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Inledning 
Min strävan med detta arbete har varit att sätta mig in i hur barns tänkande i moralfrågor 
utvecklas och hur denna kunskap kan ha betydelse för den påverkan vi utsätter barnen för i 
skolan. Vi kanske är för snabba att döma Kalle eller Eva som omöjliga för att de enligt vårt 
tycke aldrig kan förstå att det gör ont på kompisen när man slår? Vi kanske borde fråga oss 
varför de gör som de gör, även om vi är säkra på att själva beteendet ska bedömas som fel. För 
mig själv är det viktigt att skaffa kunskap om moralutveckling, så att jag känner trygghet i mitt 
sätt att handla gentemot barnen. Trygghet innebär här säkerhet och medvetenhet om hur mitt 
eget förhållningssätt påverkar arbetet tillsammans med barnen. Jag har en känsla av att den 
kunskap vi förmedlar har ett inre dolt budskap som sätter djupare spår än den ”rena kun-
skapsbiten”. Min tro är att vårt eget förhållningssätt till eleverna i hög grad påverkar barnens 
moraliska utveckling. Det är inte vad vi konkret förmedlar av regler och normer i skolan som är 
viktigast, utan jag tror att det är insikten om hur vårt eget beteende påverkar som är grunden i 
förhållningssättet. Antingen vi vill eller inte, påverkar skolan barnets psykiska utveckling. Vad 
som förmedlas, vem som förmedlar det, hur det förmedlas och situationen i vilken det för-
medlas inverkar på elevens hela personlighetsuppfattning. Vi ska alltså vara medvetna om att 
normer överförs i all tysthet, t.ex. ”att inte bry sig, att på ett dominant sätt påtvinga eleverna 
färdiga konfliktlösningar, att inte lyssna på eleverna”. Jag är intresserad av ett arbetsklimat som 
är tillåtande, ger arbetsro och där vi respekterar varandra som likvärdiga individer. Det är inte 
meningen att vi ska få barnen att lyda oss vuxna genom ett auktoritärt beteende, utan det är en 
insikt inom var och en av oss som måste få chans att växa fram. 
 
Både detta förhållande och farhågan att dagens barn och ungdomar växer upp i ett samhälle 
med alltför otydliga normer, medförde att jag ville fördjupa mig inom detta område. För att ge 
mitt arbete en mer konkret karaktär, har jag valt inriktningen normer och normöverföring och 
arbetar efter följande huvudfråga: 
 
Hur kan barn i olika åldrar uppfatta och hantera regler och normer och vilka erfarenheter 
måste barn göra för att de av inre övertygelse skall hålla sig till reglerna? 
 
Jag har valt ut några delfrågor som bör öka mina förutsättningar att svara på frågan. 
 
1. Vad säger Lpo-94 om ”Normer och värden”? 
2. Vad säger den kognitivt inriktade forskningen om moralutveckling? 
3. Hur kan vi påverka barns moraliska tänkande i skolan? 
4. Gemensamma normer och värden - vad är det? 
5. Hur uppfattar barnen regler och normer i skolan? 
 
Jag bestämde mig dels för att läsa relevant litteratur, vilken presenteras i litteraturlistan, dels för 
att göra en liten undersökning bland barnen i åk. 3. Denna undersökning består av två moment: 
 
1. Intervjufrågor 
2. Rituppgift som komplement. Valda delar redovisas efter hand i texten, eftersom dessa bilder 

på ett bra sätt tydliggör barnens sätt att tänka. 
 
Sammanfattning 
Mitt arbete har till stor del gått ut på att ta del av forskning omkring barns moraliska tänkande 
och att lära mer om normer/normöverföring. Genom att göra undersökningar i skolan ville jag 
se om jag kunde koppla ihop teori med praktik. Även om undersökningen var liten, så fick jag 
reda på vilka regler/normer som är viktiga för barnen. En annan viktig insikt är hur betydel-
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sefulla vi vuxna kan vara för att tydliggöra och överföra regler/normer till barnen. Väljer jag att 
arbeta enligt Kohlbergs teori, så är det just regler och dess konsekvenser som lär respektive 
avhåller barnen från att handla fel i början av moralutvecklingen. De flesta av barnen i under-
sökningen påpekade att vuxna ska finnas till hands för att påminna om vad som är rätt/fel och 
att regler är till för att skydda dem själva. Jag anser att denna närvaro är en trygghetsfråga som 
vuxenvärlden inte får svika, eftersom trygghet är en av förutsättningarna för en gynnsam 
moralutveckling. Det viktiga är att vi inte låter oss nöja med detta, utan att vi som vuxna 
utvecklar ett medvetet förhållningssätt där tydlighet och respekt för allas lika värde präglar 
arbetet. Sen kan vi på många olika sätt stödja barnen i deras moralutveckling, vilket jag 
försöker visa i mitt arbete. Ett sätt är att medvetandegöra för barnen att vi alltid gör val som får 
konsekvenser både för oss själva och för andra. Genom kunskap och insiktsfullt arbete kan vi 
påverka utvecklingen bort från en regelstyrd tillvaro och istället närma oss målet där var och en 
själv handlar efter den ”inre kompassen”. Mot bakgrund av detta anser jag att etik- och 
moralfrågor bör ta en större plats i grundskollärarutbildningen och förhoppningsvis tar dessa 
frågor redan stor plats i arbetslagen ute på fältet. 
 
Angående frågan om det finns gemensamma grundnormer så måste vi gå till Lpo-94 för att se 
vad vi ska grunda dessa värden på och sedan noggrant diskutera vad det innebär för oss i det 
dagliga arbetet tillsammans med barnen. 
 
Behövs etiska normer? Här ger jag Ragnar Furenhed plats att svara på den frågan: 
 
”Ibland är vi lyhörda för medmänniskans behov, ibland är vi lomhörda. Därför behövs normer 
för att påminna oss om det som bör vara etiskt allmängiltigt i umgänget med andra”. (Almén, 
Furenhed, Hartman 1994, s. 181) 
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Vad står det i Lpo-94? 
I inledningen står det bl.a. så här: ”Skolan skall överföra viktiga värden och ge de unga ett slags 
etisk kompass och en moralisk kompetens.” Jag läser vidare och kommer till stycket ”Grund-
läggande värden”: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla männi-
skors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 
de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som 
förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran 
till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” (s. 14) 
 
Läroplanen innehåller också ett avsnitt kallat ”Normer och värden”, s. 19-20, i vilket anges mål 
och riktlinjer för verksamheten. Jag har valt att citera vad som står under Läraren skall: 
 
– visa respekt för den enskilde eleven och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt, 
– klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konse-

kvenser för det personliga handlandet, 
– öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, 
– tillsammans utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen och 
– samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och regler 

som en grund för arbetet i skolan och för samarbetet. 
 
Varför har jag nu valt att skriva allt detta? Jo, detta är vad vi skall göra enligt vårt styrdokument. 
Alla som diskuterar normer/normöverföring och lärares förhållningssätt måste ha detta att 
jämföra sina ståndpunkter med. De beslut vi tar, det arbetssätt vi väljer måste hela tiden kunna 
motiveras utifrån detta. Det finns en grundläggande sanning som bör beaktas i detta samman-
hang: ”Barn gör inte som vi säger, utan som vi gör.” Därför måste allt vi säger och gör präglas 
av en humanistisk grundsyn och speciellt de grundnormer som vi - elever, lärare och föräldrar - 
gemensamt måste komma fram till. 
 
Etiken finns med på ytterligare två sätt i Lpo-94. Det gäller den etiska dimensionen i alla ämnen 
och i all undervisning i skolan. Naturligtvis har etiken också sin plats i religionsundervisningen: 
 
”Genom att ta upp och låta eleverna reflektera över och diskutera etiska frågor ur ett tros- och 
livsåskådningsperspektiv bidrar undervisningen i religionskunskap till att ge eleverna en grund 
för etiska ställningstaganden.” (s. 39) 
 
Vad säger den kognitivt inriktade forskningen om moralutveckling 
För att få svar på frågan har jag använt denna litteratur, vilken också direkt anknyter till 
pedagogiska konsekvenser: ”Barn och unga i Piagets psykologi”, ”Boken om skolbarns 
utveckling”, ”Etikboken”, ”Moralutveckling” samt ett avsnitt ur ”Normer och Normlöshet” 
skrivet av Thomas Lindstein. 
 
Forskningen började redan på 1890-talet, då Earl Barnes och Margaret Schallenberger stude-
rade hur barn löste moraliska problem. Schallenberger beskrev, vilket också senare forskning 
gjort, barns ”moraliska realism”. Med detta menas att handlingar bedöms efter deras resultat 
och inte efter de motiv som givit upphov till dem. Denne forskare arbetade med ”moraliska 
dilemman” för att komma fram till sina resultat. Det är i dessa etiska konflikter som mognaden 
i moralutveckling kan framträda. 
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1932 publicerade den schweiziske psykologen Jean Piaget sitt arbete om barnets moralut-
veckling, ”The Moral Judgement of the Child”. Dennes resultat är i sin tur beskrivna i littera-
turen nämnd ovan. 
 
Därefter har en amerikansk forskare, Lawrence Kohlberg, arbetat vidare på grundval av Piagets 
teorier. En skillnad är att Piaget studerade yngre barn, medan Kohlberg studerade äldre barn 
och vuxna under en tjugoårsperiod. Faktiskt bara pojkar och män från västvärlden. Jag har valt 
att först beskriva huvuddragen i Piagets teori, men börjar med ett citat: 
 
”All moral består i ett system av regler, och all morals väsen är att söka i den respekt som 
individen förvärvar för dessa regler”. (Piaget, 1977, s. 9)1 
 

 
 
Piaget - Praktik av regler 
Piaget studerade både lekreglernas utveckling och reglerna för vad som rätt eller fel. Han skiljer 
mellan medvetenhet och praktik av regler. Det sistnämnda delade han upp i 4 steg, efter att bl.a. 
ha studerat barns kulspel. Jag använder samma rubriker som T. Lindstein i ”Normer och 
normlöshet” (s. 113-117), men övrig text är en sammanfattning från ovan nämnd litteratur. 
 
Steg 1: ”Motorisk vana - individuella ritualer”. 
De små barnen leker fritt med materialet. Genom upprepning utvecklas en motorisk vana, utan 
anpassning till sociala regler. 
 
Steg 2: ”Egocentrisk imitation av regler”. 
Det äldre förskolebarnet iakttar och imiterar sin omgivning, men förstår inte varför regler finns. 
I den här åldern tror barnet att det använder reglerna som de äldre barnen, men ändrar dem 
omedvetet till egen fördel, s.k. egocentrism. 
 

                                                 
1 Citaten av Piaget är hämtade från T. Lindsteins essä i ”Normer och normlöshet”. 
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Steg 3: ”Samarbete kring allmänna och differentierade regler”. 
Från 7-8 års ålder börjar barnen kunna leka på ett mera socialt vis enligt gemensamma över-
enskommelser. 
 
Steg 4: ”Samarbete kring detaljerade regelsystem”. 
Först från 11-12-årsåldern har barnen möjlighet att förstå reglerna, bl.a. till följd av utveck-
lingen av att det abstrakta tänkandet utvecklas. 
 
”Om man är passiv intellektuellt, kan man inte vara fri i moraliskt avseende”. (Piaget, 1976, s. 
86-87) 
 
Piaget fann alltså två stadier i barnens utveckling - från heteronom till autonom lydnad. Det 
första karakteriseras av vuxna som självklara auktoriteter vilka format ”heliga” och oförän-
derliga lagar, medan autonom lydnad karakteriseras av ett frigörande från vuxna och regel-
skapande i samarbete med kamraterna. 
 

 
 
Piaget - Medvetenhet om regler 
Piaget studerade sedan hur barnen uppfattade och bedömde en handling som rätt eller fel. 
Barnen fick lyssna till olika historier och svara på frågan vad de tyckte var mest felaktigt. Här 
fann han tre olika steg: 
 
Steg 1 (sammanfaller med steg 1 ovan): Regler ingår ej i barnets medvetande, men upplevelsen 
av regelbundenhet i tillvaron är viktig. 
 
Steg 2: Reglerna kommer utifrån och är oföränderliga. I just 3-4-årsåldern finns det enligt 
Piaget en ”universell ordning”, där vuxna ovillkorligen ses som auktoriteter. Denna lagbun-
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denhet skänker en viss trygghet och varar tills barnet är ca 9-10 år. T. Lindstein2 har på s. 119 
citerat Elkind och uttrycker detta med en viss tillspetsning som jag tycker ska återges genom ett 
citat: 
 
”Barnet har visserligen respekt för vuxnas auktoritet (och makt att straffa) men ingen större 
respekt för de vuxnas intelligens. Att bryta mot reglerna är inte i första hand en moralisk fråga 
för barnet utan mer en fråga om att överlista de vuxna.” (Elkind, 1972, s. 58) 
 
Steg 3: Ca 10-12 år. Regler kan ändras om det sker enligt gemensam överenskommelse. 
Ändock kan man spåra en tendens till att barnen vill lära känna och följa reglerna till varje pris. 
Lindstein påpekar här att flickor tidigare än pojkar har en realistisk bild av hur regler upp-
kommer. De är dessutom mer välvilligt inställda till förändringar av regler. I detta stadium 
finns, enligt Piaget, en möjlighet att utvecklas från en heteronom respekt till en autonom 
hållning i moralfrågor. 
 
”När barnet får klart för sig att regler kan ändras, utvecklas barnets moraluppfattning på en rad 
punkter.” (Piaget, 1977, s. 66) 
 

 
 
Efterföljare till Piaget 
I senare Piagetforskning3 kring moralutveckling, har t. ex Lerner (1937), studerat barnets 
utveckling från egocentriskt till sociocentriskt tänkande med stigande ålder. Feffer och 
Gourevitch (1960) har i sin tur visat hur barnets förmåga att skifta perspektiv utvecklas. Den 
senare forskningen angående hur barns uppfattning av regler förändras har också bekräftats av 
Epstein (1965). Han har, enligt Bergling, gjort en mer nyanserad tolkning av detta. Epstein 
beskriver en mer successiv förändring i fem steg, vilka beskrivs på s. 25-26. Hos både Piaget 

                                                 
2 ”Normer och normlöshet” 1980. 
3 Bergling 1982, gäller samtliga sidanvisningar i detta stycke. 
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och Epstein går dock utvecklingen åt samma håll, olikheterna gäller stegvis respektive mer 
successivt. 
 
Den, enligt Bergling, bäst utforskade delen är hur barns syn på ansvar förändras. Han menar att 
utvecklingen går från konsekvensetik till sinnelagsetik. Barnen bedömer först rätt/fel utifrån 
vilka följderna av en handling blir. Barnen ser händelserna som brott mot de vuxnas regler. Ju 
större skada, desto värre handling. De äldre barnen grundar sina bedömningar på avsikten 
bakom handlingarna. En insikt de förvärvat bl.a. genom social samvaro. Bergling diskuterar 
också om Piagets tvåstadieteori håller och ställer upp en del kriterier, som enligt sambands-
studier, inte uppfylls av Piagets beskrivningar. Han menar dock att det efter 50 års forskning 
återstår denna betydelsefulla 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.” (s. 28) 
 

 
 
Kohlbergs tre nivåer 
Lawrence Kohlberg är den som på senare år har dominerat den kognitivt inriktade forskningen 
om utvecklingen av moralbedömningsförmågan. Hans teorier har fått betydelse för den 
pedagogiska diskussionen, vilket kanske är en av anledningarna till hans popularitet. Kohlbergs 
avhandling 1958 innehöll två nyheter: intervjutekniken och stadiebeskrivningarna. Stadierna 
representerar olika förmåga till rolltagande och sociala perspektiv. Han hävdar också att Piagets 
stadier i det logiska tänkandets utveckling är nödvändiga, men absolut inte tillräckliga för en 
god moralutveckling. 
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Nyheten i intervjutekniken bestod i att Kohlberg konstruerade moraliska dilemman. Det är 
berättelser där man kan handla på olika sätt och där någon/några etiska principer kommer i 
konflikt med varandra. Något ”rätt” svar finns inte. Piaget arbetade efter metoden att ställa två 
handlingar mot varandra. På grundval av svaren han fick, utarbetade Kohlberg definitioner till 
sex stadier. Senare har man försökt förfina metoderna för att placera individerna inom rätt 
stadium. Eftersom det är svårt att jämföra resultat, har Bergling 1982 granskat och försökt finna 
det gemensamma i definitionerna. 
 
På 1970-talet indelade Kohlberg de sex stadier han funnit i tre nivåer, A-C, som vart och ett 
speglar ett karakteristiskt socialt perspektiv. Jag kommer att kort redovisa dessa nivåer med 
tillhörande stadier. Den som vill fördjupa sig mer hänvisas till ”Moralutveckling” (s. 33-38) 
eller ”Etikboken” (s. 47-49). Till varje nivå finns en åldersangivelse, men man påpekar att 
utvecklingsgången är viktigare än denna. Rubrikerna till varje stadium är hämtade från 
Bergling 1982. 
 
A) Premoralisk nivå 
Individerna bedömer rätt/fel uteslutande efter vad som är bra för dem själva. Konsekvenser som 
beröm eller klander av vuxna auktoriteter, avgör hur man ska handla. De flesta barn under 9 år, 
tonåringar och vuxna lagbrytare. 
 
Stadium 1: ”Lydnads-strafforientering”. 
Egocentriskt tänkande. Individen handlar rätt för att undvika straff och slippa obehag. Tror blint 
på att läraren bestämt de regler som ska gälla för alla som bryter mot regeln. En stor skada 
bedöms alltid som värre än en liten, trots att den lilla kanske åstadkommits genom illvilligt 
uppsåt. 
 
