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Sammanfattning 
 
Detta är ett arbete som visar en del av de teorier som finns inom moralutvecklingen idag. 
Tyngdpunkten har lagts på Lawrence Kohlberg och hans stadieutveckling. Därtill kommer 
kritiker till dessa teorier att tas upp. Nancy Eisenberg och Carol Gilligans ”bry sig 
om”-perspektiv på moralutveckling kommer att ställas mot Kohlbergs mer rättviseinriktade 
teoristadier. De forskare som även kommer att tas upp är bortsett från ovannämnda, Earl 
Barnes, Margaret Schallenberger, vilka var de första som forskade i om barn hade en moralisk 
utveckling. Jean Piaget, vilkens teorier ligger till grund för Kohlbergs stadier och John C. 
Gibbs, som har delat upp Kohlbergs stadier i ett mer existentiellt utvecklingsschema kommer 
även att diskuteras. Dessa kommer att presenteras i kronologisk ordning. 
 
En undersökning gjord i England bland femåringar tas även upp vilken ska granska giltigheten 
i teorierna, samtidigt som resultatet ska tolkas och ses ur två perspektiv. Eisenbergs ”bry sig 
om”-perspektiv, vilken undersökningen är baserad på, ställs i jämförelse med Kohlbergs 
rättviseanpassade utvecklingsteori. Resultatet av undersökningen visar att teorierna stämmer 
överrens med verkligheten, men med kritikernas tankar i beaktande. Det visade även en 
skillnad i utveckling mellan pojkar och flickor. 
 
Denna uppsats är en teorigrund för vidare studier och handling inom detta område. 
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Bakgrund 
 
Människan utvecklas hela tiden, både fysiskt och psykiskt, speciellt barn och ungdomar. Den 
fysiska utvecklingen är lättare att betrakta eftersom den oftast är visuellt betraktningsbar. Inne i 
”sinnet” hos individen är det svårare att se vad som pågår. Detta är en av orsakerna till att jag 
har valt detta ämne att skriva om. Den moraliska utvecklingen består i och för sig av mycket 
mer än det jag kommer att ta upp, för jag har riktat in mig på de kognitiva forskarna och med 
hjälp av deras resultat ska försöka att beskriva hur denna utveckling fortlöper. 
 
Varför är då detta relevant att veta för en pedagog? 
 
Enligt Lpo-94 så ska vi: 
 

”ge eleverna kunskaper och färdigheter och, i samarbete med hemmen, främja 
deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmed-
lemmar.”(s. 2) 

 
I kapitel 1 i Lpo-94, ”Skolans värdegrund och uppgifter”, så står det vidare att ”skolan skall 
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en 
som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten 
för vår gemensamma miljö”. 
 
Hela det ovanstående kapitlet genomsyras av olika aspekter på hur vi ska se på människan. 
 
För att uppnå allt detta så har vi som pedagoger en skyldighet att ha en förståelse för hur 
barnens tankegångar är ”byggda” och med hjälp av detta arbeta sig fram, tillsammans med 
barnen, till en ökad moraluppfattning. Jag har medvetet inte tagit upp hur man kan arbeta med 
moral eftersom jag tror att arbetssätten kan uppnå dessa mål om läraren själv uppvisar en tro på 
dem. Om man vet en viss teori bakom den utveckling som förekommer så kan läraren ha med 
det i sina tankar när den genomför sitt samarbete/arbete med barnen. 
 
Slutligen kan man ju fråga sig vad moral egentligen är. Under ordet ”moral” i uppslagsverket 
”Respons” så står det följande: 
 

”Uppfattning om rätt och orätt som styr en individs el en grupps handlingar. Vanl. 
skiljer man på moral och etik: moralen tar sig uttryck genom en individs el grupps 
faktiska handlingssätt, medan etiken är deras reflektioner över det berättigade i 
detta handlingssätt, d.v.s. över giltigheten i olika normer.” 
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Syfte 
 
Vad vill jag göra? 
I den här uppsatsen ska jag titta närmare på en viss del av den forskning som idag finns. Jag 
kommer att beskriva olika synsätt på den moraliska utvecklingen. Finns det egentligen någon 
generell utveckling inom detta område? Kan vi som pedagoger ta hjälp av den forskning 
som finns idag? Hur tänker barn när de handlar som de gör? Finns det egentligen något 
samband mellan genomförandet av handlingen i tanken och i verkliga livet? 
 
Detta är stora frågor och fler frågor och svar hoppas jag ska kunna komma upp genom denna 
uppsats. 
 
För att kunna genomföra det som står i Lpo-94 så krävs ibland en teoribakgrund, vilket jag 
anser nödvändigt i det här fallet. Det är sällan det går att genomföra en praktisk handling utan 
någon tankar bakom och den här uppsatsen ska vara en hjälp till att få en grund att stå på som 
pedagog. 
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Metod 
 
Litteraturgenomgången beskriver olika forskares syn på den utveckling som sker hos 
individen. Detta är en grund för vidare arbete med moraliska frågor. Jag har även gjort en 
undersökning i England, på min utlandspraktik, vilken kommer att visas efter litteratur-
genomgången. En tolkning av denna är det vidare steget för att få prova själv hur det går till att 
förstå sig på tankarna bakom handlandet. Hela arbetet avslutas med en diskussion där jag 
försöker knyta ihop uppsatsens innehåll och frågor. 
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Litteraturgenomgång 
 
Forskningen som nedan kommer att beskrivas är den kognitiva forskningen, där handling och 
tanke är viktig. En annan inriktning är den psykoanalytiska, vilken Sigmund Freud har stort 
inflytande i. 
 

1. Den kognitiva forskningen: 
 
Den första forskningen 

”Den här traditionen bygger på förutsättningen att barnens moraliska utveckling 
speglar den kognitiva utvecklingen … ofta beskrivna som en utveckling i olika 
stadier.” Ur Evenshaug, Hallen 1992, s. 420. 

 
Barns moraliska utveckling har både Jean Piaget och Lawrence Kohlberg sina teorier om, men 
det finns både föregångare och efterföljare till dess. Speciellt Kohlbergs teorier har i efterhand 
undersökts, vidareutvecklats och kritiserats, både positivt och negativt. Här kommer jag att ta 
upp sju stycken forskares teorier i kronologisk ordning. Detta för att även visa hur tankar hela 
tiden utvecklas. 
 
En av de första nerskrivna undersökningarna inom detta område har Earl Barnes och Margaret 
Schallenberger stått för. Barnes (Bergling 1982 s. 12) forskade i hur barn såg på rättvisa och 
med hjälp av en undersökning där 2000 barn mellan 7-16 fick skriva uppsatser om rättvis 
bestraffning och 2000 barn fick skriva om orättvis bestraffning. Det Barnes kom fram till var att 
barnens bedömning var beroende på vad auktoriteterna i samhället sa. Barnen såg deras 
handlande som rätt utan att kritiskt granska det (jämför Kohlberg nivå 1). Forskningen visade 
även att barnen ansåg att fel handlande skulle bestraffas. 
 
Schallenberger var den första vilken använde sig av moraliska dilemman.1 (Se Kohlberg) Hon 
lät ungefär 3000 barn mellan 6-16 skriva ett svar på ett så kallat moraliskt dilemma. Schal-
lenberger fann genom denna forskning det Piaget senare kallade ”moralisk realism” (se Piaget). 
Hon fann att de yngre barnen bedömde efter effekten av handlandet medan de äldre även tog 
med avsikten bakom i betänkandet. Hon lade även märke till att om ett barn handlade orätt och 
effekten uteblev, så ansåg de yngre barnen att det inte var fel, medan de äldre ansåg att det 
orätta handlandet var fel. 
 
Schallenberger var även den förste att beskriva utvecklingen genom nivåer. Hon hade 3 nivåer 
som skiljer barnens tankar kring straff. På nivå 1, ”lika för lika”, så ska handlingen bestraffas 
om resultatet av handlingen varit orätt. Alla sexåringar ansåg att aga var det rätta straffet. På 
nivå 2, ”straff som allmänprevention”, så ansåg barnen att den skyldige ska straffas på ett 
sådant sätt så den inte gör om det igen. Den sista nivån, ”bedömning efter motiv”, beskriver 
barn som även tar med motivet till den felaktiga handlingen med i bedömningen av straff. 
 
Jean Piagets tankar om barns moraliska utveckling 
Barn upp till 3-4 år ansåg Piaget vara ”premorala”, vilket betyder att barnen inte i denna tidiga 
ålder förstår sig på regler, vilket, i sig, leder till att de inte reflekterar över dem. (Bee 1992 sid. 
464ff.) 

                                                 
1 Problemlösning genom små berättelser. 
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Det heteronoma stadiet 
 
Det första ”riktiga” steget kallas ”moralisk realism” och gäller barn från ungefär 3 till 6 år. I 
denna ålder är barnen moral absolutister och anser att regler är heliga. Ingenting kan ändra de. 
Barnen anser att allt är svart eller vitt. De ser inte nyanserna i bilden. Det är konsekvensen av 
handlandet som döms, inte de bakomvarande faktorerna. Till exempel så är det värre om ett 
barn råkar tappa fem glas i golvet, än om ett annat barn, med avsikt, slänger ett glas i golvet. 
Barnet anser också att om en regel, som är skapad av en auktoritet,2 bryts, så ska den skyldige 
straffas. 
 
Det autonoma stadiet 
 
Omkring sjuårsåldern så börjar barnen att förstå att regler kan ändras, att de inte är definitiva. 
Till exempel i spel och lekar så kan nu reglerna ändras om alla, eller en majoritet, är med på det. 
Även tanken bakom handlandet börjar i den här åldern tas med i bedömningen om någon gjort 
något de inte skulle. 
 
Det som idag är aktuellt av Piagets forskning är att individens moralbedömningar utvecklas, 
och att man inte ska se på utvecklingen med hjälp av stadier utan som en utvecklingsdimension, 
ett sammanhang. 
 
Kohlbergs utvecklingsteori 
Lawrence Kohlberg, född i Bronxville 1927 USA, har genom inspiration av Piaget, kommit 
fram till ett schema som kan sättas in i Piagets teorier om heteronom och autonom moral. 
Kohlbergs stadieutveckling bygger på undersökningar som han under tjugo år försökt utveckla 
till en så säker metod som möjligt. (Bergling 1982 sid. 32) Det var genom resultaten av hur 
försökspersonerna svarade på olika moraliska dilemman (se Schallenberger) som han byggde 
upp sitt teorischema. Det var 1958 som Kohlberg kom med sin första avhandling, vilken senare 
har vidareutvecklats och förfinats. 
 
Kohlberg har delat upp sin teori i tre nivåer med två stadier på varje nivå. (Evenshaug, Hallen 
1992 sid. 424ff. och Bunkholdt 1995 sid. l30ff.) 
 
A. Den prekonventionella nivån 
 
På denna nivå är handlingarna baserade på hur omgivningen, auktoriteterna reagerar. Är det 
med straff eller belöningar? Barnen lär sig vad som är rätt eller fel, av till exempel föräldrar, så 
det till det yttre stämmer överrens med etiska regler, men de har inte några inre moraliska 
förpliktelser, tankar. 
 
1. Heterogen moral (Straff och lydnad) 
 
Här bedömer barnen, i likhet med Piaget, efter vad auktoriteten säger (föräldrar gud). Anser en 
förälder att en handling är fel, så är den fel, men om en handling besvaras med positiva 
reaktioner från föräldern så är den rätt. 
 
