralut-
veckling påverkas?”, och beskriver hur man försökt påverka elevers normer, genom att sätta in 
det man kallat ”generella åtgärder”. Dessa generella åtgärder var en del av undervisningen, och 
skedde i samarbete med polisen och socialförvaltningen. Efter denna, som man kallade positivt 
normbildande påverkan, genomfördes ett Kohlberginspirerat test, som dock inte kunde visa på 
någon utveckling bland eleverna. Då man analyserade projektet, stödde man i huvudsak sitt 
misslyckande på Festingers dissonansteori, vilken enligt Carlström går ut på att då en individ 
påverkas i en riktning som strider för mycket mot den egna åsikten, uppstår en dissonans som 
orsakar konflikt hos individen. Detta i sin tur leder till att en motreaktion sätter in, vilket hindrar 
den utveckling som påverkan var menad att orsaka. (Carlström 1983, s 50-51) Hersh Paolitto 
och Reimer tar även upp risken med att överstimulera eleverna, vilket leder till att istället för att 
hjälpa dem utvidga sitt tänkande, pressa dem till ett tänkande de inte är redo för. (Hersh 1979, 
s 170) 
 
Mot bakgrund av detta har jag gjort en undersökning för att kunna bedöma från vilket ut-
gångsläge man lämpligen skulle kunna starta ett moralutvecklande arbete i en särskild klass. 
Jag vill återknyta till problemformuleringen i uppsatsens inledning, och i denna empiriska 
studie försöka besvara frågan, huruvida man i en kartläggning av elevernas moraliska nivå, kan 
forma en god utgångspunkt för moralutvecklande arbete. 
 
Ett moralutvecklande arbete kan förlora sitt syfte, om frågeställningarna och problemen som 
ska behandlas, ligger på en nivå som inte motsvarar de behov som finns i klassen. Dels gäller 
det att som lärare själv inta ett utgångsläge för diskussionen som väcker intresse, förståelse och 
engagemang, och dels att uppmärksamma rätt sorts problem. En situation kan rymma många 
olika aspekter, där en del handlar om sådant som eleverna känner behov att tala om, samt berör 
områden som eleverna har behov av att utveckla sina tankar kring. Samma situation kan också 
rymma aspekter och frågeställningar där eleverna utvecklat tankestrategier som inte ger ut-
rymme för vidare spekulationer, och därför inte kan engageras till vidare bearbetning av frågan. 
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För att i ett tänkt moralutvecklande arbete undvika detta, formulerade jag följande frågeställ-
ningar för min undersökning: 
 

Kan man utifrån sammanställningen av de svar undersökningen ger, bestämma 
vilka aspekter av moralproblemen som bör betonas, samt utifrån svaren se en 
struktur i klassen som kan vara till grund för exempelvis gruppbildningar? 

 
Teorin som ligger till grund för denna undersökning, är samma teori jag valt att lägga tyngd-
punkten på i den teoretiska delen av denna uppsats, den kognitiva utvecklingsteorin. De di-
lemman som använts i undersökningen följer Kohlbergs tanke om stadieutveckling. 
 
5.2 Undersökningsmetod 

Jag lät 23 elever i årskurs 9, (13 pojkar och 10 flickor), arbeta med ett häftesmaterial inne-
hållande sju berättelser som antingen krävde ett ställningstagande i ett dilemma, eller reflek-
terande kring en situation. I häftet fanns även ett antal frågor som rörde lag och rätt (bil. 1-8). 
Eleverna arbetade med häftet under en klocktimme. Innan arbetet startade betonades att frå-
gorna skulle besvaras individuellt, samt att testet var anonymt. Då jag presenterade materialet 
för eleverna, framhöll jag att den undersökning de nu skulle delta i hade som syfte att ta reda på 
vad de tyckte och tänkte i dessa frågor, samt att det inte fanns något facit, eller några självklara 
svar. Detta för att i möjligaste mån motverka att eleverna svarade på det sätt man tror är ”rätt”. 
 
Vid insamlingen av elevernas svar, markerade jag ett ”P” på pojkars svar, och ett ”F” på 
flickors svar. Därefter märktes varje svarshäfte med ytterligare en bokstav, från A till X. Varje 
elevs svar fick således en egen kod bestående av två bokstäver, där den första anger kön, och 
den andra ger möjlighet att följa en individs svar i samtliga frågor. 
 
I analyserandet av intervjusvaren, har jag använt mig av en fenomenografisk forskningsmetod. 
Kännetecknande för detta, är att kategoriserandet av intervjusvaren syftar till att hitta så stor 
spridning i svaren som möjligt. Elevsvaren sammanställdes i olika scheman, utifrån vilka jag 
sedan sökte uttolka klassens sammansättning i etiska frågor. Sammanställning och tolkning av 
elevsvaren tillhör även undersökningsmetoden, då jag i utvärderingen av undersökningen även 
sett till min egen insats som tänkt ledare i ett moralutvecklande arbete. 
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6. Presentation av dilemman och frågor 

Här följer en kort beskrivning av häftesmaterialet. En mer djupgående beskrivning av vad 
materialet kan hjälpa oss förstå, ges vid bedömningen av svaren. 
 
Medicinen (bil. 1) är mera känd som ”Heinz dilemma”, och är ett av Kohlbergs egna dilemman. 
Här står principen om livets värde, mot principen om laglydnad. Det finns även ytterligare en 
aspekt i dilemmat, nämligen den om principen att rädda liv ökar i vikt om personen i fråga har 
en personlig anknytning till den vars liv ska räddas. 
 
Klasspengarna (bil. 2) beskriver en situation som ligger nära elevernas egen vardag. Dilemmat 
i denna situation ligger i att antingen följa principen om sanning och rättvisa, eller låta en 
”dålig” person ta skulden till förmån för den egna bästa vännen. Relationen står i konflikt med 
det som av de flesta skulle bedömas som rätt sak att göra. Vidare ställs också frågan huruvida 
den bästa vännen borde straffas för sitt felaktiga beteende. 
 
Lagar och regler (bil. 3) är rubriken över ett antal frågor som behandlar lag, rätt och sanning. 
Dessa frågor är starkt förankrade i Kohlbergs stadiebeskrivning, då stadierna ofta beskrivs 
utifrån synen just inom dessa områden. 
 
Fallet Erik (bil. 4) beskriver en för barnen säkerligen välbekant situation, som inspirerats av en 
situation Bergling beskrivit (1982, s 61-64). Här ligger utmaningen i att tolka en jämnårig 
pojkes jobbiga och provokativa beteende, och kunna förstå att beteendet kan beror på olyckliga 
omständigheter. Bergling refererar till Kohlbergs stadieteori, och menar att barns bedömning 
av ”Eriks” situation, säger en hel del om deras moraliska utveckling. 
 
Femåringar (bil. 5), konstruerades efter modell av Schallerbergers dilemma, som enligt Berg-
ling hade som syfte att undersöka barns uppfattning om nyttan med straff. (Bergling 1982, s 18) 
Det Schallenberger kom fram till har senare utvecklats av Piaget i dennes teorier kring ef-
fektmoral och avsiktsmoral, där man i den förra varianten bestraffar en gärning i förhållande till 
hur stor skadan varit, och den senare ser till tanken bakom handlingen, (se kap. 2.3.1) 
 
Läkarens val (bil. 6), beskriver en situation som ligger långt från barnens egen verklighet. 
Dilemmat är konstruerat utifrån Kohlbergs högre stadier som representerar en syn där alla 
människor har lika värde, oavsett vilket liv man lever. Situationen kräver också att eleven väljer 
vilken slags motivering man föredrar att använda sig av. 
 
Disketten (bil. 7) ligger även den, långt ifrån elevernas egen vardag. Dilemmat ligger i att ta 
emot ett frestande affärserbjudande, som dock strider mot rättvisa och ”fair play”. Efter ett eget 
ställningstagande, får eleven även välja motivering till valet att inte ta emot erbjudandet. De 
alternativ som ges, är starkt förknippade med Kohlbergs stadiebeskrivning. 
 
Skämtet (bil. 8) beskriver en situation som ligger nära elevernas vardag. Här står valet mellan 
att såra en person genom att berätta sanningen, eller, för att skydda denne samt dölja en egen 
dumhet, modifiera sanningen. Denna situation kan i bedömningen av svaren ställas mot svaren 
till Lagar och regler, där en fråga lyder ”Ska man alltid tala sanning?” 
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6.1 Hur undersökningsresultaten behandlats 

Då de dilemman och frågor jag låtit eleverna svarat på baseras på den kognitiva utvecklings-
teorin, har det känts naturligt att i de fall svarsalternativ getts, förankra dessa alternativ i 
Kohlbergs stadiebeskrivning. Dock vill jag betona att detta inte betyder att jag utifrån elevernas 
svarsval, stadiebestämt eleverna. Även om barn, i en testsituation föredrar de argument som 
baserats på exempelvis det sjätte stadiets principer, anser jag att det vore att feltolka Kohlbergs 
teori, om man i dessa fall drar slutsatsen att barnen befinner sig på denna nivå. Kohlbergs teori 
är, anser jag, alldeles för komplex en sådan slags tolkning. Detta blir även tydligt då man 
betänker att Kohlberg själv menar att endast en minoritet av vuxna människor når till den 
postkonventionella nivån (stadierna fem och sex). (Omnämns bl a av Jende 1987, s 13). 
 
Trots att det finns utarbetade manualer att följa, både i bedömning av klassiska ”Kohl-
berg-dilemman”, och dilemmaberättelser som ligger närmre elevers vardag, (dessa manualer 
omnämner bl a Hagman 1995, s 85, samt Craaford & Hedengren 1988, s 10), har jag valt att inte 
använda mig av sådana i detta fall. Detta val grundar sig på att en sådan bedömning inte 
motsvarar det syfte jag har med denna undersökning. Då jag med denna empiriska undersök-
ning ämnar besvara om man på detta enkla sätt, som lärare kan genomföra en kartläggning av 
eleverna, ligger snarare poängen i att inte använda sig av de manualer som forskningen an-
vänder sig av. 
 
Min sammanställning av elevsvaren syftar till att på ett enkelt och överskådligt sätt, se vart 
majoriteten befinner sig, vilken spridning klassen har, samt upptäcka eventuella motsägelser i 
elevers sätt att resonera, som vore av värde att ta upp i det faktiska arbetet med moralutveck-
ling. Sammanställningen syftar alltså inte i första hand till att kontrollera hur enskilda elever 
resonerar, även om man, om man så önskar, kan följa en individs svar genom olika scheman. 
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6.2 Sammanställning av svaren till ”Medicinen!” 

Schemats svarskategorier är hämtade från dilemmats givna svarsalternativ. 
 
 Stjäla åt frun Inte stjäla åt frun 
Stjäla åt 
främling 

1. FE, PH, Fl, FJ, FK, FO, PR 2. 

Inte stjäla åt 
främling 

3. PA, PB, PF, FG, FM, PP, PS, 
PT, PU, PX 

4. PC, FD, FL, FN, PQ, PV 

 
Exempel på svar i kategori 1: ”Det är inte rätt att stjäla, men i detta fall är det ju ett måste. 

Främlingens liv är väl också lika mycket värt,” (FJ) 
Exempel på svar i kategori 3: (Angående frun:) ”Om man verkligen tycker om någon så gör 

man nog alltför den personen. (Angående främlingen:) ”Man vill ju inte hamna 
i fängelse för någon annans skull” (PB) 

Exempel på svar i kategori 4: ”För att man inte ska ta lagen i egna händer”(PV) 
 
Schemat visar att det i klassen finns tre starka läger; att stjäla åt båda, stjäla åt frun, samt inte 
stjäla åt någon. Inom varje åsiktskategori har eleverna givit goda argument. Det är också tydligt 
att kategori 1 i denna klass domineras av flickor, medan kategori 3 domineras av pojkar. 
 
Då vi nu har ett läge där tre åsikter är relativt jämnt representerade, skulle jag vilja utnyttja detta 
tillfälle till att låta eleverna arbeta med den grupp kamrater som valt samma lösning på di-
lemmat. För att gå vidare, stärka sina egna argument, och eventuellt omvärdera egna åsikter, 
behövs vidare utmaning. Jag skulle presentera följande tankeutmaningar för de tre åsikts-
grupperna som underlag för diskussion inom gruppen: 
 
Kategori 1: Denna åsikt bygger på att frun och främlingen är lika mycket värda, vilket är ett 
ställningstagande som måste uppmuntras. Att alla människor har lika värde, är ett faktum 
skolan har som ansvar att förmedla. Detta betyder att det inte finns någon anledning att ifrå-
gasätta huruvida deras argument håller; om alla resonerade så i världen vore det en idealisk 
värld. Vad jag skulle vilja utmana dessa elever med, är dock den verklighet som inte stämmer 
överens med denna övertygelse. För att få dem att nyansera sin bild, och inse kontrasterna 
mellan det man anser är rätt, och det man sedan handlar efter, skulle de kunna diskutera vad 
orsaken skulle vara, till att hjälpa en familjemedlem på detta sätt. Skulle beslutet vara grundat 
på rädslan att förlora denne, eller skulle det vara grundat på uppfattningen om vad som är rätt 
eller fel att göra? Vidare kunde man fundera över om man av samma orsak skulle hjälpa en 
främling. Är det någon skillnad på motiven i de olika fallen? Har man ansvar att riskera sin egen 
välfärd för att hjälpa andra? För att dessa elever ska bli styrkta i sin positiva människosyn, kan 
det också vara av värde för dem att ges tillfälle att fundera över människor eller organisationer 
som offrar något för att arbeta för det de tycker är rätt. 
 
Kategori 3: Dessa elever har troligen handlat utifrån vad de själva skulle ha gjort; nämligen 
hjälpa en kär familjemedlem, men inte kunna tänka sig offra så mycket för en vilt främmande 
människa. Det är heller ingen åsikt de ska klandras för. Dock kan det vara idé att medvetan-
degöra vad det är som ligger bakom beslutet. Vad styr ”Harry” då han väljer att hjälpa sin fru 
men inte främlingen? Är det hans personliga känslor, eller känslan av vad som är rätt och fel? 
Något som jag också tror kan utmana dessa elever till att ytterligare tänka igenom sina argu-
ment, vore att formulera ett brev innehållande vad man skulle säga till denne främling som ber 
om hjälp. 
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Kategori 4: Av elevsvaren att döma, styrs dessa elever styrs troligen av två olika sätt att tänka. 
Det ena är en övertygelse om att samhället inte på något sätt kan gynnas av att man tar lagen i 
egna händer, man styrs av en djupt rotad princip, och det andra är en rädsla för att själv råka i 
trångmål, och då inte alls finnas tillhands för frun. Det jag tycker är intressant att ta fasta på här, 
är vilken syn dessa elever har på lagen. Jag tror att dessa elever kan nyansera sin bild genom att 
diskutera frågor som rör lagarna. Vad ska lagarna göra? Vad ska lagarna visa? Kan gruppen 
komma överens om hur Harry skulle göra ifall han var säker på att inte bli åtalad för sitt brott? 
Vad ska Harry säga till sin fru? Vad tror man att frun skulle vilja att Harry gjorde? Vad vore 
värst för Harry; att förlora sin fru eller hamna i fängelse? Kan man resonera så? 
 
Då eleverna arbetat med kamrater som haft samma utgångspunkt, har de inte behövt inta någon 
försvarsställning i diskuterandet av frågorna. Målet är ju inte att eleven i första hand ska ändra 
sitt ställningstagande, utan stimuleras till att bättre kunna argumentera för, och motivera sina 
åsikter. Om man efter arbetet med dilemmat fortfarande har tre starka läger, kan det vara 
värdefullt att låta dem argumentera med varandra. 
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6.3 Sammanställning av svaren till ”Klasspengarna” 

Schemats svarskategorier är hämtade från dilemmats givna svarsalternativ. 
 
 Inte säga något Tala med 

klassföreståndaren 
Annan lösning 

Mia ska 
straffas 

1. PC, PH, FM, PS 2. PA, FE, FN, PU 3. PB 

Mia ska inte 
straffas 

4. FO, PX 5. PF, FK, FL, PQ, PT, 
PV 

6. FD, FG, Fl, FJ, PP, 
PR 

 
Exempel på svar i kategori 1: ”Ge en 20-lapp till Robban” (FM) ”Johan ska slänga Mias 

jacka” (PC) 
Exempel på svar i kategori 2: ”Jo, för det är bäst att säga som det är. (…) Jag tycker inte hon 

får följa med på resan.” (FN) 
Exempel på svar i kategori 4: ”För att Mia är hans kompis och det är synd om henne eftersom 

någon retat henne för hennes jacka. Om han berättar blir de säkert ännu elakare 
mot henne.” (FO) 

Exempel på svar i kategori 5: (Varför klassföreståndaren ska underrättas.) ”För att det är fel att 
klassen anklagar den som är oskyldig.” (Varför Mia ej ska straffas:) ”För att 
hon behövde pengarna. ”(PF) 

Exempel på svar i kategori 6: ”Lämna tillbaka jackan och lämna pengarna anonymt.” (PR) 
 
(Övriga förslag på lösningar ledde alla till att stölden reddes ut. De flesta valde att låta Johan 
övertala Mia att själv erkänna ut stölden.) 
 
Schemats svarskategorier är hämtade från dilemmats givna svarsalternativ. 
 
 Valet är beroende av Johan och Mias 

vänskap 
Valet är ej beroende av Johan och 
Mias vänskap 

Robban 
förtjänar 
anklagelsen 

1. PC, PH, PR 2. PP 

Robban 
förtjänar inte 
anklagelsen 

3. PB, FD, FM, FN, FO, PS, PV, PX 4. PA, FE, PF, FI, FJ, FK, FL, 
PQ, PT, PU 

 
Exempel från kategori 2, på att Robban förtjänat att bli anklagad: ”Det är rätt åt honom’’ (PP) 
Exempel från kategori 3, på att Robban inte förtjänat anklagelsen: ”Det är bra att Mia är elak 

tillbaka, men det är ändå inte bra att han får skulden för något han inte gjort” 
(FO) 

 
I denna fråga är klassen relativt splittrad. En svag majoritet vill inte se Mia straffad, och de 
flesta vill att stölden ska redas ut. Fyra elever menar att Mia inte ska anges, eller bekänna sig 
som tjuven, men ändå straffas. Tre av dessa elever anser även att Robban förtjänar att ta skulden 
för Mias stöld. En klar majoritet anser dock att Robban inte förtjänat att anklagas för stölden. I 
frågan om Johan i sitt agerade borde ta hänsyn till sin vänskapsrelation med Mia, är klassen 
delad i två jämna läger. Bland dem som inte vill ta hänsyn till vänskapsrelationen, väljer 
samtliga att låta stölden bli utredd. Åtta av dessa elva elever vill även se Mia straffad. 
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Det jag finner intressant i dessa kombinationer av svarsalternativ, är synen på straff, och nyttan 
av att sanningen kommer fram. Vad betyder det att så många som 14 elever inte vill se Mia 
straffad på något sätt? Vad vill de nio som vill se Mia straffad, att straffet ska leda till? En syn 
på straff verkar vara att rättvisa ska bli skipad. Detta grundar jag på det faktum att flera elever 
ger som förslag på straff ”att betala tillbaka”. Andra, som inte vill se Mia straffad, ser återbe-
talningen som en självklar del av att sanningen kommer fram. Den lilla grupp som väljer att låta 
Mia komma undan utan att bli avslöjad, men också menar att Johan ska se till att hon får ett 
straff, är visserligen liten, men borde ändå uppmärksammas i arbetet kring frågan. Frågan om 
Robban förtjänar att anklagas, bör också diskuteras. Utifrån den information detta dilemma 
kunnat ge om klassen, finner jag det nödvändigt att reda ut: 
 

 vad ett straff syftar till; hämnd, skipande av rättvisa, eller markering och uppmaning till 
bättring hos den som handlat fel? 

 om straff är viktigare än sanningen, eller vice versa, 
 huruvida det är viktigt eller inte, att sanningen kommer fram, så att alla felaktiga 

misstankar kan upphöra. 
 
En fråga som även kan knytas till dilemmat ”Medicinen”, är den om man ansvarar mer för att 
skydda de personer som står en nära. Det finns inget påtagligt samband mellan dem som låtit 
fruns välfärd gå före främlingens, i ”Medicinen”, och de som säger sig ha tagit hänsyn till 
vänskapsrelationen i ”Klasspengarna”. (Fem av de sju som valde att låta frun gå före främ-
lingen, vill dock inte se Mia straffad, medan endast tre av dem ansåg att detta val var beroende 
av vänskapen.) Jag tycker dock att det är värt att ta upp vilka konsekvenser som uppstår av valet 
mellan att låta sig påverkas av vänskapen, och att inte göra det. Det faktum att klassen är delad 
i två läger, behöver inte visa annat än att man tänker på olika aspekter, och tolkar situationen 
olika; något som jag ser som ett spännande utgångsläge för diskussion. 
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6.4 Sammanställning av svaren till ”Lagar och regler” 

Svarskategorierna är baserade på de svar eleverna själva formulerat 
 
Varför 
finns 
lagar?  

För att avskräcka 
människor från att 
göra fel 

För att hålla ordning i 
samhället 

För att göra de viktiga 
principerna i livet tydliga 

Varför 
följer jag 
lagen?  

   

För att 
slippa 
straffas/ 
skadas 

1. PF, FI, PQ 2. PC, PS, PV, PX 3. 

”För att 
man ska” 

4. PA, PB, FG, FM, 
FN 

5. FE, FJ, FO, PP, PR, 
PU 

6. 

För att 
ordningen 
ska bestå 

7. 8. 9. 

För att 
lagen står 
för det jag 
anser är 
rätt 

10. 11. FD, PT 12. 

 
        Bortfall: PH, FK, FL 
 
Exempel på svar i kategori 1: (Vad lagar är bra för:) ”För att man inte ska göra dumma saker.” 

(Varför jag själv följer lagen:) ”För att man kan ju få böta …” (FI) 
Exempel på svar i kategori 2: (Vad lagar är bra för:) ”Se till att det blir ordning i samhället” 

(Varför jag själv följer lagen:) ”För annars bli man straffad.” (PS) 
Exempel på svar i kategori 11: (Varför jag själv följer lagen:) ”Jag vill att vi ska ha ett gott 

samhälle, och man ska göra mot andra som man vill att de ska göra mot en 
själv.” (FD) 
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Svarskategorierna är baserade på de svar eleverna själva formulerat. 
 
 En lag kan inte 

ändras 
En lag kan kanske 
ändras 

Man kan ändra lagar 

Jag skulle aldrig 
bryta lagen 

1. 2. FN 3. PF, FJ, PV 

Jag skulle kunna 
bryta en lag för 
att hämnas 

4. 5. 6. PB 

Jag skulle kanske 
kunna bryta en 
lag 

7. FE, FI 8. PR 9. FG, FM, FL, FO, PS 

Jag kan begå 
”små” lagbrott. 
(Gå mot röd 
gubbe, kopiera 
en film, osv.) 

10. 11. PU 12. PC, FD, PP, PT, PX 

Jag kan bryta 
lagen om nöden 
kräver det 

13. PA 14. 15. PH 

 
        Bortfall: FK, PS, PQ 
 
I klassen finns två olika uppfattningar om lagen representerade; en grupp beskriver lagen som 
främjande av samhällsordningen, medan en grupp beskriver lagen som det som avskräcker och 
hindrar människor från att ”göra fel”. Inom båda dessa läger finns även två skilda uppfattningar 
om det egna förhållandet till lagen. En svag majoritet motiverar sin lydnad gentemot lagen med 
fraser som ”för att man ska”, ”för att de är till för att följas”, osv., medan den andra gruppen 
åberopar risken att själv bli straffad eller skadad, om man inte följer lagen. Endast två elever 
hävdar att man följer lagen för att den representerar den livsstil man själv tror på. Dessa två 
elever hävdar vidare, liksom ytterligare fyra elever, att de kan tänka sig begå ”små” lagbrott, så 
som gå mot röd gubbe, kopiera en hyrd film, osv. I övrigt visar klassen ganska stor spridning i 
frågan om tillfällen då de kan tänkas bryta lagen. Fyra elever hävdar att de inte vid något 
tillfälle kan bryta lagen, medan åtta elever är osäkra i frågan. På frågan om en lag går att ändra, 
menar en relativt stor majoritet att detta är möjligt. 
 
Det jag anser vara mest anmärkningsvärt då man betraktar schemat över elevsvaren, är med 
vilken knapphet eleverna lyckats motivera varför de själva följer lagen. Av motiven att döma, 
tycker jag det förefaller som om den större delen av klassen, inte på ett tydligt sätt har klart för 
sig meningen med att följa lagen. Sju elever motiverar sin laglydnad med risken att annars 
skadas eller straffas; ett motiv som visserligen kan verka väl egocentriskt, men som dock håller 
som motiv. Anmärkningsvärt bland dessa elever, är dock de fyra som menar att lagen finns för 
samhällets bästa, men trots detta inte ser sin egen laglydnad som en insats för samhället. 
Anmärkningsvärt är också, att den större delen av klassen inte motiverar sig med annat än att 
”lagen ska följas för att den ska det”. Bakom dessa ord kan givetvis många olika tolkningar och 
förklaringar ligga, men tydligt är åtminstone att eleverna har svårigheter att formulera de egna 
motiven när det gäller det var och ens ansvar i samhället. 
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Utifrån de slutsatser jag här dragit, skulle jag i ett vidare arbete uppmana eleverna att tänka 
igenom sin egen uppfattning om lagen. Utan påverkan av varandra eller av lärare, skulle de 
därefter få tillfälle att motivera nyttan med lagen, och meningen med att själv följa den. Dessa 
uppgifter skulle inte leda till en ny syn på lagen, men däremot ett utvecklande av argument som 
stöder den syn eleverna nu har. Först därefter skulle det vara av värde att konfrontera varandra, 
och diskutera lagars natur, huruvida människan har fallenheten att följa överenskommelser, 
eller bryta mot dem, huruvida lagar lockar till brott, eller avskräcker, samt liknande frågor som 
leder fram till en mer utvecklad bild av vad lagen är, och på vilka villkor vi som individer kan 
tänkas följa dem. 
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6.5 Sammanställning av svaren till ”Fallet Erik” 

Svarskategorierna är baserade på de svar eleverna själva formulerat 
 
Syn på Erik 
 
 
Syn på åt-
gärd  

”Erik är 
elak” 

”Erik känner sig 
utstött och beter 
sig som han gör 
för han vill bli 
bättre 
behandlad” 

”Erik har kanske 
problem som de 
andra inte vet om” 

”Eriks beteende kan 
rättfärdigas i en 
sådan situation som 
man kan anta att han 
befinner sig i.” 

”Det ska vara 
rättvist. Man 
ska lyda och 
Erik ska 
straffas.” 

1. PA, PC, 
FO, PR, PV 

2. PS 3. 4. 

”Erik ska 
tillrättavisas 
för att lära 
sig rätt 
beteende.” 

5. 6. PP 7. FL, PQ 8. 

”Erik ska ej 
straffas. 
Problemet 
blir inte 
bättre av 
det.” 

9. 10. FE, PF, Fl, 
FK, FM, FN 

11. FG, PT, PU 12. FD 

 
        Bortfall: PB, PH, FJ, PX 
 
Exempel på svar i kategori 1: ”Erik är en dryg unge som borde bygga upp utställningen igen.” 

(PV) 
Exempel på svar i kategori 10: ”Erik är som han är för att alla är dumma mor honom. Om 

klasskompisarna är snälla mot honom är han kanske snäll tillbaka.” (FM) 
Exempel på svar i kategori 11: ”Erik ska gå i en specialklass och gå till en psykolog och prata. 

Erik kanske har problem hemma med familjen.” (PU) 
Exempel på svar i kategori 12: ”Man kan ju inte straffa honom, ingen blir ju snällare av det. 

Däremot kanske Erik blir illa behandlad hemma och vet inget annat sätt att 
uppföra sig på.” (FD) 

 
Den större delen av klassen anser ej att Erik ska straffas, medan tre betonar att man ändå bör 
markera att Erik handlat fel. Sex elever vill se Erik straffad, och fem av dessa tolkar Eriks 
agerande som ett bevis för att han är elak, eller ”dryg”. En knapp majoritet bedömer Eriks 
agerande som ett försök att protestera mot den situation han är i på skolan. De flesta som angivit 
detta, menar även att Erik bör slippa straff. Fem elever drar paralleller mellan Eriks agerande 
och sin egen vetskap om att barn i svåra situationer kan agera på ett liknande sätt, medan en elev 
för resonemanget vidare, och menar att Eriks beteende kan försvaras, om han lever under svåra 
förhållanden, och inte uppfostrats till ett annat beteende. 
 
Vid åsynen av schemat över elevernas bedömning av Erik och hans situation, tycker jag mig se 
att det i klassen finns tre grupper; en grupp som enbart ser till Eriks aggressiva beteende, och 
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därav dömer honom som en otrevlig person, en grupp som tolkar det besvärliga beteendet som 
ett sätt att förmedla att han inte trivs med sin roll i klassen, och ytterligare en grupp som 
försöker förstå Erik genom att anta att han har problem som är svåra att tackla. 
 
Då en relativt stor del av klassen väljer att avfärda Erik som en besvärlig person som bör 
straffas, samtidigt som den största delen av elevernas svar pekar på en tolkning där Eriks hela 
livssituation inte finns medräknad, skulle jag utifrån detta vilja arbeta med elevernas inlevel-
seförmåga. De flesta av de elever som menar att Erik vill protestera mot sin situation i klassen 
genom sitt agerande, menar även att Erik inte ska straffas; något som kan betyda att man inte 
anser att han är fullt ut ansvarig för det som sker. För denna grupp elever, tror jag att en snabb 
utveckling kan ske mot att vidga bilden av Erik, och även ta hans liv utanför skolan i beräkning. 
Detta om man bara utmanar dem genom att ställa frågan hur det kunnat bli så från början, att 
Erik hamnade i en situation i klassen där han är utstött och illa omtyckt. Kan detta bero på Eriks 
eget beteende, och i så fall, vad orsakade detta beteende från början? Om hela klassen arbetar 
tillsammans, tror jag att de elever som redan funderat över vad roten till problemet kan tänkas 
vara, kan hjälpa sina kamrater från kategori 10, att vidga synen på Erik. 
 
Dock måste man ta i beräkning, att minst fem elever ser Eriks personlighet som roten till 
problemet. Innan man går in på det utvecklingsarbete jag ovan beskrev, måste man således ägna 
tid åt arbete som kan tänkas utveckla dessa elevers tänkande mot att reflektera mer över hur de 
själva och andra reagerar på det som händer omkring oss. Ett arbete som främjar inlevelse-
förmåga, och som ger tid till att utveckla det egna reflekterandet kring relationer, är dock inte 
bortkastad tid ens för de elever som kommit en bra bit på vägen, varför jag menar att det i denna 
klass vore av värde att arbeta en del med detta. Ett reflekterande arbete kring inlevelseförmåga 
och rolltagande, kan med fördel utföras både individuellt, i grupp, skriftligt, muntligt, med 
hjälp av dramaövningar, osv. För utvecklandet av inlevelseförmåga och förståelse för eget och 
andras beteende, tror jag det kan fungera som utgångspunkt att låta eleverna reflektera över: 
 

 huruvida det finns människor som inte vill bli omtyckta, 
 varför man ibland beter man sig illa, fastän man egentligen inte vill, 
 om det händer att man är sur och otrevlig mot någon, fast det egentligen inte är dennes 

fel, 
 hur en person som Erik skulle reagera om någon i klassen ansträngde sig för att vara 

snäll mot honom. 
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6.6 Sammanställning av svaren till ”Femåringar” 

Svarskategorierna är formulerade utifrån de val eleverna gjorde. 
 
Hur 
femåringarna 
bör behandlas 
 
Syn på straff  

Alla bör 
slippa 
straff 

Alla bör 
straffas 
likadant 

Erik ska 
straffas hår-
dare. Han 
ville vara 
elak. 

Maja ska 
straffas 
hårdare. Hon 
förstörde 
något dyrt. 

Erik ska ha 
lindrigare 
straff. Han 
förstörde något 
billigt. 

Brottslingar ska 
straffas. 

1. FI 2. PT, PV 3. 4. PH, PR 5. PA, PQ 

Det är viktigast 
att brottslingar 
får hjälp så de ej 
begår nya brott. 

6. FD, FK, 
FL, PP 

7. PU, PX 8. PB, PC, 
FE, FG, FO, 
PS 

9. 10. 

Ej svarat på 
frågan om syftet 
med straff. 

11. 12. FN 13. PF 14. FM 15. 