Stadium 2: ”Naiv egoistisk orientering”. 
Även om det egocentriska tänkandet dominerar, så börjar individen förstå att även andra har 
behov. Kan ställa upp för andra om man själv får ut något bra av det hela. Millimeterrättvisa. 
 
B) Den konventionella moralens nivå 
Ett sociocentriskt perspektiv dominerar. Konsekvenserna för gruppen vägs in i moralbedöm-
ningarna och det är viktigt att hålla sig till reglerna. Flertalet tonåringar och vuxna. 
 
Stadium 3: ”Snäll pojke-orientering”. 
Att vara snäll och leva upp till andras (närståendes) förväntningar är viktigt. Mena väl, vara 
pålitlig och hålla sig till reglerna är föredömligt beteende. Stabila sociala förhållanden inger 
trygghet. Klander ses som uttryck för att handlingen inte är tillåten. Förväntar sig att omgiv-
ningen ska vara förstående om ”syndaren” kan förklara det hela med hjälp av goda motiv. 
 
Stadium 4: ”Lag-och-ordning-orientering”. 
Fasta regler skall följas och det är viktigt att göra sin plikt. Avgörande för grundläggande 
normer är samhällsaspekten, eftersom olika grupper kan ha varierande normer. Straffet 
åstadkommer respekt för regler. Visa respekt för auktoriteter, t.ex. lärare, poliser och politiker, 
är ett sätt att bidra till det gemensamma bästa. 
 
C) Den principiella moralens nivå 
Karakteriseras av förståelse för samhällets regler, men de stämmer inte alltid överens med de 
principer individen valt för sina bedömningar av rätt/fel, gott/ont. Uppnås endast av en liten 
grupp vuxna och då vanligen över 20 år. 
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Stadium 5: ”Inriktning mot legalistisk kontraktsbundenhet”. 
Den rätta handlingen ska vara till nytta för så många människor som möjligt. Samhällets regler 
uppfattas som personligt angelägna och kan förändras om de inte är ändamålsenliga. Värden 
som inte kan ifrågasättas är livets okränkbarhet och demokratiska principer. 
 
Stadium 6: ”Orientering utifrån universella etiska principer”. 
Få människor uppnår detta stadium då moraliska ställningstaganden byggs på för samvetet 
viktiga principer t.ex. rättvisa jämlikhet och ömsesidighet. Sociala förhållanden och med-
mänskligt ansvar betraktas utifrån ett abstrakt principiellt perspektiv. 
 
Kohlberg4  hävdar att individen måste passera ett närliggande stadium för att nå närmast 
efterföljande. Resonemang som ligger mer än ett stadium ovanför där jag själv befinner mig, 
blir omöjliga att förstå. Manar till intresse och utveckling gör dock resonemang som ligger 
precis snäppet ovanför där individen befinner sig. Forskaren påpekar också att ens moraliska 
resonemang inte alltid stämmer överens med de handlingar man utför. 
 
Kritik av Kohlbergs teori 
John C Giggs har granskat Kohlberglitteraturen och ifrågasätter att de moralfilosofiska 
stadierna 5 och 6 placeras efter de fyra första. Enligt detta skulle stadium 2 vara en förutsättning 
för stadium 5 ”och det sociala perspektivet i stadium 3 vara nödvändigt för den meta-etiska 
orienteringen i stadium 6”. Svenska iakttagelser, t.ex. Hartmans undersökningar om barns 
existentiella frågor, bekräftar denna teori (Bergling 1982). Detta synsätt ligger till grund för 
Berglings syn på moralutveckling i skolan, alltså att man bearbetar etiska frågor parallellt med 
de övriga fyra stegen. En lärdom som man, enligt författarna till ”Etikboken”, kan dra av detta 
är att vi ”inte behöver vänta med den livsåskådningsmässiga inriktningen till dess stadium 4 är 
uppnått” (Myrgård B. m.fl. 1988, s. 50). De påpekar också vikten av att vi inte kopplar ihop 
elevernas intellekt och moralisk kvalité, eftersom hela personligheten i hög grad påverkas av 
omgivningen. 
 
Kritiken har också riktats mot att teorin skulle vara universellt giltig. Bergling 1982, redovisar 
undersökningar som visar på ganska stora kulturella skillnader. En annan fråga som väckts är 
om Kohlbergs moralpsykologiska teori är giltig för både pojkar och flickor. Där menar 
Bergling att man, hos barn i västerländska industriländer, kan spåra utvecklingssekvenser från 
stadium 1-4. En av Kohlbergs egna studenter, Carol Gilligan,5 har dragit slutsatser som säger 
att kvinnors moralutveckling inte är sämre, men den ser annorlunda ut. Enligt denna rapport har 
Kohlberg också angripits för att hans liberala moralfilosofi bara går ut på vad som är rätt/fel, 
inte vad som är det goda/onda. Dock menar Sigurdson att liberal moralfilosofi är ”den mest 
omdiskuterade varianten i internationell litteratur” och att den är viktig att ta upp eftersom 
Kohlberg ”filosoferat om moral i direkt anknytning till skolans problematik”. (Sigurdson 1994, 
s. 5) 
 
Den kommentar jag själv kan göra är att Kohlbergs teorier är kritiserade, men ändock prakti-
serade, eftersom så många beskriver den och utgår från den i sina böcker. 
 

                                                 
4 Bergling 1982. 
5 Ur ”Det rätta eller de goda?” av O. Sigurdson 1994. 
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Hur kan vi påverka barns moraliska tänkande? 
Jag har alltså i föregående beskrivit ett kognitivt utvecklingspsykologiskt betraktelsesätt, där 
det enligt Bergling,6 finns empiriskt stöd för att utvecklingen av barnens moraliska tänkande 
följer en steg-för-stegutveckling, vilken även fortgår upp i vuxen ålder. Detta i sin tur, får 
konsekvenser för barnens moraliska handlande. Denna insikt, att eleverna befinner sig under en 
etisk mognadsprocess, ”borde upplevas som en utmaning och stimulans i lärargärningen”. (s. 
59) 
 
I de avslutande kapitlen, i boken ”Moralutveckling”, behandlar Bergling de pedagogiska 
konsekvenserna. Han föreslår två olika metoder för utveckling av moralbedömningsförmågan: 
 
 diskussion kring moraliska problem, förstå att vi gör olika val 
 träning i rolltagande, försöka leva sig in i andras situation 
 
Detta är f.ö. metoder som flera lärare använder sig av på högstadiet, t.ex. att arbeta med 
dilemman där eleverna diskuterar olika val. En lärare har låtit eleverna skriva ihop vardags-
scener om det som försiggår i skolan och sedan videofilmat dessa som underlag för diskussion. 
Denna kommentar gör jag efter att ha samtalat med högstadielärare. Bergling redovisar också 
hur Kohlbergs teori kan utgöra en teoretisk grund för utvecklandet av klassråden (s. 60). Alla 
beslut som fattas där måste vara baserade på grundläggande värderingar. I samma anda har 

                                                 
6 Uppgifter och sidhänvisningar från Bergling 1982. 
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Utbildningsdepartementets normgrupp givit ut litteratur, som den intresserade läsaren kan ta 
del av.7 

 
Eftersom olika experiment har visat att barnen ofta föredrar det stadium som ligger precis 
ovanför där de själva befinner sig, så blir läraren den som får se till att resonemangen befinner 
sig just där. Det finns dock en hjälp för den uppmärksamme läraren. I varje klass finns oftast 
flera stadier representerade, vilket gör att diskussionen befinner sig på olika nivåer. Insatserna 
kan då koncentreras på de elever som kommit längst i sitt tänkande. Här kommenteras också 
vikten av ett tillåtande klassrumsklimat, alltså betydelsen av det sociala samspelet för en 
gynnsam utveckling av det moraliska tänkandet. 
 
Den, enligt Kohlberg, bestämda ordningsföljden i utvecklingen gör att moralundervisningen 
kan ses i tre mål (s. 66): 
 
1) Underlätta utvecklingen, även om inte alla når lika högt 
2) Försöka förhindra att en elev fastnar på ett lägre stadium. 
3) Eftersträva ett fullständigt utnyttjande av det egna stadiet och inte bara sträva uppåt. 
 
Det som gäller är, enligt Bergling, en ”långsiktig och kumulativ förändring”, alltså att det nya 
bygger på det gamla. Själv anser jag att det inte är någon större skillnad mellan denna kun-
skapsutveckling och vilket annat traditionellt ämne som helst. Vi kan inte börja med att kräva 
rätt handlande innan barnen fått en grund att stå på. 
 
Skolans regler8 
För att individen ska känna en inre skyldighet att hålla sig till reglerna, måste man ha insett att 
reglerna tjänar väsentliga syften för en själv, t.ex. att skydda individuella rättigheter. I den 
undersökning jag senare redovisar, har flera av barnen svarat att regler är till för att hjälpa och 
skydda barnen. De har, vad jag förstår, kommit en bra bit på vägen när det gäller att förstå hur 
man bedömer rätt/fel. 
 
Bergling menar att barnet, för sin harmoniska utveckling, behöver ett okomplicerat och 
entydigt regelsystem som vuxna konsekvent värnar om genom beröm eller klander. Speciellt 
förskolebarnet, som inte själv kan delta i den demokratiska beslutsprocessen, behöver denna 
trygghet att vuxna ser och bryr sig om för barnets bästa. Däremot behöver de se och identifiera 
sig med människor som handlar demokratiskt i vardagen. Dessa, s.k. entydiga regler, bör vara 
baserade på grundläggande värderingar som jag återkommer till i ett senare avsnitt. Utan dessa, 
från tidiga år inlärda, elementära regler kan inte barnen tillgodogöra sig viktiga etiska begrepp 
som rättvisa, jämlikhet och ansvar. Dessa begrepp är viktiga för hela den etiska utvecklingen. 
 
I samtalen med barnen menar Bergling att både föräldrar och lärare bör ha stadium tre som 
utgångspunkt, d.v.s. ”den mognande insikten om att det goda uppsåtet är viktigt” (s. 71). Här 
påpekas också vikten av att stimulera till medkänsla med kompisen som har det svårt och vikten 
av att uppmuntra det gemensamma ansvaret i klassen. Kanske självklarheter för många av oss, 
men förtjänar ändå att upprepas. 
 
Lärarens medvetande om den moraliska utvecklingsprocessen kan också ge förståelse för att 
samma regel uppfattas olika av barn som befinner sig på varierande stadier i utvecklingen. Vi 
vuxna kan träna upp vår förmåga att se motiven bakom elevernas handlingar, varför de gör som 
                                                 
7 ”Läraren och klassrådet” och ”Vi och vårt klassråd” (1981). 
8 Uppgifter och sidhänvisningar nedan från Bergling 1982. 
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de gör. Inlevelse och förståelse kan påverka vårt sätt att möta barnet. Här vill jag påpeka att 
detta inte utesluter att vi reagerar tydligt och stoppar beteenden som kränker de mänskliga 
rättigheterna. 
 
Eftersom den moraliska mognaden är beroende av både intellektuell och social mognad, så 
tillmäts all den påverkan barnet utsätts för stor betydelse. Den vuxne står här inför två val, 
skriver Bergling på s.74, nämligen: 
 
 att låta barnet möta etiskt goda förebilder, t.ex. i form av sitt eget uppträdande eller 
 stillatigande låta barnet påverkas därför att fostraren inte vill eller vågar behandla eller 

bearbeta etiska frågor 
 
Konsekvensen för läraren blir att han själv måste tänka igenom sina etiska ställningstaganden, 
alltså vilken människosyn och vilka värderingar han grundar sina beslut på. Vi vuxna behöver 
analysera de etiska principer som anses väsentliga och inse att barn och ungdomar behöver se 
att ömsesidig hänsyn och omtanke fungerar i verkligheten. Bergling avslutar med att upp-
muntra vuxna att ”leva oss in i de tidiga moralstadiernas egocentriska nivå” och fråga oss vilka 
beteenden som ska uppmuntras eller klandras (s. 76). 
 
Eftersom ett regelstyrt och auktoritetsberoende beteende inte är eftersträvansvärt, måste det 
någonstans ske en utveckling från styrning till ett eget inre ställningstagande. Denna för 
utvecklingen så betydelsefulla punkt beskriver jag utifrån Piaget, sett med Thomas Lindsteins 
ögon. Kommenteras kan, att både Bergling och Lindstein haft Utbildningsdepartementets 
arbetsgrupp kring normbildning och normöverföring i skolan som uppdragsgivare, den s.k. 
Normgruppen. 
 
Thomas Lindstein - Den viktiga övergången 
Thomas Lindstein9 utgår alltså från Piaget och jag tycker att han mer poängterar det sociala 
samspelets betydelse än han lägger vikt vid vuxnas påverkan. Författaren skriver, som jag 
tidigare nämnt, att barnet i 10-11-årsåldern står inför möjligheten att erövra en egen inre moral, 
att utvecklas från det som Piaget nämner heteronom respekt till en autonom hållning i moral-
frågor. Det är, enligt Lindstein, tidiga erfarenheter av att bli lyssnad på, att bli tagen på allvar 
som är viktiga förutsättningar inför denna kritiska punkt i moralutvecklingen. Han påpekar 
också att vuxen- och föräldrapåverkan har stor betydelse, men att det är erfarenheten av 
samarbete med jämlikar som kan frigöra barnet från de vuxnas auktoritet. Piaget riktade 1976 
blickarna mot Freinetskolan och Lindstein skriver: 
 
”Autonomi och en inre känsla för rättvisa uppkommer exempelvis i en skolklass endast om 
arbetet baseras på barnens egen aktivitet och egna initiativ och präglas av samarbete mellan 
eleverna, d.v.s. i en skola där det finns utrymme för såväl individuellt experimenterande som ett 
gemensamt kunskapssökande” (s. 123). 
 
Thomas Lindstein anser alltså att man för en utveckling mot en autonom hållning ”inte kan 
trycka på barn färdiga normsystem med belöningar och bestraffningar” (s. 124). Han menar att 
barnet både i förskola och skola måste få vara med om att utforma, utpröva, revidera och 
utvärdera reglerna för samvaron. Men, skriver han, vi måste ta reda på i vilken utsträckning 
barn i olika åldrar ser de vuxna som auktoriteter i normöverföringen. Min egen undersökning 

                                                 
9 ”Normer och normlöshet” 1980. 
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visar bl.a. att övervägande delen av barnen satte vuxna i fokus för normöverföringen, vilket jag 
redovisar på s. 18-27. 
 
För att återgå till T. Lindstein, så menar han att vi i skolan måste diskutera hur mycket ansvar 
för regler och normer som kan överlåtas på olika grupper av barn. Här behöver vi, enligt 
författaren, utvecklingspsykologisk kunskap och föreslår att vi ska ta hjälp av Piaget för att 
utarbeta en linje i hur mycket ansvar vi är beredda att ge barnen för arbetsro och arbetsordning 
i skolan. Författaren kommenterar också omröstningar sett ur ett sociocentriskt förhållningssätt. 
Det är inte att en part röstas ner som ska vara avgörande, utan arbetet bör präglas av gemen-
samma överenskommelser. 
 
Kunskap kan, som väl var och en erfarit, ha positiva sidoeffekter t.ex. att vi blir mindre oroade 
över barnens beteende. Vi behöver, enligt Lindstein inte bekymra oss så mycket för de 
nödvändiga faserna i barnets utveckling då vuxenreglerna intensivt prövas och ifrågasätts. 
 
”Att erövra en egen autonom moral innebär alltid en frigörelse från och en kritisk prövning av 
färdiga normsystem.” (s. 124) 
 
Förutom att analysera möjlig utveckling och diskutera pedagogiska förhållningssätt, så måste vi 
ställa oss frågan vad vi egentligen vill fostra våra barn till. Enligt T. Lindstein är det detta som 
slutgiltigt avgör hur vi pedagoger skall bedöma om vi handlar rätt eller fel. 
 
Gemensamma normer och värden 
Harald Ofstedt skriver i sin essä, ”Moralisk fostran - Växt eller våldtäkt”10 att moraliska åsikter 
bör utvecklas genom sakliga och rationella diskussioner. Men, skriver han, detta kan ej 
tillämpas innan barnen blivit ”rationella varelser”. På detta stadium bör vi lära barnen de 
normer och värderingar som vi är mest säkra på. Ofstedt är alltså kritisk till tanken att vi kan 
uppfostra barnen till självständiga och ansvarsfulla individer genom indoktrinering, men anser 
att det finns ett förstadium då vi bör göra detta. Detta anser jag stämma väl överens med 
föregående teorier. 
 
Kan jag nu på något sätt hitta denna ”sanna” moraliska grundsyn? Inom detta område kan vi 
aldrig sätta ett absolut rätt eller fel, men vi kan grunda våra beslut på en gemensam grundsyn. 
 
Lpo-94 
Vi som ska arbeta i skolan har läroplanen att stämma av mot (se s. 4), alltså enligt kristen 
tradition och västerländsk humanism. Ord och begrepp som kan vara svåra att förstå men, som 
enligt min åsikt, måste diskuteras i arbetslaget. 
 