2. Individualism, instrumental avsikt och vedergällning (Utbyte) 

                                                 
2 T.ex. föräldrar eller gud. 
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Inom detta stadium så gäller kortfattat uttrycket ”Öga för öga tand för tand” eller med ett barns 
ord ”Slår du mig så slår jag dig”. Det kan även handla om vanlig byteshandel, som till exempel 
”Du får låna min bil om jag får ha gungan”. 
 
Barnet är på dessa två stadier mer intresserat av det som på kort sikt kan leda till personlig 
tillfredsställelse. Moralen i detta stadium är att man själv vill uppnå fördelar med tanken på att 
andra också har sina intressen att bevaka. 
 
Den prekonventionella nivån anser Kohlberg omfatta tiden upp till att barnet är tio år.(, men det 
finns kritik till detta.) 
 
B. Den konventionella nivån 
 
På denna nivå påverkas handlandet hos individen av relationer till personer i den närmaste 
omgivningen och av den sociala ordningen i samhället. Det agerar efter vilka rollförväntningar 
som förväntas av det i den situation de befinner sig i för tillfället. Till exempel bror, dotter, elev 
eller vän. 
 
3. Ömsesidiga förväntningar, personliga relationer och interpersonell konformitet (Snäll 
pojke/flicka) 
 
Individen börjar här värdera avsikten bakom handlingarna och inte bara konsekvenserna. Inom 
detta stadium så döms inte ett barn som råkar slå sönder ett glas, eftersom avsikten inte var ond. 
Medan ett barn som med avsikt slänger ett glas i marken döms efter det. Detta tänkande skiljer 
sig från stadium 1, eftersom då såg inte individen någon skillnad mellan dessa två handlingar. 
Båda var lika dåliga. 
 
4. Sociala system och samvete (Lydighet) 
 
Individen är fortfarande kvar i sitt anpassande av roller, men börjar få förståelse för att om ett 
samhälle ska fungera så krävs lagar. Barnet gör sin ”plikt” och följer lagarna, för det vet att 
vissa lagar är till för att förhindra vissa beteenden(våldsbrott, stöld etc.). 
 
C. Den postkonventionella nivån (Den principiella nivån) 
 
På denna nivå utsätts auktoriteterna för kritik av individen. Man reflekterar över normerna och 
de styrande makterna. Det är nu som den inre, egna moralen skapas hos individen, oberoende 
av vad samhället återspeglar. 
 
5. Nytta och individuella rättigheter (Socialkontrakt) 
 
Vad som är rätt eller fel bedöms här efter vad som är nödvändigt för ett samhälle att fungera och 
med hänsyn till mänskligheten. Individen inser nu att de flesta lagar och regler är relativa och är 
olika beroende på vilken kultur eller social gemenskap det handlar om. Det är även möjligt, 
anser individen, att dessa relativa värderingar kan förändras genom rationella överväganden 
omkring vad som är bäst för människorna och/eller det allmänna samhället. 
 
Vissa saker anses däremot vara okränkbara och det är livets värde och den enskilde individens 
frihet. Detta oberoende av vad majoriteten säger. 
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6. Den universella etiska principen (Principiell etik) 
 
Individen handlar här efter egna etiska principer, vilka styrs av samvetet. Kännetecken för dess 
principer är att de är logiskt begripliga, konsekventa och alla förstår dem. Till exempel rättvisa, 
alla lika inför lagen och respekt för människans värde. Ett samhälles lagar accepteras om de 
bygger på liknande principer. Men om lagen och den enskilde individens moral går åt olika håll 
så följer individen vad den själv anser vara rätt. 
 
Exempel på hur det kan låta på de olika nivåerna. 
 
Citat ur L. Gill & C. Magee 1997 [On-line] 
 
”Stage 1: I do not say bad words because if I do, my mommy will get mad at me.” 
”Stage 2: For a cookie, I will pick up my toys.” 
”Stage 3: I do not eat in class because my teacher does not like it.” 
”Stage 4: I do not talk during a fire drill because that is one of the rules.” 
”Stage 5: I pay taxes because it is the law” 
”Stage 6: I pay taxes not because it is the law, but because it is the right thing to do.” 
 
Stadium i relation till ålder 
 
När är då individen på den prekonventionella nivån? Kohlberg och andra forskare har under-
sökt detta och har funnit att nivå ett avtar under skolåren och när barnet blivit ungdom så 
övergår det till nivå två (stadium 3 och 4). De övre stadierna i nivå 3 nås sällan av någon individ 
överhuvudtaget. (Evenshaug, Hallen 1992) 
 
Denna tabell visar stadierna i relation till åldern.3 

 
Age     Stage     
 1 1-2 2 2-3 3 3-4 4 4-5 5 
6 (lst grade) 10 % 70 % 15 % 5 % - - - - - 
9 (4th grade) - 25 40 35 - - - - - 
12 (7th grade) - - 15 60 25 - - - - 
15 (10th grade) - - - 40 55 5 - - - 
Adults (parents with an average age 
about 40) 

   1 15 70 11 3  

Källa: Walker, de Vries, & Trevethan, 1987 Table 1, p. 849.4 

 
Universalismen 
 
Kohlberg ansåg att hans moralutvecklingsteori var giltiga i alla länder, för både pojkar och 
flickor. Bergling (1982) undersökte detta och fann att Kohlbergforskning genomförts i en rad 
länder. Bortsett från Kohlbergs hemland, USA, även Bahamas, Brittiska Honduras, Kanada, 
Israel, Mexico, Storbritannien, Taiwan och Turkiet. Denna forskning visar att individen når ett 
högre stadium i samband med åldern. Detta gäller endast stadierna 1 till och med 4. De sista två 
stadierna var väldigt sällsynta, vilket jag tidigare påpekat. 

                                                 
3 The developing child, Bee Helen, 1992, Sjätte upplagan 
4 The developing child, Bee Helen, 1992, Sjätte upplagan, 

 10



Sammanfattning 
 
En kort beskrivning av Kohlberg teori är att den är in delad i 3 nivåer med 2 stadier på varje 
nivå. Den kan beskrivas som en trappa, för enligt Kohlberg så är man tvungen att gå igenom 
alla stadier. Individen kan inte gå från stadium 3 till 5 i sin utveckling (Se Gibbs). Kohlberg 
anser även att stadierna är universella, det vill säga lika över hela världen. 
 

2. Kritik av Kohlbergs teorier 
 
Kohlbergs teorier har blivit testade över 1000 gånger (Bee 1992) och det har hela tiden 
utvecklats nya teorier, men trots detta så har Kohlbergs moralutvecklingsteorier stått sig ganska 
bra. Det verkar finnas en klar utveckling hos individen inom moralområdet och den verkar även 
vara universell, men Bergling har skrivit (1982 sid. 47ff.) att beroende på vilken kultur, religion 
och samhällssyn individerna i undersökningen hade så uppnådde de olika stadier. Detta har 
även Stanley Hauerwas kritiserat. (Sigurdson 1994 sid. 23) Moral är enligt Hauerwas beroende 
på i vilket socialt sammanhang det används. Beroende på om man är ”kristen, muslim, buddhist 
eller liberal kapitalist” (Sigurdson 1994 s. 23) så är den moraliska utvecklingen olika. Det finns 
inte en enda moralisk utveckling som täcker alla sociala sammanhang. Ett exempel som tas upp 
av Hauerwas är att Kohlberg ofta har hänvisat till att Martin Luther King är en typisk stadium 
6-individ, men han skulle aldrig ha uppnått stadium 6 om han bara hade följt Kohlbergs 
rättviseprincip, anser Hauerwas. Martin Luther King blev formad av den svarta amerikanska 
kristendomens språk, vilket var det sociala sammanhang han befann sig i. Både Hauerwas och 
en forskare vid namn R. S. Peters anser att det finns en ”pluralisk moraluppfattning där man kan 
tänka sig att det finns andra moraliska principer än rättvisa och att det kan finnas olika upp-
fattningar om vad det är att handla moraliskt. Moralen förutsätter därför en vision av det goda, 
och inte bara en princip om det rätt”, vilket Kohlberg mer har riktat sig mot. 
 
Kritik har även riktats mot att det inte finns något sammanhang mellan att resonera om 
moraliska dilemman och hur individen skulle reagera i det verkliga livet, i en verklig situation. 
(Bee 1992) 
 
Det finns också frågor kring varför det är så få tonåringar och vuxna som når upp till nivå 3 
(stadium 5 & 6). De flesta hamnar inom ramarna till stadierna två till fyra, vilket visar att de två 
översta stadierna är väldigt sköra(se Gibbs). 
 
Nancy Eisenberg 
 
Kohlberg skriver (Bee 1992 sid. 473) att hans forskning och moralteorier handlar om rättvisa,5 
vilket enligt kritikerna bara är en del av vad moral handlar om. Till exempel goda gärningar, 
vilket har tagits upp av en forskare vid namn Nancy Eisenberg. (Bee, 1992, s. 473) Hon har 
riktat in sin forskning och sina dilemman mot hur en individ handlar om den har egna indivi-
duella mål och detta ställs mot att någon behöver hjälp. Hon har sedan med hjälp av resultaten 
gjort en liknande stadieutvecklings tabell, som Kohlberg gjort. (Jag har här valt att inte 
översätta stadiernas överskrifter. Detta på grund av att jag skulle kunna översätta fel, vilket 
skulle kunna leda till missförstånd.) 
 

                                                 
5 Att göra fel. T.ex. att stjäla, straff - belöning och att inte lyda lagar. 
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Stadium 1: Hedonistic, self-focused orientation. 
 
Barnet handlar på detta stadium på ett egocentriskt sätt, i stället för moraliskt. Till exempel ”I’d 
help because she’d help me the next time.” eller ”I won’t help because I’ll miss the party”. 
Förskolebarn och yngre grundskolebarn brukar handla på detta vis. 
 
Stadium 2: Needs-orientated orientation. 
 
Barnet ser på situationen efter vad den andra personen behöver. ”She is hurt”, ”She’d feel better 
if I helped”. Detta oberoende på om barnet hade ett annat mål vid tillfället. Det finns inga bevis 
som visar att det är av sympati barnet handlar. Inte heller att barnet reflekterar över den andres 
roll i situationen. Vanligast på det här stadiet brukar barn i de första grundskoleåren och vissa 
förskolebarn. 
 
Stadium 3: Approval and interpersonal orientation and/or stereotyped orientation. 
 
På det här stadiet så gör barnet en god gärning för att bli omtyckt av omgivningen, för att 
omgivningen förväntar sig det av dig eller för att det är en social regel. ”They’d like her if she 
helped”, ”It’s nice to help”. Detta stadium finner man hos barn i mitten och senare delen av 
grundskolan. 
 
Stadium 4a: Self-reflective empathic orientation. 
 
Nu börjar barnet visa tendenser av sympati till det andra barnet, ”I’d feel sorry for her”, 
och/eller empati (”I’m trying to put myself in her shoes”). Detta ses oftast inte till förrän på 
”högstadiet”. 
 
Stadium 4b: Transistional level. 
 
Här bedömer individen om de ska hjälpa eller göra en annan god gärning efter vilka normer 
eller skyldigheter som existerar. De här idéerna är fortfarande inte helt säkra. Individer från och 
med slutet av grundskolan och upp till vuxen ålder brukar finnas på detta stadium. 
 
Stadium 5: Strongly internalized stage. 
 
Här börjar individen agera efter individens tro på människans rätt till ett anständigt liv och även 
för att behålla självrespekten. ”I’d feel a responsibility to help because of my value”, ”If 
everyone would help, society would be a lot better.” Det här stadiet återfinns nästan bara i 
vuxen ålder hos individen. 
 
