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ABSTRACT 

The introductory chapter in this study introduces the reader to the overall problem that concerns 

Lawrence Kohlberg and Sven G. Hartman's moral education models. The purpose and questions of 

this studie specifies the overall problem in order to facilitate the process of answer the research 

questions, which is largely about which of Kohlberg's and Hartman's theory one can reasonably 

advocate in the context of, when teachers plan their lessons. Also how do the theories relate to each 

other based on the source material. This chapter also describes the hermeneutical method and 

document analysis used to answer the questions. Both Kohlberg's and Hartman's theories are 

described in this chapter, as well as a problematisation of them. Since the source material consists 

of freely written texts of young people, this chapter also discuss ethical considerations. Chapter Two 

presents the result, consisting of quoted texts written by the youngsters. The texts presents their 

thoughts and arguments about different moral or ethical problems. These problems are divided into 

three categories, material and resource distribution, power distribution (political) and solutions to 

inequality. This chapter also includes the analyses of the result by Kohlberg's and Hartman's 

theories. Chapter three, analysis and discussion, answers the questions as to whether teachers have 

any benefit from these theories, as well as what one can derive from comparing these theories with 

each other. In conclusion, this chapter presents a discussion about which theory is most suitable to 

use by teachers in the schools, based on the source material. Although the chapter, analysis and 

discussion, mentioning advantages of both theories, the analysis suggests that Kohlberg's theory 

weighs a little heavier in a school kontext than Hartman's theory. 

Key words: Moralpedagogisk modell, Hartman, Kohlberg, Ungdomar, rättvisa, etik, moral, 

orättvisa, krig, fred, fördelning, makt. 
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1. INLEDNING 

1.1 INTRODUKTION 

De flesta människor som på något sätt arbetar med pedagogik har under sin studietid eller i stunder 

av förkovran läst in sig på olika teorier och forskning som handlar om hur barn och ungdomar 

förstår, tolkar och lär sig av och om världen. Forskningsläget på detta område är tämligen brett och 

det finns många olika infallsvinklar som har tydliga friktionspunkter mellan varandra. 

Inom skolans värld som kommer att bli min och de flesta av mina studiekamraters värld senare i 

arbetslivet, finns det tydliga riktlinjer, mål och krav kring kunskapsuppdrag, fostransuppdrag, ideal, 

normer och värderingar. Många studier har skrivits kring vilka teorier eller modeller som lämpar sig 

bäst för att eleverna skall ta till sig av de krav som skolans värld ställer. Det som kan sägas 

angående dessa studier, i stora drag, är att vissa teorier eller modeller visar sig vara mer 

framgångsrika än andra eftersom lärarens val av modell eller teori påverkar elevernas inlärning. 

Dessa olika teorier och modeller har egentligen samma syfte, nämligen att förmå eleverna att se på 

saker och ting på ett annorlunda sätt, förmågan att känna tänka och resonera i nya banor. De 

erbjuder olika vägar till i stort sätt samma mål, utveckling, med detta i åtanke blir det därför 

intressant att ställa två olika moralpedagogiska modeller mot varandra.  

Lawrence Kohlberg och Sven G. Hartman är de forskare vars moralpedagogiska modeller skall stå i 

fokus för undersökningen tillsammans med källmaterialet. Källmaterialet eller empirin är unikt i 

den meningen att det är en samling av fritt skrivna texter författade av elever inom etik och moral. 