Ragnar Furenhed11 uttrycker några tankar i den humanistiska människosynen som han anser 
ligger till grund för läroplanen: 
 
Vi är fria att 
– själva forma våra liv 
– självständigt välja livsåskådning 
– ta ansvar för medmänniskan 
 

                                                 
10 Ur ”Normer och normlöshet” 1980, s. 76-92. 
11 Almén - Furenhed - Hartman 1994, s. 170. 

 15



Genom att fostra individen till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande skall vi 
förmedla grundläggande värden som enligt läroplanen är följande: 
 
– människolivets okränkbarhet 
– individens frihet och integritet 
– alla människors lika värde - jämställdhet mellan kvinnor och män 
– solidaritet med svaga och utsatta 
 
Detta säger oss fortfarande inte mycket om hur vi konkret ska handla på den egna skolan. 
Eftersom läraren skall, enligt Lpo-94, utveckla regler tillsammans med den egna gruppen och 
klargöra regler och normer för hemmen, så borde detta rimligen innebära att man på den egna 
skolan och för sig själv har tydliggjort dessa normer och värden. Detta får enligt mitt sätt att se, 
konsekvenser som i en del fall innebär mer precist formulerade normer på den egna skolan. Det 
finns de som gjort försök att formulera gemensamma grundnormer (se nedan). 
 
Kohlberg 
Kohlberg,12 som anses stå för västerländsk liberalism, säger att de regler vi sätter upp för 
barnen helst skall ”vara baserade på de grundläggande värderingarna om livets okränkbarhet 
och medborgerliga fri- och rättigheter, samt rättvisa, ömsesidighet, jämlikhet, respekt för varje 
individ samt sanningskärlek” (s. 70). Där räknas upp ett antal regler som alla kan hänföras till 
dessa grundläggande värderingar: 
 
– tala sanning 
– vara kärleksfull och hjälpsam mot kamraterna 
– värna om de som är svagare än jag själv är 
– inte stjäla 
– inte skada någon eller något 
– lyda föräldrar och lärare 
 
Ragnar Furenhed 
Denne metodiklärare i religion och So har reflekterat över vilka normer som bör förankras i 
eleverna i uppsatsen ”Moral och möten - om läraretik”.13 Han har också väckt frågan om vilka 
normer som bör vara allmänt respektive precist formulerade. Exempel på sistnämnda kan vara 
etikettsregler. 
 
I avsnittet ”Moral och normer” (s. 180) har författaren formulerat två principer för normerna: 
1) Normen bör formuleras så allmänt som möjligt för att vara generell och grundläggande. 
Undantag är etikettsregler. 
2) Den enskilda människan måste placeras i centrum; integritet, välbefinnande och autonomi. 
 
Det kan nämnas att författaren även ger förslag till grundnormer för den svenska skolan. Ett av 
förslagen ser ut så här (s. 181): 
 
”Allt vad ni vill att människorna skall göra mot er, skall ni också göra mot dem.” 
 
Nämnas kan att jag fått samma förlag av en högstadielärare som tycker att detta förhållningssätt 
räcker långt. 
 
                                                 
12 Bergling 1982. 
13 Almén - Furenhed - Hartman, 1994. 
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Normöverföring 
Jag vill här också nämna Furenheds syn på hur normer överförs, eftersom den tillför uppsatsen 
värdefullt stoff. Han beskriver två ytterligheter där barnet dels tvingas att lyda, dels en slags 
icke-fostran där man inte låtsas om tidigare generationers normbildning och erfarenhet. 
Författaren påpekar också vikten av samstämmighet mellan normernas innehåll och sättet att 
överföra dem vid förmedling av humanistiska normer. Där fyller samtalet, dialogen där båda 
har något att erbjuda, en viktig funktion. Normer förankrade som gemensamma överenskom-
melser ringar in ”både det som är värt att skydda och det som är värt att sträva efter.” (s. 182) 
 
För att förtydliga varför jag valt att placera detta stycke här, så ska jag citera Furenhed angående 
lärarens viktiga roll som normförmedlare: 
 
”Läraren bör helt enkelt ha som yrkesetiskt ideal att manifestera och verka för en humanistisk 
grundnorm.” (s. 182) 
 
Kort summering 
Det jag hittills läst och skrivit kan kort summeras som att utvecklingspsykologisk kunskap om 
barns moraliska tänkande gör att vi bättre kan ta till vara möjligheterna för en utvecklande 
samvaro i klassrummet och på skolgården. Denna kunskap kan vi också utnyttja för att 
stimulera elevernas moraliska tänkande, så att de blir medvetna om att de själva och andra gör 
etiska val som påverkar vårt moraliska handlande. Förutom denna kunskap, måste vi vuxna ha 
tydliggjort vilka värderingar som ligger till grund för vårt eget ställningstagande. De normer 
och regler som vi genom konsekvent beteende tydliggör, måste vara väl förankrade i Lpo-94. 
Detta bör vara ett mycket viktigt arbete för varje skola. 
 
För att inte enbart se till teorier ville jag själv på fältet bilda mig en uppfattning om barns syn på 
regler/normer i deras vardag. Dels ville jag veta vilka orättvisor eller felaktiga handlingar som 
känns angelägna för barnen, dels deras syn på regelskapande och auktoriteter. Jag kommer 
nedan att presentera denna undersökning. 
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Barns syn på regler/normer i åk. 3 
Undersökning 
Jag vill påpeka att undersökningen gäller en speciell klass och jag gör inte anspråk på att detta 
ska visa något allmängiltigt drag. Jag tänker inte heller analysera de enskilda individerna. Mitt 
intresse riktar sig mot om jag kan se några tendenser som kan hänföras till de teorier jag 
redovisat i min uppsats. Dessa eventuella tendenser kommer jag att beskriva efter att ha 
presenterat mitt material. Undersökningen är gjord i en traditionell klass 3. Eleverna har 
återkommande klassråd varje vecka och valda elevrådsrepresentanter som deltar i elevråds-
möten med representanter från sexårsgrupp - åk.6. Skolan har en arbetsgång som ser ut så här: 
 
a) regelfrågor väcks i elevrådet 
b) frågorna diskuteras i klassråd och i ae (lärarna) 
c) svaren åter till elevrådet 
d) en grupp av lärarna formulerar reglerna 
e) remiss till elevråd och ae 
f) regler och konsekvenser skrivs ut 
 
Rituppgift: Uppgiften bestod i att rita något som barnen upplevde som orättvist eller felaktigt 
beteende i deras egen vardag och utfördes i halvklass. Jag bad också eleverna att beskriva vad 
man skulle göra åt detta beteende. Efter en stunds intensivt arbete fick jag tjugo fina arbeten. 
Denna uppgift utgör ett komplement till intervjuerna och redovisas i analysschemat. Valda 
delar av bildmaterialet har alltså placerats på olika sidor i uppsatsen. Jag har försökt välja så att 
olika beteenden ska bli representerade, men stor hänsyn har tagits till om bildkvaliteten tål 
tryckning. 
 
Intervju: Eleverna intervjuades en och en. För att få en mer avspänd situation pratade vi om den 
teckning som eleven tidigare hade gjort. Kommentarer angående dessa har jag i så fall placerat 
före de egentliga frågesvaren. Jag har beslutat att redovisa de fullständiga svaren (s. 20-23), 
men dessa finns även sammanförda i ett analysschema. (s. 24) Ibland står det (?) efter ett ord. 
Då har eleven uttryckt en tydlig undring med rösten eller minspel. 
 
Frågor: 
1) Hur tror du att en regel bestäms? 
2) Kan man förändra en regel? 
3) Vem ska i så fall göra detta? 
4) Vad tycker du att man ska göra med dem som inte följer reglerna? 
5) Varför behövs det regler? 
6) Vad är det som hindrar dig från att göra dumma saker (i alla fall för det mesta)? 
 
Intervjusvar 
Elev 1. 
1) Om inga regler finns och man ser något dumt, då ska man sätta en regel. Det gör elevrådet 

eller rektor. 
2) Ja, i klassen har vi ändrat. Elevrådet kan rösta om regler. 
3) Elevrådet. Rektorn (?) Om det bara rör klassen, så är det klassrådet. 
4) Säga åt dem på skarpen, för barn lyder vuxna. 
5) Jo, för annars skulle det bli för krångligt. Precis som lagen, annars skulle dom kunna slå ihjäl 

folk och ta saker. Det är bra med regler. Jag tänker på världen och så. 
 

 18



Elev 2. 
1) Fröknarna 
2) Barnen säger något smart och fröknarna går med på det. 
3) Klassrådet 
4) Gå till rektorn som pratar förstånd med dom. 
5) och 6) Om det inte fanns regler, då kunde man springa till ”Lågans” och köpa godis. Om 

man har pengar förstås. Men jag har inga pengar. 
Intervjuaren: - Om du hade pengar skulle du springa dit då? 
Eleven: - Nej, jag följer reglerna. 
I: - Varför det då? 
E: - För att man ska det. 
I: - Vem har lärt dig det? 
E: - Fröken. 
 
Elev 3. 
1) Rektor (?) och vuxna. 
2) Ja, det tror jag. 
3) Lärarna, om barnen säger till. Men det är svårt. Man skulle kunna gå själv, till rektor alltså. 
4) Elevrådet - därför vi har det. 
5) Inte så mycket att göra. Först säga till dom att inte göra nå’t dumt. Inte bli avvisad från 

skolan. Det är för hårt. Rektorn får prata med dom och fröken. Även barn ska säga till att 
dom inte får mobba, slå, kludda och så där. 

6) Behövs så man inte får göra vad man vill. Inte så bra att inte ha regler. Då får man slåss, 
mobba, prata hur mycket man vill i klassrummet och det blir inte så bra. Regler bör finnas, 
men inte för hårda. 

 
Elev 4. 
1) Rektorn 
2) Kan man väl på vissa regler (?) 
3) Rektorn. Om barna tycker något är dåligt, då kan man rösta. 
4) Får gå till rektorn. Får kvarsittning. 
5) Man ska inte kasta sten eller snöboll, inte slåss med pinnar, inte kasta suddgummi, inte ha 

matkrig i matsalen. Annars skulle det bli bråkigt. 
 
Elev 5. 
1) Kanske genom att någon fått en snöboll på sig. Rektorn (?) 
2) Jag skulle gå in och säga till vuxna att de skulle komma ut och säga till. Barnen ska säga till 

läraren, som i sin tur går till rektorn. 
3) Klassrådet. På kvartssamtal kan man också göra det. 
4) Tar in dom på ett rum och pratar med dom. På kvartssamtal kan man prata med föräldrarna. 

Sen pratar han om kvarsittning, men påpekar att det är på högstadiet. 
5) För att ingen ska göra sig illa något allvarligt. 
6) När man ser andra göra så får man lust att prova själv (ang. den teckning han gjort). Då borde 

nå’n vuxen komma och säga till. Det är viktigt att vuxna finns till hands och pratar med 
barnen. Man sköter sig för att ingen vuxen ska komma och säga till en. Det känns inge bra. 

 
Elev 6. 
Ang. teckningen så har han sett det han ritat och då var det någon vuxen som sa till. 
1) Rektorn, för att det inte ska hända nå’t dumt 
2) På elevrådet. 
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3) - 
4) Säga åt dom. Bäst om vuxna säger åt dom, för det mesta i alla fall. 
5) För att inte göra nå’t dumt, som kasta snöboll t.ex. 
6) Vill inte göra något dumt. 
 
Elev 7. 
Ang. teckningen: - Man ska säga åt dom. Tänk om jag skulle ta viktiga saker för dig. 
1) De som jobbar här 
2) Ja 
3) Säga till snällt 
4) Gå med dom till rektorn som ska prata med dom. Mamman ska också säga åt dom. 
5) Annars skulle alla göra som dom ville. Alla skulle äta mat hela tiden. Det skulle bli jobbigt 

och springit. 
6) Lyder för att man är rädd för att åka i fängelse. 
 
Elev 8. 
Den som förstört något kan få böta. 
1) Kommunen. En gång strejkade vi med hockylaget (ang. brist på isbanor) 
2) Ja 
3) Rektorn. Man kan skriva om det på klassrådet. Det gjorde vi om skolgården. 
4) Gå till rektorn som får prata med dom. Skriva ett brev hem. 
5) Så man inte gör dumma saker t.ex. bråkar, skolkar. 
6) Man ångrar sig. 
 
Elev 9. 
Prata och visa hur det gått för folk som fått en sten på sig. 
1) Om det har hänt saker, kanske barn som slagit huvudet. Då bestämmer dom så att man inte 

ska göra illa sig. Nästan hela skolan: fröknarna, rektorn, fritidspersonalen. 
2) Sexorna har klagat på att man ej får kasta snöboll. Då ordnade man ett plank som dom får 

kasta på. 
3) Prata på klassrådet, så tar dom med det till elevrådet. Där väljer dom ut personer som går och 

pratar med rektor. 
4) Pratar om hockybilder som försvunnit. Den som gjort det ska ge tillbaka alla bilderna. Dumt 

om det inte händer nå’t. 
5) För att man inte ska göra illa sig. Det måste finnas en del regler för sånt man inte får göra. 

För att inte barnen ska skada sig. 
6) Det betyder mycket vad kompisarna säger och gör. Nån i klassen säger till. Fröken säger till. 
 
Elev 10. 
Om dom inte slutar kasta mat, så kan dom få kvarsittning (fniss). 
1) Rektorn 
2) Nej 
3) - 
4) Om dom inte lyssnar så ska man säga till på skarpen. 
5) Bra att ha. 
6) Man bara vet det. 
 
Elev 11. 
Man får inte slåss eller kasta sten. 
1) Läraren 
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2) Ta upp på klassrådet (?). Vet ej. 
3) Vet ej. 
4) Ringa hem till mamma och pappa. 
5) Så man inte kan göra som man vill. En del vill göra bus. 
6) Det är obehagligt att göra bus och bli tillsagd. Pappa har sagt det. 
 
Elev 12. 
Den handlar om att inte kasta sten. 
1) Fröknarna på lågstadiet eller rektorn. Kommunen. 
2) (rycker på axlarna) 
3) Man kan gå till rektorn. 
4) Försöker säga åt dom. Men om inte det hjälper så kan jag säga åt fröken. Gå till rektorn och 

berätta. 
5) Annars skulle det vara hej-vilt. Dom kan sparka och slåss och sådär. 
6) Jag följer reglerna. 
 
Elev 13. 
Börjar med att räkna upp vad man inte får göra när vi tittar på teckningen: - Inte slåss, inte 
skolka, inte gå ifrån lektionerna, man ska lyssna på fröken, vara tyst och jobba, inte mobba. Det 
har jag lärt mig av fröken och av mig själv. 
1) Den som byggde Ludde. 
2) Det kan man säkert. På klassrådet. 
3) Sen är det rektorn som tar upp det. 
4) Gå till rektorn så får dom skäll. Så där gör man inte. Men det hjälper inte på vissa. 
5) Annars kunde man slippa gå till skolan. Vissa kan gå och slå ner någon. De kaxiga, vissa 

sexor. 
6) Jag tänker på reglerna. Det är bättre nu. På lekis var det slagsmål jämnt. Jag förstår reglerna 

bättre nu när jag är stor. 
 
Elev 14. 
Vi kommer in på regler: - Man får inte kasta snöboll eller sten, inte slåss eller sparkas. 
1) Rektorer och fröknar. 
2) Jag tror det. 
3) Gå in till rektorn och protestera. Säga till fröken vad vi vill. 
4) Säga åt dom. Gå till fröken. Gå in i slagsmålet, men inte börja slå. Då startar ju jag ett bråk. 

Man tänker själv nu. 
5) Det skulle bli för mycket slagsmål. Kastar man snöboll, kan man bli blind. 
6) Jag slår inte dom som är mindre. När jag blir retad, så vill jag retas tillbaka. Om dom är 

större så pucklar jag på dom, för man får ju lust att slå. Men inte om dom är mindre. 
 
Elev 15. 
Man får inte kasta snöboll och inte gå ut på vägen. 
1) Vuxna och lärare. Barnen. Elevrådet. 
2) Ja, man kan ta upp det på elevrådet. 
3) Elevrådet och en vuxen bestämmer en grupp som skriver till rektorn om vad vi tycker. 
4) Man säger åt dom att dom inte får. Om inte det hjälper, så säger man till en vuxen som säger 

åt dom. Då brukar dom lyssna. 
5) Annars skulle inte barnen springa in när det ringer. Det blir inget bra annars. Man skulle inte 

veta var någon är någonstans. 
6) Man bara vet det. Man lär av andra barn som man leker med. 
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Elev 16. 
1) Rektorn 
2) Jag vet inte. 
3) - 
4) - 
5) Annars kan man göra illa sig. Man blir ovänner 
6) Vi har talat om regler. 
 
Elev 17. 
Man får ej cykla över skolgården. 
1) Rektorn, kanske. 
2) Vet inte. 
3) - 
4) Prata med rektorn. Tala om vad man gjort. 
5) Så ingen ska skada sig. Det skulle bli väldigt trassligt, pratigt och dom skulle slåss. Barnen 

gör vad dom vill då. 
6) Fröken har sagt det. 
 
Elev 18. 
Man ska inte bråka. Det är fröken och mamma som sagt det. 
1) Fröknarna kanske, rektorn. Inte barnen i alla fall. 
2) Det beror på vad det är. 
3) Rektorn. Han bestämmer mest. 
4) Dom ska man gå till rektorn med. Först ska man prova och säga åt dom, men om dom gör det 

så där 3-4 ggr så ska rektorn prata med dom. Man kan säga åt deras mamma och pappa. 
5) Det skulle bli bråk annars. Behövs för att man inte ska kasta sudd och inte prata på lektio-

nerna. 
 