Om man tittar närmare på vad Eisenbergs teorier säger och vilka åldrar de visar sig i, så är de 
väldigt lika Kohlbergs. Till exempel stadium 3 i Eisenbergs schema är väldigt lika Kohlbergs 
stadium 3 och börjar synas i 10-11-årsåldern precis som i Kohlbergs forskning. Det som mer 
stämmer överrens är att stadierna i båda fallen utgår från ett självcentrerat tänkande (Det som 
känns bra för mig är rätt), vilket senare leder till ett mer ”jag gör det för att andra tycker att det 
är rätt” stadium. Det avslutas i båda teorierna med ett helhetstänkande där det rätta är att följs 
sitt förnuft och samvete. 
 
Trots dessa likheter så har Eisenbergs mer sociala dilemman inte mycket att göra med Kohl-
bergs rättvisedilemman. Stadierna är relativt lika, men barn går igenom dessa stadier i olika 
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hastighet, och det Eisenberg har upptäckt, genom sin forskning, är att barnen ligger lite före i 
hennes schema i jämförelse med Kohlbergs. 
 
Eisenbergs forskning och kritik har hjälpt att vidareutveckla och bredda Kohlbergs teorier utan 
att kritisera grundtankarna i hans teorier. 
 
Carol Gilligan 
 
Carol Gilligan är en annan forskare som också kritiserat Kohlbergs inriktning mot rättvisa, men 
har även kritiserat några av grunderna i Kohlbergs teorier. Han har enligt henne inriktat sig på 
bara pojkar, och pojkarnas tänkande skiljer sig, anser Gilligan, från flickornas. (Bee, 1992 sid. 
475ff.) Pojkarnas tänkande är mer oberoende, tävlings- och rättviseinriktat, medan flickornas 
tänkande mer riktar in sig mot samhörighet, stöd från varandra och ”att bry sig om”. Alla de 
mänskliga utvecklingsteorierna är fokuserade på mannen, anser Gilligan. Detta på grund av att 
forskarna har varit och är manliga, vilket leder till ett vinklat forskningsresultat. De har sett 
verkligheten genom ”sina” ögon, vilka varit färgade, anser hon. 
 
Kohlberg är en av dessa enligt Gilligan och hon anser att frågor och dilemman är tvungna att bli 
mer anpassade till flickors utveckling och tänkande. 
 
Gilligan anser att det finns två distinkta moraliska områden. Rättvisa och ”att bry sig om”. De 
centrala synsätten inom dessa två är att inte behandla andra orättvist (rättvisa) och att hjälpa 
människor som behöver det (bry sig om). Enligt Gilligan så blir båda könen bekanta med dessa 
två områden, men hon anser att flickor mer utgår från ett, ”bry sig om” synsätt, medan pojkarna 
utgår från ett rättviseperspektiv. På grund av dessa olikheter i tänkandet så går de in i en 
situation med olika förutsättningar, vilket Gilligan inte anser att Kohlberg har tagit hänsyn till. 
 
Av det Gilligan säger kan man dra slutsatsen (Bee 1992, s. 476) att om flickorna ser på de 
moraliska dilemmana, på ett mer ”bry sig om” stadium än rättvisestadium, vilket Kohlbergs 
forskning grundar sig på, så skulle det leda till att deras mognad skulle feltolkas, eftersom 
svaren inte passar in i Kohlbergs schema (Se Kohlbergs teoriavsnitt). 
 
Forskning har visat att Gilligan har rätt när hon säger att kvinnor tänker på ett mer ”bry sig om” 
sätt, men bara bland vuxna, inte barn. (Bee 1992 sid. 477) 
 
John C. Gibbs tvåfasmodell 
 
John C. Gibbs hävdar att det finns en avgränsning mellan de fyra första stadierna i Kohlbergs 
teori och de två sista. 
 
De fyra första kallar han naturalistiska och de två sista anser han uppfylla en annan funktion än 
stadier. (Bergling, 1982 sid. 56) Dessa första stadier ”beskriver utvecklingen av människans 
spontana reflektion och tolkning av hur människolivet i allmänhet fungerar”, anser Gibbs. 
(Bergling 1982 sid. 56) När barnet är på stadierna ett till två så lever det livet med tanke på vilka 
handlingar som ger straff och vilka som ger belöningar. På stadierna tre och fyra så blir 
individen mer social och omgivningen visar uppskattning om individen visar social generositet 
och öppenhet. En anpassning sker efter detta och ska leda till stimulans av den vidare utveck-
lingen. 
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De två sista stadierna i Kohlbergs teori, vilket tidigare nämnts, anser Gibbs inte uppfylla 
kriterierna för stadier, vilka är: 
 

att stadierna bör uppvisa en underliggande generell struktur och konsekvens; 
att stadierna bör ha motståndskraft mot utsläckning eller återfall till lägre stadier, ef-
tersom det är den konsekventa utvecklingen mot högre stadier som kännetecknar sta-
diesekvensen; 
att utvecklingen ska visa en konsekvent ordningsföljd bland stadierna; och slutligen 
att det bör förekomma ett antal individer, såväl pojkar som flickor, på varje stadium. 
Ur Bergling, Moralutveckling, 1982, sid. 56-57 

 
Gibbs anser att stadierna 5 och 6 svarar på en annan fråga än ”hur”, vilket de fyra första anses 
göra. Enligt honom svarar de på frågorna varför och varthän. Dessa existentiella frågor som 
ställs på dessa två stadier kallar Gibbs för ”meta-etiska, eftersom de inte primärt försöker 
besvara frågorna om hur det mänskliga samspelet fungerar, utan i stället frågar principiellt efter 
tillvarons mening och innehåll”. 
 
Gibbs vidare kritik mot Kohlberg teorier är att han blandat in existentiella frågor i de tidigare 
naturalistiska stadierna. Därför har Gibbs gjort om Kohlbergs teori, vilken visas nedan. 
 

 
 
Det finns forskning som stöder dessa teorier. De svenska forskningsprojekten Barn och 
livsfrågor (BaLi) och projektet UBOL, vilket kom ur det föregående. Denna forskning visar att 
de existentiella frågorna spontant tas upp och behandlas, av barnen, i grundskolan. (Bergling 
1982) På grunderna av denna forskning så är det orimligt att sätta stadierna 5 och 6 (existenti-
ella) efter det Gibbs kallar de naturalistiska stadierna. Detta talar för Gibbs omarbetning av 
Kohlbergs teori. 
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Sammanfattning av forskarna 
 
Schallenberger och Barnes var de första som undersökte om barn utvecklades i tanken när det 
gäller moral. Schallenberg kom fram till tre stadier, vilka startade vid att barnet enbart bedömde 
resultatet av handlingen och sedan utvecklades mot att mer ta med motivet bakom handlingen. 
Det är här som Piagets teorier tar över. Schallenberger och Piaget har det gemensamt att de 
utgår från att barnets tankar går från ett konsekvenstänkande till ett tänkande där även tanken 
bakom tas med. Det är denna första del som Piaget kallar ”moralisk realism”. 
 
Lawrence Kohlberg utvecklade ur Piagets två stadier sitt sätt att se på det hela. Han utvecklade 
en teori som var uppbyggd av 3 nivåer med två stadier på varje. Om man jämför Piagets två 
stadier med Kohlbergs kan man se stora likheter. Piagets första stadium är hos Kohlberg nivå 1, 
vilket i hans fall är uppdelat i två mindre stadier. På denna nivå är det en auktoritet som genom 
belöning och bestraffning bestämmer rätt och fel. Piagets andra stadium är en början på nivå 2 
hos Kohlberg. Man kan se likheterna mellan dessa två, men även Shallenbergs forskning och 
nivåer har sina likheter med dessa forskare. 
 
Gilligan ansåg att Kohlbergs dilemman och utvecklingsteorier enbart var inriktade mot 
rättviseaspekten, vilket av många anses vara bara är en liten del av hela området. Hon ansåg 
även att på grund av denna rättviseinriktande forskning som Kohlberg fört, så har bedömningen 
av flickornas resultat varit missvisande. Gilligan ansåg att pojkar och flickor tänker olika. 
Pojkarna tänker på vad som är rätt och fel, medan flickorna har mer sympati, ”bry sig om” 
tankar. Dessa ”bry sig om” tankar har Eisenberg byggt en egen teori på. Hon har utgått från en 
dilemmasaga där en individs egna mål har korsats av en händelse där någon behöver hjälp. 
Eisenberg har utifrån detta byggt upp sitt schema i likhet med Kohlbergs. Det finns en stor 
likhet mellan de båda. (Bee 1992 sid. 474) Barnet börjar i båda fallen runt förskoleåldern och 
som egocentriska icke moraliskt tänkande individer. Detta leder vidare till nivå 2, stadium 3, i 
Kohlbergs schema och även stadium 3 hos Eisenberg. Här är snäll pojke/flicka ett bra namn, 
vilket Kohlbergs stadium kallas. Barnet handlar på ett visst sätt för att bli omtyckt av omgiv-
ningen. Barnet anpassar sig efter vilket socialt sammanhang det befinner sig i för tillfället och 
tar då på sig den rollen. Till slut ser individen helheten i tillvaron och bedömer efter vad som är 
bäst för människan. Det är här som Gibbs kritik mot Kohlberg, vilken även gäller Eisenberg, 
kommer in. Gibbs anser att de två sista stadierna i Kohlbergs teori (jämför Eisenbergs stadium 
5) inte uppfyller kriterierna som finns. Han delar upp teorin i två delar. De fyra första stadierna 
kallar han naturalistiska (hur?) och de två sista meta-etiska (varför? varthän?). Detta på grund 
av att de besvarar olika frågor. Detta kan jämföras med universalismen och kritiken mot den. 
För i den forskning som skett i olika länder och kulturer har nästan alla varit inom ramarna för 
stadierna 1 till och med 4 och nästan ingen på stadierna 5 och 6. 
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Undersökningen 
 
Resultatet 
 
Denna undersökning tog plats i Manchester, England. Jag var i en klass med 34 barn och 
intervjuade 29 av dessa. Dessa barn var 5 år gamla och gick i första klass.6 Skolan jag var på var 
katolsk och en väl ansedd skola, enligt rektorn. Mellan 70-80 procent gick vidare till univer-
sitet. Jag satte mig ner med barnen en och en och ställde mitt undersökningsdilemma till dem. 
Före detta så förklarade jag att det inte fanns något svar som var fel på frågan. Jag har skrivit ner 
exakt vad de sa till mig och kunde de inte svara på någon av frågorna så behövde de inte. 
 
Dilemmat löd: 
 

You are going to your friend’s birthday party. On the road you see a child that is 
hurt and is crying. Will you stay and help the child or will you continue walking. If 
you help the child you will miss the birthday cake. What will you do? Why will you 
do this? 

 
Dilemmat är anpassat till Eisenbergs teorier (se s. 11) och i denna undersökning ska jag jämföra 
och bedöma Kohlbergs teorier med Eisenbergs. Tanken bakom är att få en egen klarhet i om 
Kohlbergs moralutvecklingsteori går att använda på dilemman som inte har med rätt och fel, 
straff och belöning att göra. 
 
Det svåra med att tolka ett ”hjälpa till” dilemma med Kohlbergs teori är att i till exempel Heinz 
dilemmat så har handlingen redan skett och utifrån det ska diskussionen, om det var rätt eller fel 
att göra detta, ske. 
 
Jag har delat upp resultatet i en flick- och en pojktabell. Detta för att få en överblick om det är 
någon skillnad mellan svaren i just den här klassen. Kohlberg gjorde sina undersökningar på 
enbart pojkar och han har på grund av detta fått kritik för att ha generaliserat utvecklingen 
mellan båda könen. 
 