 
        Bortfall: FJ 
 
Exempel från kategori 6, på att samtliga bör slippa straff: ”Barn vill väl och tänker mer än 

vuxna på rättvisa. Erik bekämpade det, (som för honom) var orätt, med orätt. 
Maja vill överraska pappan och hon skulle nog bli väldigt ledsen och besviken 
om hon fick ett straff för sin ‘present’. Olles mamma kan ju alltid berömma 
honom för att han ville göra bordet finare, men att man inte ska rita på möbler.” 
(FD) 

Exempel från kategori 2, på att alla bör straffas likadant: ”Klart de ska straffas” (PV) 
Exempel från kategori 8, på att Erik bör straffas hårdare: ”… för han gjorde det för att han var 

arg på sin mamma.” (FE) 
Exempel från kategori 4, på att Maja bör straffas hårdare: ”… för att hon har målat den nya 

bilen.” (PR) 
Exempel från kategori 5, på att Erik ska ha ett lindrigare straff: ”Erik därför att ett par strumpor 

kostar ju nästan ingenting.” (PA) 
 
Tio av eleverna anser att femåringarna bör behandlas lika, medan de övriga anser att någon bör 
särbehandlas. I den senare gruppen ser fem av eleverna till skadans kostnad, medan de övriga 
sju ser till avsikten med det inträffade. Sju av eleverna menar att straffet har ett värde i sig själv, 
medan tolv elever väljer att betona vården av brottslingen, som en del av straffet. 
 
Utifrån de spridda svaren antar jag att det i klassen huvudsakligen finns två sätt att se på 
straffets natur och syfte. Inom dessa båda grupper finns flera variationer, där den tydligaste 
skillnaden är mellan det som Piaget kallar effektmoral och avsiktsmoral, (se kapitel 2.3.1). En 
intressant iakttagelse är, att ingen av de elever som bedömer femåringarnas beteende utifrån 
effekten av det, (PR, PH, FM, PQ, PA), menar att ett straff ska leda till att brottslingen får hjälp 
till ett nytt beteende. Vidare anser samtliga av de elever som valt enligt avsiktsmoralens krite-
rier (FG, PC, FE, PB, FO, PS), att det viktiga med straffet är vården av brottslingen, så att 
beteendet ändras. Om man bedömer avsiktsmoralen som resultat av en mer avancerad moral-
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bedömning, ser man här tecken på att en viss grupp elever innehar en mer nyanserad och kanske 
också mer genomtänkt uppfattning om brott och straff. 
 
En kombination som leder in på andra frågor, är den vi finner i kategori 6. Dessa elever anger 
att de tre femåringarna bör slippa straff, samtidigt som fyra av fem betonar vården av brotts-
lingen som en del av straffet. Om man nu anser att det största nyttan med straff är att leda den 
straffade in på rätt väg, kan man ställa sig frågan hur dessa elever motiverar att femåringarna 
inte ska tillrättavisas, och därigenom lära sig rätt beteende. Då jag åter igen gick igenom dessa 
elevers svar, fann jag att flera av dem angivit barnens ringa ålder som motiv till att de inte ska 
straffas. Man menade att femåringarna ändå inte skulle förstå varför de straffades. Här före-
faller elevernas syn på straff som mycket genomtänkt; om den som handlat fel inte kan ta till sig 
den vårdande/fostrande delen av straffet, faller också syftet med att straffa. 
 
Utifrån de två olika synsättet på straff som jag tycker mig ha skönjt i elevsvaren, skulle jag i 
denna klass fortsätta arbeta med att låta eleverna ytterligare utveckla sina argument kring detta. 
Målet är givetvis att samtliga ska få en nyanserad bild av förhållandet mellan brott och straff, 
och där man kan resonera om människorna bakom det man kallar ”brottslingar”. Detta, samt 
utvecklandet av en förståelse kring skillnaden mellan effekt- och avsiktsmoral, tror jag främjas 
i samtal kring: 
 

 vad som menas då man säger ”det är tanken som räknas”, 
 varför vi straffar brottslingar, 
 vilka som begår brott, 
 på vilket sätt man lär sig vad som är rätt och fel, osv. 
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6.7 Sammanställning av svaren till ”Läkarens val” 

Schemats svarskategorier är hämtade från dilemmats givna svarsalternativ. 
 

Eget val  
Val av motivering 
till att operera 
samtidigt  

Den 58-åriga 
kvinnan bör ope-
reras först. 

Den 19-årige mannen 
bör opereras först. 

Man bör 
operera 
dem 
samtidigt 

Sjukhuset kan 
stämmas för att 
personalen agerat 
orättvist 

1. 2. 3. 

Det är olagligt att 
inte operera dem 
samtidigt 

4. PH 5. 6. PC, FI 

De är lika mycket 
värda och förtjänar 
likadan vård, 
oavsett vad per-
sonalen tycker om 
dem. 

7. FN, FO, PP, PT, 
PU 

8. FL, PV 9. PA, PB, FD, 
FE, PF, FG, PJ, 
FK, FM, PQ, 
PR, PS, PX, 

 
Exempel från kategori 6, på att operera 58-åringen först: ”Hon har ju tre barn och han har sig 

själv att skylla.” (FI) 
Exempel från kategori 8, på att operera 19-åringen först: ”För att 58-åringen levt längre.” (PV) 
Exempel från kategori 9, på att operera den samtidigt: ”Dom är lika mycket värda.” (PS) 
 
En relativt stark majoritet hävdar att man ska operera 58-åringen och 19-åringen samtidigt. En 
grupp på sex elever skulle dock låta 58-åringen gå före 19-åringen, medan endast två menar att 
19-åringen borde opereras först. På frågan hur man som chefsläkare skulle motivera valet att 
operera patienterna samtidigt, svarar alla utom tre elever att de skulle betona patienternas lika 
värde. 
 
I denna fråga tycks klassen vara mycket enad. Detta kan tolkas på två sätt; antingen ställer sig 
eleverna lika till de grundläggande principer som detta dilemma berör, eller så är frågemateri-
alet till dilemmat utformat så att eleverna tycker sig ana vad man ”borde” svara. Anmärk-
ningsvärt i detta är den kombination vi finner i kategori 10 och 11, där eleverna föredrar 
motivationen som talar om patienternas lika värde, men samtidigt väljer att favorisera en av 
dem. Betyder detta att dessa elever väljer motivering utifrån vad de tror är ”rätt” motivering, 
medan de egentligen menar att en av patient borde gå före en annan? 
 
Då vi har åtta elever i klassen, som menar att en patient borde gå före en annan, anser jag att 
man bör följa upp denna fråga. Eleverna har givetvis rätt att göra sina egna bedömningar och 
val, men det kan även vara av värde att utmana deras argument med påståenden som säger: 
 

 att 19-åringen haft en trasslig uppväxt, men skulle gärna vilja få ordning på sitt liv. 
 att 19-åringen, om han överlever, kommer att skärpa sig och börja arbeta för ungdomar 

med problem. 
 att 58-åringen var en så kallad ”värsting” som ung, men lyckades ordna upp sitt liv. 
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 att man som läkare i detta fall, kanske inte vet tillräckligt om patienterna för att kunna 
göra en försvarbar bedömning. 

 
Då man av schemat att döma kan dra slutsatsen att den stora majoriteten anser att ett männi-
skoliv har ett okränkbart värde, tror jag det kan vara av värde för eleverna att tillsammans 
komma fram till vad begreppet ”människovärde” betyder för dem. Vad gör oss till människor? 
Vår intelligens? Vår egen vilja? Har man lika högt värde om man inte är normalintelligent, eller 
saknar förmåga att göra egna val? 
 

 53



 

6.8 Sammanställning av svaren till ”Disketten” 

Schemats svarskategorier är hämtade från dilemmats givna svarsalternativ. 
 
Eget val  
Val av 
motivering till att 
ej ta emot disket-
ten  

Anställer mannen och tar 
emot disketten 

Tar ej emot disketten, utan 
ber mannen gå. 

Vill inte riskera 
att bli upptäckt 

1. PV, PX 2. FN 

Samma sak kan 
hända en själv, 
om man anlitar 
sådana männi-
skor. 

3. FO, PP 4. PF 

Vill inte göra 
människor om-
kring besvikna 
med att inte leva 
upp till deras 
förväntningar. 

5. PC, PS, PT 6. PA, PB, FJ 

Det är ens plikt 
som medborgare 
och affärs-
man/kvinna att 
inte handla så. 

7. 8. FI, PQ 

Vill ej kränka den 
överenskommelse 
som gäller i 
samhället 

9. PR 10. FG 

Handlandet stri-
der mot egna 
principer 

11. FM 12. FE, FK, FL 

 
         Bortfall: FD, PH, PU 
 
I denna fråga finns eleverna spridda över nästan samtliga svarsalternativ. Klassen är delad i två 
läger; de som menar att de skulle ta emot disketten, och de som menar att de inte skulle göra det. 
Två motiveringar till att inte ta emot disketten är mer representerade i klassen än de övriga, 
nämligen motiveringen som tar hänsyn till förväntningar från människor runt omkring, och 
motiveringen där man påstår att handlandet strider mot egna principer. 
 
När eleverna är så pass spridda som man ser i detta schema, är det svårt att hitta en utgångs-
punkt som kan engagera den stora gruppen. Dilemmat manar måhända fram till arbete och 
samtal kring det egna samvetet, och på vilket sätt man tillåter sig själv att nå sina mål. Dessa 
frågor, anser jag, är mycket viktiga för elever att bilda sig en egen uppfattning om. Detta inte 
minst i de högre årskurserna där betyg och bedömning blir mer påtagligt. Då den största 
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gruppen angivit omkringvarande människors förväntningar som orsaken till att man inte 
använder oärliga metoder, kan det tjäna som första utgångspunkt att diskutera: 
 

 om man skulle fuska/handla oärligt ifall man var säker på att ingen fick veta det. 
 om det skulle göra någon skillnad, om man visste att alla trodde att man ljög och fus-

kade. Skulle man lika gärna kunna göra det då? 
 huruvida man skulle vara mer benägen att fuska och handla oärligt om ens familj tyckte 

att man skulle göra det. 
 
Även om en del av klassen kan tänka sig fuska/handla oärligt, medan en del inte skulle göra det, 
tror jag att dessa elever ändå kan samtala kring samma argument. För nyckelfrågan är, anser 
jag, inte om man kan tänkas fuska eller inte, utan vilka motiv som ligger bakom beslutet. Två 
elever kan ha samma argument för att inte fuska, men bedöma riskerna eller nyttan av fusket 
olika, och därav komma att handla olika. Samtal och annat arbete inom detta område, skulle 
kunna ha som syfte att få eleverna mer enade i de motiveringar som finns längre ned i schemat, 
och som står för ett personligt ansvar och en inneboende känsla av att vilja handla ärligt. 
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6.9 Sammanställning av svaren till ”Skämtet” 

Schemats svarskategorier är hämtade från dilemmats givna svarsalternativ. 
 
 Man ska alltid tala sanning Det är ibland bättre att inte 

säga sanningen. 
Peter bör säga 
sanningen till 
Nina 

1. FE, PH, FN, PQ, PT, PU 2. PA, PB, PC, FG, FI, FJ, FK, 
FL, FO, PP, PR, PV, PX 

Peter bör hitta på 
något att säga till 
Nina. 

3. 4. PF, FM, PS 

 
         Bortfall: FD 
 
Exempel på svar i kategori 1: ”Han ska berätta sanningen. Man ska alltid tala sanning.” (PU) 
Exempel på svar i kategori 2: ”Säga sanningen. För hon lär ju i alla fall få reda på sanningen 

sedan någon gång.” (FK) 
Exempel på svar i kategori 4: ”Hitta på något snällt. Annars är han taskig.” (FM) 
 
En stark majoritet av eleverna anser att Peter bör säga sanningen till Nina. Sex av dessa menar 
att sanningen alltid är det bästa, medan de övriga tretton anser att sanningen ska fram i detta 
fall, men dock menar att sanningen inte alltid är det bästa. Endast fyra elever tycker att Peter ska 
hitta på något att säga till Nina, och samtliga av dessa hävdar också att sanningen inte alltid 
behöver vara det bästa. 
 
Den kombination som jag här anser vara mest intressant, är också den kategori som är starkast 
representerad i klassen; kategori 2. Eleverna menar att sanningen inte alltid är det bästa, sam-
tidigt som man i detta fall tycker att Peter bör säga den bittra sanningen till Nina. Detta trots att 
hon troligen kommer att bli mycket sårad och ledsen av denna sanning. 
 
I detta fall kan man tänka sig att eleverna svarat efter vad impulsen sagt dem. De tycker sig 
”veta” att sanningen är det bästa i detta fall, fastän de flesta inte tror på sanningen som den enda 
utvägen i alla situationer. Jag tror att eleverna kan stimuleras till att utveckla sina argument 
kring dessa frågor, och därmed få en bättre beredskap för liknande situationer. Ett led i denna 
utveckling kan vara att ta ställning till: 
 

 i vilka situationer det kan vara försvarbart att modifiera sanningen. 
 huruvida det är mer acceptabelt att hitta på en vit lögn, då man menar att skydda någon 

annan än sig själv. 
 när det är fel och oetiskt att undanhålla sanningen. 

 
Det kan även vara av värde att gå in i specifika fall, antingen det är fallet om Peter och Nina, 
eller ett liknande problem direkt från skolplanen, och grundligt motivera varför man bör tala 
sanning/undanhålla sanningen i just detta fall. 
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6.10 Utvärdering av undersökningsmetoden 

Efter att ha arbetat med elevsvaren, har jag bedömt huruvida jag uppfattade metoden som 
effektiv, i det syfte att ge mig större förståelse för klassens sammansättning i moralfrågor. Det 
är upp till var och en att bedöma mina tolkningar och slutsatser, utifrån de scheman jag pre-
senterat över elevernas svar, men viktigt är dock att påpeka att det inte är mina tolkningar, utan 
undersökningsmetoden i sig, som är det centrala. 
 
Jag menar att de scheman i vilka elevsvaren sammanställdes, gav en överskådlig bild av 
klassens sammansättning i olika frågor. Schemat visade även intressanta paradoxer och 
svarskombinationer som jag fann, skulle kunna leda till givande diskussioner med eleverna. 
Hur klassen generellt resonerar i moralfrågor, tror jag dock är svårt att bedöma i denna typ av 
undersökning. Det ställer ett stort krav på valet av dilemman och frågor, och ska en heltäckande 
bild ges, krävs ett urval som kan leda fram till många olika aspekter inom moralutvecklingen. 
Dessutom krävs då en mer djupgående analys av var elevs svar. I en så pass begränsad un-
dersökning som detta är, då elevernas arbete med häftesmaterialet inte tog längre tid i anspråk 
än en lektion, menar jag att man heller inte kan vänta sig att se generella tankestrukturer hos 
enskilda elever. 
 
Styrkan med denna typ av undersökning, anser jag ligga i möjligheten att gå in och undersöka 
klassens åsikter och ställningstaganden inom vissa områden. Finns exempelvis behov av att 
föra ett samtal kring fusk/ärlighet, kan ett dilemma som ”Disketten”, vara lämpligt för att som 
lärare utifrån detta, bedöma hur det fortsatta arbetet bör se ut, samt avgöra vilka frågor man bör 
fokusera på. 
 
I denna typ av undersökning, tror jag att risken finns att svaren blir ett direkt resultat av hur 
frågan är formulerad. Efter många år i skolmiljö, är det ingen omöjlig tanke att eleverna ”lärt” 
sig vilka svar vi vuxna helst vill ha. Ger man, som i vissa fall av denna undersöknings dilem-
man, eleverna svarsalternativ, tror jag risken ökar för att få dessa ”rätta svar”. De svar som gav 
mig minst i mitt försök att tolka de svar jag fått in, var utan tvekan de svar där eleverna fått välja 
givna alternativ. Ur elevernas eget formulerade svar, finns en möjlighet att tolka ordval och 
nyanser, samt korrelera dessa svar med andra svar; något som helt faller bort då eleverna enbart 
fått kryssa för det alternativ de upplevt som ”klokast”. 
 
Min slutliga bedömning av den empiriska undersökningen, är att den kan fungera i lägen då 
man vill kartlägga en klass åsikter och attityder i en viss fråga eller typsituation. Då den kog-
nitiva utvecklingsidén betonar nyttan av att tillsammans arbeta med olika moraliska dilemman, 
för att genom detta arbete stimuleras till utveckling, finner jag denna typ av kartläggning som 
en bra inledning till ett sådant dilemmaarbete. 
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7. Avslutande diskussion 

Arbetet med denna uppsats har i viss mån varit som att resa med obestämd destination. Inled-
ningsvis fanns inget annat än ett intresse, utifrån vilket jag formulerande en del trevande frågor. 
En av dessa frågor, nämligen huruvida det finns något för pedagoger att hämta inom den 
forskning som bedrivits kring moralutveckling, anger jag i uppsatsens inledning, under rubri-
ken ”Bakgrund”. Anledningen till att denna fråga inte återfinns i själva problemformuleringen, 
är att detta är den grundläggande fråga som fick avgöra om jag skulle ägna mitt examensarbete 
åt studier av moralutveckling, eller inte. Besvarandet av denna fråga representerar det allra 
första skedet i arbetet, och det faktum att svaret blev jakande, är orsaken till att uppsatsen 
innehåll behandlar just detta ämne. Under den första perioden av litteraturstudien, ökade min 
förståelse för området. I takt med detta fick jag även kunskap nog att formulera de frågor som 
jag fortfarande anser är mest relevanta då man som pedagog tar det första steget mot mo-
ralutvecklande arbete i skolan. Detta är den del av arbetet som är dold för läsaren. Då jag nu ser 
tillbaka på mitt eget tillvägagångssätt, känns det dock naturligt att även räkna in denna första tid 
av arbetet. 
 
Jag upplevde det som positivt att välja ett ämnesområde för denna uppsats, i vilket jag inte hade 
några förkunskaper. Detta medförde att jag i inledande skede var neutral till vilket perspektiv 
jag skulle komma att lägga tyngdpunkten vid. Dock ska inte förnekas att det jag tar upp i 
kommentaren i kapitel 2.4, kan vittna om att den kunskap och de åsikter man bär med sig från 
andra områden, påverkar de val man gör, även i frågor där man upplever sig själv som neutral. 
Vidare anser jag att uppsatsen, trots att den till största del stöder de kognitiva utvecklingsteo-
rierna, inte stänger andra perspektiv ute. 
 
I vårt samhälle, där det ofta talas om negativ påverkan, exempelvis via videovåld och medier 
som förmedlar en förnedrande kvinnosyn, menar jag att man även inom kognitiv moralut-
vecklingssyn, borde ta aspekter från det sociala inlärningsperspektivet i beaktan. Även om barn 
rent kognitivt utvecklas till att resonera mer komplext och avancerat, ser jag inte att detta 
utesluter möjligheten att vissa inlärda mönster ligger till grund för deras etiska beslut. Hur de 
sedan resonerar kring dessa beslut, menar jag dock är ett resultat av den kognitiva utveck-
lingsnivån. 
 
Detta resonemang motsäger inte Kohlbergs teori, då Kohlberg själv påpekat att den kognitiva 
utvecklingsnivån i första hand inte avgör ett besluts karaktär, utan snarare argumenten och 
resonemanget kring beslutet. Även Bergling, som räknas till kognitivisterna, väljer att betona 
betydelsen av omgivningens påverkan, för barns beslut och beteenden. 
 
De elevsvar som den empiriska undersökningen gav, menar jag kan tolkas mot denna bakgrund. 
Jag anser inte att undersökningen kunnat visa generella drag, så till vida att bestämda grupper 
av elever visat sig resonera på ett mer avancerat respektive primitivt sätt i samtliga frågor. Den 
allmänt kognitiva nivån hos enskilda elever, kunde således generellt sett, inte skönjas i sam-
manställningen av elevsvaren. Då undersökningen främst syftade till att ge information om 
vilka beslut eleverna tagit, och inte i detalj hur eleverna resonerade kring dem, kan man ifrå-
gasätta huruvida svaren överhuvudtaget kan tolkas som resultatet av elevernas kognitiva 
utvecklingsnivåer. I detta sammanhang vill jag belysa aspekter från modellinlärningen. Efter-
som de individuella svaren inte uppvisade någon påtaglig struktur, skulle man kunna anta att 
besluten snarare grundas i erfarenheter från upplevda situationer, TV-serier, videofilmer, och 
direkta normöverföringar från vuxna, än i den kognitiva kompetensen. 
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Erfarenheter varierar, som bekant, i olika situationer, medan Kohlbergs kognitiva stadier 
beskrivs som strukturella helheter, vilket betyder att en individ inte förändrar sitt tankemönster 
enbart i en fråga, utan att samma tankemönster råder även inom andra områden. I detta sam-
manhang kan det nämnas att Kohlberg, för att sålla bort den personliga erfarenhet som kan 
hindra den kognitiva förmågan att avgöra ett beslut, aktivt gick in för att skapa situationer som 
låg långt bort från försökspersonernas vardag. Kanske är detta ett sätt att komma åt den kog-
nitiva funktionen, i syfte att undersöka den. Å andra sidan kan det vara värt att ifrågasätta, om 
inte barn har en större förmåga än vad vi ibland tror, till att uppfatta även ”vuxna” problem. Om 
inte annat, introduceras ofta dagens barn, via ”såpoperor” och annat, i den vuxna världen. 
 
Mot bakgrund av detta blir det naturliga steget att utifrån elevernas mer eller mindre genom-
tänkta beslut i undersökningens hypotetiska situationer, hjälpa dem utveckla tankemönster och 
strategier som kan ligga till grund för besluten. Det är ett sådant fortsatt arbete jag siktat mot i 
min analys av elevsvaren. Syftet med den empiriska undersökningen, som var att för framtida 
moralutvecklingsarbeten ha en utarbetad metod för kartläggning av elevernas moraliska 
ståndpunkter, bedömer jag som uppfyllt. 
 
Innan omständigheterna kring det praktiska arbetet kan diskuteras, måste det dock främst 
undersökas huruvida det är möjligt att påverka elevers moralutveckling och därmed även deras 
etiska handlande. Detta har varit uppsatsen huvudfråga. Belysandet av forskningen kring detta 
har visat att det inom skolan finns goda förutsättningar för att stimulera eleverna till snabb, 
kvalitativ och bestående moralutveckling. Vidare har forskningen visat att moralisk kompetens, 
naturligt kan kopplas samman med moraliskt agerande, även om det finns anledning att vidare 
undersöka omständigheterna kring sambandet. Faktum kvarstår ju ändå, att vi inte alltför sällan 
får uppleva eller bevittna hur människor handlar mot principer och bättre vetande. En viktig del 
i frågan om moralisk kompetens resulterar i mer moraliskt handlande, är förmågan till per-
spektivbyte och inlevelse i andra människors situationer. Detta betraktas av många forskare 
som en viktig mognadsutveckling, som till stor del avgör huruvida vi är benägna att följa våra 
principer eller inte. Åter igen kan vi knyta an till det sociala inlärningsperspektivet, där goda 
förebilder kan visa barn hur man bör behandla varandra. Utan att kunna referera till sunda 
relationer, och människor i ens närhet till vilka man är känslomässigt knuten, menar jag att de 
kognitiva strategierna för rättvisa och solidaritet, inte har någon solid grund. 
 
De undersökningar och arbeten som visar gott resultat i frågan om möjligheterna till att påverka 
moralutvecklingen, har som jag ser det, haft vissa gemensamma nämnare. Man har medvetet 
inriktat sig på elevers kognitiva utveckling, och trott på varje individs egen förmåga till ut-
veckling. Arbetet har sedan bestått i att erbjuda eleverna tillfällen där moraliska konflikter fått 
vara i centrum för reflektion och eftertanke. I arbeten där denna inställning får vara rådande, att 
eleverna själva har kapacitet att utvecklas, om de bara ges tillfälle, menar jag att man kommer 
runt den problematik som direkt överföring av värderingar och normer kan medföra. I upp-
satsen har Karlskronaprojektet uppmärksammats, (se kap. 5.1), där resultatet efter ett mo-
ralutvecklingsarbete uteblev. Förklaringen till detta ansågs vara att påverkan legat på en för hög 
nivå; en information som för övrigt inspirerade mig till att genomföra min empiriska under-
sökning. Jag menar, och stöder mig då på den kognitiva utvecklingsteorin som förespråkar 
utveckling genom tankearbete och kognitiv utmaning, att anledningen till Karlskronaprojektets 
misslyckande kan vara att man istället för att utgå från elevernas egna ställningstaganden och 
tankearbete, aktivt försökte överföra de i samhället rådande normerna till eleverna. Om inte 
tillfälle ges till egen reflektion och utvecklande av de egna tankestrukturerna, menar jag att 
verklig utveckling inte kan äga rum. 
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Även om jag menar att modellinlärningen tjänar ett syfte att ge eleverna konkreta exempel på 
hur man bör agera i olika situationer, vill jag betona att det är inom det kognitiva perspektivet 
jag ser möjligheterna till medvetet utvecklingsarbete. Ska det inlärda beteendet förankras i 
individen så att man också handlar efter det i trängda situationer, måste det även finnas en egen 
övertygelse, grundad i genomtänkta tankemönster. I ett sammanhang där ett barn enbart får 
härma ett socialt accepterat beteende, men aldrig får chansen att reflektera kring syftet med det, 
tror jag risken finns att barnet, i en moralisk konflikt, saknar motivation och beredskap till att 
handla efter det man lärt sig som det rätta. Omvänt kan konsekvenserna av enbart kognitiv 
utveckling, utan goda förebilder, resultera i utvecklandet av avancerade tankestrukturer kring 
det vi skulle bedöma som ett felaktigt och diskriminerande beteende. 
 
I skolans arbete med etik och moral, förespråkar jag således kognitivt utvecklingsarbete, 
kombinerat med inlärningsperspektivets syn på behovet av goda förebilder. I detta är givetvis 
pedagogens roll central. Pedagogen ska lotsa eleverna genom reflektioner och analyser. Utan 
att inkräkta för mycket på elevernas egna tankegångar, ska pedagogen göra reda i de åsikter och 
slutsatser eleverna framför, och utmana dessa genom att peka på andra aspekter av problemen. 
För att kunna genomföra detta, menar jag att en undersökning likt den jag presenterat i denna 
uppsats, kan vara en god utgångspunkt då man vill närma sig elevernas tankevärld. Även om 
jag menar att den empiriska undersökningen inte är uttömmande vad gäller elevernas tanke-
strukturer, ger dock elevsvaren en fingervisning om vilka aspekter i de olika dilemmasitua-
tionerna som kan vara lämpliga att belysa i ett fortsatt arbete. 
 
Då pedagogen är klar över sin roll i moralutvecklingsarbetet, och det för denne står klart vilket 
slags arbete som fungerar bäst i den aktuella elevgruppen, återstår att göra vissa praktiska 
beslut. Jag har i uppsatsen presenterat råd som getts angående klassrumsklimatet, vilket jag 
dock inte menar är utmärkande just för moralutvecklande sammanhang. Den trygghet i gruppen 
som betonats, är en förutsättning för att allt slags skolarbete ska fungera. Vidare har jag även 
gett förslag på praktiska arbetssätt som syftar till moralutveckling. Även detta är yttre former 
som tillhör pedagogens profession. Vilka slags dilemman som bör användas i moralutveck-
lande arbete, menar jag blir tydligt när man som pedagog presenterar dem för sina elever. Vad 
som stimulerar och engagerar, lär märkas om man är någorlunda uppmärksam på elevernas 
signaler. De teorier som presenterats för båda typerna av dilemman, belyser olika aspekter av 
beslutstagande; å ena sidan den rent kognitiva strukturen bakom beslutet, å andra sidan effekten 
som uppstår då eleverna blir djupt engagerade och berörda. I denna fråga menar jag dock att vi 
med gott samvete kan påstå, att det ena inte behöver utesluta det andra. 
 
I fortsatta studier inom området, skulle det vara av intresse att undersöka huruvida den metod 
som utarbetades i den empiriska undersökningen, kan tjäna sitt syfte i praktiken. För att göra 
detta krävs det att en grupp elever arbetar moralutvecklande tillsammans med en pedagog som 
utgår ifrån elevsvaren i en undersökning lik den jag genomfört, och en kontrollgrupp som 
arbetar på samma sätt, men vars utgångspunkt inte kartlagts. Vilket resultat man i en sådan 
undersökning kan tänkas intressera sig för, kan variera. Ett alternativ vore att mäta elevernas 
kognitiva utvecklingsstadier före och efter arbetet, för att kontrollera vilken grupp som gjort 
störst framsteg. Ett annat alternativ, som dock vore svårt att presentera några resultat ifrån, vore 
att som pedagog, själv bedöma om det låg någon kvalitativ skillnad i arbetet, vad gäller ele-
vernas engagemang, förståelse för uppgifterna, osv. Utifrån de fakta som finns att tillgå i 
skrivandets stund, antar jag att den elevgrupp vars egna svar fått ligga till grund för arbetes 
utformning, skulle göra störst framsteg, alternativt visa mest engagemang i, och förståelse för 
arbetet. 
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Jag vill hävda att moralutvecklande arbete inte är något okänt fenomen inom skollokalernas 
väggar. Många pedagoger bedriver moralutvecklande arbete utan att själva veta att det är just 
det man gör. Bearbetning av vardagliga händelser, konfliktlösning, och samtal med eleverna, 
verkar tillsammans till en stimulans av denna utveckling. Äger man dock kunskap om mo-
ralutvecklingen, kan detta ”instinktiva arbete” medvetandegöras, och då även tilldelas en mer 
central plats i skolan vardag. 
 
7.1 Till sist: Är det tanken som räknas? 

Att ha beredskap inför valsituationer, konflikter, och etiska dilemman, är en del av den rustning 
jag anser att vi som pedagoger ska hjälpa eleverna få på sig, innan skoltiden är över. Hjälper vi 
eleverna utveckla förmågan att motivera egna åsikter och beslut, och samtidigt respektera 
andras, har vi gett dem en ovärderlig gåva; nämligen möjligheten att våga stå för egna ställ-
ningstaganden, även då andra tycker annorlunda. I ett vidare perspektiv kan vi då se ett sam-
hälle skapas, där individer strävar efter att ha genomtänkta åsikter, men även anstränger sig för 
att förstå andras resonemang. I en värld där missförstånd människor och folkgrupper emellan, 
resulterar i tragiska konflikter, vill jag betona nyttan med att lära sig byta perspektiv, och 
försöka förstå medmänniskors syften och tankar. Yttre handlingar kan ibland vara bedrägliga, 
varför vi inte först och främst bör döma varandra efter dessa. Här kan det vara värt att reflektera 
över talesättet att det är tanken som räknas, och fråga sig vilka tankar och syften som ligger 
bakom eget, och andras beteende. För att nå den kognitiva färdighet som krävs för att kunna 
ställa dessa frågor, måste jag åter igen betona tankens centrala roll. Eftersom mina studier visar 
att det är genom reflektion och tankeutmaningar som vi utvecklas, måste jag hävda att det i 
förvärvandet av den egna etiska teorin, är tanken som räknas. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Medicinen 

En kvinna är dödssjuk. Läkaren säger att det bara finns en medicin som kanske kan rädda 
henne. Denna medicin finns bara på ett ställe, nämligen hos en apotekare som upptäckt den. 
Medicinen är dyr att tillverka, men apotekaren tar ändå 10 gånger så mycket betalt. Den sjuka 
kvinnans man, Harry, försöker låna ihop pengarna, men lyckas bara få ihop hälften. Han ber 
apotekaren om att få medicinen billigare, eller att få betala senare, men denne vägrar. 
 
Vad ska Harry göra? Är det rätt av honom att bryta sig in och stjäla medicinen? 
 
(__) Nej, stöld är fel 
 
(__) Ja, Harry ska stjäla medicinen 
 
Varför svarade du så? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skulle det ha varit annorlunda om det inte varit Harrys fru som var sjuk, utan en främling som 
bad honom stjäla medicinen? 
 
(__) Nej, det är ingen skillnad 
 
(__) Ja, det vore skillnad 
 
 
Varför svarade du så? 
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Bilaga 2. Klasspengarna 

Johan och Mia går i åttan. De bor grannar och har varit bästa kompisar i många år. På efter-
middagarna brukar de lyssna på musik och göra läxor tillsammans. När Mias föräldrar skildes 
för ett halvår sedan, var Mia ofta hemma hos Johan. De har lovat att alltid ställa upp för var-
andra. 
 
I Johan och Mias klass går Robban. Han umgås inte med någon i klassen, och ingen tycker om 
honom heller. Han är uppkäftig och våldsam mot både lärare och elever, och han skrämmer ofta 
yngre elever. Under mellanstadietiden var Robban extra jobbig mot Mia. Hon var ofta rädd för 
att gå till skolan, på grund av honom. 
 