Elev 19. 
Man ska inte slåss, inte gå utanför skolans gränser, inte kalla varandra dumma saker. Apropå 
frågan om vem som lärt honom detta så blev svaret: - Man lär sig ändå. Först är det någon som 
lärt sig, som på lekis med gränser och så. Sen förstår man. 
1) Först en idé från någon. Sen tycker många lika, majoriteten alltså, och då bestämmer man. 
2) Nej. Jag tänker på bandyn inne på fritids. Barnen tycker att vi skall spela inne, men inte dom 

vuxna. Då är vuxna som kungar. 
3) De vuxna måste gå med på det. Alla barn måste visa respekt. 
4) Om majoriteten bestämmer en sak och så är det en som inte går med på det. Alla tycker att 

han är konstig och dum och då ändrar han sig till sist. Konstig om man inte gör som alla de 
andra. Man vill ju inte vara utanför. 

5) Annars kan en massa människor göra sig illa. Det är tråkigt när alla skäller och så. 
6) Jag visar respekt för vuxna. Dom har makt. 
 
Elev 20. 
Man får inte ha godis. Man ska inte skrika. 
1) Vaktmästaren 
2) Vet inte. 
3) - 
4) Skälla på dom. Säga att dom ska sluta. 
5) Annars skulle barnen kasta sudd på varandra. 
6) Jag vill inte ha skäll. 
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Analysschema 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Vilken typ av 

orättvisa eller 
felaktig handling 
visar teckningen

Hur ska man 
stoppa beteendet 

Vem/vilka gör 
detta? 

Vem/vilka avgör 
rätt/fel och 
bestämmer 
reglerna? 

Vem/vilka kan 
förändra en 

regel? 

Vad gör man 
med den som inte 

följer regler 
Påföljd 

Vilken auktori-
tet? 

Behövs regler? Vad är det som 
får barnet att 
hålla sig till 
reglerna? 

Pojke eller 
flicka 

1 Spark Lägga sig i Den som ser Elevråd Rektor Klassråd elevråd, 
rektor 

Tillsägelse Vuxen Jmfr lagen För 
allas bästa 

 P 

2 Slag Säga ifrån Fröken Fröknarna Klassråd Prata förstånd Rektor Regl. beteenden Man ska det F 
3 Mobbing Prata, förklara Den som ser Rektor, vuxna Lärare Elevråd Tillsägelse Andra barn 

Fröken, rektor 
Regl. samvaro  F 

4 Skadegörelse Betala  Rektor Rektor, rösta Kvarsittning Rektor Regl. beteenden  F 
5 Snöbollskastn 

mot fordon 
Fråga varför Vuxna Rektor Föräldrar 

Klassråd 
Samtal Vuxna, skolan 

Föräldrar 
Skydda barn Vuxna som ser, 

klander 
P 

6 Snöbollskastn 
mot fordon 

Tillsägelse Vuxen Rektor Elevråd Tillsägelse Vuxna Regl. beteenden Egen vilja P 

7 Stjäla Tillsägelse, 
förklara 

”Man” Personalen Barn som ber 
snällt 

Prata med dom Rektor Föräldrar Reglera samva-
ron 

Lyder/fängelse F 

8 Skadegörelse Böta Ta fast dom  Kommunen Klassråd Rektor Tillsägelse Brev 
hem 

Rektor Föräldrar Förhindra dumt 
beteende 

Anger P 

9 Spark, slag Prata, första och 
förklara 

Vuxna Personalen Klassråd- 
elevråd-rektor 

Måste medföra 
konsekvenser 

Vuxna Reglera beteende 
Skydda barn 

Fröken Grupp-
tryck 

P 

10 Kasta mat Tillsägelse Fröken Rektor Nej Kvarsittning 
Tillsägelse 

”Man” Bra att ha Vet det F 

11 Stenkastning mot 
person 

Tillsägelse ”Man” Läraren Tveksam 
Klassråd? 

Tillsägelse Ringa 
hem 

Rektor Föräldrar Regl. beteende Klander 
obehagligt Pappa

P 

12 Stenkastning mot 
person 

Tillsägelse fråga 
varför 

Barn - Fröken Fröken, rektor 
kommun 

Barn Rektor Tillsägelse Fröken Rektor Regl. beteende Följer regler F 

13 Retas Hämta hjälp 
Tillsägelse 

Vuxen Den som byggde 
skolan 

Klassråd Rektor Skäll Rektor Regl. beteende Förstår regler P 

14 Slag Hämta hjälp Fröken Rektor, fröken Barnprotester, 
fröken, rektor 

Lägga sig i 
Tillsägelse 

Fröken Skydd för barn Lärt sig eget 
tänkande 

P 

15 Mobbing Hämta hjälp 
Tillsägelse 

Barn - vuxen Vuxna och lärare 
Barn - elevråd 

Elevråd - rektor Tillsägelse Vuxen Ordn. i tillvaron 
Regl. beteende 

Vet det. Lär av 
andra 

F 

16 Osämja Behöver hjälp Vuxen - barn Rektor Vet ej   Skydda barn 
Regl. samvaro 

Samtal om regler P 

17 Stjäla Prata och begära 
nytt 

”Man” Rektor Vet ej Förklara sig Rektor Skydda barn 
Regl. samvaro 

Fröken har sagt 
det 

F 

18 Brott mot 
skolgårdsregel 

Tillsägelse Barn - fröken 
förälder 

Fröken, rektor Rektorn Tillsägelse Rektor Regl. beteende  P 

19 Dumhet mot 
yngre barn 

Tillsägelse ”Man” Majoritetsbeslut Vuxna Andra visar rätt 
beteende 

Gruppen Skydda barn 
Regl. beteende 

Respekt för 
vuxna 

P 

20 Dumhet mot 
yngre barn 

Prata med den 
skyldige 

”Man” Vaktmästaren Vet ej Tillsägelse Skäll  Regl. beteende Vill ej ha skäll P 
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Tolkning av analysschema 
Kolumn 1-3 är hämtat från bildmaterial. 
 
Kolumn 1: Omoralisk handling enligt teckning. 
Det är femton barn som ritar beteenden mot andra och resten anger olika former av skadegö-
relse. Dessutom framkom i intervjuerna andra beteenden som barnen vet är fel t.ex. skolk, prat 
på lektion, inte lyssna på fröken, ta med godis och att gå utanför skolgården. Min tolkning är att 
dessa handlingar berör barnen och är viktiga för dem. 
 
Kolumn 2: Hur ska man stoppa beteendet? Jo, genom att på olika sätt reagera på beteendet. Jag 
kan utläsa att det är viktigt att reagera på dessa beteenden. 
 
Kolumn 3: Vem/vilka ska göra detta? Jo, den som ser. Det kan vara ett barn eller en vuxen. 
Viktigt att det finns vuxna att tillgå, eftersom flera barn föreslår vuxenhjälp. 
 
Av kolumn 1-3 kan jag se vilka beteenden som är angelägna att reagera på, samt att det är 
mycket viktigt för barnen att någon finns till hands och stoppar detta. Jag tror att det är en 
trygghet för barnen själva. Dels att någon tydligt visar vad som är rätt och fel, vilket är lika med 
normöverföring och dels för den personliga säkerheten. Dessutom visar bilderna att några barn 
tänker i termerna klander och straff, medan andra tycker att man ska prata och förklara. Elev 9 
har också försökt förklara varför killen slår den andre. Försök att se bakom själva beteendet 
visar prov på inlevelseförmåga och att eleven utvecklas i det moraliska tänkandet. 
 
Kolumn 4-9 härrör från intervjusvaren. 
 
Kolumn 4: Vem tror barnen avgör rätt/fel och bestämmer reglerna? 
Det är sjutton barn som anser att vuxna beslutar om regler. Två av barnen tror att man genom 
elevrådet kan besluta om en regel. En svarar att det är majoritetsbeslut. Det är 17 av 20 som ser 
de vuxna som auktoriteter. 
 
Kolumn 5: Förhållandet förändras en del när det gäller möjligheten att påverka eller förändra 
en regel. Här är det två barn som tror enbart vuxna, medan fyra svarar vet ej. Fjorton barn tror 
att de genom klassråd-lärare-elevråd kan påverka situationen. Trots detta tror de i alla fall att 
det är rektorn som i slutänden avgör. 
 
Det finns skäl att fundera över varför barnen tror olika fastän alla deltar i samma klassråd, de 
kanske ännu inte är mogna för den formen av ansvar. Föregående teorier beskriver att i början 
av utvecklingen upplever en del barn regelförändringar som regelbrott och detta kanske är en 
förklaring till varför två svarat nej. 
 
Kolumn 6: Hur får man nu barn att ändra sitt beteende och vilken påföljd/konsekvens tror de är 
bra för att uppnå detta? 
 Tillsägelse / klander 12 (ingår tre som lagt till kontakt med hemmet) 
 Prata förstånd / samtala 3 
 Fråga varför 1 
 Visa rätt beteende 1 
 Konsekvenser är viktigt 1 
 Straff: kvarsittning 1 
Återigen tecken på att barnen tror på och behöver konsekvenser som reglerar deras beteenden. 
 



Kolumn 7: Vilken auktoritet ska göra detta? 
Vuxna (skolpersonal + föräldrar) 15 
Andra barn + vuxna 1 
”Man” (ej definierat) 1 
Gruppen som normbildare 1 
Vet ej 2 
Majoriteten ser vuxna som auktoriteter som kan få barn att ”lyda” Några barn har börjat inse 
den egna och gruppens betydelse för samvaron. På väg från egocentriskt stadium till mer 
sociocentriskt eller för att uttrycka det med Kohlbergs nivåer - från premoralisk till konven-
tionell mognadsnivå. 
 
Kolumn 8: Behövs regler? På den frågan har alla svarat ja, även om motiveringarna skiljer sig 
åt. Regler är till för att skydda barnen och för att avhålla dem från att göra dumma saker. De 
garanterar också samvaron i klassrummet, enligt barnen. ”Annars skulle alla göra som dom 
ville”, är ett av svaren. 
 
Jag rekommenderar att läsa svaren på fråga 5 för att få en uppfattning om barnens syn på en 
skola utan regler och konsekvenser. Detta tror jag är ett tecken på att barnen ännu inte gått från 
en heteronom till en autonom hållning, även om flera av barnen är på väg. Det viktiga är dock 
att de inser reglernas betydelse för den egna personen. 
 
Kolumn 9: Varför håller barnet sig till reglerna? 
Några uttrycker att de vill undvika straff eller klander eller för att fröken har sagt det. Andra 
säger att de lärt sig hur man gör och förstår reglerna själva nu. Grupptryck nämns också. Här 
kan jag se att för några barn i gruppen är konsekvensen av handlingen fortfarande viktigast. 
Resten av gruppen tror jag befinner sig på den konventionella nivån, t.ex. stadium tre där man 
vill vara till lags och gör som fröken eller föräldern har sagt. 
 
Kommentar 
Det jag först och främst kan utläsa är alltså att barnen tycker det är viktigt med regler och att 
konsekvenser från vuxenauktoriteter oftast är det som styr beteendet. I detta fall ser jag en stor 
samstämmighet mellan bilderna och intervjusvaren. Det kunde ju ha varit så att barnen uttryckt 
ett i bilden, men något annat i den muntliga delen. Så är inte fallet, anser jag. För barn som 
fortfarande befinner sig på det egocentriska stadiet eller den premoraliska nivån betyder tydlig 
regel/norm och klander eller straff av en vuxenauktoritet, att man avhåller sig från att göra 
”dumheter”, vilket också undersökningsmaterialet visar. Efter hand börjar man själv förstå att 
vad reglerna innebär, att de har betydelse för den egna individen t.ex. skydda och hjälpa. Några 
barn uttrycker just detta, att de börjat förstå reglerna bättre: ”Jag förstår reglerna bättre nu när 
jag är stor”, säger elev 13. Här tänker jag på vad forskarna säger om att det är en nödvändig del 
av utvecklingen med auktoritet - regel - konsekvens innan man själv har en inre förståelse för 
rätt/fel. Detta är också en förutsättning för att kunna gå vidare mot en inre förståelse. På vägen 
dit får grupptrycket större betydelse än förut, vilket också flera av barnen uttrycker. Då kan de 
börja förstå att vuxnas regler inte är någon ”helig” lag, utan går att påverka. Jag tolkar under-
sökningen som att det är då som barnen kan börja förstå möjligheterna med klassråd/elevråd. 
 
En regelfri skola skulle, enligt barnen, medföra att alla skulle göra precis som de ville. ”Det 
skulle bli väldigt trassligt, pratigt och dom skulle slåss” säger elev 17. Ingen uttrycker något 
positivt med detta, utan anser att regler behövs. De flesta är alltså ännu inte medvetna om att de 
gör egna moraliska val som alltid får vissa konsekvenser, men de uttrycker vikten av att någon 
ser och reagerar på ”felbeteenden”. 
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Det finns dock barn som påpekar att de börjat tänka själva nu t.ex. elev 14 (se s. 22). Jag tycker 
att elev 19 uttrycker något väsentligt: 
 
”Först är det någon som lärt sig, som på lekis med gränser och så. Sen förstår man”. Jag tycker 
att detta visar hur viktigt det är att styra in barnen på rätt beteenden redan från tidiga år. Då har 
de chans att lära sig regler och normer, som i sin tur skapar trygghet och säkerhet i hur man 
beter sig. Sen kan man börja förstå och tänka själv. 
 
Utöver att få ett speciellt straff eller klander av vuxna, så tycker majoriteten att det räcker att 
prata med barnen som gör fel: ”För barn lyder vuxna”, säger någon. Det kraftigaste barnen vill 
ta till är klander av rektor. Pojken med åsikter om majoritetsbeslut uttrycker det så här: ”Jag 
visar respekt för vuxna. Dom har makt”. Här finns en del som får mig att tänka på Kohlbergs 
stadium 4, men jag känner inte eleven så väl att jag kan placera honom där. 
 
Själv tycker jag att barnen sammantaget räknar upp en hel del beteenderegler som de lärt sig, 
utan att det står på någon regellista. De lär av fröken och andra vuxna som säger till när någon 
handlar orätt. Äldre kamrater och kompistryck är också normgivande. Man vill inte bete sig 
annorlunda. Här kan jag se att gruppen som positiv förebild är otroligt viktig och att moralut-
veckling sker tillsammans med andra. Precis som jag skrivit i teoridelen. Min tanke är att dessa 
barn har många tydliga vuxna i omgivningen. Vuxna som bryr sig. Det inger trygghet att bli 
sedd, även om det gäller en situation där jag handlar fel. Kanske det är sistnämnda som förvånat 
mig mest. Just att barnen, även i den åldern, är så pass beroende av vuxna. Signalerna är mycket 
tydliga för mig. Vuxna måste finnas ute på rasterna, både som positiv förebild och den som 
reagerar på ”dumheterna”. 
 
Vi vuxna kanske inte behöver vara så rädda för att vara auktoriteter. Vi kanske bör inse att det 
behövs. Det viktiga är att vi inte kräver någon slags blind lydnad som kväver barnets person och 
hindrar en gynnsam utveckling av det moraliska tänkandet. 
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Slutord 
Jag har i uppsatsen försökt visa att läraren kan använda forskning och kunskap för att vägleda 
eleverna i deras moraliska tänkande. Vi kan lära oss se skillnad mellan den enskilda handlingen 
och tänkandet som ligger bakom. Enligt det kognitivt utvecklingspsykologiska betraktelsesättet 
är det inte den enskilda handlingen som är moralisk eller omoralisk, utan det är tänkandet 
bakom handlingen som gör den till rätt eller fel. Detta moraliska tänkande genomgår en 
successiv förändring och passerar för utvecklingen nödvändiga stadier, enligt den forskning jag 
redovisat. Jag vill dock påpeka att de åldrar som nämns är mycket individuella och beroende av 
många faktorer. Piaget lade stor vikt vid utvecklingen av det logiska tänkandet, men senare 
forskning har visat att omgivningens påverkan spelar stor roll t.ex. lärarens förhållningssätt och 
samspelet i klassen. 
 
Det jag skrivit visar att utvecklingen av moraliskt tänkande handlar om ett långsiktigt arbete, en 
successiv kunskapsutveckling, för att individen ska kunna gå från en heterogen till en autonom 
hållning i moralfrågor. Jag har, enligt redovisad forskning, visat att ett entydigt och okompli-
cerat regelsystem som vuxna kärleksfullt värnar om med beröm eller klander, är ett nödvändigt 
stadium innan barnet själv bildat sig en inre uppfattning i moraliskt handlande. Den medvetne 
läraren ska sen, för att utveckling ska ske, se när det är dags att överlåta mer och mer ansvar för 
samvaroregler till eleverna. Detta är ett förhållningssätt som hela skolans personal bör ha 
diskuterat och bestämt sig för att arbeta efter. 
 
De vuxna i skolan bör alltså både se, höra och reagera på vad som händer ute på skolgården, 
men också arbeta aktivt med dessa frågor i ett tillåtande klassrumsklimat. Att ge chans till 
reflektion och utveckla medvetenheten om att vi gör dessa moraliska val, samtidigt som vi övar 
förmågan till empati och inlevelseförmåga, påverkar det moraliska tänkandet i gynnsam 
riktning. 
 
Medvetenheten om att det, enligt redovisad forskning, finns ett mönster i utvecklingen av det 
moraliska tänkandet kan vara ett stöd för läraren. Sättet att tänka kanske är normalt för åldern 
även om den vuxne anser det felaktigt. Det är då inte meningsfullt att ”pracka på” eleverna en 
annan åsikt för att man så gärna vill att ens elever ska tänka rätt. Mognaden tillåter då inte någon 
inre förståelse av detta. Vi kan bara försöka utmana deras tänkande snäppet ovanför där de 
befinner sig, vilket Kohlberg anser är nödvändigt. 
 