Teorivalet för analysering av källmaterialet är tämligen passande eftersom Hartmans teori till viss 

del är ett svar mot Kohlbergs teori. Kort kan man säga att utgångspunkten utifrån Kohlberg är att 

människans moraliska utveckling sker stegvis, detta innebär även att det inte går att hoppa över 

vissa steg. Alla människor som nått upp till toppen av denna utvecklingsstege har därmed även 

klättrat upp för alla steg i den. Alltså en person på de lägsta nivåerna kan inte förstå ett moraliskt 

resonemang presterat av en person som befinner sig på de övre stegen. Utgångspunkten utifrån 

Hartman blir lite annorlunda, eftersom han har en annan grundinställning till människors moraliska 

mognad. Han menar att det är ett stort misstag att stirra sig blind på utvecklingsstadier. Motfrågan 

enligt Hartman blir att varje steg i utvecklingsstegen måste jämföras med något, att det finns en 

norm. Detta något är ofta en medelålders västerlänning, vilket är en orättvis jämförelse mot 

exempelvis ett barn. Hartman förordar därför att forskaren tar vara på vad barn och ungdomar säger 
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snarare än att placera in dem i ett fack. Detta är två olika perspektiv på moralisk utveckling eller 

mognad som båda har haft stort inflytande på undervisning i skolan. Men hur aktuella eller 

inaktuella är de, vilka styrkor och svagheter finns det och hur kan lärare dra lärdom av detta? 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna studie är att utifrån källmaterialet öka kunskapen kring ungdomars moraliska och 

etiska tänkande utifrån Sven G. Hartman och Lawrence Kohlbergs moralpedagogiska modeller. 

Studien syftar även till att tillföra kunskap om dessa moralpedagogiska modellers betydelse för hur 

lärare kan planera sin undervisning om etik och moral. Samt teoriernas relation till varandra. Nedan 

preciseras detta syfte i fyra frågor. 

1. Hur kan ungdomarnas etiska tankar kategoriseras inom källmaterialet?  

2. Hur kan ungdomarnas etiska resonemang analyseras utifrån Kohlbergs moralpedagogiska modell, 

och hur ställer det sig mot Hartman? 

3. Hur kan ungdomarnas etiska resonemang analyseras utifrån Hartmans moralpedagogiska modell, 

och hur ställer det sig mot Kohlberg? 

4. Vilken betydelse kan dessa två moralpedagogiska modeller få i samband med planeringen av 

undervisning utifrån källmaterialet, är någon av dem bättre lämpad för vissa ändamål? 

En kategorisering av ungdomarnas tankar om vad rättvisa innebär är nödvändigt i denna studie 

eftersom en kategorisering bjuder in tvillingfrågorna (2–3) till en komparativ studie. Det är 

lämpligare att jämföra Kohlbergs och Hartmans teorier med varandra utifrån ett relativt homogent 

material vars fokus ligger på ungefär samma moraliska problem. När väl Kohlbergs och Hartmans 

teorier är jämförda med varandra utifrån källmaterialet är det bäddat för en mer träffsäker analys av 

hur dessa teorier kan implementeras på bästa sätt i lärares lektionsplanering. Motiveringen för en 

jämförelse mellan dessa moralpedagogiska modeller ligger i att Hartman är en reaktion mot 

Kohlberg, av denna anledning är en jämförelse naturligt intressant.  
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1.3 METOD 

1.3.1 MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

För att på ett så tydligt sätt som möjligt leda in läsaren på rätt stig genom denna studie introduceras 

denne härmed till källmaterialets beskaffenhet. Målet med detta upplägg är att undvika så många 

frågetecken som möjligt. 

Sven G. Hartman är forskaren som har samlat ihop den empiriska datan vars innehåll kommer att 

ligga till grund för denna studie. Hartman kanske bäst beskriver syftet med källmaterialet till 

studien i detta citat: 

to give a deeper knowledge about how children during the later childhood experience their 
situation in life and how this is reflected in their existential questions and in the development of 
a personal worldview.  1

Hartman som själv har varit med och tagit fram materialet som ligger till grund för denna studie 

framför att källmaterialet till stor del består av fritt komponerade texter där skoleleverna har fått 

möjlighet att på egen hand formulera tankar och idéer kring olika filosofiska teman som anknyter 

till personliga livsåskådningar, exempelvis kosmologi, teologi, antropologi och etik.   2

Etiken är det område denna studie fokuserar på. Studiens avgränsning har gjorts kring just de delar 

som behandlar etik, i källmaterialet hittas dessa delar under betäckningen ”Rättvisa” och ”Så tycker 

jag att man ska bestämma”. Eftersom Hartmans insamlade material i sin helhet handlar om mycket 

mer än bara etik vore det olämpligt att behandla materialet i sin helhet i denna studie, det skulle 

varken finnas tid eller utrymme samtidigt som studien skulle uppfattas spretig. 