Varje onsdag samlar klassen in 20 kronor var, som man ska använda till en skolresa i nian. Klas 
och Eva är kassörer, och de samlar in pengarna varje vecka och går till banken med dem. 
 
Idag är det onsdag, och i början av 10-minutersrasten samlar Eva och Klas in pengarna. Sedan 
stoppar Eva dem i ett kuvert, lägger kuvertet i sin väska, och går ut på rast. När Eva senare 
under dagen ska gå till banken är pengarna borta! Hon kommer ihåg att det fanns två personer 
kvar i klassrummet när hon gick ut på rast. Mia och Robban. Klassföreståndaren vill prata med 
Mia och Robban. Mia säger att hon aldrig skulle ta pengar från klassen, och alla tror henne. 
Robban vägrar prata med klassföreståndaren, och sticker därifrån. 
– Ni får tro vad ni vill, säger han. 
 
På eftermiddagen följer Johan med Mia in till stan. Hon köper en ny sommarjacka, och Johan 
tycker det är konstigt. 
– Är inte du pank? frågar han, men Mia svarar inte. 
 
Senare under dagen frågar Johan rakt ut: 
– Tog du pengarna, Mia? 
Mia börjar gråta, och säger att hon inte kunde rå för det. Några tjejer i nian hade skrattat och 
retat henne för hennes gamla jacka, och Mia skämdes så! Och inte kunde hon be sin mamma om 
pengar till en ny jacka heller. Mias mamma är arbetslös, och Johan vet att hon och Mia haft det 
kämpigt sedan skilsmässan. Johan säger ingenting, utan går hem. 
 
 
Vad tycker du att Johan ska göra? 
 
(__) Inte säga något 
 
(__) Tala om för klassföreståndaren att Mia tagit pengarna 
 
(__) Annan lösning, nämligen: 
 
Varför ska han göra så? 
 
 
Hade det varit annorlunda om Mia inte varit en vän till Johan? 
 
(__) Nej (__) Ja - varför hade det varit annorlunda? 
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Hade det varit annorlunda om Robban varit en kompis till Johan? 
 
(__) Nej (__) Ja - varför hade det varit annorlunda? 
 
 
 
Spelar det någon roll att Robban var taskig mot Mia i mellanstadiet? Är det kanske rätt åt 
honom att alla tror att han tagit pengarna? 
 
 
 
 
Tycker du att Mia ska straffas för det hon gjort? I så fall, hur? 
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Bilaga 3. Lagar och regler 

Vad är bra med lagar och regler? 
 
 
 
 
 
 
Varför följer du lagar och regler? 
 
 
 
 
 
 
Går en lag att ändra? 
 
 
 
 
 
 
Finns det tillfällen då du skulle kunna bryta mot lagen? Om du tycker det, nämn ett sådant 
tillfälle. 
 
 
 
 
 
 
Ska man alltid tala sanning? 
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Bilaga 4. Fallet Erik 

Erik går i sjuan. Han har alltid varit jobbig mot sina klasskompisar, och därför är han nästan 
alltid ensam. De flesta tycker att han får skylla sig själv. Ingen vill väl vara med någon som är 
uppkäftig och bara sparkas och slåss. 
 
På historielektionerna har klassen gjort en utställning om medeltiden. Den blev faktiskt så 
snygg att biblioteket ville låna utställningen så att folk kan komma och titta på den. 
 
Erik har råkat i slagsmål med en kille i klassen, och hela klassen håller med den andra killen. 
Erik är så arg, så han förstör klassens utställning. Klasskompisarna blir ledsna, men mest arga! 
De vill att läraren ska straffa Erik. 
 
Vad tycker du att man ska göra? Blir något bättre av att Erik får ett straff? Varför är Erik som 
han är? Skriv några rader om vad du tycker om Erik och vad som har hänt. 
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Bilaga 5. Femåringar 

Olle, Maja och Erik är tre femåringar. 
 
Olle är ensam i köket. Han vill överraska mamma, så han målar om köksbordet med en sprit-
penna. Köksbordet är gammal och nött, och Olle vill göra det finare. 
 
Maja smyger sig in i pappas garage för att titta på den nya fina bilen som hennes familj köpt. 
Hon vet att pappa var mycket glad åt den fina dyra bilen, men skulle den inte vara ännu finare 
om den hade blå dörrar? Maja målar dörrarna blå. Då blir nog pappa glad, tror hon. 
 
Erik är riktigt arg på sin mamma. Hon låter honom inte vara uppe och titta på TV så länge som 
han vill. Därför smyger han in i mammas garderob, och klipper sönder ett par strumpor. 
 
Alla tre har skadat något i hemmet. 
 
Tycker du att femåringarna ska straffas på något sätt? Varför ska de straffas i så fall? 
 
 
 
 
 
 
 
Ska någon slippa straff? I så fall vem, och varför? 
 
 
 
 
 
 
 
Ska någon ha ett hårdare straff? I så fall vem, och varför? 
 
 
 
 
 
 
 
Tycker du att man ska straffa dem som begått ett brott? 
 
(__) Ja, brottslingar ska straffas 
 
(__) Det viktiga är att de får hjälp så de inte begår nya brott. 
 
 
Eget svar: 
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Bilaga 6. Läkarens val 

Två patienter kommer till ett litet sjukhus. Den ena är en 58-årig trebarnsmor som råkat ut för 
en olycka. Hon är känd för att alltid ställa upp för dem som har det svårt, och hon brukar jobba 
ideellt på en flyktingförläggning. 
 
Den andra är en 19-årig kille som redan åkt fast för både misshandel och langning av narkotika 
till högstadieungdomar. Han har blivit skadeskjuten av polisen, då han rånade en gammal dam i 
hennes lägenhet. 
 
Nu kommer 58-åringen och 19-åringen till sjukhuset samtidigt. De behöver opereras så fort 
som möjligt. Men det lilla sjukhuset har ont om personal. Egentligt behövs hela personalen till 
båda operationerna. Man har ett val att göra: 
 

 Satsa all personal på den ena patienten. Då kommer den att ha 90 % chans att överleva. 
Den andra patienten får vänta, men då finns en stor risk att denne avlider. 

 Dela upp personalen och göra båda operationerna samtidigt. Då finns det bara 20 % 
chans att båda överlever. Det finns en stor risk för att båda dör. 

 
Vad skulle du göra om du var chefsläkare på sjukhuset? Sätt ett kryss framför det du väljer. 
 
(__) Operera 58-åringen först, så att åtminstone hon överlever 
 
(__) Operera 19-åringen först, så att åtminstone han överlever 
 
(__) Operera dem samtidigt 
 
Varför gjorde du detta val? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du vet att flera i din personal känner 58-åringen, och tycker att man inte borde riskera hennes 
liv för en brottslings skull. Tänk dig att du ändå valt att operera dem samtidigt. Vad säger du till 
din personal? Sätt ett kryss framför det svar du väljer. 
 
(__) Det är helt enkelt olagligt för en läkare att inte behandla patienterna lika 
 
(__) Det spelar ingen roll vad vi tycker om patienterna. De är lika mycket värda, och måste 
behandlas lika. 
 
(__) Om det skulle komma fram att vi valt en patient för den andra, skulle jag kunna polisan-
mälas och sjukhuset skulle få dåligt rykte. Den risken vill jag inte ta. 
 

 70



 

Bilaga 7. Disketten 

I en stad finns två företag, Företag A och företag B. De tävlar alltid med varandra. Företag A 
söker en ny försäljare. Efter att ha intervjuat 100 sökande, har man hittat den bäste försäljaren. 
Honom vill man anställa! Det känns också extra bra, eftersom försäljaren just slutat arbeta på 
företag B, för att han hellre ville jobba på företag A. Just då chefen ska skaka hand med för-
säljaren, och hälsa honom välkommen, ler försäljaren och säger: 
– För att visa hur glad jag är över att få jobba här, har jag tagit med mig en present. Och ur 
portföljen tar han fram en diskett och säger: 
– Den här har jag lyckats ta ur min gamla chefs kassaskåp. På den här disketten finns så mycket 
hemliga uppgifter om företag B, att vi skulle kunna krossa dem på ett halvår! 
 
Tänk dig att du är chefen på företag A. Vad gör du? Sätt ett kryss för det svar du väljer. 
 
(__) Jag anställer mannen och tar emot disketten. En sådan chans får man inte missa! 
 
(__) Jag ber mannen gå härifrån och ta sin diskett med sig. Sådana metoder använder jag inte! 
 
Om du vill får du gärna förklara varför du valde att göra så. 
 
 
 
 
 
Chefen för företag A valde att inte ta emot disketten. Varför tror du att han inte gjorde det? 
Vad skulle du ha svarat om du var chefen som just bett mannen lämna ditt kontor? Sätt ett kryss 
framför det svar du tycker är bäst. 
 
(__) Den där disketten hade ju varit bra att ha, men om jag anställer mannen kan han ju lika 
gärna göra samma sak mot mig och mitt företag. Och det vore ju egentligen inte mer än rätt … 
 
(__) Jag kan inte gå emot den lag som vi människor gemensamt skapat. Lagar och regler är ju 
till för att skydda människors rättigheter. Jag är chef för många människor, men känner som 
medborgare också ansvar för dem som jobbar på det andra företaget. Rättar vi oss efter de-
mokratins lagar, kan så många som möjligt leva på ett bra sätt. 
 
(__) Om chefen i företag B skulle komma på att jag har hans diskett, skulle han kunna anmäla 
mig för polisen. Då skulle allt jag kämpat för förstöras. 
 
(__) Det är min plikt att inte bryta mot lagen och företagets principer på det sättet. Man måste ju 
följa de lagar som finns, annars fungerar ju inte samhället. Hur skulle det gå om alla var oär-
liga? 
 
(__) Egentligen är det inte lagen som styr mig då jag inte tar emot disketten. Och även om 
chefen i företag B skulle ha gjort så mot mig, skulle jag inte göra så mot honom. Jag styrs bara 
av vad jag själv tycker är rätt och fel. Om jag gör något jag själv tycker är fel plågas jag av dåligt 
samvete efteråt. Men om jag bara gör det som känns rätt för mig, gör jag också rätt mot andra, 
eftersom jag tror på rättvisa och ärlighet. 
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(__) Jag och den andra chefen tävlar mor varandra, men han förväntar sig att jag tävlar på ett 
juste sätt. Min familj och alla människor i staden förväntar sig också att vi tävlar på ett juste sätt. 
Om chefen i företag B fick veta att jag tackat nej till ett så frestande erbjudande, skulle han bli 
tacksam och uppskatta det jag gjort. 
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Bilaga 8. Skämtet 

Peter går i nian. Han är ganska populär i klassen. I hans parallellklass går Nina. Hon är mycket 
blyg, och pratar bara med två andra tjejer i sin klass. Alla andra brukar kalla Nina och hennes 
kompisar för ”nördarna”, och man skrattar åt dem i smyg. 
 
På ett skoldisco, kommer Peters kompisar, Erik och Martin, på en kul vadslagning. De utmanar 
Peter och säger: 
– Du får 100 kronor var av oss om du bjuder upp nörd-Nina och låtsas bli ihop med henne i 
kväll. 
Eriks flickvän Malin, och tre av hennes kompisar tycker att det hela verkar jättekul, och lovar 
också Peter 100 kronor var om han gör detta. Peter, som just nu är ganska pank, tycker att det 
låter som ett enkelt sätt att tjäna 600 kronor. Han ställer upp. 
 
Peter bjuder upp Nina, och hon rodnar och följer överlycklig med honom ut på dansgolvet. Hon 
märker inte att Peters kompisar står och skrattar åt henne i ett hörn av dansgolvet. Peter när 
tillsammans med Nina hela kvällen, och när discot är slut tror hon att de är tillsammans. Peter 
lovar att ringa henne snart. 
 
Nästa dag kommer Peters kompisar hem till honom för att höra vad som hänt. Peter skrattar och 
berättar, och för att man ska vara säker på att det är sant, ringer Malin hem till Nina. 
– Hej, det är Malin i 9 B. Är det sant att du och Peter blev tillsammans igår? frågar Malin. Nina 
svarar blygt att det är sant. Då tjuter Malin och de andra tjejerna av skratt, och Malin slänger på 
luren. Alla tycker att det varit en kul grej, och Peter får sina pengar. Peter känner sig egentligen 
ganska taskig, men försvarar sig med att ”lite kul måste man väl ha när man är ung”. Så han tar 
emot pengarna och går ner på stan. 
 
På vägen dit möter han Nina. Hon blir glad över att se honom, men han är kylig mot henne. 
– Vad är det för fel? frågar Nina. Peter skäms och vet inte vad han ska säga eller göra. 
 
Vad tycker du att han ska säga till Nina? Ska han säga sanningen, eller ska han hitta på något? 
 
 
 
 
 
 
Varför tycker du att han ska säga så? 
 
 
 
 
 
 
Är det något mer du vill säga om det Peter och hans kompisar gjort? 
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Sammanfattning


I denna uppsats belyses moralutveckling från tre olika forskningsperspektiv; det sociala inlärningsperspektivet, det psykoanalytiska perspektivet och det kognitiva utvecklingsperspektivet. Tyngdpunkten för denna uppsats har lagts vid det kognitiva utvecklingsperspektivet.


Inom det kognitiva utvecklingsperspektivet, riktas i denna uppsats först uppmärksamheten mot Piaget; förgrundsgestalt inom den kognitiva stadieutvecklingen. Därefter belyses i huvudsak Kohlbergs utvecklingsteori inom moralutvecklingen. Kohlberg har delat in moralutvecklingen i sex stadier, utifrån vilka man sedan kan stadiebestämma individers moraluppfattning.


Uppsatsens huvudfråga behandlar möjligheten att påverka elevers moralutveckling och därmed även deras etiska handlande. Många forskare har uttryckt sin åsikt om att skolan bör ta moralutvecklingen på allvar, och se det som sitt ansvar att hjälpa eleverna rusta sig med verktyg, med vilka de sedan kan fatta lämpliga beslut, samt motivera dessa beslut. En presentation av tidigare genomförda studier, visar tydliga tecken på att man med rätt sorts stimulans, aktivt kan påverka moralutvecklingen hos elever. Centralt i sammanhanget är även huruvida en ökad moralisk medvetenhet, och en högre moralstadietillhörighet, faktiskt resulterar i ett mer moraliskt agerande. För att komma denna fråga närmare, presenteras i uppsatsen teorier och studier som tycks peka på att det finns ett samband mellan moralisk kompetens och moraliskt handlande.


Inför det moralutvecklande arbetet i skolan, betonas vikten av att som pedagog skaffa sig kunskap om sin egen roll som moralutvecklare. Av flera forskare betonas vikten av att man som pedagog känner sina elever, samt tränar upp sin förmåga att tolka elevernas argument, för att kunna hjälpa dem vidare. Arbetssätten kan sedan variera. Den mest beprövade metoden är gruppdiskussion.


Studier av tidigare genomförda projekt, samt råd från moralutvecklingsforskare, pekar på nyttan med att kartlägga elevernas utgångspunkt, för att på ett effektivt sätt kunna starta arbetet där behoven finns. Mot denna bakgrund är uppsatsens empiriska undersökning genomförd. Undersökningen syftar till att utprova en metod för att enkelt kunna kartlägga en klass sammansättning i moraliska frågor. I utvärderingen av undersökningen, konstateras att metoden kan användas i syfte att kartlägga elevernas inställningar och attityder i vissa frågor och sammanhang.


Förord


Efter ett hårt men intressant arbete, har jag slutligen satt den sista punkten i mitt examensarbete på Grundskollärarprogrammet. Det är när allt är klart och jag ser tillbaka på arbetet som varit, som jag också inser vad allt stöd och all hjälp betytt.

Tack till de hjälpsamma ungdomar, som ställde upp i min empiriska undersökning.

Tack till Åke Tilander, som varit ett oumbärligt stöd som handledare.

Tack till familj och vänner, som tappert genomlidit mina moraliska experiment.

Tack ”Låpe”, som stått ut med en smått hysterisk flickvän, och lånat mig dator och skrivbord. (Jag har ätit upp alla dina makaroner, men du ska få nya …)


Tack Gud - min skapare och vän. Du har hört mina böner - uppsatsen blev färdig!


”Kunde man hitta en gemensam, inre moral


så skulle vi inte behöva några särskilda regler.


Då skulle det räcka med kärleksbudet och


vägtrafikförordningen.”

Clas-Bertil Ytterberg, biskop.
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1. Inledning


1.1 Bakgrund


Etik och moral är ord som betonats i många olika sammanhang den senaste tiden. De ligger ”rätt i tiden” såväl inom politiken och affärsvärlden som i skolan. Men vad menar vi egentligen när vi säger oss stå för att dessa värden är viktiga? Den frågan låg till grund för ett intresse hos mig, för hur man kan arbeta med detta område på ett vettigt och seriöst sätt inom skolan.


Detta resulterade i att jag under ett par av mina praktikperioder som lärarstudent, gjorde en del ansatser till att arbeta med etiska frågor i klasserna. Dessa tillfällen gav dels fina stunder med eleverna, men kanske främst den erfarenheten att det inte är helt självskrivet hur man bör gå tillväga i denna typ av arbete. En av frågorna som jag ställde mig själv då, var hur jag skulle veta på vilken nivå man bör samtala med barnen.


Den naturliga följdfrågan blev, huruvida det finns material att tillgå, då man som lärare vill öka sin förståelse för barns moralutveckling, samt själv bli bättre förberedd för att bedriva kvalitativ undervisning inom ämnesområdet. Det tog inte lång tid att inse att moralutvecklingen intresserat och fascinerat en lång rad forskare och pedagoger, och att det resulterat i en mängd olika sätt att se på både moral och moralutveckling. Materialet fanns, men vilka möjligheter fanns för lärare och annan skolpersonal att använda sig av dessa forskningsrön i praktiken? Resultatet av denna frågeställning, blev att jag ägnade mitt examensarbete i Grundskollärarprogrammet till att undersöka forskningsrön, och ställa dessa mot min egen situation som blivande lärare. Finns det något att hämta inom de teorier som presenteras, och kan man som lärare ta med sig detta in i klassrummet?


1.2 Syfte


I Lpo-94 står att läsa om skolans ansvar rörande fostran i demokratiska värderingar. Skolan har ett ansvar att aktivt och medvetet påverka eleverna till att bli det vi i vår samhällsstruktur anser vara goda medborgare. Dock finns varken innehållsliga eller metodiska regler för hur detta ska gå till, varför jag började undersöka huruvida forskning inom området kan bidra till förståelse för barns och ungdomars moralutveckling. Ett övergripande syfte under detta arbete har varit att fördjupa mig i, och skaffa mig en förståelse för vilken plats moralutveckling och moralfrågor lämpligen kan ha i skolmiljön.


1.3 Problemformulering


Enligt läroplanens riktlinjer angående demokratisk fostran, tolkar jag det som önskvärt med moralutvecklande arbete i skolan, eftersom detta är en del av den demokratiska fostran. Liksom vi bedömer läsinlärningsmetoder utifrån det resultat som ges, torde även ett moralutvecklingsarbete bedömas utifrån dess nytta. Första frågan vi då måste ställa oss, är huruvida moralutvecklingen ens låter sig påverkas, eller om det är en process som skolan gör bäst i att låta fortgå utan stimulans eller aktiv påverkan. När man bildat sig en uppfattning om detta blir det aktuellt att fråga om förmågan att göra moraliska bedömningar resulterar i moraliskt agerande eller ej. Genom att lyfta fram teorier och forskning kring detta, vill jag besvara den fråga som sammanfattar arbetets huvudsyfte:


Är det möjligt att påverka elevers moralutveckling, och därmed även deras etiska handlande?


Finner man de teorier som talar för moralutvecklande arbete inom skolan så pass trovärdiga att man som pedagog är beredd att själv ta in det som en del av undervisningen, blir följdfrågan hur man bör gå tillväga. Vilken roll har pedagogen i moralutvecklingsarbetet? Finns det några förutsättningar då det gäller klassrumsklimat, elevsammansättningar osv., som måste till för att arbetet ska fungera? Behövs en inledande kartläggning av elevernas utgångspunkt? Skulle man som lärare, utifrån en kartläggning av elevers åsikter och resonemang, kunna bilda sig en uppfattning som kan ligga till grund för utformandet av moralutvecklingsarbetet?


1.4 Uppsatsens uppläggning


Den större delen av denna uppsats frågeställningar, har jag valt att besvara genom litteraturstudier. I litteraturstudien tar jag upp forskning som berör nyttan av moralutveckling inom skolan, samt empiriska undersökningar och förslag från forskare, som visar hur ett effektivt moralutvecklingsarbete kan fungera. Jag har även gjort en egen undersökning bland elever i årskurs 9. Eleverna har individuellt arbetat med moraldilemman av olika slag, varefter jag analyserat deras svar och ställningstaganden; en analys som huvudsakligen baseras på Kohlbergs teorier. Denna empiriska del av uppsatsen behandlar frågan om kartläggningen av elevernas utgångspunkt. Närmare beskrivning av undersökningens uppläggning, metod och syfte, ges i kapitel 5.2.


1.5 Teori


Den teoretiska delen av min uppsats kommer först att i stora drag behandla tre olika forskningsperspektiv. Jag har lagt tyngdpunkten vid det kognitiva utvecklingsperspektivet, och då främst Lawrence Kohlbergs teorier kring moralutveckling; ett val jag kommer att motivera i kommentaren efter presentationen av de teoretiska perspektiven. Inom det kognitiva utvecklingsperspektivet redogör jag först kort för Piagets teorier kring kognitiv utveckling, innan jag presenterar Kohlbergs moralutvecklingsteori.


2. Tre forskningsperspektiv


Inom psykologin har man intresserat sig för fenomenet moral, och vad det kan tänkas vara som styr våra handlingar. Som bekant finns inom psykologin olika riktningar, och dessa skilda riktningar representerar även olika perspektiv då man talar om moral och ”moraliskt uppträdande”. Inom det psykoanalytiska perspektivet talas det främst om det överjag som i huvudsak utvecklas under inflytande av händelser i barndomen, och som bestämmer vilka handlingar individen tillåter sig själv att göra. Den sociala inlärningspsykologiska tolkningen betonar istället hur individen successivt anpassas till de normer som råder i samhället, genom att imitera och lära sig av andra, i ett socialt samspel. Den kognitivt utvecklingspsykologiska inriktningen, som jag kommer att lägga tonvikten vid i denna uppsats, betonar särskilt individens logiska, och intellektuella utveckling. Här väljer man att inte betrakta en isolerad handling som ond eller god, utan försöker istället komma fram till det tankemönster som ligger bakom handlingen. (Bergling 1982, s 9-10)


2.1 Psykoanalytiskt perspektiv


Sigmund Freud är tveklöst den som främst satt sin prägel på det psykoanalytiska perspektivet, då det gäller så väl sexuell utveckling och identifikationsmekanismer som moraliskt beteende. Hans teorier har sedan vidareutvecklats av bl a Erik Eriksson. Freud arbetade fram en personlighetsmodell, som bland annat kan användas för att förklara det vi i dagligt tal kallar ”samvetet”. (Carlström 1983, s 9-10) Nedan följer en kortfattad beskrivning av denna personlighetsmodell, då det psykoanalytiska perspektivet på moralutveckling även ryms inom denna förklaring av det mänskliga psyket.


Freud menade, att en individs personlighet består av tre olika instanser, detet, jaget, och överjaget. Detet styrs av lustprincipen, och utgör den instans där vi hittar våra mest primitiva impulser, som ohämmat söker tillfredsställelse.


Jaget är den instans som resonerar logiskt, och bemästrar detets impulser genom att tillfredsställa dem på ett acceptabelt sätt. Jaget opererar både på det medvetna och det omedvetna planet, och jämkar mellan detets impulser och de värderingar som finns i detets motsats, överjaget.


Överjaget är den del av individen som anammat samhällsordningen och regler för socialt beteende, och som står i konflikt med impulserna från detet. Freud beskriver överjaget som ”representanten för alla moraliska inskränkningar, talesmannen för vår strävan efter fullkomlighet”. Freud menar, att detta överjag byggs upp hos barnet efter förebild av föräldrarnas överjag, som föräldrarna omedvetet överför till barnet. Således blir överjaget traditionsbärare; värderingar, moraliska krav och traditioner lever kvar generationer efter generationer. Då överjaget både beskrivs som medvetet och omedvetet, överförs både de värderingar vi aktivt överför på den yngre generationen, och de som vi inte ens är medvetna om att vi själva är bärare av. Mot bakgrund av denna relation mellan överjaget och de övriga instanserna, blir, enligt Freud, överjagets funktion i vårt sociala beteende mycket tydlig. (Freud 1973, s 394-395)


Carlström menar att vi, vid upplevelsen att vi svikit de ideal vårt överjag står för, får ”dåligt samvete”. När vi däremot känner att vi lyckats leva upp till våra inre värderingar, upplever vi detta som ett ”rent” samvete. (Carlström 1983, s 12-13)


2.2 Socialt inlärningsperspektiv


Hagman betonar den grundläggande skillnaden mellan det psykoanalytiska och det sociala inlärningsperspektivet. Då man i det psykoanalytiska perspektivet främst ser den biologiska mognaden och det inre psykets effekt på beteendet, ser man inom det sociala inlärningsperspektivet, omgivningen som den största påverkande faktorn till en individs beteende. (Hagman 1995, s 9) Enligt Carlström, antar de sociala inlärningsteoretikerna att socialisering av en individ, bygger på samma principer som all annan inlärning. Via signaler från, och genom observerandet av ens omgivning, lär man sig ett socialt accepterat agerande. (Carlström 1983, s 13)


Jende beskriver det sociala inlärningsperspektivet som först och främst baserat på empiriska fakta. Teorierna har utvecklats i ett nära samspel med de resultat man erhållit i undersökningar och experiment. Att hitta en gemensam forskningsteori för socialinlärningsteoretikerna är svårt, men vissa nyckelbegrepp kan fungera som beskrivning av det gemensamma perspektivet. Det är begrepp som modellinlärning, förstärkning, och imitation. Gemensamt för socialinlärningsteoretikerna är att de främst söker i individens sociala kontext, för att förklara dess beteende. Vidare återger Jende hur Muuss betecknat det sociala inlärningsperspektivet som baserat på ursprungskällor som psykoanalysen, antropologin och den behavioristiska inlärningsteorin. (Jende 1987, s 21-22)


Även om detta socialinlärningsbaserade perspektiv till stor del grundas på den behavioristiska skolan, med Skinner i spetsen för arbetet med positiv och negativ förstärkning, finns det vissa skillnader som, enligt Hagman, gör att man måste skilja dem båda åt. Då behavioristen negligerar påverkan av känslofaktorer och logiska färdigheter, tillskriver socialinlärningsteoretikerna dessa faktorer en viss betydelse. (Hagman 1995, s 9) En av de främsta teoretikerna inom det sociala inlärningsperspektivet, är Albert Bandura. Enligt Carlström har Bandura tydligt markerat hur den sociala inlärningsteorin tar avstånd ifrån Skinners behavioristiska hållning, som enbart fokuserar på yttre påverkansfaktorer. Detta utan att förneka att man lägger tyngdpunkten på denna påverkan från omgivningen. (Carlström 1983, s 14) Bandura betonar hur socialisationsprocessen snarare är ett samspel mellan individens egna kvalitéer och omgivningen, än en renodlad påverkan.


”Social learning theory approaches the explanation of human behaviour in terms of continues reciprocal interaction between cognitive, behavioral, and environmental determinants” (Bandura, 1977, s vii)


Enligt Hagman menar Bandura att man i livets olika faser, påverkas olika mycket av sin omgivning; något som även ger uttryck för att individens egna, inre kvalitéer samverkar till att styra handling och beteende:


”Moral reasoning involves interpreting available information in moral predicaments against personal standards and situational circumstances for evaluating the rightness or wrongness of conduct.” (Bandura, Cognitive theory of moral thought and action. In: Kurtines & Gewirtz. Handbook of moral behavior and development. Vol 1, citerat av Hagman 1995, s 11)


Ett inom socialinlärningen återkommande begrepp är ”modellinlärning”, som enligt Carlström innebär att man förvärvar ett beteende genom att iaktta modeller i ens omgivning, som får fungera som förebilder. Carlström talar om två slags modeller; de som efterliknas på grund av sin personlighet, och de som efterliknas på grund av sin ställning i samhället. Denna ståndpunkt har lett till en debatt huruvida videovåldet kan ge barn signaler som leder till ökat våldsamt beteende. Våldsscenerna fungerar som modellinlärning, och barnen får en felaktig bild av hur man hanterar konflikter och svåra situationer. (Carlström, 1983, s 14-15)


2.3 Kognitivt utvecklingsperspektiv


Jende beskriver hur de kognitiva teoretikerna betonar tankeverksamheten bakom de beslut en individ tar i olika moraliska frågor. Man talar om ”moralisk insikt”, och menar att all handling som inte styrs av ren reflex, bottnar i en logisk bedömning av situationen. (Jende 1987, s 8) Med anledning av detta blir det även aktuellt att bedöma på vilken kognitiv nivå individen befinner sig. Jende menar att då de sociala inlärningsteoretiker hävdar att de moralutvecklingsskillnader som kan spåras barn emellan, uppkommer som ett resultat av de vuxnas skiftande förväntningar och krav, ser kognitivisterna dessa skillnader som ett tecken på olika kognitiva utvecklingsnivåer. (Jende 1987, s 22)


Även om tyngdpunkten i denna teoretiska del kommer att ligga hos Kohlbergs teorier, finns det anledning att först beröra Piagets arbete kring moralutveckling. Bergling benämner Piaget som den som ”lagt grunden till förståelse av utvecklingsfaserna i barnets moralutveckling”. (Bergling 1982, s 10) Detta är, som jag upptäckt under min litteraturstudie, en gängse uppfattning, varför jag i denna uppsats också väljer att låta en kort genomgång av Piagets teorier, utgöra förklaring till det kognitiva perspektivet.


2.3.1 Jean Piagets utvecklingsteori


Enligt Hersh, Paolitto, och Reimer, (som i boken ”Promoting Moral Growth” introducerar moralutveckling i kognitivt utvecklingsperspektiv), var det främsta syftet med Piagets forskning att få förståelse för utvecklandet av den mänskliga intelligensen. Piaget har presenterat en utvecklingssyn som går ut på att tankeförmåga utvecklas i kronologiska perioder. Sina första teser kring detta utvecklade han, enligt Hersh, Paolitto och Reimer, efter upptäckten av problem som för barn i en viss ålder föreföll olösliga, men som med lätthet kunde lösas av äldre barn. Svaren på vad som ligger bakom detta, kunde Piaget inte finna genom vanliga intelligenstest, då de enbart ger svar på hur bra barnen är på att lösa problem. De är inte utformade på ett sätt som förklarar varför barn resonerar som de gör. Inte heller förklarar de hur barns tankeförmåga utvecklas med tiden. Enligt Hersh, Paolitto och Reimer, såg Piaget det som en uppgift att beskriva mönster som ligger till grund för barns tankeförmåga i olika kognitiva stadier i livet. (Hersh 1979, s 18-19)


Piagets forskning gick således ut på att utforska barns kognitiva funktioner. Enligt Carlström fick Piagets försökspersoner ett konkret problem framlagt för sig, och observatörer noterade såväl lösning som hur barnet använde sig av språket under det att problemet löstes. (Carlström 1983, s 15) Resultatet av Piagets forskning, kom att bli denna stadiebeskrivning av barnets kognitiva utvecklingsnivåer, som här närmast formulerats utifrån en beskrivning av Brunkholdt:

1. Det sensomotoriska tänkandets stadium (från 0 till ca 2 år), står för den period under vilken barnet efterhand lär sig uppfatta att det är skilt från omgivningen. En viktig process under denna period, är utvecklandet av objektkonstans, dvs. förståelsen för att ett objekt existerar även då man inte ser det.


2. Det preoperationella tänkandets stadium (från ca 2 år till 6-7 år), är en period då barnet ägnar sig åt låtsaslekar, och annat som tyder på att det abstrakta tänkandet börjar ta form. Dock har barnet fortfarande svårt att ta in flera aspekter samtidigt; än så länge kan barnet t ex hävda att ens egen bror inte har något syskon. Detta tyder också på ett egocentriskt tänkande, som dock avtar i 7-årsåldern.


3. Det konkreta operationella tänkandets stadium (från 6-7 år till ca 12 år), präglas av en övergång till så kallat reversibelt tänkande, dvs. förmåga att ta in flera aspekter samtidigt. Utmärkande är dock att barnet endast tänker abstrakt och logiskt i situationer då det handlar om konkreta och välkända objekt eller situationer.