Flickor, nummer: År: Svar: Varför skulle du göra det? 
    
1 5 (6 i 

december) 
Carry on So I can have some birthday cake. 

2 5 Stay Because it’s nice to help people. 
3 5 Go to the party. If I would stay I would miss the party. 
4 5 Go Cause I enjoy seeing my friends. 
5 5 Go ? 
6 6 Go I don’t want to be late. 
7 5 Go to the party, I don’t know. ? 
8 5 Continue Cause it’s fun. 
9 5 Stay at home I don’t want to go to the birthday party. 
10 5 Help him. Because he has to get to hospital. 
11 5 Carry on walking. Because I’ll miss the birthday cake. 
12 5 Help the child. Don’t know. 
13 5 Help the child. ? 

 
                                                 
6 I det engelska skolsystemet. 
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Pojkar, nummer: År: Svar: Varför skulle du göra det? 
    
1 5 Continue Because I’ll miss the birthday cake. 
2 6 Stay and help. Because that’s what God likes. 
3 5 Stay. Because she had hurt herself. 
4 5 No. I want to go to the birthday party. 
5 5 Help. To be kind. 
6 5 Stay and help him. When he gets better he can go to the party. 
7 5 Help the child. Because it’s kind. 
8 5 Walk up to him. To help the child. 
9 5 Stay and help the child. So he doesn’t get run over. 
10 5 Stay and help the child. It’s not very nice to leave someone crying and hurt by the road.
11 5 Help the child. Because she will miss a part of the birthday. 
12 5 Help the child. ? 
13 5 Go to the party I do like birthday partys. 
14 5 Stay and help the child. I like him. 
15 5 I will help the child. Because he needs it. 
16 5 Go to see him. Cause he’s crying. 

 
Uppdelningen mellan ”stanna” gruppen och ”gå vidare” gruppen. 
 

 
 
Tolkning och analys av undersökningen 
 
Nu är frågan om de barn som skulle stanna och hjälpa barnet är mer moraliska än de som gick 
vidare. Jag har valt ut fyra stycken barns svar, två pojkar och två flickor, vilka jag ska försöka 
sätta in i Kohlbergs respektive Eisenbergs moralutvecklingsteorier. Utifrån detta vill jag se om 
de är på olika utvecklingsstadier i olika teorier. Det jag även vill titta på är om, som tidigare 
nämnts, går att använda Kohlbergs teori på denna sorts ”hjälpa”-dilemman. 
 
1. Pojke nummer 3 
 
Svar: ”Stay and help”, ”Because that’s what God likes” 
 
Enligt Kohlberg skulle den här pojken passa in på stadium la. Han agerar efter vad en auktoritet, 
i det här fallet gud, anser vara rätt. Om man skulle sätta in den här pojkens svar i Eisenbergs 
teori så skulle han inte ha uppnått stadium ett ännu. En annan teori är att Gilligans kritik mot 
Kohlberg om att pojkars moraliska tänkande är mer inriktat mot rättvisa och därav detta svar 
om att gud vill så. 
 
2. Flicka nummer 3 
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Svar: ”Go to the party”, ”If I would stay I would miss the party” 
 
Kohlberg: Jag tror att derma flicka är någonstans på nivå A i sitt tänkande. Hon anser att det är 
rätt att gå vidare eftersom hon inte får något i utbyte från det andra barnet. Hon tjänar ingenting 
personligen på att hjälpa (stadium 2). 
 
Eisenberg: Detta är ett typiskt stadium ett barn. Flickan tänker mer på vad som ger henne mest 
för tillfället, än på vad som är moraliskt rätt. 
 
3. Pojke nummer 16 
 
Svar: ”Go to see him”, ”Cause he’s crying” 
 
Kohlberg: Här kan han vara på både stadium ett och två. Pojken kan tidigare ha fått positiva 
reaktioner när han har hjälpt någon med något och därför så handlar han som han gör, eller så 
tror han att barnet ska hjälpa honom tillbaka vid ett senare tillfälle. 
 
Eisenberg: Hennes teori visar att detta barn är på nivå två, vilket är ”Needs-oriented orienta-
tion”. Pojken ser att barnet gråter och trots att han har egna mål så vill han hjälpa. 
 
4. flicka nummer 2 
 
Svar: ”Stay”, ”Because it’s nice to help people” 
 
Kohlberg: Hon kan vara på både stadium ett och tre. Det beror helt på från vilken vinkel man 
ser det. Det som talar för stadium ett är att det är ett inlärt beteende som vid tidigare tillfällen har 
blivit belönat, men kan även vara på stadium tre där barnet har funnit sin roll för tillfället, som 
exempelvis vän till den skadade och därefter handlat som den gjorde. 
 
Eisenberg: Enligt denna teori så ska barnet ligga på stadium tre, vilket är väldigt högt för en 
femåring. Det man här fråga sig om svaret kommer från hjärtat eller från vad en auktoritet säger 
är rätt. 
 
Det finns olika sätt att analysera på men jag har här utgått från Eisenbergs teorier, vilken 
undersökningen var anpassad till, och Kohlbergs teorier, vilka mer är ur ett rättviseperspektiv. 
Detta ska i leda till att pedagogen får tänka ett steg till, han/hon ska få ett utökat perspektiv på 
det hela. Barnen skulle kanske ha diskuterat annorlunda om dilemmat hade varit mer anpassat 
till Kohlbergs teorier. Därav kan man dra slutsatsen att ett barn, beroende på formuleringen, kan 
handla olika. 
 
De svar som jag har tagit med är, enligt mig, representativa för en grupp eller speciellt intres-
santa för jämförelser med tidigare forskning. Jag skulle ha kunnat tolka varje barns svar, men 
vad mer skulle det ha gett? Det har även funnits svar, vilka ej skulle ha varit tolkningsmässiga. 
Till exempel flicka nummer 9, som inte ville gå på något kalas alls, vilket var en av grunderna i 
dilemmat och det ligger nog mer i hennes svar än bara det att hon ej ville gå. 
 
I denna specifika undersökning så var skillnaden väldigt stor mellan pojkar och flickor. Varför? 
Om vi jämför vad Gilligan skrev i sin kritik med Kohlberg så ska denna typ av dilemman, som 
undersökningen är baserad på, vara mer anpassad till flickor. Det jag ser i resultatet är att 
flickorna svarade annorlunda, men annorlunda åt fel håll, jämfört med vad Gilligan menade att 
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de skulle göra. Hon ansåg att flickor tänker på ett mer ”bry sig om” sätt, men enligt den här 
undersökningen som jag gjort stämmer detta inte alls. Pojkarna låg genomsnittligt mycket 
högre upp i tänkandet, enligt både Eisenberg och Kohlberg, men orsaken till detta låter jag vara 
öppen. Alla barn hade kommit upp till stadium ett i Eisenbergs teorischema, men de som inte 
stannade, vilket var flest flickor, har inte ens uppnått, eller är i ett tidigt skede av, stadium ett i 
Kohlbergs teori. 
 
Är då Kohlbergs moralutecklingsteorier universella, eller inte. Jag var som sagt i England och 
gjorde min praktik och där genomförde jag ovanstående undersökning. Om jag hade varit i 
Sverige bland femåringar och gjort samma undersökning, skulle då resultaten bli ungefär lika 
eller helt olika? I det här fallet kan den katolska kulturen i denna skola spela in ganska mycket, 
i jämförelse med hur det ser ut i vår skola i Sverige, där kristen etik ska genomsyra allting, men 
inte läggs märke till på samma sätt som en renodlad kristen skola. Barn i den här åldern, men 
även i tidig grundskoleålder i Sverige ser upp till vad olika auktoriteter anser vara rätt och i 
denna katolska skola så var det inte bara läraren som var en auktoritet utan även Gud. 
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Slutdiskussion 
 
Vad handlar egentligen en diskussion om moralutveckling om? För det första är man tvungen 
att formulera vad moral egentligen är. I Inledningen benämns moral och etik efter vad det står i 
uppslagsverket Respons. Moralen finns i den speciella handlingen och etiken är reflektionen 
över denna handling. Denna benämning är sedd med västerländska ögon och om denna är den 
rätta kan ifrågasättas. 
 
Meningen med alla dessa teorier jag tagit upp i mitt arbete är att vi som pedagoger ska ha en 
grund att stå på, när vi ska förstå oss på barnen vi ska arbeta med. Om ett äppelträd inte har 
några rötter, så faller det, vilket leder till fruktlöshet. Det är precis lika med oss pedagoger. Har 
vi ingen teori att stå på så faller praktiken barnen är de som får lida. 
 
Att barn tänker är väl självklart, men om de alltid reflekterar över vad de gör är väl tveksamt. Vi 
vuxna som ska agera förebilder gör inte alltid det. Om det är vår kultur som avspeglar sig i detta 
icke reflekterande handlingssätt eller ej kan inte jag svara på. Håkan Wall sade en gång på en 
föreläsning, om internationalisering i skolan, att det finns kulturer som alltid tänker på vilka 
konsekvenserna blir en generation bakåt och två framåt innan de gör vad de ska. Vårt väster-
ländska synsätt genomsyrar hela tiden vår världsbild, och eftersom den mesta forskningen inom 
moralutveckling har skett av ”västerlänningar” så har vi även fått den bilden vi fått. Sedan om 
vi ska se utifrån den bilden så finns det, tror jag, en utveckling i barnets moraluppfattning, men 
man är tvungen att se helheten. Hjärnan är inte uppdelad i separata rum utan fönster och dörrar, 
utan sammanlänkade på ett allt för krångligt sätt för att gå in närmare på. Detta samarbete som 
pågår däruppe vill vi få reda på mera om, och därför delar vi upp sinnet i olika delar så vi får den 
struktur vi behöver för att förstå oss på det vi inte förstår. Eftersom vi nu lever i västvärlden och 
har vårt synsätt, så kan vi använda oss av den forskning som idag finns, men frågan är om 
pedagoger i Indien kan göra det. Det här arbetet har gett mig en insikt i hur forskare tror att barn 
tänker, om detta är sant är upp till var och en att tolka och kritisera. Jag personligen anser att 
dessa moralutvecklingsteorier som i dag finns är till stor användning för oss som pedagoger i 
vårt arbete. Dessa teorier som jag skrivit om är en grund i den helhetsinlärning som vi idag ska 
ägna oss åt. Att ha denna förståelse för hur barn utvecklas i sinnet är lika viktig som all annan 
primär utvecklingskunskap. Både fysisk och psykisk. 
 