Eleverna har även behov av att identifiera sig med etiskt goda förebilder och få uppleva 
samarbete och demokratiskt handlande i vardagen för att lära sig vad rättvisa, jämlikhet och 
ansvar innebär. Samarbete med jämlikar och ökat ansvarstagande genom arbete i klass-
råd/elevråd ger ökade förutsättningar för utvecklingen. Detta resultat kom jag också fram till i 
min undersökning, liksom att alla barn ännu inte insett att de själva kan ta ansvar för sina 
handlingar. 
 
Målet är, enligt mitt sätt att se, att eleverna lär sig göra egna val och grundar sin inställning till 
rätt och fel på en inre förståelse. Med tydliga grundnormer och vuxna som bryr sig kan vi skapa 
trygga individer som på ett positivt sätt frigör sig från ”passiv lydnad” och istället gör egna 
ställningstaganden grundade på gemensamma värderingar. För detta krävs dock medvetna och 
lyhörda vuxna som vågar vara auktoriteter, men också vågar släppa fram tänkande och 
ifrågasättande elever. 
 
Om vi på den egna skolan kan komma fram till gemensamma grundnormer som är väl för-
ankrade i läroplanens humanistiska grundsyn och människorna omkring eleverna, så tror jag 
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inte att vi behöver alla dessa ”man-får-inte-regler” där efterlevnaden ska kontrolleras av någon. 
Ett undantag är de yngre barnen som, både forskning och min undersökning visar, behöver 
handfast stöd med regler och konsekvenser för att lära sig vad som är rätt och fel. Dessa regler 
kan dock vara mer positivt formulerade, alltså visa hur vi ska bete oss. 
 
Till sist vill jag säga: 
– Glöm inte att utvecklingen av det moraliska tänkandet måste ha näring för att utvecklas i rätt 
riktning! Då är det möjligt att stärka utvecklingen från regelstyrning till inre förståelse. 
 

 
 
”Jag tycker att barn som slåss mycket borde komma till någon som dom kan prata med. Dom 
kanske har det svårt hemma. Då kan det bli så fast de inte menar det.” 
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Inledning


Min strävan med detta arbete har varit att sätta mig in i hur barns tänkande i moralfrågor utvecklas och hur denna kunskap kan ha betydelse för den påverkan vi utsätter barnen för i skolan. Vi kanske är för snabba att döma Kalle eller Eva som omöjliga för att de enligt vårt tycke aldrig kan förstå att det gör ont på kompisen när man slår? Vi kanske borde fråga oss varför de gör som de gör, även om vi är säkra på att själva beteendet ska bedömas som fel. För mig själv är det viktigt att skaffa kunskap om moralutveckling, så att jag känner trygghet i mitt sätt att handla gentemot barnen. Trygghet innebär här säkerhet och medvetenhet om hur mitt eget förhållningssätt påverkar arbetet tillsammans med barnen. Jag har en känsla av att den kunskap vi förmedlar har ett inre dolt budskap som sätter djupare spår än den ”rena kunskapsbiten”. Min tro är att vårt eget förhållningssätt till eleverna i hög grad påverkar barnens moraliska utveckling. Det är inte vad vi konkret förmedlar av regler och normer i skolan som är viktigast, utan jag tror att det är insikten om hur vårt eget beteende påverkar som är grunden i förhållningssättet. Antingen vi vill eller inte, påverkar skolan barnets psykiska utveckling. Vad som förmedlas, vem som förmedlar det, hur det förmedlas och situationen i vilken det förmedlas inverkar på elevens hela personlighetsuppfattning. Vi ska alltså vara medvetna om att normer överförs i all tysthet, t.ex. ”att inte bry sig, att på ett dominant sätt påtvinga eleverna färdiga konfliktlösningar, att inte lyssna på eleverna”. Jag är intresserad av ett arbetsklimat som är tillåtande, ger arbetsro och där vi respekterar varandra som likvärdiga individer. Det är inte meningen att vi ska få barnen att lyda oss vuxna genom ett auktoritärt beteende, utan det är en insikt inom var och en av oss som måste få chans att växa fram.


Både detta förhållande och farhågan att dagens barn och ungdomar växer upp i ett samhälle med alltför otydliga normer, medförde att jag ville fördjupa mig inom detta område. För att ge mitt arbete en mer konkret karaktär, har jag valt inriktningen normer och normöverföring och arbetar efter följande huvudfråga:


Hur kan barn i olika åldrar uppfatta och hantera regler och normer och vilka erfarenheter måste barn göra för att de av inre övertygelse skall hålla sig till reglerna?


Jag har valt ut några delfrågor som bör öka mina förutsättningar att svara på frågan.


1. Vad säger Lpo-94 om ”Normer och värden”?


2. Vad säger den kognitivt inriktade forskningen om moralutveckling?


3. Hur kan vi påverka barns moraliska tänkande i skolan?


4. Gemensamma normer och värden - vad är det?


5. Hur uppfattar barnen regler och normer i skolan?


Jag bestämde mig dels för att läsa relevant litteratur, vilken presenteras i litteraturlistan, dels för att göra en liten undersökning bland barnen i åk. 3. Denna undersökning består av två moment:


1. Intervjufrågor


2. Rituppgift som komplement. Valda delar redovisas efter hand i texten, eftersom dessa bilder på ett bra sätt tydliggör barnens sätt att tänka.

Sammanfattning


Mitt arbete har till stor del gått ut på att ta del av forskning omkring barns moraliska tänkande och att lära mer om normer/normöverföring. Genom att göra undersökningar i skolan ville jag se om jag kunde koppla ihop teori med praktik. Även om undersökningen var liten, så fick jag reda på vilka regler/normer som är viktiga för barnen. En annan viktig insikt är hur betydelsefulla vi vuxna kan vara för att tydliggöra och överföra regler/normer till barnen. Väljer jag att arbeta enligt Kohlbergs teori, så är det just regler och dess konsekvenser som lär respektive avhåller barnen från att handla fel i början av moralutvecklingen. De flesta av barnen i undersökningen påpekade att vuxna ska finnas till hands för att påminna om vad som är rätt/fel och att regler är till för att skydda dem själva. Jag anser att denna närvaro är en trygghetsfråga som vuxenvärlden inte får svika, eftersom trygghet är en av förutsättningarna för en gynnsam moralutveckling. Det viktiga är att vi inte låter oss nöja med detta, utan att vi som vuxna utvecklar ett medvetet förhållningssätt där tydlighet och respekt för allas lika värde präglar arbetet. Sen kan vi på många olika sätt stödja barnen i deras moralutveckling, vilket jag försöker visa i mitt arbete. Ett sätt är att medvetandegöra för barnen att vi alltid gör val som får konsekvenser både för oss själva och för andra. Genom kunskap och insiktsfullt arbete kan vi påverka utvecklingen bort från en regelstyrd tillvaro och istället närma oss målet där var och en själv handlar efter den ”inre kompassen”. Mot bakgrund av detta anser jag att etik- och moralfrågor bör ta en större plats i grundskollärarutbildningen och förhoppningsvis tar dessa frågor redan stor plats i arbetslagen ute på fältet.


Angående frågan om det finns gemensamma grundnormer så måste vi gå till Lpo-94 för att se vad vi ska grunda dessa värden på och sedan noggrant diskutera vad det innebär för oss i det dagliga arbetet tillsammans med barnen.


Behövs etiska normer? Här ger jag Ragnar Furenhed plats att svara på den frågan:


”Ibland är vi lyhörda för medmänniskans behov, ibland är vi lomhörda. Därför behövs normer för att påminna oss om det som bör vara etiskt allmängiltigt i umgänget med andra”. (Almén, Furenhed, Hartman 1994, s. 181)



Vad står det i Lpo-94?


I inledningen står det bl.a. så här: ”Skolan skall överföra viktiga värden och ge de unga ett slags etisk kompass och en moralisk kompetens.” Jag läser vidare och kommer till stycket ”Grundläggande värden”: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” (s. 14)


Läroplanen innehåller också ett avsnitt kallat ”Normer och värden”, s. 19-20, i vilket anges mål och riktlinjer för verksamheten. Jag har valt att citera vad som står under Läraren skall:


· visa respekt för den enskilde eleven och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt,

· klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet,

· öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,


· tillsammans utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen och


· samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet i skolan och för samarbetet.


Varför har jag nu valt att skriva allt detta? Jo, detta är vad vi skall göra enligt vårt styrdokument. Alla som diskuterar normer/normöverföring och lärares förhållningssätt måste ha detta att jämföra sina ståndpunkter med. De beslut vi tar, det arbetssätt vi väljer måste hela tiden kunna motiveras utifrån detta. Det finns en grundläggande sanning som bör beaktas i detta sammanhang: ”Barn gör inte som vi säger, utan som vi gör.” Därför måste allt vi säger och gör präglas av en humanistisk grundsyn och speciellt de grundnormer som vi - elever, lärare och föräldrar - gemensamt måste komma fram till.


Etiken finns med på ytterligare två sätt i Lpo-94. Det gäller den etiska dimensionen i alla ämnen och i all undervisning i skolan. Naturligtvis har etiken också sin plats i religionsundervisningen:


”Genom att ta upp och låta eleverna reflektera över och diskutera etiska frågor ur ett tros- och livsåskådningsperspektiv bidrar undervisningen i religionskunskap till att ge eleverna en grund för etiska ställningstaganden.” (s. 39)

Vad säger den kognitivt inriktade forskningen om moralutveckling


För att få svar på frågan har jag använt denna litteratur, vilken också direkt anknyter till pedagogiska konsekvenser: ”Barn och unga i Piagets psykologi”, ”Boken om skolbarns utveckling”, ”Etikboken”, ”Moralutveckling” samt ett avsnitt ur ”Normer och Normlöshet” skrivet av Thomas Lindstein.


Forskningen började redan på 1890-talet, då Earl Barnes och Margaret Schallenberger studerade hur barn löste moraliska problem. Schallenberger beskrev, vilket också senare forskning gjort, barns ”moraliska realism”. Med detta menas att handlingar bedöms efter deras resultat och inte efter de motiv som givit upphov till dem. Denne forskare arbetade med ”moraliska dilemman” för att komma fram till sina resultat. Det är i dessa etiska konflikter som mognaden i moralutveckling kan framträda.


1932 publicerade den schweiziske psykologen Jean Piaget sitt arbete om barnets moralutveckling, ”The Moral Judgement of the Child”. Dennes resultat är i sin tur beskrivna i litteraturen nämnd ovan.


Därefter har en amerikansk forskare, Lawrence Kohlberg, arbetat vidare på grundval av Piagets teorier. En skillnad är att Piaget studerade yngre barn, medan Kohlberg studerade äldre barn och vuxna under en tjugoårsperiod. Faktiskt bara pojkar och män från västvärlden. Jag har valt att först beskriva huvuddragen i Piagets teori, men börjar med ett citat:


”All moral består i ett system av regler, och all morals väsen är att söka i den respekt som individen förvärvar för dessa regler”. (Piaget, 1977, s. 9)




Piaget - Praktik av regler


Piaget studerade både lekreglernas utveckling och reglerna för vad som rätt eller fel. Han skiljer mellan medvetenhet och praktik av regler. Det sistnämnda delade han upp i 4 steg, efter att bl.a. ha studerat barns kulspel. Jag använder samma rubriker som T. Lindstein i ”Normer och normlöshet” (s. 113-117), men övrig text är en sammanfattning från ovan nämnd litteratur.


Steg 1: ”Motorisk vana - individuella ritualer”.


De små barnen leker fritt med materialet. Genom upprepning utvecklas en motorisk vana, utan anpassning till sociala regler.


Steg 2: ”Egocentrisk imitation av regler”.


Det äldre förskolebarnet iakttar och imiterar sin omgivning, men förstår inte varför regler finns. I den här åldern tror barnet att det använder reglerna som de äldre barnen, men ändrar dem omedvetet till egen fördel, s.k. egocentrism.


Steg 3: ”Samarbete kring allmänna och differentierade regler”.


Från 7-8 års ålder börjar barnen kunna leka på ett mera socialt vis enligt gemensamma överenskommelser.


Steg 4: ”Samarbete kring detaljerade regelsystem”.


Först från 11-12-årsåldern har barnen möjlighet att förstå reglerna, bl.a. till följd av utvecklingen av att det abstrakta tänkandet utvecklas.


”Om man är passiv intellektuellt, kan man inte vara fri i moraliskt avseende”. (Piaget, 1976, s. 86-87)


Piaget fann alltså två stadier i barnens utveckling - från heteronom till autonom lydnad. Det första karakteriseras av vuxna som självklara auktoriteter vilka format ”heliga” och oföränderliga lagar, medan autonom lydnad karakteriseras av ett frigörande från vuxna och regelskapande i samarbete med kamraterna.




Piaget - Medvetenhet om regler


Piaget studerade sedan hur barnen uppfattade och bedömde en handling som rätt eller fel. Barnen fick lyssna till olika historier och svara på frågan vad de tyckte var mest felaktigt. Här fann han tre olika steg:


Steg 1 (sammanfaller med steg 1 ovan): Regler ingår ej i barnets medvetande, men upplevelsen av regelbundenhet i tillvaron är viktig.


Steg 2: Reglerna kommer utifrån och är oföränderliga. I just 3-4-årsåldern finns det enligt Piaget en ”universell ordning”, där vuxna ovillkorligen ses som auktoriteter. Denna lagbundenhet skänker en viss trygghet och varar tills barnet är ca 9-10 år. T. Lindstein
 har på s. 119 citerat Elkind och uttrycker detta med en viss tillspetsning som jag tycker ska återges genom ett citat:


”Barnet har visserligen respekt för vuxnas auktoritet (och makt att straffa) men ingen större respekt för de vuxnas intelligens. Att bryta mot reglerna är inte i första hand en moralisk fråga för barnet utan mer en fråga om att överlista de vuxna.” (Elkind, 1972, s. 58)


Steg 3: Ca 10-12 år. Regler kan ändras om det sker enligt gemensam överenskommelse. Ändock kan man spåra en tendens till att barnen vill lära känna och följa reglerna till varje pris. Lindstein påpekar här att flickor tidigare än pojkar har en realistisk bild av hur regler uppkommer. De är dessutom mer välvilligt inställda till förändringar av regler. I detta stadium finns, enligt Piaget, en möjlighet att utvecklas från en heteronom respekt till en autonom hållning i moralfrågor.


”När barnet får klart för sig att regler kan ändras, utvecklas barnets moraluppfattning på en rad punkter.” (Piaget, 1977, s. 66)




Efterföljare till Piaget


I senare Piagetforskning
 kring moralutveckling, har t. ex Lerner (1937), studerat barnets utveckling från egocentriskt till sociocentriskt tänkande med stigande ålder. Feffer och Gourevitch (1960) har i sin tur visat hur barnets förmåga att skifta perspektiv utvecklas. Den senare forskningen angående hur barns uppfattning av regler förändras har också bekräftats av Epstein (1965). Han har, enligt Bergling, gjort en mer nyanserad tolkning av detta. Epstein beskriver en mer successiv förändring i fem steg, vilka beskrivs på s. 25-26. Hos både Piaget och Epstein går dock utvecklingen åt samma håll, olikheterna gäller stegvis respektive mer successivt.


Den, enligt Bergling, bäst utforskade delen är hur barns syn på ansvar förändras. Han menar att utvecklingen går från konsekvensetik till sinnelagsetik. Barnen bedömer först rätt/fel utifrån vilka följderna av en handling blir. Barnen ser händelserna som brott mot de vuxnas regler. Ju större skada, desto värre handling. De äldre barnen grundar sina bedömningar på avsikten bakom handlingarna. En insikt de förvärvat bl.a. genom social samvaro. Bergling diskuterar också om Piagets tvåstadieteori håller och ställer upp en del kriterier, som enligt sambandsstudier, inte uppfylls av Piagets beskrivningar. Han menar dock att det efter 50 års forskning återstår denna betydelsefulla 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.” (s. 28)



Kohlbergs tre nivåer


Lawrence Kohlberg är den som på senare år har dominerat den kognitivt inriktade forskningen om utvecklingen av moralbedömningsförmågan. Hans teorier har fått betydelse för den pedagogiska diskussionen, vilket kanske är en av anledningarna till hans popularitet. Kohlbergs avhandling 1958 innehöll två nyheter: intervjutekniken och stadiebeskrivningarna. Stadierna representerar olika förmåga till rolltagande och sociala perspektiv. Han hävdar också att Piagets stadier i det logiska tänkandets utveckling är nödvändiga, men absolut inte tillräckliga för en god moralutveckling.


Nyheten i intervjutekniken bestod i att Kohlberg konstruerade moraliska dilemman. Det är berättelser där man kan handla på olika sätt och där någon/några etiska principer kommer i konflikt med varandra. Något ”rätt” svar finns inte. Piaget arbetade efter metoden att ställa två handlingar mot varandra. På grundval av svaren han fick, utarbetade Kohlberg definitioner till sex stadier. Senare har man försökt förfina metoderna för att placera individerna inom rätt stadium. Eftersom det är svårt att jämföra resultat, har Bergling 1982 granskat och försökt finna det gemensamma i definitionerna.


På 1970-talet indelade Kohlberg de sex stadier han funnit i tre nivåer, A-C, som vart och ett speglar ett karakteristiskt socialt perspektiv. Jag kommer att kort redovisa dessa nivåer med tillhörande stadier. Den som vill fördjupa sig mer hänvisas till ”Moralutveckling” (s. 33-38) eller ”Etikboken” (s. 47-49). Till varje nivå finns en åldersangivelse, men man påpekar att utvecklingsgången är viktigare än denna. Rubrikerna till varje stadium är hämtade från Bergling 1982.