4. Det formella operationella tänkandets stadium (från ca 12 år och uppåt) kännetecknas av att barnet/den vuxne ej längre behöver ha något konkret att relatera sitt logiska tänkande till. Individen kan ställa upp hypoteser och göra logiska antaganden. (Brunkholdt 1995, s 98-103)


Enligt Carlström använde Piaget sina tankar om den mänskliga intelligensen till att förklara även moralutveckling. Vidare beskriver Carlström att Piaget antog att även utvecklandet av moralfrågor följer principen att gå från ett mer egocentriskt tänkande, till att inse att rätt och fel baseras på gemensamma överenskommelser. Piaget intresserade sig särskilt för den fas barnet genomgår i 7-årsåldern, då det inser att regler och lagar inte är statiska och eviga, utan kan ändras om alla inblandade är införstådda. En annan aspekt som Piaget intresserade sig för, är skillnaden mellan avsiktsmoral och effektmoral. För ett barn med effektmoraliskt tänkande, är det mer ”fult” att av misstag krossa 10 glas, än att krossa ett glas med flit, medan ett barn med avsiktsmoral, ser till avsikten bakom det inträffade. (Carlström 1983, s 16) Alla dessa aspekter ingår, tillsammans med en rad andra, i den tvåstadiestruktur som Piaget konstruerat, och som jag kortfattat redogör för här nedan.


1932 kom boken ”Barnets moralutveckling” (Moral Judgement of the Child), i vilken Piaget i termer av utvecklingsstadier, främst fokuserade på tre huvudteman: barns syn på regler och lagar, hur moralbedömningen utvecklas av orätta handlingar och lögner, samt hur barnets syn på straff utvecklas. Enligt Bergling formulerade Piaget, utifrån de empiriska studier som gjorts kring dessa frågor, en teori som bygger på två stadier: heteronom moralitet (stadium 1), och autonom moralitet (stadium 2) Den heteronoma moraliteten är ett resultat av känslomässig respekt för vuxna, och har sin utgångspunkt i rent egoistiska reflektioner, medan den autonoma moraliteten innebär en större intellektuell förmåga att ta självständiga moraliska beslut, samt en större förmåga att byta perspektiv. Den heteronoma moralen grundar sig således på känslan av tvång och förbud, medan man i det autonoma stadiet inser att det handlar om ett ömsesidigt samarbete. Inom varje stadium finns dock variationer, varför man kan betrakta stadierna som ”byggstenar” i en komplex teori. (Bergling 1982, s 19-22) Piaget menar att ett moraliskt tänkande, baserat på det heteronoma stadiet, inte kan betecknas som ett stabilt moraliskt tillstånd. Detta eftersom individen, så länge den befinner sig i det heteronoma tänkandet, inte kan utveckla sin personlighet och därmed ej heller sina moraliska ståndpunkter, till fullo. (Piaget 1948, s 324) Piaget har beskrivit de fundamentala skillnaderna som finns i det moraliska tänkandet, då det kommer till att rätta sig efter gemensamma regler, i ett samhälle:


”Society is the sum of social relations, and among these relations we can distinguish two extreme types: relations of constraint, whose characteristic is to impose upon the individual from outside a system of rules with obligatory content, and relations of cooperation whose characteristic is to create within people’s minds a consciousness of ideal norms at the back of all rules.” (Piaget 1948, s 402)

På senare år har forskare utvecklat Piagets teorier vidare. Bergling menar dock att man fortfarande från kognitivt utvecklingspsykologiskt håll, kan hålla kvar vid Piagets upptäckt att:


”… moralbedömningarna undergår en bestämd utveckling från heteronom moralitet till autonom moralitet, men att denna utveckling inte låter sig beskrivas som två stadier, utan som en utvecklingsdimension.” (Bergling 1982, s 28)


2.3.2 Moralutveckling enligt Kohlberg


Då Lawrence Kohlberg kom ut med sin avhandling 1958, var detta menar Bergling, ett viktigt steg för forskning inom moralutveckling. (Bergling 1982 s 29) Enligt Danziger byggde Kohlberg sin forskning på Piagets teorier, men fann att det behövde göras en ny indelning av stadierna i moralutvecklingen. (Danziger 1975, s 85)


Även om både Piaget och Kohlberg lade ner stort arbete på att formulera stadier och nivåer för utveckling, menar Hersh, Paolitto och Reimer att de inte menade att all mänsklig utveckling kan beskrivas i stadieform. Därför har Hersh, Paolitto och Reimer, ansett det som viktigt att formulera karaktäristiska kännetecken för de områden där utveckling kan beskrivas i stadieform. Innan jag ger en beskrivning av de tre nivåer och sex stadier Kohlberg formulerat för moralutvecklingen, vill jag referera till de fyra punkter Hersh, Paolitto och Reimer formulerat för kognitiv utveckling, samt fem postulat som Bergling formulerat. Detta för att syftet och idén med stadiebeskrivningen ska framgå. (Kohlberg själv har i förordet till Hersh, Paolitto och Reimers bok ”Promoting Moral Growth”, bekräftat att författarnas tolkningar är överensstämmande med hans teorier, medan Bergling i sin forskning kritiskt granskat huruvida Kohlbergs teorier är hållbara eller ej.)


1. Stadierna innebär kvalitativa förändringar i tankestrukturen. Detta innebär att två individer på olika stadier kan ha samma typ av värderingar och handlingsmönster, men att motiven till dessa värderingar kan skilja sig i kvalité och kognitiv tankestruktur.


2. Stadierna utgör strukturella helheter, vilket betyder att en individ inte förändrar sitt tankemönster enbart på ett plan och i en fråga. Stimuleras individen till att avancera till ett nytt sätt att resonera i en fråga, konserveras denna struktur för att även visa sig i andra typer av problem.


3. Stadierna utgör en sinsemellan oföränderlig ordning. Inget stadium kan hoppas över, utan insikten om att man alltid bör värna om liv, måste föregås av insikten att liv är mer värt än egendom. Det går alltså inte att nå en abstrakt, hög nivå i sitt tänkande, utan att först ha gått igenom de enkla, grundläggande stadierna.


4. Högre stadier integreras in i de lägre. När en individ avancerar till en högre form av tänkande, innebär inte detta att tankestrukturen från den lägre nivån går förlorad. Det är snarare så, att ett nytt tänkande integreras in i det tidigare, så att individen har flera dimensioner att utnyttja. (Hersh 1979, s 52-53)


Bergling har reducerat Kohlbergs teori kring stadieutvecklingen, till dessa fem grundläggande postulat, som ibland sammanfaller med ovanstående punkter:


1. Stadierna utgör en sinsemellan oföränderlig ordning, de följer på varandra.


2. Stadieutvecklingen är universell, vilket betyder att den är giltig i alla länder och kulturer, samt för båda könen.

3. Stadierna utgör strukturella helheter.


4. Stadierna representerar kvalitativa skillnader i förmåga att gå utanför sig själv, och byta perspektiv.


5. Piagets stadier om det operationella tänkandet är nödvändiga, men inte tillräckliga för att få insikten om motsvarande nivåer i moralutvecklingen. (Detta femte postulat är egentligen inte grundläggande för själva teorin) (Bergling 1981, s 22-23)

I ”Moral Development: the Validity of Kohlberg’s Theory”, har Bergling utifrån de två första postulaten jag angivit ovan, formulerat hypoteser, som därefter undersöktes och ifrågasattes, i syfte att testa hållbarheten i Kohlberg teorier. Dessa studier visade, att stadierna visserligen ser likadana ut från undersökningar i olika länder, men att det fanns generella skillnader mellan länderna, hur långt i utvecklingen individerna tycktes komma. Detta antogs bero på skillnader i samhället. Bergling har också funnit stöd för att stadieutvecklingen går stegvis utan överhopp, samt oftast från lägre till högre nivå. Det finns dock enbart belägg för detta när det gäller barns utveckling. (Bergling 1982, s 46)


Craaford och Hedengren anger att Kohlbergs stadieteori bygger på en studie där 84 pojkar ställdes inför moraliska dilemman, och därefter fick svara fritt hur de ställde sig till problemen. Dilemmana var konstruerade historier, och det klassiska exemplet är dilemmat om Heinz, vars fru är dödssjuk. En apotekare har medicinen, men säljer den till ett orimligt pris. Försökspersonerna fick ta ställning till om situationen rättfärdigade en stöld. (Craaford, Hedengren 1989, s 5)


Enligt Bergling sammanställde Kohlberg, utifrån de svar han fått i sina undersökningar, en aspektlista med 32 moraliska värderingar. I det klassiska ”Heinz dilemma”, (som även finns med i min empiriska undersökning), är en av aspekterna ”grunden till människolivets moraliska värde”. Dessa aspekter inordnades sedan i större begrepp, som resulterade i sex stadier i moralutvecklingen. Senare formulerade Kohlberg även tre nivåer, som alla rymde två av stadierna. Alltsedan Kohlberg 1958 skrev sin första avhandling, har han reviderat och vidareutvecklat sina definitioner. Den versionen jag här ger är baserad på Berglings sammanställning, som tar upp gemensamma aspekter ur Kohlbergs versioner.


Den premoraliska nivån präglas av egocentriskt tänkande. Individens uppfattning av rätt/fel, grundas på klander och straff, och utgångspunkten är vilka konsekvenserna av en handling blir för individen själv.


Stadium 1 (Lydnads och strafforientering.) Lydnad är ett självändamål, och enbart ertappade handlingar bedöms som felaktiga. Ont eller gott uppsåt har ingen betydelse då en skada skett Individen förmår inte att förstå andras synpunkter, utan fungerar på en strikt egocentrisk nivå.


Stadium 2 (Naiv egocentrisk orientering.) Utgångspunkten är att tillfredsställa egna behov i största möjliga mån, samtidigt som man i viss utsträckning kan gå andra tillmötes. I samspelet med andra, gäller millimeterrättvisa. Individen är medveten om att man kan ha olika åsikter och att man måste räkna med att andra har syften och behov, även om det främsta intresset ligger i att se till sitt eget bästa.


Den konventionella moralens nivå präglas av en längtan efter att leva upp till omgivningens förväntningar. Individen har andra människors situation i åtanke, men denna omtanke sträcker sig inte särskilt långt utanför det individen upplever som sin egen grupp. Det viktiga är att upprätthålla ordningen, så den sociala tryggheten bevaras.


Stadium 3 (Snäll pojke/flicka-orientering) Här inträder en ny aspekt, nämligen den, att individen kan se till andra människors intentioner. Det blir viktigt att ha goda avsikter och vara snäll. Man har föreställningar om vad det innebär att vara en snäll son/dotter, bror/syster, eller vän, och dygder som pålitlighet, tacksamhet, osv. är viktiga. Individuella intressen får stå tillbaka för att ha en bra relation till dem omkring, och därmed få känna sig uppskattad.


Stadium 4 (Lag- och ordning-orietering) Det sociala perspektivet vidgas, och individen kan urskilja individers överenskommelser ur samhällets regler. Här underordnas de individuella överenskommelserna, till förmån för överenskommelser i större system. Det är viktigt att göra sin plikt för att bevara ordningen i samhället. Den sociala ordningen måste följas till varje pris. Att följa fasta regler och lagar blir ett självändamål, med undantag av fall då lagen strider mot andra sociala plikter, som t ex värnande av liv.


Den principiella moralens nivå innebär en reflektion kring rätt och fel, som inte grundar sig på vem eller vilka som anser det vara rätt/fel, utan på individens eget valda principer. Dessa etiska principer kan vara demokrati, människolivets okränkbarhet osv., och dessa berörs inte av omgivningens inställning till dem.


Stadium 5 (Inriktning mot legalistisk kontraktsbundenhet) Här har individen en full medvetenhet om att människors olika förutsättningar och situationer skapar ett behov av gemensamma överenskommelser. Lagar och regler blir ett medel som kan ändras om behovet finns. Den rätta handlingen utmärks av att så många som möjligt kan dra nytta av den. Man värnar om de demokratiska rättigheterna, vilket betyder accepterande av majoritetsbeslut, men dock inte om de strider mot rättigheter som livets okränkbarhet, och de medborgerliga fri- och rättigheterna. Man känner sig delaktig i samhället, och ansvarig i de engagemang man gått in i. Individen kan känna konflikt mellan moraliska principer och legala bestämmelser, och har därför ibland svårt att kombinera dessa.


Stadium 6 (Orientering utifrån universella etiska principer) Individen styrs av en tro på att det finns en sanning i de etiska principerna. Det handlar om principer som rättvisa, jämlikhet, respekt för varje individ, osv., och genom tron på dessa principer känner sig individen personligt bunden till att leva efter dem. Man styrs av sitt eget samvete, men eftersom lagstiftningen till största del grundar sig på dessa principer, accepterar man att följa lagen. I sin omgivning ser individen de sociala förhållandena, och ser sig själv principiellt som ansvarig för alla medmänniskor. (Bergling 1982, s 31-34)


Hagman anger att även om Kohlberg lägger tyngdpunkten vid de kognitiva färdigheterna, poängteras även av honom att de sociala erfarenheterna spelar en roll, eftersom förmågan att byta perspektiv hjälper individen att nyttja sina kognitiva färdigheter. (Hagman s 20) Bergling har, som synes ovan, formulerat ett postulat där perspektivbytet ses som en del av den kognitiva utvecklingen. Hersh, Paolitto, och Reimer, har benämnt perspektivbyte, role taking, som roten till moraliska bedömningar. Här påpekas sambandet mellan de logiska tankeoperationerna, och förmågan att gå utanför sig själv och egna intressen:


”If we accept Kohlberg’s definition of moral judgement as the weighing of claims of others against one’s own, it stands to reason that only when the child can take the role of the other, and perceive what the other’s claim is, can he weigh his own claim against the other’s.” (Hersh 1979, s 49)


Enligt Hersh, Paolitto och Reimer, menar Kohlberg att samspelet med andra, ger individen tillfällen att konfronteras med andra sätt att resonera. Då individen utsätts för argument tillhörande en nivå högre än den egna, uppstår ett läge av kognitiv ojämvikt. Individen försöker då ta till sig det högre stadiets argument, vilket slutligen leder till att det egna tankemönstret blir mer komplext. En ny struktur börjar byggas upp, och individen har stimulerats till en högre moralisk nivå. (Hersh 1979, s 139)


Det kan tilläggas att Kohlberg, enligt Bergling, inte enbart intresserat sig för att kartlägga individers moralutveckling, utan att han även verkat för att hela samhällen skulle utvecklas moraliskt. Detta skulle ske genom kunskap om psykologin bakom moralutveckling, analyser av samhällets moraliska nivå, samt bearbetning av samhällets moraliska problem. Enligt Bergling menar Kohlberg att alla som ansvarar för samhällets utveckling kan verka för detta. (Bergling 1982, s 69)


2.3.3 Kritik mot Kohlbergs teori


Craaford och Hedengren hävdar att Kohlbergs medarbetare John C Gibbs, i sin granskning av Kohlbergs teorier, fann en klara skillnader mellan de första fyra stadierna, och de två sista. De starkaste argumenten för detta, är att stadierna fem och sex inte uppfyller de kriterier som utvecklingsstadier enligt Piaget ska uppfylla. Främst handlar det om att varje stadium ska motsvara en ny tankestruktur och ett nytt sätt att resonera, att det motstår påverkan mot lägre stadier, samt att det tillsammans med övriga stadier bildar en bestämd ordning. (Craaford, Hedengren 1988, s 7) Enligt Bergling formulerade Gibbs, med anledning av detta, en tvåfasmodell, där Kohlbergs stadier ett till och med fyra, kallas naturalistiska, då de speglar en förståelse för hur individer och samhällen fungerar. De två resterande stadierna speglar däremot en reflektion kring principiella frågor, och benämns därför av Gibbs som existentiella. Enligt denna tvåfasmodell, skulle det då vara möjligt att en individ uppnår stadium fem eller sex, parallellt med att det logiska resonemanget kring människors samspel, tillhör ett lägre stadium. Enligt Bergling fann dock Gibbs att stadium två är en förutsättning för ett existentiellt tänkande på stadium fem, samt att stadium tre måste ha uppnåtts för ett existentiellt tänkande på stadium sex. (Bergling 1982, s 56-58)


Bergling har, med stöd av flera undersökningar tagit avstånd från några punkter i Kohlbergs teori kring stadieutvecklingen. Teorin om att moralutvecklingen ser likadan ut hos individer oavsett uppväxtmiljö och kulturtillhörighet, faller om man ser till undersökningar som gjorts. Istället vill Bergling se moralutvecklingen som en växelverkan mellan biologiskt betingade färdigheter, och den kontext barnet befinner sig i. (Bergling 1982, s 74)


Gilligan har kritiserat Kohlberg för att i utformandet av sin stadieteori, enbart använt pojkar som försökspersoner, och att hans teori därför inte kan vara gällande i andra typer av gruppsammansättningar. Detta är orsaken, menar Gilligan, till att andra grupper av försökspersoner sällan når de höga stadier som Kohlberg formulerat utifrån denna första grupp. Med Kohlbergs mått mätt, förefaller kvinnor vara särskilt benägna att resonera kring stadium tre, där ”godhet” och ”hjälpsamhet”, är starka ledord. Enligt Gilligan bygger även formulerandet av stadium tre på egenskaper och som värdesätts i kvinnodominerade yrken, inom vård och omsorg. Gilligan menar att Kohlberg härmed även antyder att kvinnor inte kan stimuleras till utveckling till högre stadier, förrän de upphör att fungera i sammanhang där ”stadium-tre-principer” är dominerande. Underförstått nedvärderas de egenskaper som betraktas som utpräglat kvinnliga, genom att anses höra hemma i ett lägre resonemang. Enligt Gilligan betonar kvinnor och flickor ansvarsaspekten i reflekterandet av moralfrågor, medan män och pojkar betonar sin egen rätt att handla på ett visst vis. Detta är, menar Gilligan enbart tecken på olika utgångspunkter, och inte på olika stadietillhörigheter. Då Kohlbergs stadier bygger på manliga försökspersoner, faller kvinnans aspekter ur systemet. (Gilligan 1993, s 22-24)


Vidare anger Hagman att Kohlberg kritiserats för att hans stadier inte, som Kohlbergs själv hävdat, är neutrala och enbart tar ställning till hur individen resonerar kring en fråga, och inte vilket ställningstagande som görs. Enligt Hagman påpekar Roervig bland annat att det sjätte stadiet kan tolkas som värderande; stadiet bestämmer innehållet snarare än tankestrukturen. (Hagman 1995, s 26) Kohlberg har även kritiserats för att använda sig av för hypotetiska och konstruerade dilemman för att mäta moralstadier, men detta kommer jag att ta upp i kapitel 4.3.


2.4 Kommentar - ur pedagogperspektiv


Som pedagog kan man ställa sig frågan vad som kan vara värt att ta fasta på, inom dessa tre perspektiv. Då det är orimligt att ta del av alla de undersökningar som gjorts inom de olika perspektiven, torde det vara en lösning att förlita sig till dem som fördjupat sig inom ämnet, och därefter gjort en bedömning av de data som finns att tillgå. En av dem som gjort detta, är Kurt Bergling, som i sin bok ”Moralutveckling”, motiverar varför han föredrar att referera till Kohlbergs och den kognitiva forskningens resultat. Anledningar han ger till detta, är bl a att ”… forskningsresultaten från denna riktning framgångsrikt kunnat läggas till grund för olika fostranpedagogiska insatser (…)” samt att ”… denna forskningsinriktning gett sådana resultat, som är tillämpbara i vår värdepluralistiska kultursituation.” (Bergling 1982, s 10)


Som pedagog relaterar man även lätt till det kognitiva perspektivet, inte minst då Piagets tankar om stegvis utveckling känns välbekanta. Även Deweys tankar ligger bakom Kohlbergs teorier, då det kommer till att praktisera demokratiska principer i klassrummet.


”To learn ‘to understand and to feel justice’ students have to be both treated justly and called upon to act justly. For Kohlberg that means educational democracy: schools in which everyone has a formally equal voice to make the rules and in the validity of the rules are judged by their fairness to the interests of all involved. If the best learning is leaning by doing, then students can best learn justice not only discussing its claims in the abstract, but also acting on its claims in the here and now of the school day.” (Reimer 1989a, s 25)


Jag kommer senare att beröra hur man arbetar med detta i klassrummet, men ville med detta citat visa på, att den kognitiva forskningen även utvecklat en syn på moralisk fostran inom skolan, varför det ligger nära tillhands för lärare och andra pedagoger att anamma dessa forskningsresultat. Dessutom betonar kognitiva forskare och då inte minst Bergling, vikten av att pedagoger äger kunskap om moralutvecklingen, och inser sin egen roll som ledare i denna utveckling, men detta återkommer jag till senare. (Bergling 1982, s 69,77)


Vidare tycker jag mig kunna spåra liknande tankar hos flera av forskarna från de olika perspektiven. Tyngdpunkten läggs olika, men samma ingredienser återkommer i de olika forskningsperspektiven. När det kommer till konkreta råd till fostrare och vuxna förebilder, tycker jag mig kunna se tydliga likheter. Bergling talar om tre olika utvecklingsdimensioner, intellektuell, social, och ideologisk. Här ryms även bitar från socialt inlärningspsykologiskt perspektiv, och senare forskning tycks tendera mer och mer till att ta in bitar från andra perspektiv, som betydelsefulla variabler. Bergling har, som nämndes i kapitel 2.3.3, granskat validiteten i Kohlbergs teori om den kognitiva utvecklingen som enda grund till moralutveckling, och funnit att omgivningens påverkan, tillsammans med den kognitiva utvecklingen, spelar en betydande roll barnets moralutveckling. Konsekvensen av detta blir, enligt Bergling:


”… att den påverkan som barnet utsätts för genom sina närmaste, genom samvaron i familjen och kamratkretsen, i skolan och den påverkan som det nås av genom massmedia måste tillskrivas ett väsentligt ansvar för barnets moralutveckling.” (Bergling 1982, s 73-74)


I en egen reflektion kring de olika forskningsperspektiven, menar jag att den strikt behavioristiska skolan är främmande i skolsammanhang, så till vida att eleven själv inte reflekterar aktivt, utan snarare blir ett ”offer” för de modeller den utsätts för. Det sociala inlärningspsykologiska perspektivet ger dock en mer nyanserad bild, som även tar in bitar från det kognitiva perspektivet. Då skolmiljön tydligt präglas av samarbete och samförstånd, vore det olyckligt att förbise de möjligheter detta ger i moralutvecklingssammanhang. Vi har möjlighet att se barnet i en social kontext, och bör också som lärare räkna med att fungera som ”modell”. Medan den kognitiva linjen kanske främst fokuserar på lärarens roll som stimulerande ledare, kan socialinlärningspsykologins modell-teori fungera som en sund motvikt, så vi inte frestas att glömma att ”barnen gör som vi gör och inte som vi säger.”

Psykoanalysens perspektiv är svårt att tillämpa i skolsammanhang då man inom psykoanalysen räknar med en biologisk mognadsprocess, vilken man som pedagog inte kan göra annat med än iaktta. Vi kan dock förstå principen av att vi som vuxna fostrare bär med oss våra traditioner och värderingar till eleverna. Mangs menar att avsaknad av ett överjag resulterar i en laglydnad utan samvete eller känsla för att göra det rätta. (Mangs 1995, s 176) Medan det knappast är meningen att vi som pedagoger ska överföra våra personliga värderingar på eleverna, kan det vara värt att reflektera över, hur vi kan föra över känslan för grundläggande principer, medmänsklighet och ansvarskännande för egna handlingar till dem. Den del av ”överföringen” som Freud menade var medveten, skulle vi i sådana fall kunna ägna åt detta.


Även om man väljer att stödja sig på Kohlbergs teori i moralutvecklingsarbetet med eleverna, måste inte detta betyda att man helt frånser den kritik som riktats mot denna. Särskilt inte då en hel del av denna kritik syftar till att förbättra Kohlbergs teori, snarare än att stjälpa den. Med Gibbs tvåfasmodell i åtanke, kan man som pedagog vara öppen för att eleven kan resonera på olika plan samtidigt. Ett principiellt tänkande på femte stadiet, behöver t ex inte vara ett bevis för att eleven kan resonera logiskt på stadium 4. Liksom denna omarbetning av Kohlbergs teori kan hjälpa pedagogen vidga sina vyer, kan Berglings ställningstaganden hjälpa oss balansera förhållandet mellan kognitiv utveckling och yttre påverkan. Gilligans kritik hjälper oss att vara uppmärksamma på hur flickor och pojkar kan uppleva dilemman olika. I en klassrumssituation med ”busiga pojkar”, och ”snälla flickor”, kan det vara värdefullt att vara extra lyhörd för att det kan finnas nyansskillnader i sätten att resonera.


Saltzstein hävdar i en kommentar där han granskar Kohlbergs teori, att vi missar stora delar av barnets moralutveckling om vi inte tar in flera aspekter. Denna kritik bemöter Kohlberg genom att delvis hålla med, fastän han definierar begreppen annorlunda. Jag avslutar denna diskussion med ett citat av Saltzstein, och vill därmed understryka att man som pedagog vinner på att ta del av denna typ av forskning, samt att forskningsrönen kanske inte motsäger varandra fullt så mycket som forskarna själva tycks hävda ibland.


”The general point is that without considering the role of affect (commitment, involvement, etc.) we have only a limited side of the child’s, adolescent’s, and adult’s moral thought and that several models of how cognition and affect interact are possible” (Saltzstein, 1983, s 116)


3. Moralutveckling - skolans ansvar?


I läroplanen, Lpo-94, anges under rubriken ”Mål och riktlinjer för skolans verksamhet”, att man i skolan ska arbeta med normer och värden:


”Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling” (Lpo-94, s 12)


Läroplanen uppmanar skolan att utveckla en förståelse hos eleverna, för det demokratiska samhället, vilket även är en uppmaning från många moralutvecklingsforskare. Men är det också skolans ansvar att verka för att varje elevs personliga moralutveckling stimuleras? Innan jag kommer in på frågor som behandlar syftet och nyttan med att arbeta med moralutveckling, vill jag referera till några av de forskare som betonat skolans ansvar inom moralutvecklingen.


Hersh, Paolitto och Reimer, som grundar sina påståenden på Kohlbergs forskning, intar en mycket tydlig ståndpunkt i frågan om skolan bär ett ansvar i moralutvecklingsfrågor. De menar att skolan automatiskt spelar en avgörande roll i socialisationen, och att den därför har ett givet ansvar att förbereda eleverna för livet i ett demokratiskt samhälle. Skolan är dessutom värdeladdad; det är en omöjlighet att skapa en värdeneutral skola, då undervisningsmetoder, och lärares beteenden ständigt överför värderingar till eleverna. Därför bär skolan också ett ansvar att förmedla den kunskap och de verktyg som finns, för att hantera värdeinformation, och skapa egna värderingar. (Hersh 1979, s 8-9)


”… when the question is raised, ‘Should schools engage in values and moral education?’ we have no choice hut to answer that schools are necessarily institutions of significant moral enterprise” (Hersh 1979, s 8)


Vidare refererar Hersh, Paolitto och Reimer till Kohlberg, och hävdar att denne ser det som lärarens plikt att hjälpa eleven reda ut problemet, då elevens egna värderingar strider mot skolans. Det anses även som lärarens skyldighet att hjälpa eleverna till att värna om egna och andras rättigheter, samt förstå de principer som ligger till grund för lagen. (Hersh 1979, s 13)


”Kohlberg believes that teachers should help develop in students the capacity to understand and act in accordance with the principles embodied in the Constitution” (Hersh 1979, s 13)


Enligt Hagman befarar Kohlberg att skolmiljön bidrar till att eleverna indoktrineras av sina lärares värderingar och normer. Här menar även Hagman att Kohlberg ser medvetet moraliskt utvecklingsarbete som en nödvändighet; då målet med detta arbete är att hjälpa eleverna strukturera sitt sätt att tänka, motverkar också detta att de viljelöst anammar auktoriteters värderingar. (Hagman 1995, s 87)


Durkheim verkade i början av seklet bland annat som en av de första sociologer som intresserade sig för moralutveckling, och beskrivs av Jende som den som påverkade Piaget i dennes tidiga arbete. Enligt Jende betraktade Durkheim egoistiska handlingar som omoraliska, och ansåg det vara skolans uppgift att utveckla elevernas benägenhet att handla moraliskt, vilket enligt honom var att handla i kollektivt intresse. (Jende 1987, s 4-5)


Danziger betonar omgivningens roll i barnets upplevelse av relationer. Här tilldelas lärare ett särskilt ansvar, eftersom Danziger ställer sig öppen för den teorin, att relationen till skolans ”auktoriteter” hjälper till att forma en individs förhållande till myndigheter:


”Lärare och andra auktoriteter i skolan betyder kanske särskilt mycket, eftersom de ger individen hans första erfarenheter av representanter för allmänna inrättningar. Det skulle inte vara förvånande om skillnader mellan socialgrupper i fråga om barnets relation till auktoriteter i skolan avspeglades i utvecklingen av barnets moraliska omdöme i samhällsfrågor.” (Danziger 1975, s 89)


Vokey har enligt Hagman, formulerat tre punkter som verkar för att bereda individen att ingå och verka i ett demokratiskt samhälle. Skolan ses som den givna platsen för utvecklandet av dessa färdigheter, och punkterna är menade att fungera som riktlinjer i detta arbete. Dessa tre punkter; ”att hjälpa eleverna välja de värderingar som kommer att påverka senare beslut och handlingar i moralsituationer”, ”att hjälpa eleverna tackla konflikter i moralsituationer”, samt ”att hjälpa dem kritiskt granska de antaganden som ligger till grund för de valda moralprinciperna”, innebär, enligt Hagman att man i skolan måste anta en moralisk grundsyn. (Hagman 1995, s 90)


Reimer har beskrivit livet i ”The Cluster School”; en skola i Massachusetts som grundades 1974. Kohlberg ledde där projektet att skapa en skola som baserades på demokratiska, rättvisa grunder, och eleverna skulle vara delaktiga i beslut och kursutformning. Personalen på skolan fick erfara, hur eleverna till en början var oförmögna att hantera demokratins villkor. De missbrukade sitt ansvar och röstade fram ett typiskt ”omoget” beslut. I denna situation beskriver Reimer hur Kohlberg fick ett ypperligt tillfälle att visa personalen att demokratisk förmåga inte föds av sig själv. Det behövdes aktivt arbete med moralfrågor, så att eleverna sedan kunde axla det ansvar som arbetssättet gav dem. (Reimer 1989c, s 67) Härav kan vi förstå Kohlbergs ståndpunkt när det gäller moralutvecklingsarbete i skolan. För att kunna fungera som ansvarsfulla medborgare, måste vi tränas att fungera i demokratiska former. Situationen som här återgivits, anser jag motiverar till aktivt moralutvecklingsarbete inom skolan.


Med utgångspunkt i Kohlbergs teori menar Bergling att alla som ansvarar för utvecklingen i samhället, behöver kunskap om moralutvecklingen. I detta sammanhang ges pedagogen en given plats. Eftersom skolan fungerar som ett samhälle, spelar skolpersonal även en roll i hela samhällets utveckling mot högre moralstadier. Därför, menar Bergling, borde utbildning i moralutveckling, vara ett självklart inslag i pedagogutbildningarna. (Bergling 1982, s 69, 77)


3.1 Kan moralutveckling stimuleras?


Tjänar det någonting till att arbeta med moralutveckling i skolan? Om nu moralutvecklingen baseras på kognitiv utveckling, kan man fråga sig om inte denna process är självgående, så till vida att den inte går att påskyndas. Jag vill referera till en del forskning som behandlar frågan huruvida moralutvecklingen stimuleras av aktivt arbete med moralfrågor. (Forskningen jag här tar upp syftar till olika former av moralutvecklingsarbete, men skillnaderna mellan dessa behandlas i kapitel 4.3 och 4.4)


Reimer refererar till Gilligan och Berkeley, som enligt honom menar att konfronterandet av moraliska dilemman verkar för utvecklandet av moralisk kompetens, då de både väcker konflikt på det kognitiva och det känslomässiga planet. Personen som konfronteras med problemet blir på så sätt starkt motiverad att finna en ny typ av lösning.