John C. Gibbs teori väger väldigt tungt i mina ögon sett. Skillnaden mellan de fyra första 
stadierna och de två sista är markanta. De två översta kan nästan betecknas som omänskligt 
mänskliga. Omöjliga att alltid leva upp till. Jag håller med Gibbs i att de flesta går igenom de 
fyra första stadierna. De stannar endera på stadium tre och fyra, men alla har vissa tankar och 
tendenser som skulle kunna passa in på nivå tre (stadium 5 och 6). Denna nivå kan ingen, tror 
jag, nå upp till helt, utan man befinner sig hela tiden på mittenstadierna. Sedan har vi även 
kritiken mot att man förmodligen handlar annorlunda i en riktig situation än vad man gör 
tankemässigt. Ett bra exempel är vad som hände i Klippan, i Skåne, för ett par år sedan där en 
mörkhyad kille blev nersparkad av två skinnskallar, nazister. Killen hade efteråt, legat i en 
buske vid en gångväg och chansen att ingen passerade där under hela kvällen och natten finns 
inte. Ingen hjälpte honom, vilket ledde till att han dog. I tanken skulle säkert dessa personer som 
passerade ha hjälpt honom, men när situationen blev verklig så gjorde ingen någonting. Varför? 
Det är detta ovan nämna om skillnaderna mellan verklighet och fiktion som kan vara den största 
boven i hela forskningens trovärdighet, men detta ska inte hindra oss från att arbeta med detta 
område. För om vi inte tar upp det och reflekterar över moraliska frågor så kommer förmod-
ligen barnen och vi vuxna bli fast i vårt egoistiska tankesätt, vilket kommer att leda till en 
tankemisär i samhället, som i sin tur kommer att leda till fysisk misär. Man kan även ställa sig 
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frågan vad som egentligen gjorde att dessa två ungdomar (16 och 18 år) ansåg sig vara bättre än 
denna tredje tonåring. Varför sker något som detta i ett samhälle med en demokratisk och 
humanistisk grundsyn? Det är denna som vi pedagoger primärt ska försöka förmedla. Inled-
ningsvis citerade jag ur Lpo-94 att ”skolan skall utformas i överensstämmelse med grund-
läggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja 
aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö”. Här har vi 
en grundtanke och ni har precis läst en uppsats om utvecklingsteorin bakom denna grundtanke. 
Att sedan ta hjälp av den ena för att uppnå den andra kan här vara ett steg på vägen. 
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En teorigrund med anknytande undersökning för vidare praktisk handling


Mattias Wahlström


Handledare: Stefan Myrgård
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Sammanfattning


Detta är ett arbete som visar en del av de teorier som finns inom moralutvecklingen idag. Tyngdpunkten har lagts på Lawrence Kohlberg och hans stadieutveckling. Därtill kommer kritiker till dessa teorier att tas upp. Nancy Eisenberg och Carol Gilligans ”bry sig om”-perspektiv på moralutveckling kommer att ställas mot Kohlbergs mer rättviseinriktade teoristadier. De forskare som även kommer att tas upp är bortsett från ovannämnda, Earl Barnes, Margaret Schallenberger, vilka var de första som forskade i om barn hade en moralisk utveckling. Jean Piaget, vilkens teorier ligger till grund för Kohlbergs stadier och John C. Gibbs, som har delat upp Kohlbergs stadier i ett mer existentiellt utvecklingsschema kommer även att diskuteras. Dessa kommer att presenteras i kronologisk ordning.


En undersökning gjord i England bland femåringar tas även upp vilken ska granska giltigheten i teorierna, samtidigt som resultatet ska tolkas och ses ur två perspektiv. Eisenbergs ”bry sig om”-perspektiv, vilken undersökningen är baserad på, ställs i jämförelse med Kohlbergs rättviseanpassade utvecklingsteori. Resultatet av undersökningen visar att teorierna stämmer överrens med verkligheten, men med kritikernas tankar i beaktande. Det visade även en skillnad i utveckling mellan pojkar och flickor.


Denna uppsats är en teorigrund för vidare studier och handling inom detta område.
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Bakgrund


Människan utvecklas hela tiden, både fysiskt och psykiskt, speciellt barn och ungdomar. Den fysiska utvecklingen är lättare att betrakta eftersom den oftast är visuellt betraktningsbar. Inne i ”sinnet” hos individen är det svårare att se vad som pågår. Detta är en av orsakerna till att jag har valt detta ämne att skriva om. Den moraliska utvecklingen består i och för sig av mycket mer än det jag kommer att ta upp, för jag har riktat in mig på de kognitiva forskarna och med hjälp av deras resultat ska försöka att beskriva hur denna utveckling fortlöper.


Varför är då detta relevant att veta för en pedagog?


Enligt Lpo-94 så ska vi:


”ge eleverna kunskaper och färdigheter och, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”(s. 2)


I kapitel 1 i Lpo-94, ”Skolans värdegrund och uppgifter”, så står det vidare att ”skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö”.


Hela det ovanstående kapitlet genomsyras av olika aspekter på hur vi ska se på människan.


För att uppnå allt detta så har vi som pedagoger en skyldighet att ha en förståelse för hur barnens tankegångar är ”byggda” och med hjälp av detta arbeta sig fram, tillsammans med barnen, till en ökad moraluppfattning. Jag har medvetet inte tagit upp hur man kan arbeta med moral eftersom jag tror att arbetssätten kan uppnå dessa mål om läraren själv uppvisar en tro på dem. Om man vet en viss teori bakom den utveckling som förekommer så kan läraren ha med det i sina tankar när den genomför sitt samarbete/arbete med barnen.


Slutligen kan man ju fråga sig vad moral egentligen är. Under ordet ”moral” i uppslagsverket ”Respons” så står det följande:


”Uppfattning om rätt och orätt som styr en individs el en grupps handlingar. Vanl. skiljer man på moral och etik: moralen tar sig uttryck genom en individs el grupps faktiska handlingssätt, medan etiken är deras reflektioner över det berättigade i detta handlingssätt, d.v.s. över giltigheten i olika normer.”

Syfte


Vad vill jag göra?


I den här uppsatsen ska jag titta närmare på en viss del av den forskning som idag finns. Jag kommer att beskriva olika synsätt på den moraliska utvecklingen. Finns det egentligen någon generell utveckling inom detta område? Kan vi som pedagoger ta hjälp av den forskning som finns idag? Hur tänker barn när de handlar som de gör? Finns det egentligen något samband mellan genomförandet av handlingen i tanken och i verkliga livet?


Detta är stora frågor och fler frågor och svar hoppas jag ska kunna komma upp genom denna uppsats.


För att kunna genomföra det som står i Lpo-94 så krävs ibland en teoribakgrund, vilket jag anser nödvändigt i det här fallet. Det är sällan det går att genomföra en praktisk handling utan någon tankar bakom och den här uppsatsen ska vara en hjälp till att få en grund att stå på som pedagog.


Metod


Litteraturgenomgången beskriver olika forskares syn på den utveckling som sker hos individen. Detta är en grund för vidare arbete med moraliska frågor. Jag har även gjort en undersökning i England, på min utlandspraktik, vilken kommer att visas efter litteraturgenomgången. En tolkning av denna är det vidare steget för att få prova själv hur det går till att förstå sig på tankarna bakom handlandet. Hela arbetet avslutas med en diskussion där jag försöker knyta ihop uppsatsens innehåll och frågor.


Litteraturgenomgång


Forskningen som nedan kommer att beskrivas är den kognitiva forskningen, där handling och tanke är viktig. En annan inriktning är den psykoanalytiska, vilken Sigmund Freud har stort inflytande i.


1. Den kognitiva forskningen:


Den första forskningen


”Den här traditionen bygger på förutsättningen att barnens moraliska utveckling speglar den kognitiva utvecklingen … ofta beskrivna som en utveckling i olika stadier.” Ur Evenshaug, Hallen 1992, s. 420.

Barns moraliska utveckling har både Jean Piaget och Lawrence Kohlberg sina teorier om, men det finns både föregångare och efterföljare till dess. Speciellt Kohlbergs teorier har i efterhand undersökts, vidareutvecklats och kritiserats, både positivt och negativt. Här kommer jag att ta upp sju stycken forskares teorier i kronologisk ordning. Detta för att även visa hur tankar hela tiden utvecklas.


En av de första nerskrivna undersökningarna inom detta område har Earl Barnes och Margaret Schallenberger stått för. Barnes (Bergling 1982 s. 12) forskade i hur barn såg på rättvisa och med hjälp av en undersökning där 2000 barn mellan 7-16 fick skriva uppsatser om rättvis bestraffning och 2000 barn fick skriva om orättvis bestraffning. Det Barnes kom fram till var att barnens bedömning var beroende på vad auktoriteterna i samhället sa. Barnen såg deras handlande som rätt utan att kritiskt granska det (jämför Kohlberg nivå 1). Forskningen visade även att barnen ansåg att fel handlande skulle bestraffas.


Schallenberger var den första vilken använde sig av moraliska dilemman.
 (Se Kohlberg) Hon lät ungefär 3000 barn mellan 6-16 skriva ett svar på ett så kallat moraliskt dilemma. Schallenberger fann genom denna forskning det Piaget senare kallade ”moralisk realism” (se Piaget). Hon fann att de yngre barnen bedömde efter effekten av handlandet medan de äldre även tog med avsikten bakom i betänkandet. Hon lade även märke till att om ett barn handlade orätt och effekten uteblev, så ansåg de yngre barnen att det inte var fel, medan de äldre ansåg att det orätta handlandet var fel.


Schallenberger var även den förste att beskriva utvecklingen genom nivåer. Hon hade 3 nivåer som skiljer barnens tankar kring straff. På nivå 1, ”lika för lika”, så ska handlingen bestraffas om resultatet av handlingen varit orätt. Alla sexåringar ansåg att aga var det rätta straffet. På nivå 2, ”straff som allmänprevention”, så ansåg barnen att den skyldige ska straffas på ett sådant sätt så den inte gör om det igen. Den sista nivån, ”bedömning efter motiv”, beskriver barn som även tar med motivet till den felaktiga handlingen med i bedömningen av straff.


Jean Piagets tankar om barns moraliska utveckling


Barn upp till 3-4 år ansåg Piaget vara ”premorala”, vilket betyder att barnen inte i denna tidiga ålder förstår sig på regler, vilket, i sig, leder till att de inte reflekterar över dem. (Bee 1992 sid. 464ff.)

Det heteronoma stadiet


Det första ”riktiga” steget kallas ”moralisk realism” och gäller barn från ungefär 3 till 6 år. I denna ålder är barnen moral absolutister och anser att regler är heliga. Ingenting kan ändra de. Barnen anser att allt är svart eller vitt. De ser inte nyanserna i bilden. Det är konsekvensen av handlandet som döms, inte de bakomvarande faktorerna. Till exempel så är det värre om ett barn råkar tappa fem glas i golvet, än om ett annat barn, med avsikt, slänger ett glas i golvet. Barnet anser också att om en regel, som är skapad av en auktoritet,
 bryts, så ska den skyldige straffas.


Det autonoma stadiet


Omkring sjuårsåldern så börjar barnen att förstå att regler kan ändras, att de inte är definitiva. Till exempel i spel och lekar så kan nu reglerna ändras om alla, eller en majoritet, är med på det. Även tanken bakom handlandet börjar i den här åldern tas med i bedömningen om någon gjort något de inte skulle.


Det som idag är aktuellt av Piagets forskning är att individens moralbedömningar utvecklas, och att man inte ska se på utvecklingen med hjälp av stadier utan som en utvecklingsdimension, ett sammanhang.


Kohlbergs utvecklingsteori


Lawrence Kohlberg, född i Bronxville 1927 USA, har genom inspiration av Piaget, kommit fram till ett schema som kan sättas in i Piagets teorier om heteronom och autonom moral. Kohlbergs stadieutveckling bygger på undersökningar som han under tjugo år försökt utveckla till en så säker metod som möjligt. (Bergling 1982 sid. 32) Det var genom resultaten av hur försökspersonerna svarade på olika moraliska dilemman (se Schallenberger) som han byggde upp sitt teorischema. Det var 1958 som Kohlberg kom med sin första avhandling, vilken senare har vidareutvecklats och förfinats.


Kohlberg har delat upp sin teori i tre nivåer med två stadier på varje nivå. (Evenshaug, Hallen 1992 sid. 424ff. och Bunkholdt 1995 sid. l30ff.)


A. Den prekonventionella nivån


På denna nivå är handlingarna baserade på hur omgivningen, auktoriteterna reagerar. Är det med straff eller belöningar? Barnen lär sig vad som är rätt eller fel, av till exempel föräldrar, så det till det yttre stämmer överrens med etiska regler, men de har inte några inre moraliska förpliktelser, tankar.