 Hartman, Sven G, 2018, "Children searching for a philosophy of life". I Ristiniemi, Skeie & Sporre (red.) 1

Challenging life: Existential questions as a resource for education. Münster: Waxman. (Under tryckning.). s. 
14.

 Hartman (opublicerad artikel, 2018). s. 14.2
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1.3.2 DOKUMENTANALYS 

Källmaterialet som ligger till grund för detta arbete kommer att genomgå flera tolkningar som utgår 

från både dokumentanalytisk och hermeneutisk metod. Kombinationen av dessa metoder syftar till 

att skapa en grund för analyserna av källmaterialet att stå på, möjliggöra en tematisering, bädda för 

jämförelser och erbjuda djupa analysmöjligheter. 

Beskrivningen av dokumentdelen i denna metodkombination är delvis hämtad från Grace Davie och 

David Wyatt, de erbjuder en vid definition av vad ett dokument kan vara, sammanfattningsvis 

menar de att definitionen av vad ett dokument är till största del beror på hur forskaren behandlar en 

viss typ av källa. De erbjuder dock exempel på vad ett dokument kan vara, exempelvis en 

textbaserad källa såsom personliga brev och andra texter tillgängliga för allmänheten.  Davie och 3

Wyatt framför vidare att det i huvudsak finns två kategorier av dokument, ”running records” som 

syftar på dokument som kontinuerligt samlas in i ett samhälle. Den andra kategorin av dokument 

kallar de för ”episodic and private records” med detta avses, insamlingen av dokument under en 

viss period, vanligtvis är dessa dokument inte tillgängliga för allmänheten.  Davie och Wyatt menar 4

att dessa två kategorier tvingar forskaren att inte bara resonera kring dokumentets innehåll, utan 

även resonera kring dokumentets tillkomst och, eventuellt, kring forskarens personliga roll i 

förhållandet till dokumentet. Klassificeringen av dokument fordrar även att forskaren resonerar 

kring förhållandet mellan olika dokument, indelningen av dokumentkategorier kan vara baserad på 

mottagare, institution, tema, plats, tid eller olika kombinationer av dessa kategorier. Den centrala 

linjen enligt Davie och Wyatt är att forskaren reder ut hur dokumenten passar ihop eller hur de helt 

enkelt inte passar ihop.  5

I detta fall, passar denna typ av kategorisering av material synnerligen bra ihop med det valda 

källmaterialet för denna studie. Den stora fördelen med dokumentdelen i min metodkombination är 

att den tillåter mig att dela in texterna i olika teman. Som tidigare beskrivits i syftet är detta 

nödvändigt för att på ett tillfredsställande sätt kunna genomföra min komparativa studie av 

Kohlbergs och Hartmans moralpedagogiska modeller.  

 Davie, Grace & Wyatt, David. Document analysis. Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.) (2011). The 3

Routledge handbook of research methods in the study of religion. Abingdon, Oxon: Routledge. s. 152.

 Webb, E.J., Campbell, D.T., Schwartz, R.D. and Sechrest, L., (1966). Unobtrusive Measures: nonreactive  4

research in the social sciences. Rand McNally, Chicago. s. 53, 88. (Refererad i). Davie & David. Stausberg 
& Engler. (2011). s. 152.