”Moral dilemmas ‘work’ to promote moral development because they arouse in people not only cognitive conflict but also affective disequilibrium (ojämvikt).” (Reimer 1989b, s 56)


Hersh, Paolitto och Reimer beskriver hur Elliot Turiel genomfört en undersökning i syfte att se huruvida moralutvecklingen kunde stimuleras genom att låta elever konfronteras med argument som ligger ett stadium ovanför deras eget sätt att resonera. Efter att ha fastställt på vilket moralstadium eleverna befann sig, lät han en tredjedel av försöksgruppen konfronteras med argument relaterade till stadiet under deras eget, medan en tredjedel konfronterades med argument från stadiet över deras eget, och den återstående elevgruppen konfronterades med argument två stadier över deras eget. Det visade sig att eleverna som konfronterats med argument från stadiet närmast över deras eget, hade störst benägenhet att ändra sitt eget tänkande i den riktningen. Minst effekt hade de argument som kom från två stadier över elevernas eget. (Hersh 1979, s 104)


Enligt Hersh, Paolitto och Reimer, inspirerades Kohlbergs student Moshe Blatt, av de resultat Turiel fick, enbart genom att utsätta elever för argument från stadiet över deras eget. På grundval av detta, hävdar man, formulerade Blatt hypotesen att en fullständig undervisningsplan, baserad på ständig konfrontation av argument likt Turiels, torde ha en ännu större effekt på barns moralutveckling än dennes sporadiska insatser. Med stöd från Kohlberg, startade Blatt upp ett projekt i en judisk söndagsskola, där han efter att ha kartlagt barnens moralnivåer, varje vecka diskuterade moraldilemman med dem. (Hersh 1979, s 107)


Enligt Reimer menade Blatt att det bästa sättet att utsätta eleverna för argument relaterade till stadiet över deras eget, var låta elever från olika stadier argumentera mot varandra i gruppdiskussioner. Experimentledaren antog själv den lösning som föreslagits av det barn som resonerade på stadiet närmast över majoritetens. Resultatet av projektet, blev avancemang av ett helt stadium hos 64 % av eleverna. Reimer beskriver vidare att Blatt, styrkt av resultatet från den judiska söndagsskolan, gjorde ännu en undersökning i en allmän skola, där eleverna som arbetat med gruppdiskussioner med Blatt som gruppledare, visade större utvecklingsresultat, än grupper som diskuterat utan ledare, eller inte ingått i några gruppdiskussioner. Resultaten följdes upp ett år senare, då det visade sig att samma grupp av elever bibehöll sin ledning över de övriga i resonemang kring moraldilemman. (Reimer 1989a, s 11-12)


Kohlberg menar, enligt Jende, att barnet måste utsättas för moraliska dilemman, för att kunna utnyttja den nivå av social perception (förmåga till rolltagande), som barnet befinner sig på. Den sociala perceptionen bottnar i den kognitiva utvecklingsnivån, men måste ”frigöras” genom att konfronteras med moraliska dilemman, samt fungera i en miljö som gynnar rolltagande. (Jende 1987, s 14-15) Detta betyder således att den moraliska kompetensen måste stimuleras för att kunna användas. Innan detta skett, har barnet inte medvetandegjorts om sin egen moraliska förmåga.


Hagman refererar till två moralutvecklande experiment, som enligt Hagman genomförts i syfte att undersöka huruvida moralisk kompetens kan stimuleras. Ries, som Hagman menar anknyter sina teorier till Kohlbergs, genomförde ett moralutvecklande arbete tillsammans med 31 studenter i 18-årsåldern. Under 2,5 lektioner i veckan, i 18 veckor, utmanade Ries elevernas tänkande genom att skapa kognitiva konflikter och stimulera dem till lösningar på högre nivåer. Resultatet av undersökningen visade, hävdar Hagman, att flertalet elever stimulerats till ett högre moraliskt resonemang.


Samma resultat visade en undersökning som gjorts bland yngre barn. Hagman anger att Short och Carrington, sökte medvetandegöra barn i 7-11-årsåldern, om den orättvisa som ligger bakom diskriminering på grund av ras, kön och socialklass. Man diskuterade innebörden av ”rättvisa”, och lät barnen reflektera kring situationer framställda i berättelser eller med hjälp av foton. Programmet visade sig ha haft positiv effekt, då barnen bland annat lättare kunde identifiera olika slags diskriminering av folkgrupp. (Hagman 1995, s 70-72)


Törnvall refererar till en av Kohlbergs och Blatts undersökningar av 12- och 16-åringars utveckling, efter att barnen och ungdomarna hade deltagit i ett moralutvecklingsarbete under tre månader. Törnvall hävdar att lärarledda diskussioner visade sig ha betydande effekt, då man vid upprepade tillfällen testade eleverna med hjälp av Kohlbergs ”Moral Judgement Interview”. Vid ett uppföljningstest visade det sig att denna utveckling bestod även ett år senare. (Törnvall 1988, s 26)


”Dessa första studier visade att en moralisk utveckling kunde komma till stånd genom systematiska diskussioner kring moraliska dilemman. Vidare att alla elever kunde ha glädje av diskussionen och att klasser och grupper inom klasser kunde användas som sociala institutioner där en fostransutveckling ägde rum” (Törnvall 1988, s 26)


Reimer har sammanfattat Blatts undersökningsresultat av stimulerandet av den moraliska kompetensen. Enligt denna sammanfattning, kan moralutveckling med fördel påverkas i undervisning. Utveckling till ett högre stadium infinner sig, menar Reimer, då eleven ställs inför en konflikt som kräver logiskt resonemang, rolltagande, samt då eleven får konfronteras med argument från ett stadium över det egna. En stadieutveckling som annars skulle ha pågått under flera år, kan genom stimulans koncentreras till en betydligt kortare period. Reimer hävdar att denna typ av ”stimulerade utveckling” har visat sig bestå långt efter det att moralutvecklingsprogrammet avslutats, samt har visat sig gällande även inom andra typer av dilemman, varför man kan anta att det inte endast handlar om att eleven lärt sig ”rätt” typ av svar.(Reimer 1989a, s 12)


3.2 Moralisk kompetens och moraliska handlingar


Tjänar det då något syfte att stimulera eleverna till att resonera på högre nivåer? Finns det något självklart samband mellan logisk tankestruktur kring en tänkt situation, och ens faktiska handlande i en verklig situation? Enligt Carlström ställde sig även Sokrates denna fråga. I dialogen ”Protagorat” är grundtemat ”där den riktiga insikten finns, där uteblir icke heller den riktiga handlingen”. Carlström drar parallellen till Kohlbergs stadietänkande, och menar att Kohlbergs stadium 6, motsvarar den insikt Sokrates syftar på. (Carlström 1983, s 19) Kohlberg menade enligt Bergling, att alla som känner ansvar för moralutvecklingen i samhället, borde sträva efter det ideala samhälle som infinner sig då det drivs av principerna som stadium 6 bygger på. (Bergling 1982, s 69)


Många andra har ställt sig frågan huruvida moralisk kompetens resulterar i moraliskt handlande, men det är av förståeliga skäl svårt att undersöka detta. Därför bygger det mesta som sagts om detta på teoretiska antaganden, där man radat upp olika faktorer som talar för, eller emot ett samband mellan kompetens och agerande. Några empiriska data finns dock att tillgå, som jag tillsammans med en del teoretiska fakta, presenterar i detta avsnitt.


Brunkholdt uppmärksammar denna fråga, och menar att det måste bero på flera faktorer än enbart den kognitiva förmågan, om någon handlar enligt sina övertygelser. Brunkholdt gör här en skillnad mellan olika slags beteenden; att inte köra mot rött ljus behöver knappast vara en del av ett värdesystem, utan snarare bero på invanda normer och risk att bli straffad, medan det krävs ett ”moraliskt mod” då en tonåring riskerar sitt medlemskap i ett gäng, då denne följer sina moraliska värderingar.


När det kommer till barns moraliska värderingar, pekar Brunkholdt på en rad faktorer som tillskrivs betydelse. Det har gjorts försök att mäta sambandet mellan Kohlbergs stadienivå, och den moraliska handlingsnivån, men dessa samband är mycket komplicerade och svåra att mäta. I beräknandet av detta samband, har man använt sig av en sammansättning av personliga egenskaper, kallad jagstyrka. Men då jagstyrkan är en sammansättning av IQ och förmåga till uppmärksamhet, tyder undersökningsresultaten på att det i de lägre stadierna enbart handlar om förmåga att bedöma riskerna kopplade till ett ”omoraliskt handlande”. Först på det fjärde stadiet verkar hög jagstyrka står för egenskapen att kunna stå emot egenintresset till förmån för det moraliskt riktiga agerandet. Brunkholdt ser en parallell mellan hög jagstyrka och goda relationer till vuxna. Här påpekas även att det är genom relationer barnet vinner förmågan att sätta sig in i andras situationer; något som otvivelaktigt har stor betydelse då det gäller att tillämpa sina moraliska värderingar. (Brunkholdt 1995 s 133-136) Brunkholdt skriver:


”Barn som inte får tillräckligt med erfarenheter av att någon tycker om dem och bryr sig om dem, får en svagare uppfattning om sin egen och andras betydelse, de blir mindre intresserade av hur andra har det och vilka effekter de egna handlingarna får för andra.” (Brunkholdt 1995, s 135)

Danziger menar att ett barns moraliska handlande, är en spegling av vilka erfarenheter barnet har av ömsesidighet i relationerna till andra. Detta gäller främst relationen till föräldrar, men under skolåren spelar även lärare och kamrater en roll. För att hjälpa barnet handla efter de normer barnets moraliska övertygelse säger är rätt, gäller det att låta barnet ingå i ett sammanhang som ger goda referensramar. Barnet bör få känna att omgivningen tar dess krav och önskningar på allvar, samtidigt som man själv förväntas vara lyhörd för andras önskemål, samt ha förmåga att se situationer ur andras synvinklar. (Danziger 1975, s 89)


Enligt Hagman har Kohlberg hänvisat till Piagets så kallade ”enspårsteori”, i frågan om moralisk kompetens kontra moraliskt agerande. Hagman har beskrivit denna teori som om de teoretiska moralbedömningarna, bottnar i individens praktiska handlingsmönster. (Hagman 1995, s 22)


Även Saltzstein har kommenterat Piagets enspårsteori:


”… Piaget asserted that children’s judgements about practical and personally relevant situations preceded their development of judgements about hypothetical situations” (Saltzstein, 1983 s 115)


Piaget beskriver i ”Moral Judgement of the Child”, hur det moraliska tänkandet byggs upp genom verkliga erfarenheter. Detta invanda schema, menar Piaget, är det som barnet faller tillbaka på, då det utsätts för hypotetiska dilemman, varför barnets moraliska bedömning också säger en hel del av hur barnet egentligen skulle ha tänkt eller handlat i en riktig situation. (Piaget 1948, s 171)


”Now, since thought in the child always lags behind action, it is quite natural that the solution of theoretical problems such as we made use of should be formed by means of the older and more habitual schemas rather than the more subtle and less robust schemas that are in process of formation.” (Piaget 1948, s 33)


Som kontrast till denna enspårsteori, står enligt Hagman, uppfattningen om att moralutvecklingen innehåller två parallella spår, som inte kommunicerar med varandra; ett kognitivt utvecklingsspår och ett socialt inlärningsspår. (Hagman 1995, s 22) Denna teori hävdar Jende, återfinns huvudsakligen hos socialinlärningsteoretiker. Enligt Jende har bland andra Bandura betonat denna skillnad som går under begreppen ”acquisition” (förvärvande), som beror på kognitiva processer, och ”preformance” (uppträdande), som beror på motivation och inlärning via belöning/straff. (Jende 1987, s 22-23) Hagman hävdar att effekten av denna teori då torde bli att en individ intellektuellt kan vara mycket avancerad när det gäller moraliska bedömningar, men samtidigt vara helt oberörd av en egen felaktig handling. Enligt Hagman menar Kohlberg att sambandet mellan moralisk kompetens och agerande, kommer av hur medveten individen är om sitt moraltänkande. Om en moralisk idé inte efterlevs, är detta således ett tecken på att den inte är tillräckligt befäst i individens eget medvetande. Därför betonar Kohlberg vikten av reflektion. (Hagman 1995, s 22)


Hersh, Paolitto, och Reimer bekräftar det faktum att vi är mer benägna att följa våra moraliska beslut i ord än i handling, samt hävdar att Kohlberg själv funnit att faktorer som tillkommer i de verkliga situationerna, påverkar huruvida vi handlar efter våra moraliska principer, eller inte. Hersh, Paolitto och Reimer, hänvisar dock till studier som baserats på Kohlbergs teorier, och som enligt dem visar att personer som resonerar på ett högre stadium är mer benägna att bortse från yttre faktorer och agera utifrån sin övertygelse, än personer på lägre stadier, ”… people who reason at the higher stages are less likely to be influenced by situational factors and more likely to act consistently of their values” (Hersh 1979, s 95)


Vidare hävdar Hersh, Paolitto och Reimer att studierna dock visar att benägenheten att agera enligt övertygelse, inte alltid ökar progressivt från stadium till stadium. Antagandet att personer på den principiella nivån (stadierna fem och sex) i större utsträckning agerar enligt sin övertygelse än personer på lägre nivåer, ska dock inte tolkas som att dessa besitter ”bättre moral”. Stadierna står inte för innehåll eller särskilda moraliska val, utan bildar strukturer för tänkandet. Inom ett stadium kan olika ställningstaganden rymmas, men dessa skilda val är uppbyggda av samma slags tankestrukturer. (Hersh 1979, s 94-99) Hersh, Paolitto och Reimer avslutar resonemanget med att bekräfta nyttan av att arbeta moralutvecklande i skolan:


”The data encourage the belief that helping students reach these stages is a worthwhile educational goal insofar as it will influence both judgement and action.” (Hersh 1979, s 99)


Enligt detta resonemang skulle orsaken till att personer på stadium sex ofta agerar enligt sina bedömningar, kunna bero på att de i stor utsträckning kan motivera sina val för sig själva, och därmed bli övertygade om dess riktighet. Ovan refererade jag till Kohlbergs teori om att stadiernas argument måste bli befästa i individen, innan denne börjar agera i enlighet med argumenten. I en sammanslagning av denna Kohlbergs teori, och Hersh, Paolitto och Reimers studie av sambandet mellan moralisk kompetens och moraliskt agerande, skulle tolkningen kunna bli sådan att då man kommit så långt i sin moraliska/kognitiva utveckling som till den principiella nivån, lättare tar argumenten till sig och därefter börjar handla i enlighet med dem.


Törnvall tar upp relationen mellan kompetens och handling, och refererar då till Sullivan, som enligt Törnvall funnit att man genom att stimulera elever till högre tankestrukturer, ökar deras förmåga att samspela med andra, och bli medvetna om moraliska processer. De högre kognitiva stadierna medför således en bättre förmåga till rolltagande och perspektivbyte, samt en medvetenhet som resulterar i att man agerar i enlighet med övertygelser och ideologier. (Törnvall 1988, s 27) Detta visar att flera forskare är ense om att en aktiv medvetenheten om det egna ställningstagandet verkar för att man handlar i enlighet med det, samt att denna medvetenhet/detta befästande tilltar längre upp i utvecklingen.


Enligt Reimer betonar Kohlberg även stödet som grupptillhörigheten kan ge, då det gäller att följa sina moraliska övertygelser. Om en individ saknar egen motivation att handla efter de normer som ens egen logik och övertygelse säger en att följa, kan grupptrycket vara något som hjälper individen att leva upp till sina egna förväntningar. Denna grupp kan utgöras av en liten skara med säregna idéer, såväl som ett helt samhälle. (Reimer 1989b, s 57) Här kan det vara intressant att reflektera över det intresse som Kohlberg enligt Bergling, visar då det gäller hela samhällens moralutveckling (Bergling 1982, s 69). I ett samhälle som domineras av det sjätte stadiets principer, tolkar jag det som att grupptrycket, enligt detta resonemang, kan stödja varje individ till att handla efter samhällets normer.


Jende tar upp den omstridda relationen mellan kompetens och agerande, och pekar på de svårigheter som det för med sig att undersöka sambandet. Han påpekar dock, att det borde finnas ett självklart samband, även om det är svårt att kartlägga hur exakt överensstämmelsen är.


”En moralisk ståndpunkt kan inte oreserverat användas för att predicera verkligt moralbeteende. Finns det inget som helst samband, å andra sidan, tas det ofta som ett tecken på en allvarlig störning hos individen.” (Jende 1987, s 8)


Som exempel på faktorer som orsakar glappet mellan moralisk bedömning och beteende, nämner Jende rädsla och andra känslor som hindrar individen från att tänka rationellt och följa sina övertygelser i verkliga situationer. Det har också diskuterats huruvida de hypotetiska dilemman som ofta används för att mäta moralstadier, är för teoretiska och fjärran från barnens/ungdomars egen värld, men detta resonemang återkommer jag till senare i kapitel 4.3. (Jende 1988, s 8-9)


Vidare hävdar Jende att utvecklingspsykologen Damon, i sin bok ”The Social World of the Child”, menar att frågan om sambandet mellan tanke och handling är felställd. Enligt Jende menar Damon att det ej är möjligt att isolera dessa från varandra, för att sedan korrelera dem. (Jende 1988, s 78)


”Damon menar att man istället måste betrakta tänkande (bedömning) och handlande som integrerade delar av samma sociala kunskap och erkänna att social kunskap kan uttryckas i olika kontext” (Jende 1988, s 79)


Enligt Jende omformulerade Damon frågan från att ha handlat om sambandet mellan tanke och handling/kompetens och agerande, till att handla om två olika sorters moralbedömningar; en teoretisk, hypotetisk, och en aktiv, praktisk. Dessa två undersökte han sedan sambandet mellan, och fann att sambanden mellan resonemanget i hypotetiskt-teoretiska och praktiskt-aktiva problem var starkt beroende av ålder och olika situationer. (Jende 1987, s 78-80)


Som avslutning på frågan om sambandet mellan moralisk kompetens och moralisk handling, vill jag referera till en av de kanske mest dramatiska undersökningar som gjort inom området. Carlström beskriver Milgrams elchocktest, där den egentliga försökspersonen trodde sig vara medhjälpare i undersökningen, medan en person som var införstådd i undersökningen, spelade försöksperson. Det falska syftet var att undersöka villkor för inlärning, och den falska försökspersonen utsattes för elchocker var gång denne svarade fel på en fråga. Den egentliga försökspersonen fick skenuppdraget att på order av försöksledare, ge dessa elchocker, som sades gå upp till 450 volt. 70 % av försökspersonerna visade sig benägna att lyda auktoriteten och utsätta den falske försökspersonen för elchocker upp till 450 volt. Senare testades dessa personer med Kohlbergs testmetoder, varpå det enligt Carlström visade sig att de flesta som befann sig på de höga stadierna, vägrat fullfölja experimentet. (Carlström 1983, s 24-25)


3.3 Kommentar - är moralutvecklingen värd att satsa på?


Efter att ha tagit del av dessa teorier och forskningsresultat, är det upp till pedagogen att avgöra om det värt att medvetet satsa på moralutvecklande arbete i skolan. Forskningen visar belägg för, att det är möjligt att stimulera elever till ett högre moraliskt tänkande, så till vida att eleverna får handledning i processen att utveckla nya tankestrukturer kring de övertygelser de redan har. Forskningen har också visat att det finns ett samband mellan denna kognitiva medvetenhet och det faktiska handlandet. Mot bakgrund av detta har även många forskare uttryckt sin uppfattning om att skolan inte bara vore en lämplig plats för utvecklandet av moraliskt medvetna samhällsmedborgare, utan att skolan faktiskt bär ett ansvar för denna typ av fostran. Men ska då skolan fostra? Ska inte pedagogers kraft och kompetens utnyttjas till undervisning, medan den fostrande rollen bör lämnas till hemmet? Vad som är skolans ansvar och vad som ligger utanför skolans ansvar kan diskuteras i oändlighet, men faktum kvarstår dock, att skolan kan erbjuda förutsättningar som ingen annan plats kan göra. Skolan är en arbetsplats där alla medborgare tillbringar en stor del av sitt liv. Här samlas individer med olika bakgrund, intressen och förutsättningar, för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och rusta sig inför framtiden. Jag anser att en stor del av detta rustande inför framtiden, är att skaffa sig kunskap om sina egna värderingar, samt kunna hantera situationer där ens egna värderingar stöter på motstånd.


Kognitivisterna betonar sambandet mellan pedagogik och inlärning i övrigt, och moralutvecklingens pedagogik. Man stöder sig ursprungligen på Deweys pedagogiska teori om ”learning by doing”, och menar att samma princip gäller för att utvecklas moraliskt, vilket resulterar i demokratiska färdigheter. Reimer refererar till detta sätt att se på moralisk utveckling/utbildning, och använder sig då av uttrycket ”to learn to understand and to feel justice” (att lära sig förstå och känna rättvisa) (Reimer 1989a, s 25) Väljer man att se moralisk kompetens som en färdighet likvärdig matematiska, språkliga och samhällsorienterande baskunskaper, finner jag att denna del av fostrande finns inom ramen för skolans ansvar. Detta inte minst för att skolan har de bästa förutsättningar för stimulans av den moraliska medvetenheten. Här tränas man dagligen i socialt umgänge, vilket gynnar elevernas förmåga att se situationer ur andra individers perspektiv, samtidigt som man, om man i skolan väljer att arbeta med frågor som rör moral och beteende, kan skapa situationer där de kognitiva färdigheterna tränas.


Piaget har även han talat om moralisk, demokratisk undervisning i skolan. Han refererar till Durkheim, som enligt Piaget anser att skolan är en viktig länk för barnet, som annars bara kan referera till de förhållanden som råder i hemmet. Men Piaget betonar också nyttan av att skolan som helhet, fungerar efter demokratiska regler. Gör den inte det, kan vi som pedagoger inte heller förmedla dessa värden. Som exempel på detta tar Piaget upp vad som ofta bedöms som goda kvalitéer i skolan, men som knappast förmedlar demokratiska värderingar till eleverna. (Piaget 1948, s 372) Dessa idéer var säkerligen kontroversiella då Piaget formulerade dem 1932, men är än idag aktuella, då det är alltför vanligt förekommande att vi i skolan först och främst bedömer förmågan att komma ihåg rätt årtal, och förväntar oss att elever inte kan hantera större ansvar än att bestämma vilka glasspinnar som ska finnas i skolcafeterian.


Kohlberg menar att teorierna kring moralutveckling endast får mening då de anammas av skolpersonal, i praktiskt arbete. Därför är det viktigt med kommunikation mellan pedagoger och forskare. Det jag hittills presenterat har varit resultat som forskare kommit fram till efter att ha gått in i barngrupper i egenskap av forskare, och genomfört sina studier och projekt. Men inte förrän dessa projekt får bli till en naturlig del av skolarbetet, kan vi se vilken praktisk nytta de eventuellt kan göra för våra elever. Projekten talar för en positiv och samhällsnyttig utveckling i samband med moralutveckling. Pedagogens uppgift är att göra verklighet av dessa lovande förundersökningar. (Kohlberg, Foreword in Hersh 1979, s ix-xvi)


För att kunna bedöma nyttan av att arbeta aktivt med elevers moraliska medvetenhet, kan det också vara av intresse att ställa frågan vad som är rimligt att sträva efter i ett moralutvecklingsarbete. Enligt Hersh, Paolitto och Reimer kan man förvänta sig förändring inom tre områden. Först och främst ökas elevernas medvetenhet kring moralfrågor. De upptäcker i högre grad en moralisk konflikt, och blir känsligare då det gäller att förstå situationer där flera åsikter möts. En annan effekt av att aktivt göra eleverna medvetna om sina egna moraliska beslut, blir även att de utvecklar ett högre resonemang kring de beslut de tar. Detta är den tydligaste förändring i stadieutvecklingen; eleverna utvecklas kognitivt och kan i högre grad motivera sina beslut. Den tredje effekten, som är ett resultat av att eleven medvetandegjorts om sina egna beslut, är att slutligen våga handla efter det man uppfattar som rätt. Mot bakgrund av detta, uppmuntrar författarna alla pedagoger till att våga arbeta för att få se denna utveckling hos sina elever. (Hersh 1979, s 245-247) ”We invite our readers to share the risk of moving from theory to practice …” (Hersh 1979, s 247)


4. Att arbeta med moralutveckling i skolan


Om man som pedagog, efter att ha tagit del av de forskningsresultat som nu presenterats, finner det vara av värde att aktivt arbeta moralutvecklande i skolan, kan det också vara en god idé att se på vad forskningen, och andra pedagoger som ”gått före”, har att säga om det praktiska arbetet. Det jag nu vill belysa, är vad som sagt om pedagogens roll i moralutvecklingen, samt vilka slags förberedelser som är att rekommendera innan arbetet sätts igång. Jag vill också beröra den debatt som pågått kring vilka slags dilemman och problem som i moralutvecklande syfte, är mest gynnsamma att ställa eleverna inför, varefter jag helt kort nämner några alternativa arbetssätt, att ta till istället för, eller i kombination med den mer beprövade diskussionsformen.


4.1 Pedagogens roll som moralutvecklare


Inom de olika forskningsinriktningarna, har en del sagts om pedagogen som ledare av det moralutvecklande arbetet. Är det då rimligt att man som pedagog ska sätta sig in i de olika forskarnas teorier, för att kunna anamma forskningsresultaten i sin undervisning? Här blir den fråga central, som jag ställde i inledningen av denna uppsats; finns det materiel att tillgå för pedagogen, om man vill arbeta med moralutveckling i skolan? Är forskningen till för dessa, som mest behöver den? Om detta har Kohlbergs sagt, att en teori som inte kan förstås av dem som ska använda den i praktiken, inte når upp till de krav som bör kunna ställas.


”If an educational theory is too complicated, too far from the teacher’s common sense and observation, the fault lies not in the teachers but in the theory” (Kohlberg, Foreword in Hersh 1979, s xi)


Hersh, Paolitto och Reimer, lägger stor tonvikt vid att läraren i sin roll som moralutvecklare, är medveten om syftet med det arbete som bedrivs. Läraren tillskrivs här ansvar för att skolmiljön gynnar kontinuerlig utveckling av elevernas moraliska nivå. För att kunna ta detta ansvar, behövs kunskap om vad det är som stimulerar eleverna till att utvecklas. I denna process menar man att läraren har två huvudsakliga funktioner:


1. att skapa konflikter som till sitt slag underlättar elevernas utvecklande av sina tankemönster.


2. att stimulera elevernas förmåga att byta perspektiv, och se utanför sig själva.


I detta arbete menar man att lärarens kompetens ligger i att kunna bedöma hur just den aktuella elevgruppen fungerar, och bäst kan stimuleras till utveckling. I en moralutvecklande diskussion, bör läraren ha i åtanke vad syftet är med den egna motfrågan eller argumentet. Hersh, Paolitto och Reimer ger exempel på frågor som kan hjälpa läraren i moralutvecklingsdiskussioner, att hålla samtalet på en utvecklande nivå:


· Vilken moralfråga är bäst att fokusera kring i detta problem?


· Lyssnar jag på, och uppmärksammar jag resonemanget eleverna för?


· Uppmuntrar jag eleverna att tänja på sina tankestrukturer?


· Ställer jag effektiva frågor, som stimulerar till kognitiv konflikt i just den här gruppen? (Hersh 1979, s 134-141)


Innan man som lärare kan leda elever in i denna utveckling, betonar även Hersh, Paolitto och Reimer vikten av att läraren själv öppnar sig för denna utveckling. Innan eleverna kan


förväntas visa ökad medvetenhet i moraliska frågor, måste läraren aktivt öka sin medvetenhet. Det är också nödvändigt att själv uppmärksamma de moraliska dimensionerna i förhållandet till sina egna elever; genom att fråga sig själv hur man bemöter olika individer och handlar i olika situationer. Vidare bör man ha i åtanke att vissa sociala interaktioner är mer gynnsamma än andra för att eleverna ska utveckla sin moraliska kompetens. (Hersh 1979, s 115)


Törnvall har studerat hur man som vuxen kan öka sin moraliska medvetenhet, för att bättre kunna hjälpa eleverna i deras utveckling. Han menar att en vuxen, som har som mål att den egna utvecklingen kan leda till engagemang i olika frågor, utvecklas enligt följande modell: Ett moraliskt problem uppstår, och man ställs inför valet att blunda för problemet, eller anta en auktoritär lösning. Väljer man dock att på allvar försöka ta ställning, blir det första steget att ta ställning för eller emot, avgöra vad som är gott/ont, sant/falskt. När ställningstagandet är gjort, blir nästa steg att för sig själv motivera sitt val, precisera sig och formulera det man anser vara undantag. Nästa steg i utvecklingen blir att genom sina övertygelser anta en altruistisk övertygelse, dvs. en övertygelse om att ständigt verka för andras bästa. Detta leder i sin tur till engagemang i frågor man anser vara viktiga. Lärarens egen moralutveckling blir central när man som Törnvall understryker lärarens roll som förebild. (Törnvall 1988, s 30-32)


Jag har tidigare uppmärksammat framgångsrika arbeten som stimulerat elever till högre moraliska nivåer. Blatts undersökningar är kanske en av dem som mest målinriktat sökt stimulera eleverna till ett högre stadium i moralutvecklingen. Därför kan det vara av intresse att titta närmare på den roll som experimetledaren spelade i Blatts undersökningar. Enligt Hersh, Paolitto och Reimer, antog experimentledaren den lösning som föreslagits av en elev som resonerade på stadiet närmast över majoriteten. Därefter var det experimentledarens uppgift att se till att detta resonemang fortlöpte, tills dess att barnen förstod argumentens logik; dock utan att ta över diskussionen, utan låta barnen föra den i största möjliga mån, och själv enbart förtydliga och summera. (Hersh 1979, s 107)


”The experimenter made a point to leave as much of the argument of the children as possible; he stepped in to summarize the discussion, to clarify, add to the argument and occasionally present a point of view himself” (Hersh 1979, s 107)


Eleven är i de flesta fall på en lägre mognadsnivå än läraren, vilket kräver en viss förståelse hos läraren för att denne ska kunna resonera med eleven på ett sätt som eleven förstår. Denna pedagogiska kompetens menar Bergling, kräver särskild eftertanke då det kommer till moraliska frågor, då läraren har som uppgift att förstå motiven bakom de lösningar eleven väljer. Då läraren sedan ska stimulera eleverna till ett nytt slags tänkande, blir uppgiften att översätta detta till ett resonemang som eleven kan tillgodogöra sig. Enligt Bergling är det den vuxnes uppgift att lära sig motivera abstrakta principer på enkla, konkreta plan, och att det därför borde vara en given del i lärarutbildningen att lära sig översätta dessa principer. Bergling efterlyser utrymme för dem som lever och arbetar tillsammans med barn, att gemensamt utveckla denna kompetens. (Bergling 1982, s 76-77)


”Vi vuxna behöver gemensamt analysera hur de etiska principer som vårt samhälle anser väsentliga, såsom jämlikhet och livets okränkbarhet, kan motiveras för ungdomar och barn som ännu inte kan tillgodogöra sig principen, men väl se den i funktion i samvaron mellan människor emellan, dvs. där ömsesidig hänsyn och ömsesidig omtanke fungerar.” (Bergling 1982, s 76-77)


Innan jag lämnar pedagogrollen i moralutvecklingsarbetet, vill jag referera till några råd som Hersh, Paolitto och Reimer ger till de lärare som vill börja arbeta inom detta område. För det första uppmanas man att som pedagog inte kräva för mycket av sig själv. Det tar tid att lära sig förstå de bakomliggande tankemönstren i barn och ungdomars argument, och man bör inte känna sig alltför låst vid stadietänkandet. Ofta använder man sig av argument från flera olika stadier, varför enstaka argument snarare ska betraktas som en utgångspunkt än ett tecken på individens stadietilllhörighet. (Hersh 1979, s 151) Upplever man att arbetet inte fungerar som väntat, måste man ständigt vara beredd på att omvärdera sin egen insats. Man ska dock inte låta sig avskräckas då man upplever att arbetet inte motsvarar de förväntningar man haft. Hersh, Paolitto och Reimer råder pedagoger som är intresserade av moralutvecklingsarbete, att skaffa sig kunskap om detta, eftersom det ger en stor trygghet då man börjar praktisera området i klassrummet. Man betonar dock att införskaffandet av denna kunskap kommer genom sex enkla punkter: ett intresse för de moraliska dimensionerna i undervisning, entusiasm att prova nya idéer, öppenhet för att reflektera över egna insatser, flexibilitet då det gäller att anta nya utgångspunkter, vilja att ständigt lära, och även beredskap på att misslyckas ”offentligt”, samt engagemang som varar under en längre period.


Vidare menar man att kunskap om barn och ungdomars moralutveckling inte bara bidrar till att man blir en god hjälp för dem i deras utveckling. Det kan också bidra till ett bättre samarbete, lärare och elev emellan, då man som vuxen bättre förstår varför eleverna ej alltid gensvarar på vuxnas ”logiska och självklara argument”. (Hersh 1979, s 187-197)


4.2 Att skapa gynnsamma förutsättningar för moralutveckling


Pedagogens roll är viktig för att det ska uppstå ett klimat som gynnar moralutveckling, men det kan också vara värt att undersöka vad som är viktigt att tänka på, innan man inleder ett aktivt arbete med moralutveckling. Mot vilka mål ska pedagogen arbeta, då det gäller stämningen i klassrummet? Behöver eleverna ”förberedas” på något sätt, innan de är beredda att ta itu med moral- och relationsfrågor?