1. Heterogen moral (Straff och lydnad)


Här bedömer barnen, i likhet med Piaget, efter vad auktoriteten säger (föräldrar gud). Anser en förälder att en handling är fel, så är den fel, men om en handling besvaras med positiva reaktioner från föräldern så är den rätt.


2. Individualism, instrumental avsikt och vedergällning (Utbyte)


Inom detta stadium så gäller kortfattat uttrycket ”Öga för öga tand för tand” eller med ett barns ord ”Slår du mig så slår jag dig”. Det kan även handla om vanlig byteshandel, som till exempel ”Du får låna min bil om jag får ha gungan”.


Barnet är på dessa två stadier mer intresserat av det som på kort sikt kan leda till personlig tillfredsställelse. Moralen i detta stadium är att man själv vill uppnå fördelar med tanken på att andra också har sina intressen att bevaka.


Den prekonventionella nivån anser Kohlberg omfatta tiden upp till att barnet är tio år.(, men det finns kritik till detta.)


B. Den konventionella nivån


På denna nivå påverkas handlandet hos individen av relationer till personer i den närmaste omgivningen och av den sociala ordningen i samhället. Det agerar efter vilka rollförväntningar som förväntas av det i den situation de befinner sig i för tillfället. Till exempel bror, dotter, elev eller vän.


3. Ömsesidiga förväntningar, personliga relationer och interpersonell konformitet (Snäll pojke/flicka)


Individen börjar här värdera avsikten bakom handlingarna och inte bara konsekvenserna. Inom detta stadium så döms inte ett barn som råkar slå sönder ett glas, eftersom avsikten inte var ond. Medan ett barn som med avsikt slänger ett glas i marken döms efter det. Detta tänkande skiljer sig från stadium 1, eftersom då såg inte individen någon skillnad mellan dessa två handlingar. Båda var lika dåliga.


4. Sociala system och samvete (Lydighet)


Individen är fortfarande kvar i sitt anpassande av roller, men börjar få förståelse för att om ett samhälle ska fungera så krävs lagar. Barnet gör sin ”plikt” och följer lagarna, för det vet att vissa lagar är till för att förhindra vissa beteenden(våldsbrott, stöld etc.).


C. Den postkonventionella nivån (Den principiella nivån)


På denna nivå utsätts auktoriteterna för kritik av individen. Man reflekterar över normerna och de styrande makterna. Det är nu som den inre, egna moralen skapas hos individen, oberoende av vad samhället återspeglar.


5. Nytta och individuella rättigheter (Socialkontrakt)


Vad som är rätt eller fel bedöms här efter vad som är nödvändigt för ett samhälle att fungera och med hänsyn till mänskligheten. Individen inser nu att de flesta lagar och regler är relativa och är olika beroende på vilken kultur eller social gemenskap det handlar om. Det är även möjligt, anser individen, att dessa relativa värderingar kan förändras genom rationella överväganden omkring vad som är bäst för människorna och/eller det allmänna samhället.


Vissa saker anses däremot vara okränkbara och det är livets värde och den enskilde individens frihet. Detta oberoende av vad majoriteten säger.


6. Den universella etiska principen (Principiell etik)


Individen handlar här efter egna etiska principer, vilka styrs av samvetet. Kännetecken för dess principer är att de är logiskt begripliga, konsekventa och alla förstår dem. Till exempel rättvisa, alla lika inför lagen och respekt för människans värde. Ett samhälles lagar accepteras om de bygger på liknande principer. Men om lagen och den enskilde individens moral går åt olika håll så följer individen vad den själv anser vara rätt.


Exempel på hur det kan låta på de olika nivåerna.


Citat ur L. Gill & C. Magee 1997 [On-line]


”Stage 1: I do not say bad words because if I do, my mommy will get mad at me.”

”Stage 2: For a cookie, I will pick up my toys.”

”Stage 3: I do not eat in class because my teacher does not like it.”

”Stage 4: I do not talk during a fire drill because that is one of the rules.”

”Stage 5: I pay taxes because it is the law”

”Stage 6: I pay taxes not because it is the law, but because it is the right thing to do.”

Stadium i relation till ålder


När är då individen på den prekonventionella nivån? Kohlberg och andra forskare har undersökt detta och har funnit att nivå ett avtar under skolåren och när barnet blivit ungdom så övergår det till nivå två (stadium 3 och 4). De övre stadierna i nivå 3 nås sällan av någon individ överhuvudtaget. (Evenshaug, Hallen 1992)

Denna tabell visar stadierna i relation till åldern.


		Age

		

		

		

		

		Stage

		

		

		

		



		

		1

		1-2

		2

		2-3

		3

		3-4

		4

		4-5

		5



		6 (lst grade)

		10 %

		70 %

		15 %

		5 %

		-

		-

		-

		-

		-



		9 (4th grade)

		-

		25

		40

		35

		-

		-

		-

		-

		-



		12 (7th grade)

		-

		-

		15

		60

		25

		-

		-

		-

		-



		15 (10th grade)

		-

		-

		-

		40

		55

		5

		-

		-

		-



		Adults (parents with an average age about 40)

		

		

		

		1

		15

		70

		11

		3

		





Källa: Walker, de Vries, & Trevethan, 1987 Table 1, p. 849.


Universalismen


Kohlberg ansåg att hans moralutvecklingsteori var giltiga i alla länder, för både pojkar och flickor. Bergling (1982) undersökte detta och fann att Kohlbergforskning genomförts i en rad länder. Bortsett från Kohlbergs hemland, USA, även Bahamas, Brittiska Honduras, Kanada, Israel, Mexico, Storbritannien, Taiwan och Turkiet. Denna forskning visar att individen når ett högre stadium i samband med åldern. Detta gäller endast stadierna 1 till och med 4. De sista två stadierna var väldigt sällsynta, vilket jag tidigare påpekat.


Sammanfattning


En kort beskrivning av Kohlberg teori är att den är in delad i 3 nivåer med 2 stadier på varje nivå. Den kan beskrivas som en trappa, för enligt Kohlberg så är man tvungen att gå igenom alla stadier. Individen kan inte gå från stadium 3 till 5 i sin utveckling (Se Gibbs). Kohlberg anser även att stadierna är universella, det vill säga lika över hela världen.


2. Kritik av Kohlbergs teorier


Kohlbergs teorier har blivit testade över 1000 gånger (Bee 1992) och det har hela tiden utvecklats nya teorier, men trots detta så har Kohlbergs moralutvecklingsteorier stått sig ganska bra. Det verkar finnas en klar utveckling hos individen inom moralområdet och den verkar även vara universell, men Bergling har skrivit (1982 sid. 47ff.) att beroende på vilken kultur, religion och samhällssyn individerna i undersökningen hade så uppnådde de olika stadier. Detta har även Stanley Hauerwas kritiserat. (Sigurdson 1994 sid. 23) Moral är enligt Hauerwas beroende på i vilket socialt sammanhang det används. Beroende på om man är ”kristen, muslim, buddhist eller liberal kapitalist” (Sigurdson 1994 s. 23) så är den moraliska utvecklingen olika. Det finns inte en enda moralisk utveckling som täcker alla sociala sammanhang. Ett exempel som tas upp av Hauerwas är att Kohlberg ofta har hänvisat till att Martin Luther King är en typisk stadium 6-individ, men han skulle aldrig ha uppnått stadium 6 om han bara hade följt Kohlbergs rättviseprincip, anser Hauerwas. Martin Luther King blev formad av den svarta amerikanska kristendomens språk, vilket var det sociala sammanhang han befann sig i. Både Hauerwas och en forskare vid namn R. S. Peters anser att det finns en ”pluralisk moraluppfattning där man kan tänka sig att det finns andra moraliska principer än rättvisa och att det kan finnas olika uppfattningar om vad det är att handla moraliskt. Moralen förutsätter därför en vision av det goda, och inte bara en princip om det rätt”, vilket Kohlberg mer har riktat sig mot.


Kritik har även riktats mot att det inte finns något sammanhang mellan att resonera om moraliska dilemman och hur individen skulle reagera i det verkliga livet, i en verklig situation. (Bee 1992)

Det finns också frågor kring varför det är så få tonåringar och vuxna som når upp till nivå 3 (stadium 5 & 6). De flesta hamnar inom ramarna till stadierna två till fyra, vilket visar att de två översta stadierna är väldigt sköra(se Gibbs).


Nancy Eisenberg


Kohlberg skriver (Bee 1992 sid. 473) att hans forskning och moralteorier handlar om rättvisa,
 vilket enligt kritikerna bara är en del av vad moral handlar om. Till exempel goda gärningar, vilket har tagits upp av en forskare vid namn Nancy Eisenberg. (Bee, 1992, s. 473) Hon har riktat in sin forskning och sina dilemman mot hur en individ handlar om den har egna individuella mål och detta ställs mot att någon behöver hjälp. Hon har sedan med hjälp av resultaten gjort en liknande stadieutvecklings tabell, som Kohlberg gjort. (Jag har här valt att inte översätta stadiernas överskrifter. Detta på grund av att jag skulle kunna översätta fel, vilket skulle kunna leda till missförstånd.)


Stadium 1: Hedonistic, self-focused orientation.


Barnet handlar på detta stadium på ett egocentriskt sätt, i stället för moraliskt. Till exempel ”I’d help because she’d help me the next time.” eller ”I won’t help because I’ll miss the party”. Förskolebarn och yngre grundskolebarn brukar handla på detta vis.


Stadium 2: Needs-orientated orientation.


Barnet ser på situationen efter vad den andra personen behöver. ”She is hurt”, ”She’d feel better if I helped”. Detta oberoende på om barnet hade ett annat mål vid tillfället. Det finns inga bevis som visar att det är av sympati barnet handlar. Inte heller att barnet reflekterar över den andres roll i situationen. Vanligast på det här stadiet brukar barn i de första grundskoleåren och vissa förskolebarn.


Stadium 3: Approval and interpersonal orientation and/or stereotyped orientation.


På det här stadiet så gör barnet en god gärning för att bli omtyckt av omgivningen, för att omgivningen förväntar sig det av dig eller för att det är en social regel. ”They’d like her if she helped”, ”It’s nice to help”. Detta stadium finner man hos barn i mitten och senare delen av grundskolan.


Stadium 4a: Self-reflective empathic orientation.


Nu börjar barnet visa tendenser av sympati till det andra barnet, ”I’d feel sorry for her”, och/eller empati (”I’m trying to put myself in her shoes”). Detta ses oftast inte till förrän på ”högstadiet”.


Stadium 4b: Transistional level.


Här bedömer individen om de ska hjälpa eller göra en annan god gärning efter vilka normer eller skyldigheter som existerar. De här idéerna är fortfarande inte helt säkra. Individer från och med slutet av grundskolan och upp till vuxen ålder brukar finnas på detta stadium.


Stadium 5: Strongly internalized stage.


Här börjar individen agera efter individens tro på människans rätt till ett anständigt liv och även för att behålla självrespekten. ”I’d feel a responsibility to help because of my value”, ”If everyone would help, society would be a lot better.” Det här stadiet återfinns nästan bara i vuxen ålder hos individen.

Om man tittar närmare på vad Eisenbergs teorier säger och vilka åldrar de visar sig i, så är de väldigt lika Kohlbergs. Till exempel stadium 3 i Eisenbergs schema är väldigt lika Kohlbergs stadium 3 och börjar synas i 10-11-årsåldern precis som i Kohlbergs forskning. Det som mer stämmer överrens är att stadierna i båda fallen utgår från ett självcentrerat tänkande (Det som känns bra för mig är rätt), vilket senare leder till ett mer ”jag gör det för att andra tycker att det är rätt” stadium. Det avslutas i båda teorierna med ett helhetstänkande där det rätta är att följs sitt förnuft och samvete.