A) Premoralisk nivå

Individerna bedömer rätt/fel uteslutande efter vad som är bra för dem själva. Konsekvenser som beröm eller klander av vuxna auktoriteter, avgör hur man ska handla. De flesta barn under 9 år, tonåringar och vuxna lagbrytare.


Stadium 1: ”Lydnads-strafforientering”.


Egocentriskt tänkande. Individen handlar rätt för att undvika straff och slippa obehag. Tror blint på att läraren bestämt de regler som ska gälla för alla som bryter mot regeln. En stor skada bedöms alltid som värre än en liten, trots att den lilla kanske åstadkommits genom illvilligt uppsåt.


Stadium 2: ”Naiv egoistisk orientering”.


Även om det egocentriska tänkandet dominerar, så börjar individen förstå att även andra har behov. Kan ställa upp för andra om man själv får ut något bra av det hela. Millimeterrättvisa.


B) Den konventionella moralens nivå

Ett sociocentriskt perspektiv dominerar. Konsekvenserna för gruppen vägs in i moralbedömningarna och det är viktigt att hålla sig till reglerna. Flertalet tonåringar och vuxna.


Stadium 3: ”Snäll pojke-orientering”.


Att vara snäll och leva upp till andras (närståendes) förväntningar är viktigt. Mena väl, vara pålitlig och hålla sig till reglerna är föredömligt beteende. Stabila sociala förhållanden inger trygghet. Klander ses som uttryck för att handlingen inte är tillåten. Förväntar sig att omgivningen ska vara förstående om ”syndaren” kan förklara det hela med hjälp av goda motiv.


Stadium 4: ”Lag-och-ordning-orientering”.

Fasta regler skall följas och det är viktigt att göra sin plikt. Avgörande för grundläggande normer är samhällsaspekten, eftersom olika grupper kan ha varierande normer. Straffet åstadkommer respekt för regler. Visa respekt för auktoriteter, t.ex. lärare, poliser och politiker, är ett sätt att bidra till det gemensamma bästa.


C) Den principiella moralens nivå

Karakteriseras av förståelse för samhällets regler, men de stämmer inte alltid överens med de principer individen valt för sina bedömningar av rätt/fel, gott/ont. Uppnås endast av en liten grupp vuxna och då vanligen över 20 år.


Stadium 5: ”Inriktning mot legalistisk kontraktsbundenhet”.


Den rätta handlingen ska vara till nytta för så många människor som möjligt. Samhällets regler uppfattas som personligt angelägna och kan förändras om de inte är ändamålsenliga. Värden som inte kan ifrågasättas är livets okränkbarhet och demokratiska principer.


Stadium 6: ”Orientering utifrån universella etiska principer”.


Få människor uppnår detta stadium då moraliska ställningstaganden byggs på för samvetet viktiga principer t.ex. rättvisa jämlikhet och ömsesidighet. Sociala förhållanden och medmänskligt ansvar betraktas utifrån ett abstrakt principiellt perspektiv.

Kohlberg
 hävdar att individen måste passera ett närliggande stadium för att nå närmast efterföljande. Resonemang som ligger mer än ett stadium ovanför där jag själv befinner mig, blir omöjliga att förstå. Manar till intresse och utveckling gör dock resonemang som ligger precis snäppet ovanför där individen befinner sig. Forskaren påpekar också att ens moraliska resonemang inte alltid stämmer överens med de handlingar man utför.


Kritik av Kohlbergs teori


John C Giggs har granskat Kohlberglitteraturen och ifrågasätter att de moralfilosofiska stadierna 5 och 6 placeras efter de fyra första. Enligt detta skulle stadium 2 vara en förutsättning för stadium 5 ”och det sociala perspektivet i stadium 3 vara nödvändigt för den meta-etiska orienteringen i stadium 6”. Svenska iakttagelser, t.ex. Hartmans undersökningar om barns existentiella frågor, bekräftar denna teori (Bergling 1982). Detta synsätt ligger till grund för Berglings syn på moralutveckling i skolan, alltså att man bearbetar etiska frågor parallellt med de övriga fyra stegen. En lärdom som man, enligt författarna till ”Etikboken”, kan dra av detta är att vi ”inte behöver vänta med den livsåskådningsmässiga inriktningen till dess stadium 4 är uppnått” (Myrgård B. m.fl. 1988, s. 50). De påpekar också vikten av att vi inte kopplar ihop elevernas intellekt och moralisk kvalité, eftersom hela personligheten i hög grad påverkas av omgivningen.


Kritiken har också riktats mot att teorin skulle vara universellt giltig. Bergling 1982, redovisar undersökningar som visar på ganska stora kulturella skillnader. En annan fråga som väckts är om Kohlbergs moralpsykologiska teori är giltig för både pojkar och flickor. Där menar Bergling att man, hos barn i västerländska industriländer, kan spåra utvecklingssekvenser från stadium 1-4. En av Kohlbergs egna studenter, Carol Gilligan,
 har dragit slutsatser som säger att kvinnors moralutveckling inte är sämre, men den ser annorlunda ut. Enligt denna rapport har Kohlberg också angripits för att hans liberala moralfilosofi bara går ut på vad som är rätt/fel, inte vad som är det goda/onda. Dock menar Sigurdson att liberal moralfilosofi är ”den mest omdiskuterade varianten i internationell litteratur” och att den är viktig att ta upp eftersom Kohlberg ”filosoferat om moral i direkt anknytning till skolans problematik”. (Sigurdson 1994, s. 5)


Den kommentar jag själv kan göra är att Kohlbergs teorier är kritiserade, men ändock praktiserade, eftersom så många beskriver den och utgår från den i sina böcker.




Hur kan vi påverka barns moraliska tänkande?


Jag har alltså i föregående beskrivit ett kognitivt utvecklingspsykologiskt betraktelsesätt, där det enligt Bergling,
 finns empiriskt stöd för att utvecklingen av barnens moraliska tänkande följer en steg-för-stegutveckling, vilken även fortgår upp i vuxen ålder. Detta i sin tur, får konsekvenser för barnens moraliska handlande. Denna insikt, att eleverna befinner sig under en etisk mognadsprocess, ”borde upplevas som en utmaning och stimulans i lärargärningen”. (s. 59)


I de avslutande kapitlen, i boken ”Moralutveckling”, behandlar Bergling de pedagogiska konsekvenserna. Han föreslår två olika metoder för utveckling av moralbedömningsförmågan:

· diskussion kring moraliska problem, förstå att vi gör olika val


· träning i rolltagande, försöka leva sig in i andras situation


Detta är f.ö. metoder som flera lärare använder sig av på högstadiet, t.ex. att arbeta med dilemman där eleverna diskuterar olika val. En lärare har låtit eleverna skriva ihop vardagsscener om det som försiggår i skolan och sedan videofilmat dessa som underlag för diskussion. Denna kommentar gör jag efter att ha samtalat med högstadielärare. Bergling redovisar också hur Kohlbergs teori kan utgöra en teoretisk grund för utvecklandet av klassråden (s. 60). Alla beslut som fattas där måste vara baserade på grundläggande värderingar. I samma anda har Utbildningsdepartementets normgrupp givit ut litteratur, som den intresserade läsaren kan ta del av.


Eftersom olika experiment har visat att barnen ofta föredrar det stadium som ligger precis ovanför där de själva befinner sig, så blir läraren den som får se till att resonemangen befinner sig just där. Det finns dock en hjälp för den uppmärksamme läraren. I varje klass finns oftast flera stadier representerade, vilket gör att diskussionen befinner sig på olika nivåer. Insatserna kan då koncentreras på de elever som kommit längst i sitt tänkande. Här kommenteras också vikten av ett tillåtande klassrumsklimat, alltså betydelsen av det sociala samspelet för en gynnsam utveckling av det moraliska tänkandet.


Den, enligt Kohlberg, bestämda ordningsföljden i utvecklingen gör att moralundervisningen kan ses i tre mål (s. 66):


1) Underlätta utvecklingen, även om inte alla når lika högt


2) Försöka förhindra att en elev fastnar på ett lägre stadium.


3) Eftersträva ett fullständigt utnyttjande av det egna stadiet och inte bara sträva uppåt.


Det som gäller är, enligt Bergling, en ”långsiktig och kumulativ förändring”, alltså att det nya bygger på det gamla. Själv anser jag att det inte är någon större skillnad mellan denna kunskapsutveckling och vilket annat traditionellt ämne som helst. Vi kan inte börja med att kräva rätt handlande innan barnen fått en grund att stå på.


Skolans regler


För att individen ska känna en inre skyldighet att hålla sig till reglerna, måste man ha insett att reglerna tjänar väsentliga syften för en själv, t.ex. att skydda individuella rättigheter. I den undersökning jag senare redovisar, har flera av barnen svarat att regler är till för att hjälpa och skydda barnen. De har, vad jag förstår, kommit en bra bit på vägen när det gäller att förstå hur man bedömer rätt/fel.


Bergling menar att barnet, för sin harmoniska utveckling, behöver ett okomplicerat och entydigt regelsystem som vuxna konsekvent värnar om genom beröm eller klander. Speciellt förskolebarnet, som inte själv kan delta i den demokratiska beslutsprocessen, behöver denna trygghet att vuxna ser och bryr sig om för barnets bästa. Däremot behöver de se och identifiera sig med människor som handlar demokratiskt i vardagen. Dessa, s.k. entydiga regler, bör vara baserade på grundläggande värderingar som jag återkommer till i ett senare avsnitt. Utan dessa, från tidiga år inlärda, elementära regler kan inte barnen tillgodogöra sig viktiga etiska begrepp som rättvisa, jämlikhet och ansvar. Dessa begrepp är viktiga för hela den etiska utvecklingen.


I samtalen med barnen menar Bergling att både föräldrar och lärare bör ha stadium tre som utgångspunkt, d.v.s. ”den mognande insikten om att det goda uppsåtet är viktigt” (s. 71). Här påpekas också vikten av att stimulera till medkänsla med kompisen som har det svårt och vikten av att uppmuntra det gemensamma ansvaret i klassen. Kanske självklarheter för många av oss, men förtjänar ändå att upprepas.


Lärarens medvetande om den moraliska utvecklingsprocessen kan också ge förståelse för att samma regel uppfattas olika av barn som befinner sig på varierande stadier i utvecklingen. Vi vuxna kan träna upp vår förmåga att se motiven bakom elevernas handlingar, varför de gör som de gör. Inlevelse och förståelse kan påverka vårt sätt att möta barnet. Här vill jag påpeka att detta inte utesluter att vi reagerar tydligt och stoppar beteenden som kränker de mänskliga rättigheterna.


Eftersom den moraliska mognaden är beroende av både intellektuell och social mognad, så tillmäts all den påverkan barnet utsätts för stor betydelse. Den vuxne står här inför två val, skriver Bergling på s.74, nämligen:


· att låta barnet möta etiskt goda förebilder, t.ex. i form av sitt eget uppträdande eller


· stillatigande låta barnet påverkas därför att fostraren inte vill eller vågar behandla eller bearbeta etiska frågor


Konsekvensen för läraren blir att han själv måste tänka igenom sina etiska ställningstaganden, alltså vilken människosyn och vilka värderingar han grundar sina beslut på. Vi vuxna behöver analysera de etiska principer som anses väsentliga och inse att barn och ungdomar behöver se att ömsesidig hänsyn och omtanke fungerar i verkligheten. Bergling avslutar med att uppmuntra vuxna att ”leva oss in i de tidiga moralstadiernas egocentriska nivå” och fråga oss vilka beteenden som ska uppmuntras eller klandras (s. 76).


Eftersom ett regelstyrt och auktoritetsberoende beteende inte är eftersträvansvärt, måste det någonstans ske en utveckling från styrning till ett eget inre ställningstagande. Denna för utvecklingen så betydelsefulla punkt beskriver jag utifrån Piaget, sett med Thomas Lindsteins ögon. Kommenteras kan, att både Bergling och Lindstein haft Utbildningsdepartementets arbetsgrupp kring normbildning och normöverföring i skolan som uppdragsgivare, den s.k. Normgruppen.


Thomas Lindstein - Den viktiga övergången


Thomas Lindstein
 utgår alltså från Piaget och jag tycker att han mer poängterar det sociala samspelets betydelse än han lägger vikt vid vuxnas påverkan. Författaren skriver, som jag tidigare nämnt, att barnet i 10-11-årsåldern står inför möjligheten att erövra en egen inre moral, att utvecklas från det som Piaget nämner heteronom respekt till en autonom hållning i moralfrågor. Det är, enligt Lindstein, tidiga erfarenheter av att bli lyssnad på, att bli tagen på allvar som är viktiga förutsättningar inför denna kritiska punkt i moralutvecklingen. Han påpekar också att vuxen- och föräldrapåverkan har stor betydelse, men att det är erfarenheten av samarbete med jämlikar som kan frigöra barnet från de vuxnas auktoritet. Piaget riktade 1976 blickarna mot Freinetskolan och Lindstein skriver:


”Autonomi och en inre känsla för rättvisa uppkommer exempelvis i en skolklass endast om arbetet baseras på barnens egen aktivitet och egna initiativ och präglas av samarbete mellan eleverna, d.v.s. i en skola där det finns utrymme för såväl individuellt experimenterande som ett gemensamt kunskapssökande” (s. 123).


Thomas Lindstein anser alltså att man för en utveckling mot en autonom hållning ”inte kan trycka på barn färdiga normsystem med belöningar och bestraffningar” (s. 124). Han menar att barnet både i förskola och skola måste få vara med om att utforma, utpröva, revidera och utvärdera reglerna för samvaron. Men, skriver han, vi måste ta reda på i vilken utsträckning barn i olika åldrar ser de vuxna som auktoriteter i normöverföringen. Min egen undersökning visar bl.a. att övervägande delen av barnen satte vuxna i fokus för normöverföringen, vilket jag redovisar på s. 17-26.


För att återgå till T. Lindstein, så menar han att vi i skolan måste diskutera hur mycket ansvar för regler och normer som kan överlåtas på olika grupper av barn. Här behöver vi, enligt författaren, utvecklingspsykologisk kunskap och föreslår att vi ska ta hjälp av Piaget för att utarbeta en linje i hur mycket ansvar vi är beredda att ge barnen för arbetsro och arbetsordning i skolan. Författaren kommenterar också omröstningar sett ur ett sociocentriskt förhållningssätt. Det är inte att en part röstas ner som ska vara avgörande, utan arbetet bör präglas av gemensamma överenskommelser.


Kunskap kan, som väl var och en erfarit, ha positiva sidoeffekter t.ex. att vi blir mindre oroade över barnens beteende. Vi behöver, enligt Lindstein inte bekymra oss så mycket för de nödvändiga faserna i barnets utveckling då vuxenreglerna intensivt prövas och ifrågasätts.


”Att erövra en egen autonom moral innebär alltid en frigörelse från och en kritisk prövning av färdiga normsystem.” (s. 124)

Förutom att analysera möjlig utveckling och diskutera pedagogiska förhållningssätt, så måste vi ställa oss frågan vad vi egentligen vill fostra våra barn till. Enligt T. Lindstein är det detta som slutgiltigt avgör hur vi pedagoger skall bedöma om vi handlar rätt eller fel.


Gemensamma normer och värden


Harald Ofstedt skriver i sin essä, ”Moralisk fostran - Växt eller våldtäkt”
 att moraliska åsikter bör utvecklas genom sakliga och rationella diskussioner. Men, skriver han, detta kan ej tillämpas innan barnen blivit ”rationella varelser”. På detta stadium bör vi lära barnen de normer och värderingar som vi är mest säkra på. Ofstedt är alltså kritisk till tanken att vi kan uppfostra barnen till självständiga och ansvarsfulla individer genom indoktrinering, men anser att det finns ett förstadium då vi bör göra detta. Detta anser jag stämma väl överens med föregående teorier.


Kan jag nu på något sätt hitta denna ”sanna” moraliska grundsyn? Inom detta område kan vi aldrig sätta ett absolut rätt eller fel, men vi kan grunda våra beslut på en gemensam grundsyn.


Lpo-94


Vi som ska arbeta i skolan har läroplanen att stämma av mot (se s. 4), alltså enligt kristen tradition och västerländsk humanism. Ord och begrepp som kan vara svåra att förstå men, som enligt min åsikt, måste diskuteras i arbetslaget.

Ragnar Furenhed
 uttrycker några tankar i den humanistiska människosynen som han anser ligger till grund för läroplanen:


Vi är fria att


· själva forma våra liv


· självständigt välja livsåskådning


· ta ansvar för medmänniskan


Genom att fostra individen till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande skall vi förmedla grundläggande värden som enligt läroplanen är följande:


· människolivets okränkbarhet


· individens frihet och integritet


· alla människors lika värde - jämställdhet mellan kvinnor och män


· solidaritet med svaga och utsatta


Detta säger oss fortfarande inte mycket om hur vi konkret ska handla på den egna skolan. Eftersom läraren skall, enligt Lpo-94, utveckla regler tillsammans med den egna gruppen och klargöra regler och normer för hemmen, så borde detta rimligen innebära att man på den egna skolan och för sig själv har tydliggjort dessa normer och värden. Detta får enligt mitt sätt att se, konsekvenser som i en del fall innebär mer precist formulerade normer på den egna skolan. Det finns de som gjort försök att formulera gemensamma grundnormer (se nedan).