Enligt Törnvall menar Reimer att tryggheten i klassrummet är förutsättning för att kunna diskutera med varandra. Eleverna måste känna sig trygga med varandra, för att kunna skapa ett bra talklimat. Då eleverna upplever att de vågar tala öppet med varandra, är det också viktigt att hjälpa dem hitta regler för diskussioner. Törnvall ger som förslag att man i början kan använda ett schema, som påminner eleverna om att man först lyssnar på varandra, och sedan ställer frågor och hävdar motargument. (Törnvall 1988, s 31) Här kan också läraren fungera som modell, och genom sitt agerande visa hur man kommunicerar med, och lyssnar till varandra. Hersh, Paolitto och Reimer menar att man som förebild i kommunikation, kan förtydliga det aktiva lyssnandet genom att, innan man svarar eller kommenterar, kontrollerar att man förstått vad föregående talare velat säga. Har eleverna aldrig tidigare fått tillfälle att diskutera frågor öppet i klassen, har de heller ingen möjlighet att resonera kring svåra moralfrågor. För att kunna det räcker det inte med att kunna föra fram sin åsikt. Man måste även kunna lyssna in andras. Elever som aldrig tidigare upplevt att deras egna åsikter är värdefulla, kan också ha svårt att hantera denna situation då inget facit finns. (Hersh 1979, s 179, 193-194)


Vidare menar man att eleverna innan de kan förväntas bearbeta moraliska problem, måste få möjlighet att bli medvetna om de konflikter och moralfrågor som finns runt omkring dem. Att ge utrymme till detta verkar för att väcka elevernas moraliska medvetenhet; något som måste göras innan man kan diskutera lösningar och olika perspektiv. Att låta vardagens händelser få uppmärksamhet inom klassrummets väggar, leder till en medvetenhet som sedan gynnar moralutvecklingsarbetet. Även detta måste ses som ett led i arbetet, även om det inte har som syfte att leda till diskussioner och lösningar. (Hersh 1979, s 146)


Något som enligt Hersh, Paolitto och Reimer inte kan överbetonas då det gäller stämningen i klassrummet under moralutvecklingsarbetet, är balansgången mellan stimulans och stöd. Målet är att eleven ska stimuleras till nya tankesätt, varför man ofta talar om pedagogens förmåga att hjälpa eleven med detta. Men, då stämningen i elevgruppen, och elevens välbefinnande är betydande för att utvecklingen ska lyckas, får man heller inte glömma att eleven behöver stöd i den åsikt han eller hon framför. Eleven måste känna sig accepterad och respekterad, vilka ställningstaganden som än görs. Denna respekt och förståelse bör komma från hela gruppen, och inte bara från läraren, vilket betyder att elevgruppen innan diskussioner kan påbörjas, bör öva sig i att hantera situationer där åsikter går isär. Moralutvecklingsarbetet för med sig att deltagarna avslöjar personliga åsikter och ställningstaganden, vilket gör det extra viktigt att man lärt sig diskutera på ett respektfullt sätt; något som enligt Hersh, Paolitto, och Reimer inte får glömmas bort enbart för att det gäller frågor där man gärna proklamerar ivrigt sin egen åsikt. (Hersh 1979, s 172)


”An accepting classroom atmosphere in which trust, empathy, respect, and fairness are intentionally fostered is necessary if development is to occur because students need to feel they can take risks, listen to others, and be listened to in turn.” (Hersh 1979, s 172)


Då det gäller klassrumsklimatet menar man att kan enkla lösningar som möblering i klassrummet, kan verka för en bra atmosfär. Att sitta i ring handlar inte först och främst om fysisk komfort, utan om att gynna kommunikationen. Då alla elever kan se varandra, gynnas inte bara de elever som lätt uttrycker sig i tal, utan även dem som är mindre verbala. Samtidigt som man givetvis vill höra alla elevers åsikter, måste man ha respekt för att somliga deltar aktivt genom att föra en ”tyst dialog”. Att några inte uttrycker sig inför de andra, betyder inte att de inte utvecklas eller hänger med i resonemanget. Samtidigt betyder det inte att de elever som ständigt gör sin röst hörd, verkligen byter tankesätt i samma takt. Medvetenhet om elevernas olika sätt att fungera, verkar för ett klassrumsklimat där ingen känner sig pressad. Något som också gynnar klassrumsklimatet är om eleverna delas in i mindre grupper, i vilka de kan utveckla tillit och samarbete. (Hersh 1979, s 171-172, 191)


4.3 Vilka slags tankeoperationer engagerar och stimulerar?


En fråga som ofta kommer upp då man diskuterar moraliska dilemman, är huruvida det är en för- eller nackdel att likt Kohlberg presentera konstruerade dilemman som ligger långt från individens egen vardag. Vilka slags frågor bör man arbeta med i skolan?


Reimer framför Gilligan och Belenkys ståndpunkt i frågan kring moraldilemmats utformning. Gilligan och Belenky hävdar, enligt Reimer, att det inte är tillräckligt att motivera individens kognitiva förmåga, för att utveckling ska ske. Den kognitiva sidan behöver uppbackning av ett känslomässigt engagemang. Vidare menar de, att den känslomässiga dimensionen hos en person i en kris, kan verka för att moralbedömningarna når en ny nivå.


”When a person is faced with a moral conflict that she cannot easily resolve hut that she cares about deeply, she is likely to be strongly motivated to think through new possible solutions to the conflict.” (Reimer 1989b, s 56)


Även Jende tar upp denna kritik, och refererar till Damon och Selman som enligt Jende menar att Kohlbergs dilemman, hämtade från den vuxnes livssituationer, är för främmande för barn att ta ställning till. Istället bör barnen konfronteras med problem som liknar deras egna. Här menar Jende att man återgår till Piagets uppfattning om vilka dilemman som är bäst lämpade i utvecklingssyfte. (Jende 1987, s 16) Enligt Jende menar Damon att den teoretiska kompetensen i praktiken kan blockeras av faktorer som tidspress, rädsla osv., medan Piaget menar att ett sorts handlande i en konkret situation fungerar som mall då barnen sedan diskuterar liknande problem i teorin; den så kallade enspårsteorin. Både Damon och Piagets teorier, menar Jende, går dock att tolka som att den mest fruktbara dilemmaformen att diskutera, är den form då barnen känner igen sig i problemen. Jende menar att då individen inte har ett personligt intresse i problemet som beskrivs, uppfattas det inte heller som ett verkligt problem. (Jende 1978, s 79-81) Även Törnvall tar upp denna problematik, och refererar till de klagomål en lärare uttryckt, som gick ut på att Kohlbergs dilemman inte var rimliga i det samhälle vi lever i. Fallen upplevs som extrema, och är därför svåra för barnen att tänka sig in i. (Törnvall 1988, s 33)


Även Saltzstein kommenterar denna kritik, och menar att svagheten med Kohlbergs hypotetiska dilemman, på samma gång kan ses som dess styrka. Styrkan ligger i att hypotetiska dilemman lockar fram den spontana reflektionen hos individen i fråga. I situationer där individen inte känner igen sig, störs denne inte heller av eget specifikt kunnande, känslomässiga band till situationen, eller invanda mönster efter vilka man själv brukar handla i liknande situationer. Saltzstein själv betonar sambandet mellan dilemman som ger kognitiv utmaning, och situationer som engagerar känslomässigt. ”It is not cognition or affect, but cognition and affect in interaction” (Saltzstein 1983, s 115-116)


Vidare har Reimer kommenterat den kritik Kohlberg fått, för att han valt att låta elever ta ställning i hypotetiska och konstlade situationer, medan skoldagen är full av moraliska dilemman. Reimer citerar Kohlbergs eget svar på denna kritik, där han enligt Reimer, menar att den insikt elever skaffar sig genom arbetet med hypotetiska dilemman, motiverar dem till att arbeta för en mer rättvis skola:


”To extend classroom discussions of justice to real life is to deal with issues of justice in the school. Education for justice, then, requires making schools more just, and encouraging students to take an active role in making the school more just” (Citat av Kohlberg & Mayer 1972, citerat av Reimer 1989a, s 25)


I Hersh, Paolitto och Reimers tolkning av Kohlbergs teori, uppmanar författarna lärare att uppmärksamma hur olika åldersgrupper svarar på olika typer av dilemman. Snarare än att betona olika åldrars livssituationer, betonas vilka slags moraldimensioner som ligger närmast tillhands för åldersgrupperna att reflektera över. I enlighet med Kohlbergs stadiebeskrivning, skulle således yngre barn, som generellt börjar upptäcka att andra människor kan se på saker och ting på ett annat sätt än de själva gör, helst arbeta med frågor som rör rolltagande, och som verkar för att förstå andras åsikter och behov. Barn i de yngre tonåren skulle däremot vinna mest på att arbeta med dilemman som behandlar konflikt mellan egna, och närstående personers intressen. (Hersh 1979, s 135) Vidare menar man att det kan finnas ett värde i att, i diskussioner kring moraldilemman, använda sig av verkliga frågor. Detta för att det engagerar eleverna, och ger dem tillfälle att reflektera över dagliga frågor på ett nytt sätt. Som lärare bör man också vara öppen för att hypotetiska dilemman av eleverna översätts till personliga, mer näraliggande frågor. (Hersh 1979, s 155)


Hersh, Paolitto och Reimer förordar en blandning av hypotetiska och verkliga dilemman, då det finns fördelar med båda varianterna. Vidare menar man att samtal kring hypotetiska dilemman är idealiska då en grupp ska bygga upp förtroende för varandra. Då situationen ligger bortom elevernas egen vardag, känner de sig inte pressade till att avslöja och omvärdera egna åsikter om sådant som berör dem. Att både arbeta med konstruerade och verkliga dilemman, kan också öka elevens moraliska medvetenhet; eleven lär sig se roten till konflikter och problem, i många olika situationer. (Hersh 1979, s 157) Vidare gäller det att vara flexibel, och inse att alla dilemman inte fungerar i den elevgrupp man arbetar med. Det kan till exempel vara fall då majoriteten av elever ligger på en moralutvecklingsnivå som inte stämmer överens med det dilemma som presenterats. (Hersh 1979, s 191) Pedagogens uppgift då det kommer till valet av diskussionsfrågor eller andra arbetssätt kring moraliska dilemman, är att försöka bedöma hur den egna elevgruppen kommer att reagera och engagera sig i olika typer av frågor.(Hersh 1979, s 208)


Efter att ha presenterat en del av kritiken mot Kohlbergs renodlat hypotetiska typsituationer, samt presenterat en del av de motargument som sagts till de hypotetiska dilemmanas försvar, vill jag avsluta denna diskussion med det ställningstagande som Kohlberg själv kom att ta under den senare delen av sin forskning. Efter fortsatt arbete inom skolan, insåg Kohlberg att hans hållning varit för snäv, och att variation och samarbete mellan forskare och praktiserande pedagoger, gynnar utvecklingen. Moralutvecklingen måste innefatta både diskussion och aktivitet, samt både behandla hypotetiska dilemman och situationer ur elevernas verklighet.


”Continuing work in the schools led me to a view closer to that most of my critics, however, that moral education must deal directly with action and not just with reasoning, with ‘real-life’ situations and not just with hypothetical ones. (…) Our theory of moral education, then, is changing and, one hopes, growing; it is a theory developing through an interchange between psychological theorists and practitioners. ”(Kohlberg, Foreword In: Hersh 1989, s xii)


4.4 Hur kan man gå tillväga?


Då man ser på studier som gjorts om moralutveckling i skolan, handlar det ofta om den form då man i grupp diskuterar och tar ställning till olika moraliska dilemman som i korta versioner presenterats för eleverna. Vill man dock låta moralutvecklande arbete fortlöpa kontinuerligt i undervisningen, kan det vara av värde att undersöka olika arbetsformer som visat sig vara lämpade för denna typ av arbete. Hur man i detalj planerar och genomför dessa arbetspass, tillhör var pedagogs kompetens, varför jag inte kommer att gå in på detaljer då jag nu presenterar de arbetssätt som rekommenderats av personer som arbetat inom området.


Hagman betonar vikten av att låta handlingen stå i centrum för skolans moralutvecklande verksamhet, och menar att barnen då tränas i att handla efter det de bedömer som rätt. De situationer som uppkommer spontant under skoldagen, bör inte förringas. (Hagman 1995, s 93) Även Hersh, Paolitto och Reimer pekar på denna möjlighet, och då främst i de lägre årskurserna där lärare och elever arbetar tätt tillsammans under hela dagen. Ett sätt att ta tillvara de situationer som uppstår är, att både som lärare och elev, anteckna vilka situationer som uppstår under till exempel en vecka, och som skulle vara värda att hantera tillsammans. Dessa situationer kan, om eleven vill, modifieras så att de inte känns så personliga som de eventuellt var då situationen uppstod. När eleverna börjar känna sig trygga med arbetsformen, kan man börja använda dessa anteckningar, och samtala kring dem. (Hersh 1979, s 147)


En viktig del av moralutvecklingen, tillskriver många forskare förmågan till rolltagande. Törnvall menar att träning i rolltagande kan ”berika dramaundervisningen i den svenska skolan” (Törnvall 1988, s 28) Som inspirationskälla och utgångspunkt i ett moralutvecklande arbete, hänvisar Törnvall till ett av Blatts försök, där man använde sig av film. Törnvall anger att Blatt lät eleverna se ”Gudfadern”, varefter man diskuterade de moralfrågor som väcktes i filmen.(Törnvall 1988, s 26) Rollspel, debatter och lekar som eleverna själva fått forma, samt filmvisning, är förslag som Hersh, Paolitto, och Reimer ger, på metoder som hjälper eleverna att förstärka känslan av att ”vara i någon annans skor”.(Hersh 1979, s 165)


De samhällsorienterande ämnena är till sitt innehåll fulla av mänskliga relationer och förvecklingar. Möjligheterna till att dra fram dessa situationer i ljuset, och använda dem i ett moralutvecklande arbete, togs enligt Törnvall tillvara i den stora Boston-Pittsburg-studien, som genomfördes av Kohlberg, Colby och Fenton, i slutet av 70-talet. (Törnvall 1988, s 28) Bergling refererar till denna studie, och hävdar att man varken ändrade kursmaterial eller kursplanering, utan helt enkelt ”skapade moraldilemman som skulle passa in i den problematik som ändå skulle behandlas.” (Bergling 1982, s 66) Törnvall hänvisar till samma studie som, enligt Törnvall, visar att dramatiseringar kan användas inom särskilda ämnesområden. Man lät eleverna identifiera sig med olika människor som berördes av ett dilemma man stött på under historiestudierna. (Törnvall 1988, s 28) Inom historieämnet ger Hersh, Paolitto och Reimer förslag på vilka sorts dilemman som kan vara givande att diskutera: Galileo trotsar kyrkans makt, Gandhi reser sig upp mot kolonialväldet, slavägare som beslutade sig för att betrakta slavarna som tre femtedels människor, osv. (Hersh 1979, s 220)


Det finns flera rapporter om moralutvecklingsprogram baserade på litteraturundervisning, och Bergling fäster uppmärksamheten på den som han anser vara den mest utförligt genomförda; Garrod och Brambles. Man har använt sig av klassikern ”Huckleberry Finn”, och arbetat med den på ett sätt som Bergling menar skiljer sig från den sedvanliga textanalysen. Med utgångspunkt i Kohlbergs moralutvecklingsteori, har man fördjupat sig i berättelsens karaktärer och deras ställningstaganden. Under diskussioner kring detta, var också tanken att eleverna skulle lära sig urskilja vissa attityder och värderingar hos varandra. Om arbetet med litteratur har Bergling sagt följande:


”När den litterära kvalitén är hög, framstår de omskrivna gestalterna och deras åsikter lika klart och verkligt som åsikterna hos övriga medlemmar i diskussionsgruppen. Därför krävs en ansenlig inlevelseförmåga hos eleverna för att tillfredsställande leva sig in i dessa fiktiva perspektiv. Eleverna måste lära sig lyssna medkännande på sina kamrater och försöka förstå deras utgångspunkter. Det är detta rolltagande, denna inlevelse som är utgångspunkten i Garrod och Brambles program.” (Bergling 1982, s 67-68)


En annan viktig del av utvecklingen, som betonas av Bergling, är att som elev få ingå i ett fungerande klassråd. I ett sådant gynnas i synnerhet fyra områden inom moralutvecklingen, (1) lydnad och ansvar, (2) demokrati, (3) konfliktlösning och (4) arbetsplanering. (Bergling 1982, s 60-61) Enligt Hersh, Paolitto och Reimer, menade Kohlberg att eleverna, för att förstå demokratin, måste få tillfälle att fungera i en sådan. Detta, samt interaktionen mellan lärare och elev, är ingredienser som kan utgöra grunden för en moraliskt utvecklande miljö för barnen. Ett centralt begrepp i Kohlbergs resonemang runt skolan, är ”den dolda läroplanen”, dvs. den osynliga interaktion och de underförstådda budskap som ständigt överförs på sidan av den egentliga undervisningen. Detta dolda vill Kohlberg, enligt Hersh, Paolitto och Reimer, utnyttja till att innehålla ett moraliskt fostrande samspel, lärare och elev emellan. (Hersh 1979, s 109)


Ekholm och Sandgren, genomförde i mitten av 70-talet, ett moralutvecklande projekt kallat SOS-projektet. Syftet var att påverka mellanstadieelevers medmänskliga förståelse, och moraluppfattning. Här indelades eleverna i grupper, och fick under en period arbeta med olika känslor. Man lät eleverna arbeta med känslorna i rollspel, vilkas form och innehåll eleverna själva svarade för. Efter några dagar spelade man upp sina rollspel för den övriga klassen, varefter klassen tillsammans analyserade de känslor som rollspelen berört. En hemuppgift gavs också, där eleverna fick som uppgift att göra någon i hemmet glad, och sedan redovisa huruvida man lyckats. Tillsammans analyserade man sedan i klassen, vad det var som gjort att de olika familjemedlemmarna blivit glada av det som eleverna gjort. Då man arbetade med känslan ”besvikelse”, var istället uppgiften att under en dag göra läraren besviken, dock utan att skada denne. Efteråt samtalade läraren med klassen om experimentet. I ett fall hade läraren blivit besviken, men inte uppfattat att det inträffade hörde ihop med experimentet. Detta ansågs vara en väl genomförd uppgift. (Ekholm, Sandgren 1974 s 11-38)


4.5 Kommentar - det praktiska arbetet i klassrummet


Att leda eleverna fram till nya insikter utan att påverka deras egna ställningstaganden och värderingar, är en uppgift som kan passa in i all sorts undervisning. Dock kan det vara av värde att, för att kunna motivera de metoder man använder sig av, samt kunna formulera rimliga mål för sin undervisning, skaffa sig kunskap om vad andra sagt om moralutvecklingen. Denna kunskap hjälper oss också tolka klassrumssituationer, och på bästa sätt fungera som stöd och ”bollplank” för eleverna, när de rustar sig och skaffar sig verktyg för de ställningstaganden som måste göras i livet. Vad klassrumsklimatet beträffar, gäller samma förutsättningar för moralutvecklingsarbetet som för övrig undervisning. En trygg miljö är en grundläggande förutsättning, samt att inget ska begäras av eleverna som de rimligen inte behärskar. Att bedöma vad som bör krävas av eleverna, för att de både ska utmanas och känna sig trygga, hör till pedagogens kompetens.


Något som kan upplevas som ett svårt beslut, är vilka typer av frågeställningar man ska välja att arbeta med. Ska man överhuvudtaget ställa eleverna inför valsituationer, eller finns det andra sätt att arbeta med moraliskt utvecklande processer? Här tror jag att det behöver betonas, hur viktigt det är att man som lärare känner sin elevgrupp, för att kunna arbeta fram konstruktiva metoder. Detta gäller både arbetssätt och vilken typ av frågor man hanterar i arbetssättet. Det är också viktigt att ta fasta på vad det är man vill uppnå. Anser man att utvecklandet av den kognitiva kompetensen, som stimuleras till utveckling genom tankeövningar, räcker för att gynna eleverna moralutveckling, eller bör man även verka aktivt för att via känslomässiga övningar, (som exempelvis rollspel eller hanterandet av verkliga problem i klassen), utveckla förmågan till rolltagande? Då många forskare anser att dessa båda kompetenser går hand i hand, anser jag att vi i skolan borde verka för utveckling av båda egenskaperna. Bland andra menar Bergling att diskussioner kring moraliska problem, och träning i rolltagande, är den bästa kombinationen. (Bergling 1982, s 60)


Vidare anser jag att Saltzstein kommenterar de frågor jag tagit upp kring arbetet med moralutveckling i skolan, på ett sätt som inger hopp inför det praktiska arbetet med eleverna. Det kan tyckas förvirrande då forskares meningar går stick i stäv med varandra; något som i värsta fall kan få oss pedagoger att helt välja bort de områden där åsikterna går isär. Liksom Saltzstein tror jag på en kombination av det som sagt om till exempel hypotetiska eller verklighetsförankrade dilemman. Vidare menar Saltzstein att den kritik som riktats mot Piaget och Kohlberg, visserligen är värd att ta tillvara för att öka vår kunskap och förbättra våra metoder, men inte bör ses som försök att förkasta det som Piaget och Kohlberg lärt oss om barns utveckling och sociala liv. Genom fortsatta fältstudier, och moralutvecklingsarbete, kan vi lära oss mer om relationen mellan kognitiva och känslomässiga aspekter i moralutvecklingen. (Saltzstein 1983, s 117)


Jag valde att även beskriva något om de praktiska försök och tips som funnits att tillgå. Då jag studerade de olika försök som gjorts, blev det tydligt att den vanligaste formen av moralutvecklande arbete, är den då ledaren presenterade ett dilemma, varefter gruppen får ta ställning, argumentera för sina egna åsikter, försöka övertyga varandra, och därav stimuleras till nya tänkesätt. Men om man liksom Kohlberg önskar att utnyttja den ”dolda läroplanen” till att fungera moralutvecklande, tolkar jag det som nödvändigt att allt skolarbete bedrivs i en moralutvecklande anda. Då behövs etiskt/moraliskt perspektiv inom samtliga ämnen, samt en på skolan fungerade demokrati, som kan fungera som modell för hur en demokrati bör se ut. De tips och förslag som ges under rubriken ”Hur kan man gå tillväga?” ger ingalunda en heltäckande bild av hur ett sådant arbete kan se ut. Hur man ”översätter” målen till konkreta metoder och arbetssätt, hör dock, som jag tidigare hävdat, till pedagogkompetensen, varför jag inte lagt så stor vikt vid planeringsdetaljer i denna uppsats. De exempel som jag ovan presenterat, representerar olika tillvägagångssätt då man önskar arbeta moralutvecklande inom skolan. Exemplen visar hur man kan:


· integrera ett etiskt/moraliskt perspektiv i enskilda ämnesområden, (Boston-Pittsburg-studien inom samhällsorienterande ämnen, litteraturundervisning, drama).

· arbeta med särskilda teman som anknyter till relationer och manar till etiska ställningstaganden, (filmvisning, SOS-projektet).

· arbeta fortlöpande i klassen med etiska och demokratiska frågor, (klassråd, antecknandet och hanterandet av frågor som uppkommer under en skolvecka).

5. Den empiriska undersökningen

5.1 Bakgrund och upplägg


Som jag nämnde i början av denna uppsats, har jag tidigare provat på att arbeta med etiska frågor i skolan. Då lät jag elever i årskurserna 2 och 3, ställas inför en del moraliska dilemman, som låg nära deras egen vardag. Därefter genomförde jag så kallade värderingsövningar, då eleverna individuellt fick ta ställning för eller emot ett påstående, för att senare ge argument för sitt eget val. Efter detta diskuterade vi andra möjliga lösningar, och jag gav eleverna nya aspekter på problemen, som i vissa fall fick dem att ändra sitt beslut, och i andra fall hålla fast vid det. Trots att jag i stort sett var nöjd efter mina enstaka lektionspass, var jag ändå inte helt tillfredsställd. Den övergripande känslan var, att jag borde ha haft mer förkunskaper om barnen och deras sätt att resonera, innan jag givit mig i kast med att stimulera deras tänkesätt i nya banor. På vilken nivå skulle jag ha börjat mitt resonemang? Vilka frågor hade varit mest angelägna att ta upp? Dessa reflektioner resulterade i den undersökning jag vill presentera i denna empiriska del av min uppsats.


Genom litteraturstudier har jag kommit till den slutsatsen, att en förutsättning för ett bra moralutvecklingsarbete, är att man som lärare har en genomtänkt, och för eleverna lämplig utgångspunkt. Detta konstaterande gjorde jag bland annat efter att ha tagit del av Carlströms delrapport från Karlskronaprojektet, där man i en skola i Karlskrona, aktivt arbetat med barn och ungdomars attityder. Rapporten går under namnet ”Kan barns och ungdomars moralutveckling påverkas?”, och beskriver hur man försökt påverka elevers normer, genom att sätta in det man kallat ”generella åtgärder”. Dessa generella åtgärder var en del av undervisningen, och skedde i samarbete med polisen och socialförvaltningen. Efter denna, som man kallade positivt normbildande påverkan, genomfördes ett Kohlberginspirerat test, som dock inte kunde visa på någon utveckling bland eleverna. Då man analyserade projektet, stödde man i huvudsak sitt misslyckande på Festingers dissonansteori, vilken enligt Carlström går ut på att då en individ påverkas i en riktning som strider för mycket mot den egna åsikten, uppstår en dissonans som orsakar konflikt hos individen. Detta i sin tur leder till att en motreaktion sätter in, vilket hindrar den utveckling som påverkan var menad att orsaka. (Carlström 1983, s 50-51) Hersh Paolitto och Reimer tar även upp risken med att överstimulera eleverna, vilket leder till att istället för att hjälpa dem utvidga sitt tänkande, pressa dem till ett tänkande de inte är redo för. (Hersh 1979, s 170)


Mot bakgrund av detta har jag gjort en undersökning för att kunna bedöma från vilket utgångsläge man lämpligen skulle kunna starta ett moralutvecklande arbete i en särskild klass. Jag vill återknyta till problemformuleringen i uppsatsens inledning, och i denna empiriska studie försöka besvara frågan, huruvida man i en kartläggning av elevernas moraliska nivå, kan forma en god utgångspunkt för moralutvecklande arbete.


Ett moralutvecklande arbete kan förlora sitt syfte, om frågeställningarna och problemen som ska behandlas, ligger på en nivå som inte motsvarar de behov som finns i klassen. Dels gäller det att som lärare själv inta ett utgångsläge för diskussionen som väcker intresse, förståelse och engagemang, och dels att uppmärksamma rätt sorts problem. En situation kan rymma många olika aspekter, där en del handlar om sådant som eleverna känner behov att tala om, samt berör områden som eleverna har behov av att utveckla sina tankar kring. Samma situation kan också rymma aspekter och frågeställningar där eleverna utvecklat tankestrategier som inte ger utrymme för vidare spekulationer, och därför inte kan engageras till vidare bearbetning av frågan. För att i ett tänkt moralutvecklande arbete undvika detta, formulerade jag följande frågeställningar för min undersökning:


Kan man utifrån sammanställningen av de svar undersökningen ger, bestämma vilka aspekter av moralproblemen som bör betonas, samt utifrån svaren se en struktur i klassen som kan vara till grund för exempelvis gruppbildningar?


Teorin som ligger till grund för denna undersökning, är samma teori jag valt att lägga tyngdpunkten på i den teoretiska delen av denna uppsats, den kognitiva utvecklingsteorin. De dilemman som använts i undersökningen följer Kohlbergs tanke om stadieutveckling.


5.2 Undersökningsmetod


Jag lät 23 elever i årskurs 9, (13 pojkar och 10 flickor), arbeta med ett häftesmaterial innehållande sju berättelser som antingen krävde ett ställningstagande i ett dilemma, eller reflekterande kring en situation. I häftet fanns även ett antal frågor som rörde lag och rätt (bil. 1-8). Eleverna arbetade med häftet under en klocktimme. Innan arbetet startade betonades att frågorna skulle besvaras individuellt, samt att testet var anonymt. Då jag presenterade materialet för eleverna, framhöll jag att den undersökning de nu skulle delta i hade som syfte att ta reda på vad de tyckte och tänkte i dessa frågor, samt att det inte fanns något facit, eller några självklara svar. Detta för att i möjligaste mån motverka att eleverna svarade på det sätt man tror är ”rätt”.


Vid insamlingen av elevernas svar, markerade jag ett ”P” på pojkars svar, och ett ”F” på flickors svar. Därefter märktes varje svarshäfte med ytterligare en bokstav, från A till X. Varje elevs svar fick således en egen kod bestående av två bokstäver, där den första anger kön, och den andra ger möjlighet att följa en individs svar i samtliga frågor.


I analyserandet av intervjusvaren, har jag använt mig av en fenomenografisk forskningsmetod. Kännetecknande för detta, är att kategoriserandet av intervjusvaren syftar till att hitta så stor spridning i svaren som möjligt. Elevsvaren sammanställdes i olika scheman, utifrån vilka jag sedan sökte uttolka klassens sammansättning i etiska frågor. Sammanställning och tolkning av elevsvaren tillhör även undersökningsmetoden, då jag i utvärderingen av undersökningen även sett till min egen insats som tänkt ledare i ett moralutvecklande arbete.


6. Presentation av dilemman och frågor


Här följer en kort beskrivning av häftesmaterialet. En mer djupgående beskrivning av vad materialet kan hjälpa oss förstå, ges vid bedömningen av svaren.


Medicinen (bil. 1) är mera känd som ”Heinz dilemma”, och är ett av Kohlbergs egna dilemman. Här står principen om livets värde, mot principen om laglydnad. Det finns även ytterligare en aspekt i dilemmat, nämligen den om principen att rädda liv ökar i vikt om personen i fråga har en personlig anknytning till den vars liv ska räddas.


Klasspengarna (bil. 2) beskriver en situation som ligger nära elevernas egen vardag. Dilemmat i denna situation ligger i att antingen följa principen om sanning och rättvisa, eller låta en ”dålig” person ta skulden till förmån för den egna bästa vännen. Relationen står i konflikt med det som av de flesta skulle bedömas som rätt sak att göra. Vidare ställs också frågan huruvida den bästa vännen borde straffas för sitt felaktiga beteende.


Lagar och regler (bil. 3) är rubriken över ett antal frågor som behandlar lag, rätt och sanning. Dessa frågor är starkt förankrade i Kohlbergs stadiebeskrivning, då stadierna ofta beskrivs utifrån synen just inom dessa områden.


Fallet Erik (bil. 4) beskriver en för barnen säkerligen välbekant situation, som inspirerats av en situation Bergling beskrivit (1982, s 61-64). Här ligger utmaningen i att tolka en jämnårig pojkes jobbiga och provokativa beteende, och kunna förstå att beteendet kan beror på olyckliga omständigheter. Bergling refererar till Kohlbergs stadieteori, och menar att barns bedömning av ”Eriks” situation, säger en hel del om deras moraliska utveckling.


Femåringar (bil. 5), konstruerades efter modell av Schallerbergers dilemma, som enligt Bergling hade som syfte att undersöka barns uppfattning om nyttan med straff. (Bergling 1982, s 18) Det Schallenberger kom fram till har senare utvecklats av Piaget i dennes teorier kring effektmoral och avsiktsmoral, där man i den förra varianten bestraffar en gärning i förhållande till hur stor skadan varit, och den senare ser till tanken bakom handlingen, (se kap. 2.3.1)


Läkarens val (bil. 6), beskriver en situation som ligger långt från barnens egen verklighet. Dilemmat är konstruerat utifrån Kohlbergs högre stadier som representerar en syn där alla människor har lika värde, oavsett vilket liv man lever. Situationen kräver också att eleven väljer vilken slags motivering man föredrar att använda sig av.


Disketten (bil. 7) ligger även den, långt ifrån elevernas egen vardag. Dilemmat ligger i att ta emot ett frestande affärserbjudande, som dock strider mot rättvisa och ”fair play”. Efter ett eget ställningstagande, får eleven även välja motivering till valet att inte ta emot erbjudandet. De alternativ som ges, är starkt förknippade med Kohlbergs stadiebeskrivning.


Skämtet (bil. 8) beskriver en situation som ligger nära elevernas vardag. Här står valet mellan att såra en person genom att berätta sanningen, eller, för att skydda denne samt dölja en egen dumhet, modifiera sanningen. Denna situation kan i bedömningen av svaren ställas mot svaren till Lagar och regler, där en fråga lyder ”Ska man alltid tala sanning?”