Trots dessa likheter så har Eisenbergs mer sociala dilemman inte mycket att göra med Kohlbergs rättvisedilemman. Stadierna är relativt lika, men barn går igenom dessa stadier i olika hastighet, och det Eisenberg har upptäckt, genom sin forskning, är att barnen ligger lite före i hennes schema i jämförelse med Kohlbergs.


Eisenbergs forskning och kritik har hjälpt att vidareutveckla och bredda Kohlbergs teorier utan att kritisera grundtankarna i hans teorier.


Carol Gilligan


Carol Gilligan är en annan forskare som också kritiserat Kohlbergs inriktning mot rättvisa, men har även kritiserat några av grunderna i Kohlbergs teorier. Han har enligt henne inriktat sig på bara pojkar, och pojkarnas tänkande skiljer sig, anser Gilligan, från flickornas. (Bee, 1992 sid. 475ff.) Pojkarnas tänkande är mer oberoende, tävlings- och rättviseinriktat, medan flickornas tänkande mer riktar in sig mot samhörighet, stöd från varandra och ”att bry sig om”. Alla de mänskliga utvecklingsteorierna är fokuserade på mannen, anser Gilligan. Detta på grund av att forskarna har varit och är manliga, vilket leder till ett vinklat forskningsresultat. De har sett verkligheten genom ”sina” ögon, vilka varit färgade, anser hon.


Kohlberg är en av dessa enligt Gilligan och hon anser att frågor och dilemman är tvungna att bli mer anpassade till flickors utveckling och tänkande.


Gilligan anser att det finns två distinkta moraliska områden. Rättvisa och ”att bry sig om”. De centrala synsätten inom dessa två är att inte behandla andra orättvist (rättvisa) och att hjälpa människor som behöver det (bry sig om). Enligt Gilligan så blir båda könen bekanta med dessa två områden, men hon anser att flickor mer utgår från ett, ”bry sig om” synsätt, medan pojkarna utgår från ett rättviseperspektiv. På grund av dessa olikheter i tänkandet så går de in i en situation med olika förutsättningar, vilket Gilligan inte anser att Kohlberg har tagit hänsyn till.


Av det Gilligan säger kan man dra slutsatsen (Bee 1992, s. 476) att om flickorna ser på de moraliska dilemmana, på ett mer ”bry sig om” stadium än rättvisestadium, vilket Kohlbergs forskning grundar sig på, så skulle det leda till att deras mognad skulle feltolkas, eftersom svaren inte passar in i Kohlbergs schema (Se Kohlbergs teoriavsnitt).


Forskning har visat att Gilligan har rätt när hon säger att kvinnor tänker på ett mer ”bry sig om” sätt, men bara bland vuxna, inte barn. (Bee 1992 sid. 477)


John C. Gibbs tvåfasmodell


John C. Gibbs hävdar att det finns en avgränsning mellan de fyra första stadierna i Kohlbergs teori och de två sista.


De fyra första kallar han naturalistiska och de två sista anser han uppfylla en annan funktion än stadier. (Bergling, 1982 sid. 56) Dessa första stadier ”beskriver utvecklingen av människans spontana reflektion och tolkning av hur människolivet i allmänhet fungerar”, anser Gibbs. (Bergling 1982 sid. 56) När barnet är på stadierna ett till två så lever det livet med tanke på vilka handlingar som ger straff och vilka som ger belöningar. På stadierna tre och fyra så blir individen mer social och omgivningen visar uppskattning om individen visar social generositet och öppenhet. En anpassning sker efter detta och ska leda till stimulans av den vidare utvecklingen.


De två sista stadierna i Kohlbergs teori, vilket tidigare nämnts, anser Gibbs inte uppfylla kriterierna för stadier, vilka är:


att stadierna bör uppvisa en underliggande generell struktur och konsekvens;


att stadierna bör ha motståndskraft mot utsläckning eller återfall till lägre stadier, eftersom det är den konsekventa utvecklingen mot högre stadier som kännetecknar stadiesekvensen;


att utvecklingen ska visa en konsekvent ordningsföljd bland stadierna; och slutligen


att det bör förekomma ett antal individer, såväl pojkar som flickor, på varje stadium.


Ur Bergling, Moralutveckling, 1982, sid. 56-57


Gibbs anser att stadierna 5 och 6 svarar på en annan fråga än ”hur”, vilket de fyra första anses göra. Enligt honom svarar de på frågorna varför och varthän. Dessa existentiella frågor som ställs på dessa två stadier kallar Gibbs för ”meta-etiska, eftersom de inte primärt försöker besvara frågorna om hur det mänskliga samspelet fungerar, utan i stället frågar principiellt efter tillvarons mening och innehåll”.


Gibbs vidare kritik mot Kohlberg teorier är att han blandat in existentiella frågor i de tidigare naturalistiska stadierna. Därför har Gibbs gjort om Kohlbergs teori, vilken visas nedan.




Det finns forskning som stöder dessa teorier. De svenska forskningsprojekten Barn och livsfrågor (BaLi) och projektet UBOL, vilket kom ur det föregående. Denna forskning visar att de existentiella frågorna spontant tas upp och behandlas, av barnen, i grundskolan. (Bergling 1982) På grunderna av denna forskning så är det orimligt att sätta stadierna 5 och 6 (existentiella) efter det Gibbs kallar de naturalistiska stadierna. Detta talar för Gibbs omarbetning av Kohlbergs teori.


Sammanfattning av forskarna


Schallenberger och Barnes var de första som undersökte om barn utvecklades i tanken när det gäller moral. Schallenberg kom fram till tre stadier, vilka startade vid att barnet enbart bedömde resultatet av handlingen och sedan utvecklades mot att mer ta med motivet bakom handlingen. Det är här som Piagets teorier tar över. Schallenberger och Piaget har det gemensamt att de utgår från att barnets tankar går från ett konsekvenstänkande till ett tänkande där även tanken bakom tas med. Det är denna första del som Piaget kallar ”moralisk realism”.


Lawrence Kohlberg utvecklade ur Piagets två stadier sitt sätt att se på det hela. Han utvecklade en teori som var uppbyggd av 3 nivåer med två stadier på varje. Om man jämför Piagets två stadier med Kohlbergs kan man se stora likheter. Piagets första stadium är hos Kohlberg nivå 1, vilket i hans fall är uppdelat i två mindre stadier. På denna nivå är det en auktoritet som genom belöning och bestraffning bestämmer rätt och fel. Piagets andra stadium är en början på nivå 2 hos Kohlberg. Man kan se likheterna mellan dessa två, men även Shallenbergs forskning och nivåer har sina likheter med dessa forskare.


Gilligan ansåg att Kohlbergs dilemman och utvecklingsteorier enbart var inriktade mot rättviseaspekten, vilket av många anses vara bara är en liten del av hela området. Hon ansåg även att på grund av denna rättviseinriktande forskning som Kohlberg fört, så har bedömningen av flickornas resultat varit missvisande. Gilligan ansåg att pojkar och flickor tänker olika. Pojkarna tänker på vad som är rätt och fel, medan flickorna har mer sympati, ”bry sig om” tankar. Dessa ”bry sig om” tankar har Eisenberg byggt en egen teori på. Hon har utgått från en dilemmasaga där en individs egna mål har korsats av en händelse där någon behöver hjälp. Eisenberg har utifrån detta byggt upp sitt schema i likhet med Kohlbergs. Det finns en stor likhet mellan de båda. (Bee 1992 sid. 474) Barnet börjar i båda fallen runt förskoleåldern och som egocentriska icke moraliskt tänkande individer. Detta leder vidare till nivå 2, stadium 3, i Kohlbergs schema och även stadium 3 hos Eisenberg. Här är snäll pojke/flicka ett bra namn, vilket Kohlbergs stadium kallas. Barnet handlar på ett visst sätt för att bli omtyckt av omgivningen. Barnet anpassar sig efter vilket socialt sammanhang det befinner sig i för tillfället och tar då på sig den rollen. Till slut ser individen helheten i tillvaron och bedömer efter vad som är bäst för människan. Det är här som Gibbs kritik mot Kohlberg, vilken även gäller Eisenberg, kommer in. Gibbs anser att de två sista stadierna i Kohlbergs teori (jämför Eisenbergs stadium 5) inte uppfyller kriterierna som finns. Han delar upp teorin i två delar. De fyra första stadierna kallar han naturalistiska (hur?) och de två sista meta-etiska (varför? varthän?). Detta på grund av att de besvarar olika frågor. Detta kan jämföras med universalismen och kritiken mot den. För i den forskning som skett i olika länder och kulturer har nästan alla varit inom ramarna för stadierna 1 till och med 4 och nästan ingen på stadierna 5 och 6.


Undersökningen


Resultatet


Denna undersökning tog plats i Manchester, England. Jag var i en klass med 34 barn och intervjuade 29 av dessa. Dessa barn var 5 år gamla och gick i första klass.
 Skolan jag var på var katolsk och en väl ansedd skola, enligt rektorn. Mellan 70-80 procent gick vidare till universitet. Jag satte mig ner med barnen en och en och ställde mitt undersökningsdilemma till dem. Före detta så förklarade jag att det inte fanns något svar som var fel på frågan. Jag har skrivit ner exakt vad de sa till mig och kunde de inte svara på någon av frågorna så behövde de inte.


Dilemmat löd:


You are going to your friend’s birthday party. On the road you see a child that is hurt and is crying. Will you stay and help the child or will you continue walking. If you help the child you will miss the birthday cake. What will you do? Why will you do this?


Dilemmat är anpassat till Eisenbergs teorier (se s. 11) och i denna undersökning ska jag jämföra och bedöma Kohlbergs teorier med Eisenbergs. Tanken bakom är att få en egen klarhet i om Kohlbergs moralutvecklingsteori går att använda på dilemman som inte har med rätt och fel, straff och belöning att göra.


Det svåra med att tolka ett ”hjälpa till” dilemma med Kohlbergs teori är att i till exempel Heinz dilemmat så har handlingen redan skett och utifrån det ska diskussionen, om det var rätt eller fel att göra detta, ske.


Jag har delat upp resultatet i en flick- och en pojktabell. Detta för att få en överblick om det är någon skillnad mellan svaren i just den här klassen. Kohlberg gjorde sina undersökningar på enbart pojkar och han har på grund av detta fått kritik för att ha generaliserat utvecklingen mellan båda könen.


		Flickor, nummer:

		År:

		Svar:

		Varför skulle du göra det?



		

		

		

		



		1

		5 (6 i december)

		Carry on

		So I can have some birthday cake.



		2

		5

		Stay

		Because it’s nice to help people.



		3

		5

		Go to the party.

		If I would stay I would miss the party.



		4

		5

		Go

		Cause I enjoy seeing my friends.



		5

		5

		Go

		?



		6

		6

		Go

		I don’t want to be late.



		7

		5

		Go to the party, I don’t know.

		?



		8

		5

		Continue

		Cause it’s fun.



		9

		5

		Stay at home

		I don’t want to go to the birthday party.



		10

		5

		Help him.

		Because he has to get to hospital.



		11

		5

		Carry on walking.

		Because I’ll miss the birthday cake.



		12

		5

		Help the child.

		Don’t know.



		13

		5

		Help the child.

		?





		Pojkar, nummer:

		År:

		Svar:

		Varför skulle du göra det?



		

		

		

		



		1

		5

		Continue

		Because I’ll miss the birthday cake.



		2

		6

		Stay and help.

		Because that’s what God likes.