Kohlberg


Kohlberg,
 som anses stå för västerländsk liberalism, säger att de regler vi sätter upp för barnen helst skall ”vara baserade på de grundläggande värderingarna om livets okränkbarhet och medborgerliga fri- och rättigheter, samt rättvisa, ömsesidighet, jämlikhet, respekt för varje individ samt sanningskärlek” (s. 70). Där räknas upp ett antal regler som alla kan hänföras till dessa grundläggande värderingar:


· tala sanning


· vara kärleksfull och hjälpsam mot kamraterna


· värna om de som är svagare än jag själv är


· inte stjäla


· inte skada någon eller något


· lyda föräldrar och lärare


Ragnar Furenhed


Denne metodiklärare i religion och So har reflekterat över vilka normer som bör förankras i eleverna i uppsatsen ”Moral och möten - om läraretik”.
 Han har också väckt frågan om vilka normer som bör vara allmänt respektive precist formulerade. Exempel på sistnämnda kan vara etikettsregler.


I avsnittet ”Moral och normer” (s. 180) har författaren formulerat två principer för normerna:


1) Normen bör formuleras så allmänt som möjligt för att vara generell och grundläggande. Undantag är etikettsregler.


2) Den enskilda människan måste placeras i centrum; integritet, välbefinnande och autonomi.


Det kan nämnas att författaren även ger förslag till grundnormer för den svenska skolan. Ett av förslagen ser ut så här (s. 181):


”Allt vad ni vill att människorna skall göra mot er, skall ni också göra mot dem.”

Nämnas kan att jag fått samma förlag av en högstadielärare som tycker att detta förhållningssätt räcker långt.


Normöverföring


Jag vill här också nämna Furenheds syn på hur normer överförs, eftersom den tillför uppsatsen värdefullt stoff. Han beskriver två ytterligheter där barnet dels tvingas att lyda, dels en slags icke-fostran där man inte låtsas om tidigare generationers normbildning och erfarenhet. Författaren påpekar också vikten av samstämmighet mellan normernas innehåll och sättet att överföra dem vid förmedling av humanistiska normer. Där fyller samtalet, dialogen där båda har något att erbjuda, en viktig funktion. Normer förankrade som gemensamma överenskommelser ringar in ”både det som är värt att skydda och det som är värt att sträva efter.” (s. 182)


För att förtydliga varför jag valt att placera detta stycke här, så ska jag citera Furenhed angående lärarens viktiga roll som normförmedlare:


”Läraren bör helt enkelt ha som yrkesetiskt ideal att manifestera och verka för en humanistisk grundnorm.” (s. 182)

Kort summering


Det jag hittills läst och skrivit kan kort summeras som att utvecklingspsykologisk kunskap om barns moraliska tänkande gör att vi bättre kan ta till vara möjligheterna för en utvecklande samvaro i klassrummet och på skolgården. Denna kunskap kan vi också utnyttja för att stimulera elevernas moraliska tänkande, så att de blir medvetna om att de själva och andra gör etiska val som påverkar vårt moraliska handlande. Förutom denna kunskap, måste vi vuxna ha tydliggjort vilka värderingar som ligger till grund för vårt eget ställningstagande. De normer och regler som vi genom konsekvent beteende tydliggör, måste vara väl förankrade i Lpo-94. Detta bör vara ett mycket viktigt arbete för varje skola.


För att inte enbart se till teorier ville jag själv på fältet bilda mig en uppfattning om barns syn på regler/normer i deras vardag. Dels ville jag veta vilka orättvisor eller felaktiga handlingar som känns angelägna för barnen, dels deras syn på regelskapande och auktoriteter. Jag kommer nedan att presentera denna undersökning.



Barns syn på regler/normer i åk. 3


Undersökning


Jag vill påpeka att undersökningen gäller en speciell klass och jag gör inte anspråk på att detta ska visa något allmängiltigt drag. Jag tänker inte heller analysera de enskilda individerna. Mitt intresse riktar sig mot om jag kan se några tendenser som kan hänföras till de teorier jag redovisat i min uppsats. Dessa eventuella tendenser kommer jag att beskriva efter att ha presenterat mitt material. Undersökningen är gjord i en traditionell klass 3. Eleverna har återkommande klassråd varje vecka och valda elevrådsrepresentanter som deltar i elevrådsmöten med representanter från sexårsgrupp - åk.6. Skolan har en arbetsgång som ser ut så här:


a) regelfrågor väcks i elevrådet


b) frågorna diskuteras i klassråd och i ae (lärarna)


c) svaren åter till elevrådet


d) en grupp av lärarna formulerar reglerna


e) remiss till elevråd och ae


f) regler och konsekvenser skrivs ut


Rituppgift: Uppgiften bestod i att rita något som barnen upplevde som orättvist eller felaktigt beteende i deras egen vardag och utfördes i halvklass. Jag bad också eleverna att beskriva vad man skulle göra åt detta beteende. Efter en stunds intensivt arbete fick jag tjugo fina arbeten. Denna uppgift utgör ett komplement till intervjuerna och redovisas i analysschemat. Valda delar av bildmaterialet har alltså placerats på olika sidor i uppsatsen. Jag har försökt välja så att olika beteenden ska bli representerade, men stor hänsyn har tagits till om bildkvaliteten tål tryckning.


Intervju: Eleverna intervjuades en och en. För att få en mer avspänd situation pratade vi om den teckning som eleven tidigare hade gjort. Kommentarer angående dessa har jag i så fall placerat före de egentliga frågesvaren. Jag har beslutat att redovisa de fullständiga svaren (s. 20-23), men dessa finns även sammanförda i ett analysschema. (s. 24) Ibland står det (?) efter ett ord. Då har eleven uttryckt en tydlig undring med rösten eller minspel.


Frågor:


1) Hur tror du att en regel bestäms?


2) Kan man förändra en regel?


3) Vem ska i så fall göra detta?


4) Vad tycker du att man ska göra med dem som inte följer reglerna?


5) Varför behövs det regler?


6) Vad är det som hindrar dig från att göra dumma saker (i alla fall för det mesta)?


Intervjusvar


Elev 1.


1) Om inga regler finns och man ser något dumt, då ska man sätta en regel. Det gör elevrådet eller rektor.


2) Ja, i klassen har vi ändrat. Elevrådet kan rösta om regler.


3) Elevrådet. Rektorn (?) Om det bara rör klassen, så är det klassrådet.


4) Säga åt dem på skarpen, för barn lyder vuxna.


5) Jo, för annars skulle det bli för krångligt. Precis som lagen, annars skulle dom kunna slå ihjäl folk och ta saker. Det är bra med regler. Jag tänker på världen och så.


Elev 2.


1) Fröknarna


2) Barnen säger något smart och fröknarna går med på det.


3) Klassrådet


4) Gå till rektorn som pratar förstånd med dom.


5) och 6) Om det inte fanns regler, då kunde man springa till ”Lågans” och köpa godis. Om man har pengar förstås. Men jag har inga pengar.


Intervjuaren: - Om du hade pengar skulle du springa dit då?


Eleven: - Nej, jag följer reglerna.


I: - Varför det då?


E: - För att man ska det.


I: - Vem har lärt dig det?


E: - Fröken.


Elev 3.


1) Rektor (?) och vuxna.


2) Ja, det tror jag.


3) Lärarna, om barnen säger till. Men det är svårt. Man skulle kunna gå själv, till rektor alltså.


4) Elevrådet - därför vi har det.


5) Inte så mycket att göra. Först säga till dom att inte göra nå’t dumt. Inte bli avvisad från skolan. Det är för hårt. Rektorn får prata med dom och fröken. Även barn ska säga till att dom inte får mobba, slå, kludda och så där.


6) Behövs så man inte får göra vad man vill. Inte så bra att inte ha regler. Då får man slåss, mobba, prata hur mycket man vill i klassrummet och det blir inte så bra. Regler bör finnas, men inte för hårda.


Elev 4.


1) Rektorn


2) Kan man väl på vissa regler (?)


3) Rektorn. Om barna tycker något är dåligt, då kan man rösta.


4) Får gå till rektorn. Får kvarsittning.


5) Man ska inte kasta sten eller snöboll, inte slåss med pinnar, inte kasta suddgummi, inte ha matkrig i matsalen. Annars skulle det bli bråkigt.


Elev 5.


1) Kanske genom att någon fått en snöboll på sig. Rektorn (?)


2) Jag skulle gå in och säga till vuxna att de skulle komma ut och säga till. Barnen ska säga till läraren, som i sin tur går till rektorn.


3) Klassrådet. På kvartssamtal kan man också göra det.


4) Tar in dom på ett rum och pratar med dom. På kvartssamtal kan man prata med föräldrarna. Sen pratar han om kvarsittning, men påpekar att det är på högstadiet.


5) För att ingen ska göra sig illa något allvarligt.


6) När man ser andra göra så får man lust att prova själv (ang. den teckning han gjort). Då borde nå’n vuxen komma och säga till. Det är viktigt att vuxna finns till hands och pratar med barnen. Man sköter sig för att ingen vuxen ska komma och säga till en. Det känns inge bra.


Elev 6.


Ang. teckningen så har han sett det han ritat och då var det någon vuxen som sa till.


1) Rektorn, för att det inte ska hända nå’t dumt


2) På elevrådet.


3) -


4) Säga åt dom. Bäst om vuxna säger åt dom, för det mesta i alla fall.

5) För att inte göra nå’t dumt, som kasta snöboll t.ex.


6)
Vill inte göra något dumt.


Elev 7.


Ang. teckningen: - Man ska säga åt dom. Tänk om jag skulle ta viktiga saker för dig.


1) De som jobbar här


2) Ja


3) Säga till snällt


4) Gå med dom till rektorn som ska prata med dom. Mamman ska också säga åt dom.


5) Annars skulle alla göra som dom ville. Alla skulle äta mat hela tiden. Det skulle bli jobbigt och springit.


6) Lyder för att man är rädd för att åka i fängelse.


Elev 8.


Den som förstört något kan få böta.


1) Kommunen. En gång strejkade vi med hockylaget (ang. brist på isbanor)


2) Ja


3) Rektorn. Man kan skriva om det på klassrådet. Det gjorde vi om skolgården.


4) Gå till rektorn som får prata med dom. Skriva ett brev hem.


5) Så man inte gör dumma saker t.ex. bråkar, skolkar.


6) Man ångrar sig.


Elev 9.


Prata och visa hur det gått för folk som fått en sten på sig.


1) Om det har hänt saker, kanske barn som slagit huvudet. Då bestämmer dom så att man inte ska göra illa sig. Nästan hela skolan: fröknarna, rektorn, fritidspersonalen.


2) Sexorna har klagat på att man ej får kasta snöboll. Då ordnade man ett plank som dom får kasta på.


3) Prata på klassrådet, så tar dom med det till elevrådet. Där väljer dom ut personer som går och pratar med rektor.


4) Pratar om hockybilder som försvunnit. Den som gjort det ska ge tillbaka alla bilderna. Dumt om det inte händer nå’t.


5) För att man inte ska göra illa sig. Det måste finnas en del regler för sånt man inte får göra. För att inte barnen ska skada sig.


6) Det betyder mycket vad kompisarna säger och gör. Nån i klassen säger till. Fröken säger till.


Elev 10.


Om dom inte slutar kasta mat, så kan dom få kvarsittning (fniss).


1) Rektorn


2) Nej


3) -


4) Om dom inte lyssnar så ska man säga till på skarpen.


5) Bra att ha.


6) Man bara vet det.


Elev 11.


Man får inte slåss eller kasta sten.


1) Läraren


2) Ta upp på klassrådet (?). Vet ej.


3) Vet ej.


4) Ringa hem till mamma och pappa.


5) Så man inte kan göra som man vill. En del vill göra bus.


6) Det är obehagligt att göra bus och bli tillsagd. Pappa har sagt det.


Elev 12.


Den handlar om att inte kasta sten.


1) Fröknarna på lågstadiet eller rektorn. Kommunen.


2) (rycker på axlarna)


3) Man kan gå till rektorn.


4) Försöker säga åt dom. Men om inte det hjälper så kan jag säga åt fröken. Gå till rektorn och berätta.


5) Annars skulle det vara hej-vilt. Dom kan sparka och slåss och sådär.


6) Jag följer reglerna.


Elev 13.


Börjar med att räkna upp vad man inte får göra när vi tittar på teckningen: - Inte slåss, inte skolka, inte gå ifrån lektionerna, man ska lyssna på fröken, vara tyst och jobba, inte mobba. Det har jag lärt mig av fröken och av mig själv.


1) Den som byggde Ludde.


2) Det kan man säkert. På klassrådet.


3) Sen är det rektorn som tar upp det.


4) Gå till rektorn så får dom skäll. Så där gör man inte. Men det hjälper inte på vissa.


5) Annars kunde man slippa gå till skolan. Vissa kan gå och slå ner någon. De kaxiga, vissa sexor.


6) Jag tänker på reglerna. Det är bättre nu. På lekis var det slagsmål jämnt. Jag förstår reglerna bättre nu när jag är stor.


Elev 14.


Vi kommer in på regler: - Man får inte kasta snöboll eller sten, inte slåss eller sparkas.


1) Rektorer och fröknar.


2) Jag tror det.


3) Gå in till rektorn och protestera. Säga till fröken vad vi vill.


4) Säga åt dom. Gå till fröken. Gå in i slagsmålet, men inte börja slå. Då startar ju jag ett bråk. Man tänker själv nu.


5) Det skulle bli för mycket slagsmål. Kastar man snöboll, kan man bli blind.


6) Jag slår inte dom som är mindre. När jag blir retad, så vill jag retas tillbaka. Om dom är större så pucklar jag på dom, för man får ju lust att slå. Men inte om dom är mindre.


Elev 15.


Man får inte kasta snöboll och inte gå ut på vägen.


1) Vuxna och lärare. Barnen. Elevrådet.


2) Ja, man kan ta upp det på elevrådet.


3) Elevrådet och en vuxen bestämmer en grupp som skriver till rektorn om vad vi tycker.


4) Man säger åt dom att dom inte får. Om inte det hjälper, så säger man till en vuxen som säger åt dom. Då brukar dom lyssna.


5) Annars skulle inte barnen springa in när det ringer. Det blir inget bra annars. Man skulle inte veta var någon är någonstans.


6) Man bara vet det. Man lär av andra barn som man leker med.


Elev 16.


1) Rektorn


2) Jag vet inte.


3) -


4) -


5) Annars kan man göra illa sig. Man blir ovänner


6) Vi har talat om regler.


Elev 17.


Man får ej cykla över skolgården.


1) Rektorn, kanske.


2) Vet inte.


3) -


4) Prata med rektorn. Tala om vad man gjort.


5) Så ingen ska skada sig. Det skulle bli väldigt trassligt, pratigt och dom skulle slåss. Barnen gör vad dom vill då.


6)
Fröken har sagt det.

Elev 18.


Man ska inte bråka. Det är fröken och mamma som sagt det.


1) Fröknarna kanske, rektorn. Inte barnen i alla fall.


2) Det beror på vad det är.


3) Rektorn. Han bestämmer mest.


4) Dom ska man gå till rektorn med. Först ska man prova och säga åt dom, men om dom gör det så där 3-4 ggr så ska rektorn prata med dom. Man kan säga åt deras mamma och pappa.


5) Det skulle bli bråk annars. Behövs för att man inte ska kasta sudd och inte prata på lektionerna.


Elev 19.


Man ska inte slåss, inte gå utanför skolans gränser, inte kalla varandra dumma saker. Apropå frågan om vem som lärt honom detta så blev svaret: - Man lär sig ändå. Först är det någon som lärt sig, som på lekis med gränser och så. Sen förstår man.


1) Först en idé från någon. Sen tycker många lika, majoriteten alltså, och då bestämmer man.


2) Nej. Jag tänker på bandyn inne på fritids. Barnen tycker att vi skall spela inne, men inte dom vuxna. Då är vuxna som kungar.


3) De vuxna måste gå med på det. Alla barn måste visa respekt.


4) Om majoriteten bestämmer en sak och så är det en som inte går med på det. Alla tycker att han är konstig och dum och då ändrar han sig till sist. Konstig om man inte gör som alla de andra. Man vill ju inte vara utanför.


5) Annars kan en massa människor göra sig illa. Det är tråkigt när alla skäller och så.


6) Jag visar respekt för vuxna. Dom har makt.


Elev 20.


Man får inte ha godis. Man ska inte skrika.


1) Vaktmästaren


2) Vet inte.


3) -


4) Skälla på dom. Säga att dom ska sluta.


5) Annars skulle barnen kasta sudd på varandra.


6) Jag vill inte ha skäll.




Analysschema

		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		

		Vilken typ av orättvisa eller felaktig handling visar teckningen

		Hur ska man stoppa beteendet

		Vem/vilka gör detta?

		Vem/vilka avgör rätt/fel och bestämmer reglerna?

		Vem/vilka kan förändra en regel?

		Vad gör man med den som inte följer regler Påföljd

		Vilken auktoritet?

		Behövs regler?

		Vad är det som får barnet att hålla sig till reglerna?