6.1 Hur undersökningsresultaten behandlats


Då de dilemman och frågor jag låtit eleverna svarat på baseras på den kognitiva utvecklingsteorin, har det känts naturligt att i de fall svarsalternativ getts, förankra dessa alternativ i Kohlbergs stadiebeskrivning. Dock vill jag betona att detta inte betyder att jag utifrån elevernas svarsval, stadiebestämt eleverna. Även om barn, i en testsituation föredrar de argument som baserats på exempelvis det sjätte stadiets principer, anser jag att det vore att feltolka Kohlbergs teori, om man i dessa fall drar slutsatsen att barnen befinner sig på denna nivå. Kohlbergs teori är, anser jag, alldeles för komplex en sådan slags tolkning. Detta blir även tydligt då man betänker att Kohlberg själv menar att endast en minoritet av vuxna människor når till den postkonventionella nivån (stadierna fem och sex). (Omnämns bl a av Jende 1987, s 13).


Trots att det finns utarbetade manualer att följa, både i bedömning av klassiska ”Kohlberg-dilemman”, och dilemmaberättelser som ligger närmre elevers vardag, (dessa manualer omnämner bl a Hagman 1995, s 85, samt Craaford & Hedengren 1988, s 10), har jag valt att inte använda mig av sådana i detta fall. Detta val grundar sig på att en sådan bedömning inte motsvarar det syfte jag har med denna undersökning. Då jag med denna empiriska undersökning ämnar besvara om man på detta enkla sätt, som lärare kan genomföra en kartläggning av eleverna, ligger snarare poängen i att inte använda sig av de manualer som forskningen använder sig av.


Min sammanställning av elevsvaren syftar till att på ett enkelt och överskådligt sätt, se vart majoriteten befinner sig, vilken spridning klassen har, samt upptäcka eventuella motsägelser i elevers sätt att resonera, som vore av värde att ta upp i det faktiska arbetet med moralutveckling. Sammanställningen syftar alltså inte i första hand till att kontrollera hur enskilda elever resonerar, även om man, om man så önskar, kan följa en individs svar genom olika scheman.


6.2 Sammanställning av svaren till ”Medicinen!”

Schemats svarskategorier är hämtade från dilemmats givna svarsalternativ.


		

		Stjäla åt frun

		Inte stjäla åt frun



		Stjäla åt


främling

		1. FE, PH, Fl, FJ, FK, FO, PR

		2.



		Inte stjäla åt


främling

		3. PA, PB, PF, FG, FM, PP, PS,


PT, PU, PX

		4. PC, FD, FL, FN, PQ, PV





Exempel på svar i kategori 1: ”Det är inte rätt att stjäla, men i detta fall är det ju ett måste. Främlingens liv är väl också lika mycket värt,” (FJ)


Exempel på svar i kategori 3: (Angående frun:) ”Om man verkligen tycker om någon så gör man nog alltför den personen. (Angående främlingen:) ”Man vill ju inte hamna i fängelse för någon annans skull” (PB)


Exempel på svar i kategori 4: ”För att man inte ska ta lagen i egna händer”(PV)


Schemat visar att det i klassen finns tre starka läger; att stjäla åt båda, stjäla åt frun, samt inte stjäla åt någon. Inom varje åsiktskategori har eleverna givit goda argument. Det är också tydligt att kategori 1 i denna klass domineras av flickor, medan kategori 3 domineras av pojkar.


Då vi nu har ett läge där tre åsikter är relativt jämnt representerade, skulle jag vilja utnyttja detta tillfälle till att låta eleverna arbeta med den grupp kamrater som valt samma lösning på dilemmat. För att gå vidare, stärka sina egna argument, och eventuellt omvärdera egna åsikter, behövs vidare utmaning. Jag skulle presentera följande tankeutmaningar för de tre åsiktsgrupperna som underlag för diskussion inom gruppen:


Kategori 1: Denna åsikt bygger på att frun och främlingen är lika mycket värda, vilket är ett ställningstagande som måste uppmuntras. Att alla människor har lika värde, är ett faktum skolan har som ansvar att förmedla. Detta betyder att det inte finns någon anledning att ifrågasätta huruvida deras argument håller; om alla resonerade så i världen vore det en idealisk värld. Vad jag skulle vilja utmana dessa elever med, är dock den verklighet som inte stämmer överens med denna övertygelse. För att få dem att nyansera sin bild, och inse kontrasterna mellan det man anser är rätt, och det man sedan handlar efter, skulle de kunna diskutera vad orsaken skulle vara, till att hjälpa en familjemedlem på detta sätt. Skulle beslutet vara grundat på rädslan att förlora denne, eller skulle det vara grundat på uppfattningen om vad som är rätt eller fel att göra? Vidare kunde man fundera över om man av samma orsak skulle hjälpa en främling. Är det någon skillnad på motiven i de olika fallen? Har man ansvar att riskera sin egen välfärd för att hjälpa andra? För att dessa elever ska bli styrkta i sin positiva människosyn, kan det också vara av värde för dem att ges tillfälle att fundera över människor eller organisationer som offrar något för att arbeta för det de tycker är rätt.


Kategori 3: Dessa elever har troligen handlat utifrån vad de själva skulle ha gjort; nämligen hjälpa en kär familjemedlem, men inte kunna tänka sig offra så mycket för en vilt främmande människa. Det är heller ingen åsikt de ska klandras för. Dock kan det vara idé att medvetandegöra vad det är som ligger bakom beslutet. Vad styr ”Harry” då han väljer att hjälpa sin fru men inte främlingen? Är det hans personliga känslor, eller känslan av vad som är rätt och fel? Något som jag också tror kan utmana dessa elever till att ytterligare tänka igenom sina argument, vore att formulera ett brev innehållande vad man skulle säga till denne främling som ber om hjälp.


Kategori 4: Av elevsvaren att döma, styrs dessa elever styrs troligen av två olika sätt att tänka. Det ena är en övertygelse om att samhället inte på något sätt kan gynnas av att man tar lagen i egna händer, man styrs av en djupt rotad princip, och det andra är en rädsla för att själv råka i trångmål, och då inte alls finnas tillhands för frun. Det jag tycker är intressant att ta fasta på här, är vilken syn dessa elever har på lagen. Jag tror att dessa elever kan nyansera sin bild genom att diskutera frågor som rör lagarna. Vad ska lagarna göra? Vad ska lagarna visa? Kan gruppen komma överens om hur Harry skulle göra ifall han var säker på att inte bli åtalad för sitt brott? Vad ska Harry säga till sin fru? Vad tror man att frun skulle vilja att Harry gjorde? Vad vore värst för Harry; att förlora sin fru eller hamna i fängelse? Kan man resonera så?


Då eleverna arbetat med kamrater som haft samma utgångspunkt, har de inte behövt inta någon försvarsställning i diskuterandet av frågorna. Målet är ju inte att eleven i första hand ska ändra sitt ställningstagande, utan stimuleras till att bättre kunna argumentera för, och motivera sina åsikter. Om man efter arbetet med dilemmat fortfarande har tre starka läger, kan det vara värdefullt att låta dem argumentera med varandra.


6.3 Sammanställning av svaren till ”Klasspengarna”

Schemats svarskategorier är hämtade från dilemmats givna svarsalternativ.


		

		Inte säga något

		Tala med klassföreståndaren

		Annan lösning



		Mia ska straffas

		1. PC, PH, FM, PS

		2. PA, FE, FN, PU

		3. PB



		Mia ska inte straffas

		4. FO, PX

		5. PF, FK, FL, PQ, PT, PV

		6. FD, FG, Fl, FJ, PP, PR





Exempel på svar i kategori 1: ”Ge en 20-lapp till Robban” (FM) ”Johan ska slänga Mias jacka” (PC)


Exempel på svar i kategori 2: ”Jo, för det är bäst att säga som det är. (…) Jag tycker inte hon får följa med på resan.” (FN)

Exempel på svar i kategori 4: ”För att Mia är hans kompis och det är synd om henne eftersom någon retat henne för hennes jacka. Om han berättar blir de säkert ännu elakare mot henne.” (FO)

Exempel på svar i kategori 5: (Varför klassföreståndaren ska underrättas.) ”För att det är fel att klassen anklagar den som är oskyldig.” (Varför Mia ej ska straffas:) ”För att hon behövde pengarna. ”(PF)


Exempel på svar i kategori 6: ”Lämna tillbaka jackan och lämna pengarna anonymt.” (PR)


(Övriga förslag på lösningar ledde alla till att stölden reddes ut. De flesta valde att låta Johan övertala Mia att själv erkänna ut stölden.)


Schemats svarskategorier är hämtade från dilemmats givna svarsalternativ.


		

		Valet är beroende av Johan och Mias vänskap

		Valet är ej beroende av Johan och Mias vänskap



		Robban


förtjänar


anklagelsen

		1. PC, PH, PR

		2. PP



		Robban förtjänar inte anklagelsen

		3. PB, FD, FM, FN, FO, PS, PV, PX

		4. PA, FE, PF, FI, FJ, FK, FL, PQ, PT, PU





Exempel från kategori 2, på att Robban förtjänat att bli anklagad: ”Det är rätt åt honom’’ (PP)

Exempel från kategori 3, på att Robban inte förtjänat anklagelsen: ”Det är bra att Mia är elak tillbaka, men det är ändå inte bra att han får skulden för något han inte gjort” (FO)


I denna fråga är klassen relativt splittrad. En svag majoritet vill inte se Mia straffad, och de flesta vill att stölden ska redas ut. Fyra elever menar att Mia inte ska anges, eller bekänna sig som tjuven, men ändå straffas. Tre av dessa elever anser även att Robban förtjänar att ta skulden för Mias stöld. En klar majoritet anser dock att Robban inte förtjänat att anklagas för stölden. I frågan om Johan i sitt agerade borde ta hänsyn till sin vänskapsrelation med Mia, är klassen delad i två jämna läger. Bland dem som inte vill ta hänsyn till vänskapsrelationen, väljer samtliga att låta stölden bli utredd. Åtta av dessa elva elever vill även se Mia straffad.


Det jag finner intressant i dessa kombinationer av svarsalternativ, är synen på straff, och nyttan av att sanningen kommer fram. Vad betyder det att så många som 14 elever inte vill se Mia straffad på något sätt? Vad vill de nio som vill se Mia straffad, att straffet ska leda till? En syn på straff verkar vara att rättvisa ska bli skipad. Detta grundar jag på det faktum att flera elever ger som förslag på straff ”att betala tillbaka”. Andra, som inte vill se Mia straffad, ser återbetalningen som en självklar del av att sanningen kommer fram. Den lilla grupp som väljer att låta Mia komma undan utan att bli avslöjad, men också menar att Johan ska se till att hon får ett straff, är visserligen liten, men borde ändå uppmärksammas i arbetet kring frågan. Frågan om Robban förtjänar att anklagas, bör också diskuteras. Utifrån den information detta dilemma kunnat ge om klassen, finner jag det nödvändigt att reda ut:


· vad ett straff syftar till; hämnd, skipande av rättvisa, eller markering och uppmaning till bättring hos den som handlat fel?


· om straff är viktigare än sanningen, eller vice versa,


· huruvida det är viktigt eller inte, att sanningen kommer fram, så att alla felaktiga misstankar kan upphöra.


En fråga som även kan knytas till dilemmat ”Medicinen”, är den om man ansvarar mer för att skydda de personer som står en nära. Det finns inget påtagligt samband mellan dem som låtit fruns välfärd gå före främlingens, i ”Medicinen”, och de som säger sig ha tagit hänsyn till vänskapsrelationen i ”Klasspengarna”. (Fem av de sju som valde att låta frun gå före främlingen, vill dock inte se Mia straffad, medan endast tre av dem ansåg att detta val var beroende av vänskapen.) Jag tycker dock att det är värt att ta upp vilka konsekvenser som uppstår av valet mellan att låta sig påverkas av vänskapen, och att inte göra det. Det faktum att klassen är delad i två läger, behöver inte visa annat än att man tänker på olika aspekter, och tolkar situationen olika; något som jag ser som ett spännande utgångsläge för diskussion.


6.4 Sammanställning av svaren till ”Lagar och regler”

Svarskategorierna är baserade på de svar eleverna själva formulerat


		Varför finns lagar? (

		För att avskräcka människor från att göra fel

		För att hålla ordning i samhället

		För att göra de viktiga principerna i livet tydliga



		Varför följer jag lagen? (

		

		

		



		För att slippa straffas/ skadas

		1. PF, FI, PQ

		2. PC, PS, PV, PX

		3.



		”För att man ska”

		4. PA, PB, FG, FM, FN

		5. FE, FJ, FO, PP, PR, PU

		6.



		För att ordningen ska bestå

		7.

		8.

		9.



		För att lagen står för det jag anser är rätt

		10.

		11. FD, PT

		12.













Bortfall: PH, FK, FL


Exempel på svar i kategori 1: (Vad lagar är bra för:) ”För att man inte ska göra dumma saker.” (Varför jag själv följer lagen:) ”För att man kan ju få böta …” (FI)


Exempel på svar i kategori 2: (Vad lagar är bra för:) ”Se till att det blir ordning i samhället” (Varför jag själv följer lagen:) ”För annars bli man straffad.” (PS)


Exempel på svar i kategori 11: (Varför jag själv följer lagen:) ”Jag vill att vi ska ha ett gott samhälle, och man ska göra mot andra som man vill att de ska göra mot en själv.” (FD)


Svarskategorierna är baserade på de svar eleverna själva formulerat.


		

		En lag kan inte ändras

		En lag kan kanske ändras

		Man kan ändra lagar



		Jag skulle aldrig bryta lagen

		1.

		2. FN

		3. PF, FJ, PV



		Jag skulle kunna bryta en lag för att hämnas

		4.

		5.

		6. PB



		Jag skulle kanske kunna bryta en lag

		7. FE, FI

		8. PR

		9. FG, FM, FL, FO, PS



		Jag kan begå ”små” lagbrott. (Gå mot röd gubbe, kopiera en film, osv.)

		10.

		11. PU

		12. PC, FD, PP, PT, PX



		Jag kan bryta lagen om nöden kräver det

		13. PA

		14.

		15. PH













Bortfall: FK, PS, PQ


I klassen finns två olika uppfattningar om lagen representerade; en grupp beskriver lagen som främjande av samhällsordningen, medan en grupp beskriver lagen som det som avskräcker och hindrar människor från att ”göra fel”. Inom båda dessa läger finns även två skilda uppfattningar om det egna förhållandet till lagen. En svag majoritet motiverar sin lydnad gentemot lagen med fraser som ”för att man ska”, ”för att de är till för att följas”, osv., medan den andra gruppen åberopar risken att själv bli straffad eller skadad, om man inte följer lagen. Endast två elever hävdar att man följer lagen för att den representerar den livsstil man själv tror på. Dessa två elever hävdar vidare, liksom ytterligare fyra elever, att de kan tänka sig begå ”små” lagbrott, så som gå mot röd gubbe, kopiera en hyrd film, osv. I övrigt visar klassen ganska stor spridning i frågan om tillfällen då de kan tänkas bryta lagen. Fyra elever hävdar att de inte vid något tillfälle kan bryta lagen, medan åtta elever är osäkra i frågan. På frågan om en lag går att ändra, menar en relativt stor majoritet att detta är möjligt.


Det jag anser vara mest anmärkningsvärt då man betraktar schemat över elevsvaren, är med vilken knapphet eleverna lyckats motivera varför de själva följer lagen. Av motiven att döma, tycker jag det förefaller som om den större delen av klassen, inte på ett tydligt sätt har klart för sig meningen med att följa lagen. Sju elever motiverar sin laglydnad med risken att annars skadas eller straffas; ett motiv som visserligen kan verka väl egocentriskt, men som dock håller som motiv. Anmärkningsvärt bland dessa elever, är dock de fyra som menar att lagen finns för samhällets bästa, men trots detta inte ser sin egen laglydnad som en insats för samhället. Anmärkningsvärt är också, att den större delen av klassen inte motiverar sig med annat än att ”lagen ska följas för att den ska det”. Bakom dessa ord kan givetvis många olika tolkningar och förklaringar ligga, men tydligt är åtminstone att eleverna har svårigheter att formulera de egna motiven när det gäller det var och ens ansvar i samhället.


Utifrån de slutsatser jag här dragit, skulle jag i ett vidare arbete uppmana eleverna att tänka igenom sin egen uppfattning om lagen. Utan påverkan av varandra eller av lärare, skulle de därefter få tillfälle att motivera nyttan med lagen, och meningen med att själv följa den. Dessa uppgifter skulle inte leda till en ny syn på lagen, men däremot ett utvecklande av argument som stöder den syn eleverna nu har. Först därefter skulle det vara av värde att konfrontera varandra, och diskutera lagars natur, huruvida människan har fallenheten att följa överenskommelser, eller bryta mot dem, huruvida lagar lockar till brott, eller avskräcker, samt liknande frågor som leder fram till en mer utvecklad bild av vad lagen är, och på vilka villkor vi som individer kan tänkas följa dem.


6.5 Sammanställning av svaren till ”Fallet Erik”

Svarskategorierna är baserade på de svar eleverna själva formulerat


		Syn på Erik (

Syn på åtgärd (

		”Erik är elak”

		”Erik känner sig utstött och beter sig som han gör för han vill bli bättre


behandlad”

		”Erik har kanske problem som de andra inte vet om”

		”Eriks beteende kan rättfärdigas i en sådan situation som man kan anta att han befinner sig i.”



		”Det ska vara rättvist. Man ska lyda och Erik ska straffas.”

		1. PA, PC, FO, PR, PV

		2. PS

		3.

		4.



		”Erik ska tillrättavisas för att lära sig rätt beteende.”

		5.

		6. PP

		7. FL, PQ

		8.



		”Erik ska ej straffas. Problemet blir inte bättre av det.”

		9.

		10. FE, PF, Fl, FK, FM, FN

		11. FG, PT, PU

		12. FD













Bortfall: PB, PH, FJ, PX


Exempel på svar i kategori 1: ”Erik är en dryg unge som borde bygga upp utställningen igen.” (PV)


Exempel på svar i kategori 10: ”Erik är som han är för att alla är dumma mor honom. Om klasskompisarna är snälla mot honom är han kanske snäll tillbaka.” (FM)


Exempel på svar i kategori 11: ”Erik ska gå i en specialklass och gå till en psykolog och prata. Erik kanske har problem hemma med familjen.” (PU)

Exempel på svar i kategori 12: ”Man kan ju inte straffa honom, ingen blir ju snällare av det. Däremot kanske Erik blir illa behandlad hemma och vet inget annat sätt att uppföra sig på.” (FD)


Den större delen av klassen anser ej att Erik ska straffas, medan tre betonar att man ändå bör markera att Erik handlat fel. Sex elever vill se Erik straffad, och fem av dessa tolkar Eriks agerande som ett bevis för att han är elak, eller ”dryg”. En knapp majoritet bedömer Eriks agerande som ett försök att protestera mot den situation han är i på skolan. De flesta som angivit detta, menar även att Erik bör slippa straff. Fem elever drar paralleller mellan Eriks agerande och sin egen vetskap om att barn i svåra situationer kan agera på ett liknande sätt, medan en elev för resonemanget vidare, och menar att Eriks beteende kan försvaras, om han lever under svåra förhållanden, och inte uppfostrats till ett annat beteende.


Vid åsynen av schemat över elevernas bedömning av Erik och hans situation, tycker jag mig se att det i klassen finns tre grupper; en grupp som enbart ser till Eriks aggressiva beteende, och därav dömer honom som en otrevlig person, en grupp som tolkar det besvärliga beteendet som ett sätt att förmedla att han inte trivs med sin roll i klassen, och ytterligare en grupp som försöker förstå Erik genom att anta att han har problem som är svåra att tackla.


Då en relativt stor del av klassen väljer att avfärda Erik som en besvärlig person som bör straffas, samtidigt som den största delen av elevernas svar pekar på en tolkning där Eriks hela livssituation inte finns medräknad, skulle jag utifrån detta vilja arbeta med elevernas inlevelseförmåga. De flesta av de elever som menar att Erik vill protestera mot sin situation i klassen genom sitt agerande, menar även att Erik inte ska straffas; något som kan betyda att man inte anser att han är fullt ut ansvarig för det som sker. För denna grupp elever, tror jag att en snabb utveckling kan ske mot att vidga bilden av Erik, och även ta hans liv utanför skolan i beräkning. Detta om man bara utmanar dem genom att ställa frågan hur det kunnat bli så från början, att Erik hamnade i en situation i klassen där han är utstött och illa omtyckt. Kan detta bero på Eriks eget beteende, och i så fall, vad orsakade detta beteende från början? Om hela klassen arbetar tillsammans, tror jag att de elever som redan funderat över vad roten till problemet kan tänkas vara, kan hjälpa sina kamrater från kategori 10, att vidga synen på Erik.


Dock måste man ta i beräkning, att minst fem elever ser Eriks personlighet som roten till problemet. Innan man går in på det utvecklingsarbete jag ovan beskrev, måste man således ägna tid åt arbete som kan tänkas utveckla dessa elevers tänkande mot att reflektera mer över hur de själva och andra reagerar på det som händer omkring oss. Ett arbete som främjar inlevelseförmåga, och som ger tid till att utveckla det egna reflekterandet kring relationer, är dock inte bortkastad tid ens för de elever som kommit en bra bit på vägen, varför jag menar att det i denna klass vore av värde att arbeta en del med detta. Ett reflekterande arbete kring inlevelseförmåga och rolltagande, kan med fördel utföras både individuellt, i grupp, skriftligt, muntligt, med hjälp av dramaövningar, osv. För utvecklandet av inlevelseförmåga och förståelse för eget och andras beteende, tror jag det kan fungera som utgångspunkt att låta eleverna reflektera över:


· huruvida det finns människor som inte vill bli omtyckta,


· varför man ibland beter man sig illa, fastän man egentligen inte vill,


· om det händer att man är sur och otrevlig mot någon, fast det egentligen inte är dennes fel,


· hur en person som Erik skulle reagera om någon i klassen ansträngde sig för att vara snäll mot honom.

6.6 Sammanställning av svaren till ”Femåringar”

Svarskategorierna är formulerade utifrån de val eleverna gjorde.


		Hur


femåringarna bör behandlas (

Syn på straff (

		Alla bör


slippa


straff

		Alla bör


straffas


likadant

		Erik ska straffas hårdare. Han ville vara elak.

		Maja ska straffas hårdare. Hon


förstörde något dyrt.

		Erik ska ha lindrigare straff. Han förstörde något billigt.



		Brottslingar ska straffas.

		1. FI

		2. PT, PV

		3.

		4. PH, PR

		5. PA, PQ



		Det är viktigast att brottslingar får hjälp så de ej begår nya brott.

		6. FD, FK, FL, PP

		7. PU, PX

		8. PB, PC, FE, FG, FO, PS

		9.

		10.



		Ej svarat på frågan om syftet med straff.

		11.

		12. FN

		13. PF

		14. FM

		15.













Bortfall: FJ


Exempel från kategori 6, på att samtliga bör slippa straff: ”Barn vill väl och tänker mer än vuxna på rättvisa. Erik bekämpade det, (som för honom) var orätt, med orätt. Maja vill överraska pappan och hon skulle nog bli väldigt ledsen och besviken om hon fick ett straff för sin ‘present’. Olles mamma kan ju alltid berömma honom för att han ville göra bordet finare, men att man inte ska rita på möbler.” (FD)

Exempel från kategori 2, på att alla bör straffas likadant: ”Klart de ska straffas” (PV)


Exempel från kategori 8, på att Erik bör straffas hårdare: ”… för han gjorde det för att han var arg på sin mamma.” (FE)


Exempel från kategori 4, på att Maja bör straffas hårdare: ”… för att hon har målat den nya bilen.” (PR)


Exempel från kategori 5, på att Erik ska ha ett lindrigare straff: ”Erik därför att ett par strumpor kostar ju nästan ingenting.” (PA)


Tio av eleverna anser att femåringarna bör behandlas lika, medan de övriga anser att någon bör särbehandlas. I den senare gruppen ser fem av eleverna till skadans kostnad, medan de övriga sju ser till avsikten med det inträffade. Sju av eleverna menar att straffet har ett värde i sig själv, medan tolv elever väljer att betona vården av brottslingen, som en del av straffet.


Utifrån de spridda svaren antar jag att det i klassen huvudsakligen finns två sätt att se på straffets natur och syfte. Inom dessa båda grupper finns flera variationer, där den tydligaste skillnaden är mellan det som Piaget kallar effektmoral och avsiktsmoral, (se kapitel 2.3.1). En intressant iakttagelse är, att ingen av de elever som bedömer femåringarnas beteende utifrån effekten av det, (PR, PH, FM, PQ, PA), menar att ett straff ska leda till att brottslingen får hjälp till ett nytt beteende. Vidare anser samtliga av de elever som valt enligt avsiktsmoralens kriterier (FG, PC, FE, PB, FO, PS), att det viktiga med straffet är vården av brottslingen, så att beteendet ändras. Om man bedömer avsiktsmoralen som resultat av en mer avancerad moralbedömning, ser man här tecken på att en viss grupp elever innehar en mer nyanserad och kanske också mer genomtänkt uppfattning om brott och straff.

En kombination som leder in på andra frågor, är den vi finner i kategori 6. Dessa elever anger att de tre femåringarna bör slippa straff, samtidigt som fyra av fem betonar vården av brottslingen som en del av straffet. Om man nu anser att det största nyttan med straff är att leda den straffade in på rätt väg, kan man ställa sig frågan hur dessa elever motiverar att femåringarna inte ska tillrättavisas, och därigenom lära sig rätt beteende. Då jag åter igen gick igenom dessa elevers svar, fann jag att flera av dem angivit barnens ringa ålder som motiv till att de inte ska straffas. Man menade att femåringarna ändå inte skulle förstå varför de straffades. Här förefaller elevernas syn på straff som mycket genomtänkt; om den som handlat fel inte kan ta till sig den vårdande/fostrande delen av straffet, faller också syftet med att straffa.


Utifrån de två olika synsättet på straff som jag tycker mig ha skönjt i elevsvaren, skulle jag i denna klass fortsätta arbeta med att låta eleverna ytterligare utveckla sina argument kring detta. Målet är givetvis att samtliga ska få en nyanserad bild av förhållandet mellan brott och straff, och där man kan resonera om människorna bakom det man kallar ”brottslingar”. Detta, samt utvecklandet av en förståelse kring skillnaden mellan effekt- och avsiktsmoral, tror jag främjas i samtal kring:


· vad som menas då man säger ”det är tanken som räknas”,


· varför vi straffar brottslingar,


· vilka som begår brott,


· på vilket sätt man lär sig vad som är rätt och fel, osv.


6.7 Sammanställning av svaren till ”Läkarens val”

Schemats svarskategorier är hämtade från dilemmats givna svarsalternativ.


		Eget val (

Val av motivering till att operera samtidigt (

		Den 58-åriga kvinnan bör opereras först.

		Den 19-årige mannen bör opereras först.

		Man bör


operera


dem


samtidigt



		Sjukhuset kan stämmas för att personalen agerat orättvist

		1.

		2.

		3.



		Det är olagligt att inte operera dem samtidigt

		4. PH

		5.

		6. PC, FI



		De är lika mycket värda och förtjänar likadan vård, oavsett vad personalen tycker om dem.

		7. FN, FO, PP, PT, PU

		8. FL, PV

		9. PA, PB, FD, FE, PF, FG, PJ, FK, FM, PQ, PR, PS, PX,





Exempel från kategori 6, på att operera 58-åringen först: ”Hon har ju tre barn och han har sig själv att skylla.” (FI)


Exempel från kategori 8, på att operera 19-åringen först: ”För att 58-åringen levt längre.” (PV)

Exempel från kategori 9, på att operera den samtidigt: ”Dom är lika mycket värda.” (PS)


En relativt stark majoritet hävdar att man ska operera 58-åringen och 19-åringen samtidigt. En grupp på sex elever skulle dock låta 58-åringen gå före 19-åringen, medan endast två menar att 19-åringen borde opereras först. På frågan hur man som chefsläkare skulle motivera valet att operera patienterna samtidigt, svarar alla utom tre elever att de skulle betona patienternas lika värde.


I denna fråga tycks klassen vara mycket enad. Detta kan tolkas på två sätt; antingen ställer sig eleverna lika till de grundläggande principer som detta dilemma berör, eller så är frågematerialet till dilemmat utformat så att eleverna tycker sig ana vad man ”borde” svara. Anmärkningsvärt i detta är den kombination vi finner i kategori 10 och 11, där eleverna föredrar motivationen som talar om patienternas lika värde, men samtidigt väljer att favorisera en av dem. Betyder detta att dessa elever väljer motivering utifrån vad de tror är ”rätt” motivering, medan de egentligen menar att en av patient borde gå före en annan?


Då vi har åtta elever i klassen, som menar att en patient borde gå före en annan, anser jag att man bör följa upp denna fråga. Eleverna har givetvis rätt att göra sina egna bedömningar och val, men det kan även vara av värde att utmana deras argument med påståenden som säger:


· att 19-åringen haft en trasslig uppväxt, men skulle gärna vilja få ordning på sitt liv.


· att 19-åringen, om han överlever, kommer att skärpa sig och börja arbeta för ungdomar med problem.


· att 58-åringen var en så kallad ”värsting” som ung, men lyckades ordna upp sitt liv.


· att man som läkare i detta fall, kanske inte vet tillräckligt om patienterna för att kunna göra en försvarbar bedömning.


Då man av schemat att döma kan dra slutsatsen att den stora majoriteten anser att ett människoliv har ett okränkbart värde, tror jag det kan vara av värde för eleverna att tillsammans komma fram till vad begreppet ”människovärde” betyder för dem. Vad gör oss till människor? Vår intelligens? Vår egen vilja? Har man lika högt värde om man inte är normalintelligent, eller saknar förmåga att göra egna val?


6.8 Sammanställning av svaren till ”Disketten”

Schemats svarskategorier är hämtade från dilemmats givna svarsalternativ.


		Eget val (

Val av

motivering till att ej ta emot disketten (

		Anställer mannen och tar emot disketten

		Tar ej emot disketten, utan ber mannen gå.



		Vill inte riskera att bli upptäckt

		1. PV, PX

		2. FN



		Samma sak kan hända en själv, om man anlitar sådana människor.

		3. FO, PP

		4. PF



		Vill inte göra människor omkring besvikna med att inte leva upp till deras förväntningar.

		5. PC, PS, PT

		6. PA, PB, FJ



		Det är ens plikt som medborgare och affärsman/kvinna att inte handla så.

		7.

		8. FI, PQ



		Vill ej kränka den överenskommelse som gäller i samhället

		9. PR

		10. FG



		Handlandet strider mot egna principer

		11. FM

		12. FE, FK, FL














Bortfall: FD, PH, PU

I denna fråga finns eleverna spridda över nästan samtliga svarsalternativ. Klassen är delad i två läger; de som menar att de skulle ta emot disketten, och de som menar att de inte skulle göra det. Två motiveringar till att inte ta emot disketten är mer representerade i klassen än de övriga, nämligen motiveringen som tar hänsyn till förväntningar från människor runt omkring, och motiveringen där man påstår att handlandet strider mot egna principer.


När eleverna är så pass spridda som man ser i detta schema, är det svårt att hitta en utgångspunkt som kan engagera den stora gruppen. Dilemmat manar måhända fram till arbete och samtal kring det egna samvetet, och på vilket sätt man tillåter sig själv att nå sina mål. Dessa frågor, anser jag, är mycket viktiga för elever att bilda sig en egen uppfattning om. Detta inte minst i de högre årskurserna där betyg och bedömning blir mer påtagligt. Då den största gruppen angivit omkringvarande människors förväntningar som orsaken till att man inte använder oärliga metoder, kan det tjäna som första utgångspunkt att diskutera:


· om man skulle fuska/handla oärligt ifall man var säker på att ingen fick veta det.


· om det skulle göra någon skillnad, om man visste att alla trodde att man ljög och fuskade. Skulle man lika gärna kunna göra det då?


· huruvida man skulle vara mer benägen att fuska och handla oärligt om ens familj tyckte att man skulle göra det.


Även om en del av klassen kan tänka sig fuska/handla oärligt, medan en del inte skulle göra det, tror jag att dessa elever ändå kan samtala kring samma argument. För nyckelfrågan är, anser jag, inte om man kan tänkas fuska eller inte, utan vilka motiv som ligger bakom beslutet. Två elever kan ha samma argument för att inte fuska, men bedöma riskerna eller nyttan av fusket olika, och därav komma att handla olika. Samtal och annat arbete inom detta område, skulle kunna ha som syfte att få eleverna mer enade i de motiveringar som finns längre ned i schemat, och som står för ett personligt ansvar och en inneboende känsla av att vilja handla ärligt.