		3

		5

		Stay.

		Because she had hurt herself.



		4

		5

		No.

		I want to go to the birthday party.



		5

		5

		Help.

		To be kind.



		6

		5

		Stay and help him.

		When he gets better he can go to the party.



		7

		5

		Help the child.

		Because it’s kind.



		8

		5

		Walk up to him.

		To help the child.



		9

		5

		Stay and help the child.

		So he doesn’t get run over.



		10

		5

		Stay and help the child.

		It’s not very nice to leave someone crying and hurt by the road.



		11

		5

		Help the child.

		Because she will miss a part of the birthday.



		12

		5

		Help the child.

		?



		13

		5

		Go to the party

		I do like birthday partys.



		14

		5

		Stay and help the child.

		I like him.



		15

		5

		I will help the child.

		Because he needs it.



		16

		5

		Go to see him.

		Cause he’s crying.





Uppdelningen mellan ”stanna” gruppen och ”gå vidare” gruppen.




Tolkning och analys av undersökningen


Nu är frågan om de barn som skulle stanna och hjälpa barnet är mer moraliska än de som gick vidare. Jag har valt ut fyra stycken barns svar, två pojkar och två flickor, vilka jag ska försöka sätta in i Kohlbergs respektive Eisenbergs moralutvecklingsteorier. Utifrån detta vill jag se om de är på olika utvecklingsstadier i olika teorier. Det jag även vill titta på är om, som tidigare nämnts, går att använda Kohlbergs teori på denna sorts ”hjälpa”-dilemman.


1. Pojke nummer 3


Svar: ”Stay and help”, ”Because that’s what God likes”

Enligt Kohlberg skulle den här pojken passa in på stadium la. Han agerar efter vad en auktoritet, i det här fallet gud, anser vara rätt. Om man skulle sätta in den här pojkens svar i Eisenbergs teori så skulle han inte ha uppnått stadium ett ännu. En annan teori är att Gilligans kritik mot Kohlberg om att pojkars moraliska tänkande är mer inriktat mot rättvisa och därav detta svar om att gud vill så.


2. Flicka nummer 3


Svar: ”Go to the party”, ”If I would stay I would miss the party”

Kohlberg: Jag tror att derma flicka är någonstans på nivå A i sitt tänkande. Hon anser att det är rätt att gå vidare eftersom hon inte får något i utbyte från det andra barnet. Hon tjänar ingenting personligen på att hjälpa (stadium 2).


Eisenberg: Detta är ett typiskt stadium ett barn. Flickan tänker mer på vad som ger henne mest för tillfället, än på vad som är moraliskt rätt.


3. Pojke nummer 16


Svar: ”Go to see him”, ”Cause he’s crying”

Kohlberg: Här kan han vara på både stadium ett och två. Pojken kan tidigare ha fått positiva reaktioner när han har hjälpt någon med något och därför så handlar han som han gör, eller så tror han att barnet ska hjälpa honom tillbaka vid ett senare tillfälle.


Eisenberg: Hennes teori visar att detta barn är på nivå två, vilket är ”Needs-oriented orientation”. Pojken ser att barnet gråter och trots att han har egna mål så vill han hjälpa.


4. flicka nummer 2


Svar: ”Stay”, ”Because it’s nice to help people”

Kohlberg: Hon kan vara på både stadium ett och tre. Det beror helt på från vilken vinkel man ser det. Det som talar för stadium ett är att det är ett inlärt beteende som vid tidigare tillfällen har blivit belönat, men kan även vara på stadium tre där barnet har funnit sin roll för tillfället, som exempelvis vän till den skadade och därefter handlat som den gjorde.


Eisenberg: Enligt denna teori så ska barnet ligga på stadium tre, vilket är väldigt högt för en femåring. Det man här fråga sig om svaret kommer från hjärtat eller från vad en auktoritet säger är rätt.


Det finns olika sätt att analysera på men jag har här utgått från Eisenbergs teorier, vilken undersökningen var anpassad till, och Kohlbergs teorier, vilka mer är ur ett rättviseperspektiv. Detta ska i leda till att pedagogen får tänka ett steg till, han/hon ska få ett utökat perspektiv på det hela. Barnen skulle kanske ha diskuterat annorlunda om dilemmat hade varit mer anpassat till Kohlbergs teorier. Därav kan man dra slutsatsen att ett barn, beroende på formuleringen, kan handla olika.


De svar som jag har tagit med är, enligt mig, representativa för en grupp eller speciellt intressanta för jämförelser med tidigare forskning. Jag skulle ha kunnat tolka varje barns svar, men vad mer skulle det ha gett? Det har även funnits svar, vilka ej skulle ha varit tolkningsmässiga. Till exempel flicka nummer 9, som inte ville gå på något kalas alls, vilket var en av grunderna i dilemmat och det ligger nog mer i hennes svar än bara det att hon ej ville gå.


I denna specifika undersökning så var skillnaden väldigt stor mellan pojkar och flickor. Varför? Om vi jämför vad Gilligan skrev i sin kritik med Kohlberg så ska denna typ av dilemman, som undersökningen är baserad på, vara mer anpassad till flickor. Det jag ser i resultatet är att flickorna svarade annorlunda, men annorlunda åt fel håll, jämfört med vad Gilligan menade att de skulle göra. Hon ansåg att flickor tänker på ett mer ”bry sig om” sätt, men enligt den här undersökningen som jag gjort stämmer detta inte alls. Pojkarna låg genomsnittligt mycket högre upp i tänkandet, enligt både Eisenberg och Kohlberg, men orsaken till detta låter jag vara öppen. Alla barn hade kommit upp till stadium ett i Eisenbergs teorischema, men de som inte stannade, vilket var flest flickor, har inte ens uppnått, eller är i ett tidigt skede av, stadium ett i Kohlbergs teori.


Är då Kohlbergs moralutecklingsteorier universella, eller inte. Jag var som sagt i England och gjorde min praktik och där genomförde jag ovanstående undersökning. Om jag hade varit i Sverige bland femåringar och gjort samma undersökning, skulle då resultaten bli ungefär lika eller helt olika? I det här fallet kan den katolska kulturen i denna skola spela in ganska mycket, i jämförelse med hur det ser ut i vår skola i Sverige, där kristen etik ska genomsyra allting, men inte läggs märke till på samma sätt som en renodlad kristen skola. Barn i den här åldern, men även i tidig grundskoleålder i Sverige ser upp till vad olika auktoriteter anser vara rätt och i denna katolska skola så var det inte bara läraren som var en auktoritet utan även Gud.


Slutdiskussion


Vad handlar egentligen en diskussion om moralutveckling om? För det första är man tvungen att formulera vad moral egentligen är. I Inledningen benämns moral och etik efter vad det står i uppslagsverket Respons. Moralen finns i den speciella handlingen och etiken är reflektionen över denna handling. Denna benämning är sedd med västerländska ögon och om denna är den rätta kan ifrågasättas.


Meningen med alla dessa teorier jag tagit upp i mitt arbete är att vi som pedagoger ska ha en grund att stå på, när vi ska förstå oss på barnen vi ska arbeta med. Om ett äppelträd inte har några rötter, så faller det, vilket leder till fruktlöshet. Det är precis lika med oss pedagoger. Har vi ingen teori att stå på så faller praktiken barnen är de som får lida.


Att barn tänker är väl självklart, men om de alltid reflekterar över vad de gör är väl tveksamt. Vi vuxna som ska agera förebilder gör inte alltid det. Om det är vår kultur som avspeglar sig i detta icke reflekterande handlingssätt eller ej kan inte jag svara på. Håkan Wall sade en gång på en föreläsning, om internationalisering i skolan, att det finns kulturer som alltid tänker på vilka konsekvenserna blir en generation bakåt och två framåt innan de gör vad de ska. Vårt västerländska synsätt genomsyrar hela tiden vår världsbild, och eftersom den mesta forskningen inom moralutveckling har skett av ”västerlänningar” så har vi även fått den bilden vi fått. Sedan om vi ska se utifrån den bilden så finns det, tror jag, en utveckling i barnets moraluppfattning, men man är tvungen att se helheten. Hjärnan är inte uppdelad i separata rum utan fönster och dörrar, utan sammanlänkade på ett allt för krångligt sätt för att gå in närmare på. Detta samarbete som pågår däruppe vill vi få reda på mera om, och därför delar vi upp sinnet i olika delar så vi får den struktur vi behöver för att förstå oss på det vi inte förstår. Eftersom vi nu lever i västvärlden och har vårt synsätt, så kan vi använda oss av den forskning som idag finns, men frågan är om pedagoger i Indien kan göra det. Det här arbetet har gett mig en insikt i hur forskare tror att barn tänker, om detta är sant är upp till var och en att tolka och kritisera. Jag personligen anser att dessa moralutvecklingsteorier som i dag finns är till stor användning för oss som pedagoger i vårt arbete. Dessa teorier som jag skrivit om är en grund i den helhetsinlärning som vi idag ska ägna oss åt. Att ha denna förståelse för hur barn utvecklas i sinnet är lika viktig som all annan primär utvecklingskunskap. Både fysisk och psykisk.


John C. Gibbs teori väger väldigt tungt i mina ögon sett. Skillnaden mellan de fyra första stadierna och de två sista är markanta. De två översta kan nästan betecknas som omänskligt mänskliga. Omöjliga att alltid leva upp till. Jag håller med Gibbs i att de flesta går igenom de fyra första stadierna. De stannar endera på stadium tre och fyra, men alla har vissa tankar och tendenser som skulle kunna passa in på nivå tre (stadium 5 och 6). Denna nivå kan ingen, tror jag, nå upp till helt, utan man befinner sig hela tiden på mittenstadierna. Sedan har vi även kritiken mot att man förmodligen handlar annorlunda i en riktig situation än vad man gör tankemässigt. Ett bra exempel är vad som hände i Klippan, i Skåne, för ett par år sedan där en mörkhyad kille blev nersparkad av två skinnskallar, nazister. Killen hade efteråt, legat i en buske vid en gångväg och chansen att ingen passerade där under hela kvällen och natten finns inte. Ingen hjälpte honom, vilket ledde till att han dog. I tanken skulle säkert dessa personer som passerade ha hjälpt honom, men när situationen blev verklig så gjorde ingen någonting. Varför? Det är detta ovan nämna om skillnaderna mellan verklighet och fiktion som kan vara den största boven i hela forskningens trovärdighet, men detta ska inte hindra oss från att arbeta med detta område. För om vi inte tar upp det och reflekterar över moraliska frågor så kommer förmodligen barnen och vi vuxna bli fast i vårt egoistiska tankesätt, vilket kommer att leda till en tankemisär i samhället, som i sin tur kommer att leda till fysisk misär. Man kan även ställa sig frågan vad som egentligen gjorde att dessa två ungdomar (16 och 18 år) ansåg sig vara bättre än denna tredje tonåring. Varför sker något som detta i ett samhälle med en demokratisk och humanistisk grundsyn? Det är denna som vi pedagoger primärt ska försöka förmedla. Inledningsvis citerade jag ur Lpo-94 att ”skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö”. Här har vi en grundtanke och ni har precis läst en uppsats om utvecklingsteorin bakom denna grundtanke. Att sedan ta hjälp av den ena för att uppnå den andra kan här vara ett steg på vägen.
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� Problemlösning genom små berättelser.


� T.ex. föräldrar eller gud.


� The developing child, Bee Helen, 1992, Sjätte upplagan


� The developing child, Bee Helen, 1992, Sjätte upplagan,


� Att göra fel. T.ex. att stjäla, straff - belöning och att inte lyda lagar.


� I det engelska skolsystemet.
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