		Pojke eller flicka



		1

		Spark

		Lägga sig i

		Den som ser

		Elevråd Rektor

		Klassråd elevråd, rektor

		Tillsägelse

		Vuxen

		Jmfr lagen För allas bästa

		

		P



		2

		Slag

		Säga ifrån

		Fröken

		Fröknarna

		Klassråd

		Prata förstånd

		Rektor

		Regl. beteenden

		Man ska det

		F



		3

		Mobbing

		Prata, förklara

		Den som ser

		Rektor, vuxna

		Lärare Elevråd

		Tillsägelse

		Andra barn Fröken, rektor

		Regl. samvaro

		

		F



		4

		Skadegörelse

		Betala

		

		Rektor

		Rektor, rösta

		Kvarsittning

		Rektor

		Regl. beteenden

		

		F



		5

		Snöbollskastn mot fordon

		Fråga varför

		Vuxna

		Rektor

		Föräldrar Klassråd

		Samtal

		Vuxna, skolan Föräldrar

		Skydda barn

		Vuxna som ser, klander

		P



		6

		Snöbollskastn mot fordon

		Tillsägelse

		Vuxen

		Rektor

		Elevråd

		Tillsägelse

		Vuxna

		Regl. beteenden

		Egen vilja

		P



		7

		Stjäla

		Tillsägelse, förklara

		”Man”

		Personalen

		Barn som ber snällt

		Prata med dom

		Rektor Föräldrar

		Reglera samvaron

		Lyder/fängelse

		F



		8

		Skadegörelse

		Böta Ta fast dom

		

		Kommunen

		Klassråd Rektor

		Tillsägelse Brev hem

		Rektor Föräldrar

		Förhindra dumt beteende

		Anger

		P



		9

		Spark, slag

		Prata, första och förklara

		Vuxna

		Personalen

		Klassråd- elevråd-rektor

		Måste medföra konsekvenser

		Vuxna

		Reglera beteende Skydda barn

		Fröken Grupptryck

		P



		10

		Kasta mat

		Tillsägelse

		Fröken

		Rektor

		Nej

		Kvarsittning Tillsägelse

		”Man”

		Bra att ha

		Vet det

		F



		11

		Stenkastning mot person

		Tillsägelse

		”Man”

		Läraren

		Tveksam Klassråd?

		Tillsägelse Ringa hem

		Rektor Föräldrar

		Regl. beteende

		Klander obehagligt Pappa

		P



		12

		Stenkastning mot person

		Tillsägelse fråga varför

		Barn - Fröken

		Fröken, rektor kommun

		Barn Rektor

		Tillsägelse

		Fröken Rektor

		Regl. beteende

		Följer regler

		F



		13

		Retas

		Hämta hjälp Tillsägelse

		Vuxen

		Den som byggde skolan

		Klassråd Rektor

		Skäll

		Rektor

		Regl. beteende

		Förstår regler

		P



		14

		Slag

		Hämta hjälp

		Fröken

		Rektor, fröken

		Barnprotester, fröken, rektor

		Lägga sig i Tillsägelse

		Fröken

		Skydd för barn

		Lärt sig eget tänkande

		P



		15

		Mobbing

		Hämta hjälp Tillsägelse

		Barn - vuxen

		Vuxna och lärare Barn - elevråd

		Elevråd - rektor

		Tillsägelse

		Vuxen

		Ordn. i tillvaron Regl. beteende

		Vet det. Lär av andra

		F



		16

		Osämja

		Behöver hjälp

		Vuxen - barn

		Rektor

		Vet ej

		

		

		Skydda barn Regl. samvaro

		Samtal om regler

		P



		17

		Stjäla

		Prata och begära nytt

		”Man”

		Rektor

		Vet ej

		Förklara sig

		Rektor

		Skydda barn Regl. samvaro

		Fröken har sagt det

		F



		18

		Brott mot skolgårdsregel

		Tillsägelse

		Barn - fröken förälder

		Fröken, rektor

		Rektorn

		Tillsägelse

		Rektor

		Regl. beteende

		

		P



		19

		Dumhet mot yngre barn

		Tillsägelse

		”Man”

		Majoritetsbeslut

		Vuxna

		Andra visar rätt beteende

		Gruppen

		Skydda barn Regl. beteende

		Respekt för vuxna

		P



		20

		Dumhet mot yngre barn

		Prata med den skyldige

		”Man”

		Vaktmästaren

		Vet ej

		Tillsägelse Skäll

		

		Regl. beteende

		Vill ej ha skäll

		P





Tolkning av analysschema


Kolumn 1-3 är hämtat från bildmaterial.


Kolumn 1: Omoralisk handling enligt teckning.


Det är femton barn som ritar beteenden mot andra och resten anger olika former av skadegörelse. Dessutom framkom i intervjuerna andra beteenden som barnen vet är fel t.ex. skolk, prat på lektion, inte lyssna på fröken, ta med godis och att gå utanför skolgården. Min tolkning är att dessa handlingar berör barnen och är viktiga för dem.


Kolumn 2: Hur ska man stoppa beteendet? Jo, genom att på olika sätt reagera på beteendet. Jag kan utläsa att det är viktigt att reagera på dessa beteenden.


Kolumn 3: Vem/vilka ska göra detta? Jo, den som ser. Det kan vara ett barn eller en vuxen. Viktigt att det finns vuxna att tillgå, eftersom flera barn föreslår vuxenhjälp.


Av kolumn 1-3 kan jag se vilka beteenden som är angelägna att reagera på, samt att det är mycket viktigt för barnen att någon finns till hands och stoppar detta. Jag tror att det är en trygghet för barnen själva. Dels att någon tydligt visar vad som är rätt och fel, vilket är lika med normöverföring och dels för den personliga säkerheten. Dessutom visar bilderna att några barn tänker i termerna klander och straff, medan andra tycker att man ska prata och förklara. Elev 9 har också försökt förklara varför killen slår den andre. Försök att se bakom själva beteendet visar prov på inlevelseförmåga och att eleven utvecklas i det moraliska tänkandet.


Kolumn 4-9 härrör från intervjusvaren.


Kolumn 4: Vem tror barnen avgör rätt/fel och bestämmer reglerna?


Det är sjutton barn som anser att vuxna beslutar om regler. Två av barnen tror att man genom elevrådet kan besluta om en regel. En svarar att det är majoritetsbeslut. Det är 17 av 20 som ser de vuxna som auktoriteter.


Kolumn 5: Förhållandet förändras en del när det gäller möjligheten att påverka eller förändra en regel. Här är det två barn som tror enbart vuxna, medan fyra svarar vet ej. Fjorton barn tror att de genom klassråd-lärare-elevråd kan påverka situationen. Trots detta tror de i alla fall att det är rektorn som i slutänden avgör.

Det finns skäl att fundera över varför barnen tror olika fastän alla deltar i samma klassråd, de kanske ännu inte är mogna för den formen av ansvar. Föregående teorier beskriver att i början av utvecklingen upplever en del barn regelförändringar som regelbrott och detta kanske är en förklaring till varför två svarat nej.


Kolumn 6: Hur får man nu barn att ändra sitt beteende och vilken påföljd/konsekvens tror de är bra för att uppnå detta?


· Tillsägelse / klander
12 (ingår tre som lagt till kontakt med hemmet)


· Prata förstånd / samtala
3


· Fråga varför
1


· Visa rätt beteende
1


· Konsekvenser är viktigt
1


· Straff: kvarsittning
1


Återigen tecken på att barnen tror på och behöver konsekvenser som reglerar deras beteenden.


Kolumn 7: Vilken auktoritet ska göra detta?

Vuxna (skolpersonal + föräldrar)
15


Andra barn + vuxna
1


”Man” (ej definierat)
1


Gruppen som normbildare
1


Vet ej
2


Majoriteten ser vuxna som auktoriteter som kan få barn att ”lyda” Några barn har börjat inse den egna och gruppens betydelse för samvaron. På väg från egocentriskt stadium till mer sociocentriskt eller för att uttrycka det med Kohlbergs nivåer - från premoralisk till konventionell mognadsnivå.


Kolumn 8: Behövs regler? På den frågan har alla svarat ja, även om motiveringarna skiljer sig åt. Regler är till för att skydda barnen och för att avhålla dem från att göra dumma saker. De garanterar också samvaron i klassrummet, enligt barnen. ”Annars skulle alla göra som dom ville”, är ett av svaren.


Jag rekommenderar att läsa svaren på fråga 5 för att få en uppfattning om barnens syn på en skola utan regler och konsekvenser. Detta tror jag är ett tecken på att barnen ännu inte gått från en heteronom till en autonom hållning, även om flera av barnen är på väg. Det viktiga är dock att de inser reglernas betydelse för den egna personen.


Kolumn 9: Varför håller barnet sig till reglerna?


Några uttrycker att de vill undvika straff eller klander eller för att fröken har sagt det. Andra säger att de lärt sig hur man gör och förstår reglerna själva nu. Grupptryck nämns också. Här kan jag se att för några barn i gruppen är konsekvensen av handlingen fortfarande viktigast. Resten av gruppen tror jag befinner sig på den konventionella nivån, t.ex. stadium tre där man vill vara till lags och gör som fröken eller föräldern har sagt.


Kommentar


Det jag först och främst kan utläsa är alltså att barnen tycker det är viktigt med regler och att konsekvenser från vuxenauktoriteter oftast är det som styr beteendet. I detta fall ser jag en stor samstämmighet mellan bilderna och intervjusvaren. Det kunde ju ha varit så att barnen uttryckt ett i bilden, men något annat i den muntliga delen. Så är inte fallet, anser jag. För barn som fortfarande befinner sig på det egocentriska stadiet eller den premoraliska nivån betyder tydlig regel/norm och klander eller straff av en vuxenauktoritet, att man avhåller sig från att göra ”dumheter”, vilket också undersökningsmaterialet visar. Efter hand börjar man själv förstå att vad reglerna innebär, att de har betydelse för den egna individen t.ex. skydda och hjälpa. Några barn uttrycker just detta, att de börjat förstå reglerna bättre: ”Jag förstår reglerna bättre nu när jag är stor”, säger elev 13. Här tänker jag på vad forskarna säger om att det är en nödvändig del av utvecklingen med auktoritet - regel - konsekvens innan man själv har en inre förståelse för rätt/fel. Detta är också en förutsättning för att kunna gå vidare mot en inre förståelse. På vägen dit får grupptrycket större betydelse än förut, vilket också flera av barnen uttrycker. Då kan de börja förstå att vuxnas regler inte är någon ”helig” lag, utan går att påverka. Jag tolkar undersökningen som att det är då som barnen kan börja förstå möjligheterna med klassråd/elevråd.


En regelfri skola skulle, enligt barnen, medföra att alla skulle göra precis som de ville. ”Det skulle bli väldigt trassligt, pratigt och dom skulle slåss” säger elev 17. Ingen uttrycker något positivt med detta, utan anser att regler behövs. De flesta är alltså ännu inte medvetna om att de gör egna moraliska val som alltid får vissa konsekvenser, men de uttrycker vikten av att någon ser och reagerar på ”felbeteenden”.


Det finns dock barn som påpekar att de börjat tänka själva nu t.ex. elev 14 (se s. 22). Jag tycker att elev 19 uttrycker något väsentligt:


”Först är det någon som lärt sig, som på lekis med gränser och så. Sen förstår man”. Jag tycker att detta visar hur viktigt det är att styra in barnen på rätt beteenden redan från tidiga år. Då har de chans att lära sig regler och normer, som i sin tur skapar trygghet och säkerhet i hur man beter sig. Sen kan man börja förstå och tänka själv.


Utöver att få ett speciellt straff eller klander av vuxna, så tycker majoriteten att det räcker att prata med barnen som gör fel: ”För barn lyder vuxna”, säger någon. Det kraftigaste barnen vill ta till är klander av rektor. Pojken med åsikter om majoritetsbeslut uttrycker det så här: ”Jag visar respekt för vuxna. Dom har makt”. Här finns en del som får mig att tänka på Kohlbergs stadium 4, men jag känner inte eleven så väl att jag kan placera honom där.


Själv tycker jag att barnen sammantaget räknar upp en hel del beteenderegler som de lärt sig, utan att det står på någon regellista. De lär av fröken och andra vuxna som säger till när någon handlar orätt. Äldre kamrater och kompistryck är också normgivande. Man vill inte bete sig annorlunda. Här kan jag se att gruppen som positiv förebild är otroligt viktig och att moralutveckling sker tillsammans med andra. Precis som jag skrivit i teoridelen. Min tanke är att dessa barn har många tydliga vuxna i omgivningen. Vuxna som bryr sig. Det inger trygghet att bli sedd, även om det gäller en situation där jag handlar fel. Kanske det är sistnämnda som förvånat mig mest. Just att barnen, även i den åldern, är så pass beroende av vuxna. Signalerna är mycket tydliga för mig. Vuxna måste finnas ute på rasterna, både som positiv förebild och den som reagerar på ”dumheterna”.


Vi vuxna kanske inte behöver vara så rädda för att vara auktoriteter. Vi kanske bör inse att det behövs. Det viktiga är att vi inte kräver någon slags blind lydnad som kväver barnets person och hindrar en gynnsam utveckling av det moraliska tänkandet.




Slutord


Jag har i uppsatsen försökt visa att läraren kan använda forskning och kunskap för att vägleda eleverna i deras moraliska tänkande. Vi kan lära oss se skillnad mellan den enskilda handlingen och tänkandet som ligger bakom. Enligt det kognitivt utvecklingspsykologiska betraktelsesättet är det inte den enskilda handlingen som är moralisk eller omoralisk, utan det är tänkandet bakom handlingen som gör den till rätt eller fel. Detta moraliska tänkande genomgår en successiv förändring och passerar för utvecklingen nödvändiga stadier, enligt den forskning jag redovisat. Jag vill dock påpeka att de åldrar som nämns är mycket individuella och beroende av många faktorer. Piaget lade stor vikt vid utvecklingen av det logiska tänkandet, men senare forskning har visat att omgivningens påverkan spelar stor roll t.ex. lärarens förhållningssätt och samspelet i klassen.


Det jag skrivit visar att utvecklingen av moraliskt tänkande handlar om ett långsiktigt arbete, en successiv kunskapsutveckling, för att individen ska kunna gå från en heterogen till en autonom hållning i moralfrågor. Jag har, enligt redovisad forskning, visat att ett entydigt och okomplicerat regelsystem som vuxna kärleksfullt värnar om med beröm eller klander, är ett nödvändigt stadium innan barnet själv bildat sig en inre uppfattning i moraliskt handlande. Den medvetne läraren ska sen, för att utveckling ska ske, se när det är dags att överlåta mer och mer ansvar för samvaroregler till eleverna. Detta är ett förhållningssätt som hela skolans personal bör ha diskuterat och bestämt sig för att arbeta efter.


De vuxna i skolan bör alltså både se, höra och reagera på vad som händer ute på skolgården, men också arbeta aktivt med dessa frågor i ett tillåtande klassrumsklimat. Att ge chans till reflektion och utveckla medvetenheten om att vi gör dessa moraliska val, samtidigt som vi övar förmågan till empati och inlevelseförmåga, påverkar det moraliska tänkandet i gynnsam riktning.


Medvetenheten om att det, enligt redovisad forskning, finns ett mönster i utvecklingen av det moraliska tänkandet kan vara ett stöd för läraren. Sättet att tänka kanske är normalt för åldern även om den vuxne anser det felaktigt. Det är då inte meningsfullt att ”pracka på” eleverna en annan åsikt för att man så gärna vill att ens elever ska tänka rätt. Mognaden tillåter då inte någon inre förståelse av detta. Vi kan bara försöka utmana deras tänkande snäppet ovanför där de befinner sig, vilket Kohlberg anser är nödvändigt.


Eleverna har även behov av att identifiera sig med etiskt goda förebilder och få uppleva samarbete och demokratiskt handlande i vardagen för att lära sig vad rättvisa, jämlikhet och ansvar innebär. Samarbete med jämlikar och ökat ansvarstagande genom arbete i klassråd/elevråd ger ökade förutsättningar för utvecklingen. Detta resultat kom jag också fram till i min undersökning, liksom att alla barn ännu inte insett att de själva kan ta ansvar för sina handlingar.


Målet är, enligt mitt sätt att se, att eleverna lär sig göra egna val och grundar sin inställning till rätt och fel på en inre förståelse. Med tydliga grundnormer och vuxna som bryr sig kan vi skapa trygga individer som på ett positivt sätt frigör sig från ”passiv lydnad” och istället gör egna ställningstaganden grundade på gemensamma värderingar. För detta krävs dock medvetna och lyhörda vuxna som vågar vara auktoriteter, men också vågar släppa fram tänkande och ifrågasättande elever.


Om vi på den egna skolan kan komma fram till gemensamma grundnormer som är väl förankrade i läroplanens humanistiska grundsyn och människorna omkring eleverna, så tror jag inte att vi behöver alla dessa ”man-får-inte-regler” där efterlevnaden ska kontrolleras av någon. Ett undantag är de yngre barnen som, både forskning och min undersökning visar, behöver handfast stöd med regler och konsekvenser för att lära sig vad som är rätt och fel. Dessa regler kan dock vara mer positivt formulerade, alltså visa hur vi ska bete oss.


Till sist vill jag säga:


– Glöm inte att utvecklingen av det moraliska tänkandet måste ha näring för att utvecklas i rätt riktning! Då är det möjligt att stärka utvecklingen från regelstyrning till inre förståelse.




”Jag tycker att barn som slåss mycket borde komma till någon som dom kan prata med. Dom kanske har det svårt hemma. Då kan det bli så fast de inte menar det.”
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� Citaten av Piaget är hämtade från T. Lindsteins essä i ”Normer och normlöshet”.


� ”Normer och normlöshet” 1980.


� Bergling 1982, gäller samtliga sidanvisningar i detta stycke.


� Bergling 1982.


� Ur ”Det rätta eller de goda?” av O. Sigurdson 1994.


� Uppgifter och sidhänvisningar från Bergling 1982.


� ”Läraren och klassrådet” och ”Vi och vårt klassråd” (1981).


� Uppgifter och sidhänvisningar nedan från Bergling 1982.


� ”Normer och normlöshet” 1980.


� Ur ”Normer och normlöshet” 1980, s. 76-92.


� Almén - Furenhed - Hartman 1994, s. 170.


� Bergling 1982.


� Almén - Furenhed - Hartman, 1994.
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