6.9 Sammanställning av svaren till ”Skämtet”

Schemats svarskategorier är hämtade från dilemmats givna svarsalternativ.


		

		Man ska alltid tala sanning

		Det är ibland bättre att inte säga sanningen.



		Peter bör säga sanningen till Nina

		1. FE, PH, FN, PQ, PT, PU

		2. PA, PB, PC, FG, FI, FJ, FK, FL, FO, PP, PR, PV, PX



		Peter bör hitta på något att säga till Nina.

		3.

		4. PF, FM, PS














Bortfall: FD


Exempel på svar i kategori 1: ”Han ska berätta sanningen. Man ska alltid tala sanning.” (PU)

Exempel på svar i kategori 2: ”Säga sanningen. För hon lär ju i alla fall få reda på sanningen sedan någon gång.” (FK)

Exempel på svar i kategori 4: ”Hitta på något snällt. Annars är han taskig.” (FM)


En stark majoritet av eleverna anser att Peter bör säga sanningen till Nina. Sex av dessa menar att sanningen alltid är det bästa, medan de övriga tretton anser att sanningen ska fram i detta fall, men dock menar att sanningen inte alltid är det bästa. Endast fyra elever tycker att Peter ska hitta på något att säga till Nina, och samtliga av dessa hävdar också att sanningen inte alltid behöver vara det bästa.


Den kombination som jag här anser vara mest intressant, är också den kategori som är starkast representerad i klassen; kategori 2. Eleverna menar att sanningen inte alltid är det bästa, samtidigt som man i detta fall tycker att Peter bör säga den bittra sanningen till Nina. Detta trots att hon troligen kommer att bli mycket sårad och ledsen av denna sanning.


I detta fall kan man tänka sig att eleverna svarat efter vad impulsen sagt dem. De tycker sig ”veta” att sanningen är det bästa i detta fall, fastän de flesta inte tror på sanningen som den enda utvägen i alla situationer. Jag tror att eleverna kan stimuleras till att utveckla sina argument kring dessa frågor, och därmed få en bättre beredskap för liknande situationer. Ett led i denna utveckling kan vara att ta ställning till:


· i vilka situationer det kan vara försvarbart att modifiera sanningen.


· huruvida det är mer acceptabelt att hitta på en vit lögn, då man menar att skydda någon annan än sig själv.


· när det är fel och oetiskt att undanhålla sanningen.


Det kan även vara av värde att gå in i specifika fall, antingen det är fallet om Peter och Nina, eller ett liknande problem direkt från skolplanen, och grundligt motivera varför man bör tala sanning/undanhålla sanningen i just detta fall.


6.10 Utvärdering av undersökningsmetoden


Efter att ha arbetat med elevsvaren, har jag bedömt huruvida jag uppfattade metoden som effektiv, i det syfte att ge mig större förståelse för klassens sammansättning i moralfrågor. Det är upp till var och en att bedöma mina tolkningar och slutsatser, utifrån de scheman jag presenterat över elevernas svar, men viktigt är dock att påpeka att det inte är mina tolkningar, utan undersökningsmetoden i sig, som är det centrala.


Jag menar att de scheman i vilka elevsvaren sammanställdes, gav en överskådlig bild av klassens sammansättning i olika frågor. Schemat visade även intressanta paradoxer och svarskombinationer som jag fann, skulle kunna leda till givande diskussioner med eleverna. Hur klassen generellt resonerar i moralfrågor, tror jag dock är svårt att bedöma i denna typ av undersökning. Det ställer ett stort krav på valet av dilemman och frågor, och ska en heltäckande bild ges, krävs ett urval som kan leda fram till många olika aspekter inom moralutvecklingen. Dessutom krävs då en mer djupgående analys av var elevs svar. I en så pass begränsad undersökning som detta är, då elevernas arbete med häftesmaterialet inte tog längre tid i anspråk än en lektion, menar jag att man heller inte kan vänta sig att se generella tankestrukturer hos enskilda elever.


Styrkan med denna typ av undersökning, anser jag ligga i möjligheten att gå in och undersöka klassens åsikter och ställningstaganden inom vissa områden. Finns exempelvis behov av att föra ett samtal kring fusk/ärlighet, kan ett dilemma som ”Disketten”, vara lämpligt för att som lärare utifrån detta, bedöma hur det fortsatta arbetet bör se ut, samt avgöra vilka frågor man bör fokusera på.


I denna typ av undersökning, tror jag att risken finns att svaren blir ett direkt resultat av hur frågan är formulerad. Efter många år i skolmiljö, är det ingen omöjlig tanke att eleverna ”lärt” sig vilka svar vi vuxna helst vill ha. Ger man, som i vissa fall av denna undersöknings dilemman, eleverna svarsalternativ, tror jag risken ökar för att få dessa ”rätta svar”. De svar som gav mig minst i mitt försök att tolka de svar jag fått in, var utan tvekan de svar där eleverna fått välja givna alternativ. Ur elevernas eget formulerade svar, finns en möjlighet att tolka ordval och nyanser, samt korrelera dessa svar med andra svar; något som helt faller bort då eleverna enbart fått kryssa för det alternativ de upplevt som ”klokast”.


Min slutliga bedömning av den empiriska undersökningen, är att den kan fungera i lägen då man vill kartlägga en klass åsikter och attityder i en viss fråga eller typsituation. Då den kognitiva utvecklingsidén betonar nyttan av att tillsammans arbeta med olika moraliska dilemman, för att genom detta arbete stimuleras till utveckling, finner jag denna typ av kartläggning som en bra inledning till ett sådant dilemmaarbete.


7. Avslutande diskussion


Arbetet med denna uppsats har i viss mån varit som att resa med obestämd destination. Inledningsvis fanns inget annat än ett intresse, utifrån vilket jag formulerande en del trevande frågor. En av dessa frågor, nämligen huruvida det finns något för pedagoger att hämta inom den forskning som bedrivits kring moralutveckling, anger jag i uppsatsens inledning, under rubriken ”Bakgrund”. Anledningen till att denna fråga inte återfinns i själva problemformuleringen, är att detta är den grundläggande fråga som fick avgöra om jag skulle ägna mitt examensarbete åt studier av moralutveckling, eller inte. Besvarandet av denna fråga representerar det allra första skedet i arbetet, och det faktum att svaret blev jakande, är orsaken till att uppsatsen innehåll behandlar just detta ämne. Under den första perioden av litteraturstudien, ökade min förståelse för området. I takt med detta fick jag även kunskap nog att formulera de frågor som jag fortfarande anser är mest relevanta då man som pedagog tar det första steget mot moralutvecklande arbete i skolan. Detta är den del av arbetet som är dold för läsaren. Då jag nu ser tillbaka på mitt eget tillvägagångssätt, känns det dock naturligt att även räkna in denna första tid av arbetet.


Jag upplevde det som positivt att välja ett ämnesområde för denna uppsats, i vilket jag inte hade några förkunskaper. Detta medförde att jag i inledande skede var neutral till vilket perspektiv jag skulle komma att lägga tyngdpunkten vid. Dock ska inte förnekas att det jag tar upp i kommentaren i kapitel 2.4, kan vittna om att den kunskap och de åsikter man bär med sig från andra områden, påverkar de val man gör, även i frågor där man upplever sig själv som neutral. Vidare anser jag att uppsatsen, trots att den till största del stöder de kognitiva utvecklingsteorierna, inte stänger andra perspektiv ute.


I vårt samhälle, där det ofta talas om negativ påverkan, exempelvis via videovåld och medier som förmedlar en förnedrande kvinnosyn, menar jag att man även inom kognitiv moralutvecklingssyn, borde ta aspekter från det sociala inlärningsperspektivet i beaktan. Även om barn rent kognitivt utvecklas till att resonera mer komplext och avancerat, ser jag inte att detta utesluter möjligheten att vissa inlärda mönster ligger till grund för deras etiska beslut. Hur de sedan resonerar kring dessa beslut, menar jag dock är ett resultat av den kognitiva utvecklingsnivån.


Detta resonemang motsäger inte Kohlbergs teori, då Kohlberg själv påpekat att den kognitiva utvecklingsnivån i första hand inte avgör ett besluts karaktär, utan snarare argumenten och resonemanget kring beslutet. Även Bergling, som räknas till kognitivisterna, väljer att betona betydelsen av omgivningens påverkan, för barns beslut och beteenden.


De elevsvar som den empiriska undersökningen gav, menar jag kan tolkas mot denna bakgrund. Jag anser inte att undersökningen kunnat visa generella drag, så till vida att bestämda grupper av elever visat sig resonera på ett mer avancerat respektive primitivt sätt i samtliga frågor. Den allmänt kognitiva nivån hos enskilda elever, kunde således generellt sett, inte skönjas i sammanställningen av elevsvaren. Då undersökningen främst syftade till att ge information om vilka beslut eleverna tagit, och inte i detalj hur eleverna resonerade kring dem, kan man ifrågasätta huruvida svaren överhuvudtaget kan tolkas som resultatet av elevernas kognitiva utvecklingsnivåer. I detta sammanhang vill jag belysa aspekter från modellinlärningen. Eftersom de individuella svaren inte uppvisade någon påtaglig struktur, skulle man kunna anta att besluten snarare grundas i erfarenheter från upplevda situationer, TV-serier, videofilmer, och direkta normöverföringar från vuxna, än i den kognitiva kompetensen.


Erfarenheter varierar, som bekant, i olika situationer, medan Kohlbergs kognitiva stadier beskrivs som strukturella helheter, vilket betyder att en individ inte förändrar sitt tankemönster enbart i en fråga, utan att samma tankemönster råder även inom andra områden. I detta sammanhang kan det nämnas att Kohlberg, för att sålla bort den personliga erfarenhet som kan hindra den kognitiva förmågan att avgöra ett beslut, aktivt gick in för att skapa situationer som låg långt bort från försökspersonernas vardag. Kanske är detta ett sätt att komma åt den kognitiva funktionen, i syfte att undersöka den. Å andra sidan kan det vara värt att ifrågasätta, om inte barn har en större förmåga än vad vi ibland tror, till att uppfatta även ”vuxna” problem. Om inte annat, introduceras ofta dagens barn, via ”såpoperor” och annat, i den vuxna världen.


Mot bakgrund av detta blir det naturliga steget att utifrån elevernas mer eller mindre genomtänkta beslut i undersökningens hypotetiska situationer, hjälpa dem utveckla tankemönster och strategier som kan ligga till grund för besluten. Det är ett sådant fortsatt arbete jag siktat mot i min analys av elevsvaren. Syftet med den empiriska undersökningen, som var att för framtida moralutvecklingsarbeten ha en utarbetad metod för kartläggning av elevernas moraliska ståndpunkter, bedömer jag som uppfyllt.


Innan omständigheterna kring det praktiska arbetet kan diskuteras, måste det dock främst undersökas huruvida det är möjligt att påverka elevers moralutveckling och därmed även deras etiska handlande. Detta har varit uppsatsen huvudfråga. Belysandet av forskningen kring detta har visat att det inom skolan finns goda förutsättningar för att stimulera eleverna till snabb, kvalitativ och bestående moralutveckling. Vidare har forskningen visat att moralisk kompetens, naturligt kan kopplas samman med moraliskt agerande, även om det finns anledning att vidare undersöka omständigheterna kring sambandet. Faktum kvarstår ju ändå, att vi inte alltför sällan får uppleva eller bevittna hur människor handlar mot principer och bättre vetande. En viktig del i frågan om moralisk kompetens resulterar i mer moraliskt handlande, är förmågan till perspektivbyte och inlevelse i andra människors situationer. Detta betraktas av många forskare som en viktig mognadsutveckling, som till stor del avgör huruvida vi är benägna att följa våra principer eller inte. Åter igen kan vi knyta an till det sociala inlärningsperspektivet, där goda förebilder kan visa barn hur man bör behandla varandra. Utan att kunna referera till sunda relationer, och människor i ens närhet till vilka man är känslomässigt knuten, menar jag att de kognitiva strategierna för rättvisa och solidaritet, inte har någon solid grund.


De undersökningar och arbeten som visar gott resultat i frågan om möjligheterna till att påverka moralutvecklingen, har som jag ser det, haft vissa gemensamma nämnare. Man har medvetet inriktat sig på elevers kognitiva utveckling, och trott på varje individs egen förmåga till utveckling. Arbetet har sedan bestått i att erbjuda eleverna tillfällen där moraliska konflikter fått vara i centrum för reflektion och eftertanke. I arbeten där denna inställning får vara rådande, att eleverna själva har kapacitet att utvecklas, om de bara ges tillfälle, menar jag att man kommer runt den problematik som direkt överföring av värderingar och normer kan medföra. I uppsatsen har Karlskronaprojektet uppmärksammats, (se kap. 5.1), där resultatet efter ett moralutvecklingsarbete uteblev. Förklaringen till detta ansågs vara att påverkan legat på en för hög nivå; en information som för övrigt inspirerade mig till att genomföra min empiriska undersökning. Jag menar, och stöder mig då på den kognitiva utvecklingsteorin som förespråkar utveckling genom tankearbete och kognitiv utmaning, att anledningen till Karlskronaprojektets misslyckande kan vara att man istället för att utgå från elevernas egna ställningstaganden och tankearbete, aktivt försökte överföra de i samhället rådande normerna till eleverna. Om inte tillfälle ges till egen reflektion och utvecklande av de egna tankestrukturerna, menar jag att verklig utveckling inte kan äga rum.


Även om jag menar att modellinlärningen tjänar ett syfte att ge eleverna konkreta exempel på hur man bör agera i olika situationer, vill jag betona att det är inom det kognitiva perspektivet jag ser möjligheterna till medvetet utvecklingsarbete. Ska det inlärda beteendet förankras i individen så att man också handlar efter det i trängda situationer, måste det även finnas en egen övertygelse, grundad i genomtänkta tankemönster. I ett sammanhang där ett barn enbart får härma ett socialt accepterat beteende, men aldrig får chansen att reflektera kring syftet med det, tror jag risken finns att barnet, i en moralisk konflikt, saknar motivation och beredskap till att handla efter det man lärt sig som det rätta. Omvänt kan konsekvenserna av enbart kognitiv utveckling, utan goda förebilder, resultera i utvecklandet av avancerade tankestrukturer kring det vi skulle bedöma som ett felaktigt och diskriminerande beteende.


I skolans arbete med etik och moral, förespråkar jag således kognitivt utvecklingsarbete, kombinerat med inlärningsperspektivets syn på behovet av goda förebilder. I detta är givetvis pedagogens roll central. Pedagogen ska lotsa eleverna genom reflektioner och analyser. Utan att inkräkta för mycket på elevernas egna tankegångar, ska pedagogen göra reda i de åsikter och slutsatser eleverna framför, och utmana dessa genom att peka på andra aspekter av problemen. För att kunna genomföra detta, menar jag att en undersökning likt den jag presenterat i denna uppsats, kan vara en god utgångspunkt då man vill närma sig elevernas tankevärld. Även om jag menar att den empiriska undersökningen inte är uttömmande vad gäller elevernas tankestrukturer, ger dock elevsvaren en fingervisning om vilka aspekter i de olika dilemmasituationerna som kan vara lämpliga att belysa i ett fortsatt arbete.


Då pedagogen är klar över sin roll i moralutvecklingsarbetet, och det för denne står klart vilket slags arbete som fungerar bäst i den aktuella elevgruppen, återstår att göra vissa praktiska beslut. Jag har i uppsatsen presenterat råd som getts angående klassrumsklimatet, vilket jag dock inte menar är utmärkande just för moralutvecklande sammanhang. Den trygghet i gruppen som betonats, är en förutsättning för att allt slags skolarbete ska fungera. Vidare har jag även gett förslag på praktiska arbetssätt som syftar till moralutveckling. Även detta är yttre former som tillhör pedagogens profession. Vilka slags dilemman som bör användas i moralutvecklande arbete, menar jag blir tydligt när man som pedagog presenterar dem för sina elever. Vad som stimulerar och engagerar, lär märkas om man är någorlunda uppmärksam på elevernas signaler. De teorier som presenterats för båda typerna av dilemman, belyser olika aspekter av beslutstagande; å ena sidan den rent kognitiva strukturen bakom beslutet, å andra sidan effekten som uppstår då eleverna blir djupt engagerade och berörda. I denna fråga menar jag dock att vi med gott samvete kan påstå, att det ena inte behöver utesluta det andra.


I fortsatta studier inom området, skulle det vara av intresse att undersöka huruvida den metod som utarbetades i den empiriska undersökningen, kan tjäna sitt syfte i praktiken. För att göra detta krävs det att en grupp elever arbetar moralutvecklande tillsammans med en pedagog som utgår ifrån elevsvaren i en undersökning lik den jag genomfört, och en kontrollgrupp som arbetar på samma sätt, men vars utgångspunkt inte kartlagts. Vilket resultat man i en sådan undersökning kan tänkas intressera sig för, kan variera. Ett alternativ vore att mäta elevernas kognitiva utvecklingsstadier före och efter arbetet, för att kontrollera vilken grupp som gjort störst framsteg. Ett annat alternativ, som dock vore svårt att presentera några resultat ifrån, vore att som pedagog, själv bedöma om det låg någon kvalitativ skillnad i arbetet, vad gäller elevernas engagemang, förståelse för uppgifterna, osv. Utifrån de fakta som finns att tillgå i skrivandets stund, antar jag att den elevgrupp vars egna svar fått ligga till grund för arbetes utformning, skulle göra störst framsteg, alternativt visa mest engagemang i, och förståelse för arbetet.


Jag vill hävda att moralutvecklande arbete inte är något okänt fenomen inom skollokalernas väggar. Många pedagoger bedriver moralutvecklande arbete utan att själva veta att det är just det man gör. Bearbetning av vardagliga händelser, konfliktlösning, och samtal med eleverna, verkar tillsammans till en stimulans av denna utveckling. Äger man dock kunskap om moralutvecklingen, kan detta ”instinktiva arbete” medvetandegöras, och då även tilldelas en mer central plats i skolan vardag.


7.1 Till sist: Är det tanken som räknas?


Att ha beredskap inför valsituationer, konflikter, och etiska dilemman, är en del av den rustning jag anser att vi som pedagoger ska hjälpa eleverna få på sig, innan skoltiden är över. Hjälper vi eleverna utveckla förmågan att motivera egna åsikter och beslut, och samtidigt respektera andras, har vi gett dem en ovärderlig gåva; nämligen möjligheten att våga stå för egna ställningstaganden, även då andra tycker annorlunda. I ett vidare perspektiv kan vi då se ett samhälle skapas, där individer strävar efter att ha genomtänkta åsikter, men även anstränger sig för att förstå andras resonemang. I en värld där missförstånd människor och folkgrupper emellan, resulterar i tragiska konflikter, vill jag betona nyttan med att lära sig byta perspektiv, och försöka förstå medmänniskors syften och tankar. Yttre handlingar kan ibland vara bedrägliga, varför vi inte först och främst bör döma varandra efter dessa. Här kan det vara värt att reflektera över talesättet att det är tanken som räknas, och fråga sig vilka tankar och syften som ligger bakom eget, och andras beteende. För att nå den kognitiva färdighet som krävs för att kunna ställa dessa frågor, måste jag åter igen betona tankens centrala roll. Eftersom mina studier visar att det är genom reflektion och tankeutmaningar som vi utvecklas, måste jag hävda att det i förvärvandet av den egna etiska teorin, är tanken som räknas.
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Bilagor


Bilaga 1. Medicinen


En kvinna är dödssjuk. Läkaren säger att det bara finns en medicin som kanske kan rädda henne. Denna medicin finns bara på ett ställe, nämligen hos en apotekare som upptäckt den. Medicinen är dyr att tillverka, men apotekaren tar ändå 10 gånger så mycket betalt. Den sjuka kvinnans man, Harry, försöker låna ihop pengarna, men lyckas bara få ihop hälften. Han ber apotekaren om att få medicinen billigare, eller att få betala senare, men denne vägrar.

Vad ska Harry göra? Är det rätt av honom att bryta sig in och stjäla medicinen?


(__) Nej, stöld är fel


(__) Ja, Harry ska stjäla medicinen


Varför svarade du så?


Skulle det ha varit annorlunda om det inte varit Harrys fru som var sjuk, utan en främling som bad honom stjäla medicinen?


(__) Nej, det är ingen skillnad


(__) Ja, det vore skillnad


Varför svarade du så?


Bilaga 2. Klasspengarna


Johan och Mia går i åttan. De bor grannar och har varit bästa kompisar i många år. På eftermiddagarna brukar de lyssna på musik och göra läxor tillsammans. När Mias föräldrar skildes för ett halvår sedan, var Mia ofta hemma hos Johan. De har lovat att alltid ställa upp för varandra.


I Johan och Mias klass går Robban. Han umgås inte med någon i klassen, och ingen tycker om honom heller. Han är uppkäftig och våldsam mot både lärare och elever, och han skrämmer ofta yngre elever. Under mellanstadietiden var Robban extra jobbig mot Mia. Hon var ofta rädd för att gå till skolan, på grund av honom.


Varje onsdag samlar klassen in 20 kronor var, som man ska använda till en skolresa i nian. Klas och Eva är kassörer, och de samlar in pengarna varje vecka och går till banken med dem.


Idag är det onsdag, och i början av 10-minutersrasten samlar Eva och Klas in pengarna. Sedan stoppar Eva dem i ett kuvert, lägger kuvertet i sin väska, och går ut på rast. När Eva senare under dagen ska gå till banken är pengarna borta! Hon kommer ihåg att det fanns två personer kvar i klassrummet när hon gick ut på rast. Mia och Robban. Klassföreståndaren vill prata med Mia och Robban. Mia säger att hon aldrig skulle ta pengar från klassen, och alla tror henne. Robban vägrar prata med klassföreståndaren, och sticker därifrån.


– Ni får tro vad ni vill, säger han.


På eftermiddagen följer Johan med Mia in till stan. Hon köper en ny sommarjacka, och Johan tycker det är konstigt.


– Är inte du pank? frågar han, men Mia svarar inte.


Senare under dagen frågar Johan rakt ut:


– Tog du pengarna, Mia?


Mia börjar gråta, och säger att hon inte kunde rå för det. Några tjejer i nian hade skrattat och retat henne för hennes gamla jacka, och Mia skämdes så! Och inte kunde hon be sin mamma om pengar till en ny jacka heller. Mias mamma är arbetslös, och Johan vet att hon och Mia haft det kämpigt sedan skilsmässan. Johan säger ingenting, utan går hem.


Vad tycker du att Johan ska göra?


(__) Inte säga något


(__) Tala om för klassföreståndaren att Mia tagit pengarna


(__) Annan lösning, nämligen:


Varför ska han göra så?


Hade det varit annorlunda om Mia inte varit en vän till Johan?


(__) Nej
(__) Ja - varför hade det varit annorlunda?


Hade det varit annorlunda om Robban varit en kompis till Johan?


(__) Nej
(__) Ja - varför hade det varit annorlunda?


Spelar det någon roll att Robban var taskig mot Mia i mellanstadiet? Är det kanske rätt åt honom att alla tror att han tagit pengarna?


Tycker du att Mia ska straffas för det hon gjort? I så fall, hur?


Bilaga 3. Lagar och regler


Vad är bra med lagar och regler?


Varför följer du lagar och regler?


Går en lag att ändra?


Finns det tillfällen då du skulle kunna bryta mot lagen? Om du tycker det, nämn ett sådant tillfälle.


Ska man alltid tala sanning?


Bilaga 4. Fallet Erik

Erik går i sjuan. Han har alltid varit jobbig mot sina klasskompisar, och därför är han nästan alltid ensam. De flesta tycker att han får skylla sig själv. Ingen vill väl vara med någon som är uppkäftig och bara sparkas och slåss.


På historielektionerna har klassen gjort en utställning om medeltiden. Den blev faktiskt så snygg att biblioteket ville låna utställningen så att folk kan komma och titta på den.


Erik har råkat i slagsmål med en kille i klassen, och hela klassen håller med den andra killen. Erik är så arg, så han förstör klassens utställning. Klasskompisarna blir ledsna, men mest arga! De vill att läraren ska straffa Erik.


Vad tycker du att man ska göra? Blir något bättre av att Erik får ett straff? Varför är Erik som han är? Skriv några rader om vad du tycker om Erik och vad som har hänt.


Bilaga 5. Femåringar


Olle, Maja och Erik är tre femåringar.


Olle är ensam i köket. Han vill överraska mamma, så han målar om köksbordet med en spritpenna. Köksbordet är gammal och nött, och Olle vill göra det finare.


Maja smyger sig in i pappas garage för att titta på den nya fina bilen som hennes familj köpt. Hon vet att pappa var mycket glad åt den fina dyra bilen, men skulle den inte vara ännu finare om den hade blå dörrar? Maja målar dörrarna blå. Då blir nog pappa glad, tror hon.


Erik är riktigt arg på sin mamma. Hon låter honom inte vara uppe och titta på TV så länge som han vill. Därför smyger han in i mammas garderob, och klipper sönder ett par strumpor.


Alla tre har skadat något i hemmet.


Tycker du att femåringarna ska straffas på något sätt? Varför ska de straffas i så fall?


Ska någon slippa straff? I så fall vem, och varför?


Ska någon ha ett hårdare straff? I så fall vem, och varför?


Tycker du att man ska straffa dem som begått ett brott?


(__) Ja, brottslingar ska straffas


(__) Det viktiga är att de får hjälp så de inte begår nya brott.


Eget svar:


Bilaga 6. Läkarens val


Två patienter kommer till ett litet sjukhus. Den ena är en 58-årig trebarnsmor som råkat ut för en olycka. Hon är känd för att alltid ställa upp för dem som har det svårt, och hon brukar jobba ideellt på en flyktingförläggning.


Den andra är en 19-årig kille som redan åkt fast för både misshandel och langning av narkotika till högstadieungdomar. Han har blivit skadeskjuten av polisen, då han rånade en gammal dam i hennes lägenhet.


Nu kommer 58-åringen och 19-åringen till sjukhuset samtidigt. De behöver opereras så fort som möjligt. Men det lilla sjukhuset har ont om personal. Egentligt behövs hela personalen till båda operationerna. Man har ett val att göra:


· Satsa all personal på den ena patienten. Då kommer den att ha 90 % chans att överleva. Den andra patienten får vänta, men då finns en stor risk att denne avlider.


· Dela upp personalen och göra båda operationerna samtidigt. Då finns det bara 20 % chans att båda överlever. Det finns en stor risk för att båda dör.


Vad skulle du göra om du var chefsläkare på sjukhuset? Sätt ett kryss framför det du väljer.


(__) Operera 58-åringen först, så att åtminstone hon överlever

(__) Operera 19-åringen först, så att åtminstone han överlever

(__) Operera dem samtidigt


Varför gjorde du detta val?


Du vet att flera i din personal känner 58-åringen, och tycker att man inte borde riskera hennes liv för en brottslings skull. Tänk dig att du ändå valt att operera dem samtidigt. Vad säger du till din personal? Sätt ett kryss framför det svar du väljer.


(__) Det är helt enkelt olagligt för en läkare att inte behandla patienterna lika


(__) Det spelar ingen roll vad vi tycker om patienterna. De är lika mycket värda, och måste behandlas lika.


(__) Om det skulle komma fram att vi valt en patient för den andra, skulle jag kunna polisanmälas och sjukhuset skulle få dåligt rykte. Den risken vill jag inte ta.


Bilaga 7. Disketten


I en stad finns två företag, Företag A och företag B. De tävlar alltid med varandra. Företag A söker en ny försäljare. Efter att ha intervjuat 100 sökande, har man hittat den bäste försäljaren. Honom vill man anställa! Det känns också extra bra, eftersom försäljaren just slutat arbeta på företag B, för att han hellre ville jobba på företag A. Just då chefen ska skaka hand med försäljaren, och hälsa honom välkommen, ler försäljaren och säger:


– För att visa hur glad jag är över att få jobba här, har jag tagit med mig en present. Och ur portföljen tar han fram en diskett och säger:

– Den här har jag lyckats ta ur min gamla chefs kassaskåp. På den här disketten finns så mycket hemliga uppgifter om företag B, att vi skulle kunna krossa dem på ett halvår!


Tänk dig att du är chefen på företag A. Vad gör du? Sätt ett kryss för det svar du väljer.


(__) Jag anställer mannen och tar emot disketten. En sådan chans får man inte missa!


(__) Jag ber mannen gå härifrån och ta sin diskett med sig. Sådana metoder använder jag inte!


Om du vill får du gärna förklara varför du valde att göra så.


Chefen för företag A valde att inte ta emot disketten. Varför tror du att han inte gjorde det? Vad skulle du ha svarat om du var chefen som just bett mannen lämna ditt kontor? Sätt ett kryss framför det svar du tycker är bäst.


(__) Den där disketten hade ju varit bra att ha, men om jag anställer mannen kan han ju lika gärna göra samma sak mot mig och mitt företag. Och det vore ju egentligen inte mer än rätt …

(__) Jag kan inte gå emot den lag som vi människor gemensamt skapat. Lagar och regler är ju till för att skydda människors rättigheter. Jag är chef för många människor, men känner som medborgare också ansvar för dem som jobbar på det andra företaget. Rättar vi oss efter demokratins lagar, kan så många som möjligt leva på ett bra sätt.


(__) Om chefen i företag B skulle komma på att jag har hans diskett, skulle han kunna anmäla mig för polisen. Då skulle allt jag kämpat för förstöras.


(__) Det är min plikt att inte bryta mot lagen och företagets principer på det sättet. Man måste ju följa de lagar som finns, annars fungerar ju inte samhället. Hur skulle det gå om alla var oärliga?


(__) Egentligen är det inte lagen som styr mig då jag inte tar emot disketten. Och även om chefen i företag B skulle ha gjort så mot mig, skulle jag inte göra så mot honom. Jag styrs bara av vad jag själv tycker är rätt och fel. Om jag gör något jag själv tycker är fel plågas jag av dåligt samvete efteråt. Men om jag bara gör det som känns rätt för mig, gör jag också rätt mot andra, eftersom jag tror på rättvisa och ärlighet.


(__) Jag och den andra chefen tävlar mor varandra, men han förväntar sig att jag tävlar på ett juste sätt. Min familj och alla människor i staden förväntar sig också att vi tävlar på ett juste sätt. Om chefen i företag B fick veta att jag tackat nej till ett så frestande erbjudande, skulle han bli tacksam och uppskatta det jag gjort.


Bilaga 8. Skämtet


Peter går i nian. Han är ganska populär i klassen. I hans parallellklass går Nina. Hon är mycket blyg, och pratar bara med två andra tjejer i sin klass. Alla andra brukar kalla Nina och hennes kompisar för ”nördarna”, och man skrattar åt dem i smyg.


På ett skoldisco, kommer Peters kompisar, Erik och Martin, på en kul vadslagning. De utmanar Peter och säger:


– Du får 100 kronor var av oss om du bjuder upp nörd-Nina och låtsas bli ihop med henne i kväll.


Eriks flickvän Malin, och tre av hennes kompisar tycker att det hela verkar jättekul, och lovar också Peter 100 kronor var om han gör detta. Peter, som just nu är ganska pank, tycker att det låter som ett enkelt sätt att tjäna 600 kronor. Han ställer upp.


Peter bjuder upp Nina, och hon rodnar och följer överlycklig med honom ut på dansgolvet. Hon märker inte att Peters kompisar står och skrattar åt henne i ett hörn av dansgolvet. Peter när tillsammans med Nina hela kvällen, och när discot är slut tror hon att de är tillsammans. Peter lovar att ringa henne snart.


Nästa dag kommer Peters kompisar hem till honom för att höra vad som hänt. Peter skrattar och berättar, och för att man ska vara säker på att det är sant, ringer Malin hem till Nina.


– Hej, det är Malin i 9 B. Är det sant att du och Peter blev tillsammans igår? frågar Malin. Nina svarar blygt att det är sant. Då tjuter Malin och de andra tjejerna av skratt, och Malin slänger på luren. Alla tycker att det varit en kul grej, och Peter får sina pengar. Peter känner sig egentligen ganska taskig, men försvarar sig med att ”lite kul måste man väl ha när man är ung”. Så han tar emot pengarna och går ner på stan.


På vägen dit möter han Nina. Hon blir glad över att se honom, men han är kylig mot henne.


– Vad är det för fel? frågar Nina. Peter skäms och vet inte vad han ska säga eller göra.


Vad tycker du att han ska säga till Nina? Ska han säga sanningen, eller ska han hitta på något?


Varför tycker du att han ska säga så?


Är det något mer du vill säga om det Peter och hans kompisar gjort?
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