 Davie & David. I. Stausberg & Engler. (2011). s. 152.5
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Kontexten blir en viktig aspekt för mitt källmaterial eftersom det består av en sammanställning av 

olika individers texter som dessutom är insamlade i ett forskningssyfte över tid. John Scott menar 

att dokument inte skapas utifrån ett vakuum, de skapas av antingen individer eller grupper med 

olika mål. Scott framför att kontexten är viktig eftersom dokument oftast är skapade med ett visst 

syfte för en viss grupp, således skvallrar innehållet om författarens/nas förståelse av omvärlden. 

Förståelsen av kontext innebär även att forskaren tar hänsyn till att texter är en produkt av sin 

samtid och är påverkad av den, enligt Scott.  Även Michel Foucault menar att dokument 6

representerar en bild av verkligheten som är specifik för en viss socio-historisk kontext, eftersom att 

språket inte är universellt över tid.  7

Scott och Foucault är inne på en intressant linje som är högst aktuell för denna studie. Hartman själv 

beskriver ungdomarnas texter på följande sätt: ”The language was plain, straightforward, inventive 

and rich in colour”.  Hartman menar även att hans erfarenhet säger att ungdomarnas tankar om 8

världen och samhället på många sätt är en spegelbild av just världen och samhället.  Kritiska röster 9

mot Hartman menar att omgivningens påverkan på barnen borde uteslutas. Hartman menar dock att 

en lärdom han själv blivit varse om, är att när barn ställs inför frågor där de skall beskriva sina 

tankar om omvärlden, blir omvärlden en naturlig del i deras resonemang. Något som inte är så lätt 

att utesluta.  10

Det som kan vara intressant att koppla samman, i stycket ovan, är att Scotts och Foucaults 

beskrivning av hur dokument bör hanteras och förstås ställer sig mer eller mindre parallellt jämte 

med Hartmans egna iakttagelser av källmaterialets beskaffenhet. I synnerhet är det intressant att 

jämföra Hartmans beskrivning av ungdomarnas texters närhet och avspegling mot världen och 

samhället. Med Scotts och Foucaults beskrivning av dokument som unika, präglade av sin samtid, 

författarens förståelse av omvärlden mm. Med andra ord är det fullt rimligt att behandla 

källmaterialet till denna studie som just dokument, vilket närmast är en förutsättning eftersom min 

strävan är tematisering av källmaterialet och komparativa analyser.  

 Scott, John (1990). A matter of record: documentary sources in social research. Cambridge: Polity. s. 34, 6

174. (Refererad i). Davie & David. I. Stausberg & Engler. (2011). s. 152

 Foucault, Michel (1991). Politics and the study of discourse. I. Foucault, Michel, Burchell, Graham, 7

Gordon, Colin & Miller, Peter (red.) (1991). The Foucault effect: studies in governmentality : with two 
lectures by and an interview with Michel Foucault. Chicago: Univ. of Chicago Press. s. 53–72.

 Hartman (opublicerad artikel, 2018). s. 7.8

 Hartman (opublicerad artikel, 2018). s. 23.9

 Hartman (opublicerad artikel, 2018). s. 19.10
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Arbetets källmaterial har till sin karaktär även stora likheter med hur dokument definieras enligt 

Davie och Wyatt. För det första kan källmaterialet tolkas såsom ”episodic and private records”. 

Källmaterialet är episodiskt eftersom datan är insamlad under en begränsad tid och var aldrig ämnad 

att samlas in under en obegränsad tid. Att källmaterialet däremot skulle vara privat är en svårare 

fråga att reda ut. Till viss del är källmaterialet privat, eller åtminstone individuellt, frågan kan tolkas 

som att den avgörande faktorn är hur materialet var tänkt att användas från början. Syftet med 

insamlingen av datan var att använda den som underlag för forskning, vilket de som medverkade 

var införstådda med. Detta faktum leder till att källmaterialet utan större ordalag bör förstås som 

privat till sin natur men inte till funktion. Största skillnaden mellan källmaterialet i detta arbete och 

dokument av kategorin ”episodic and private records” som beskrivs ovan, är att detta källmaterial 

är av privat karaktär men tillgängligt för allmänheten, åtminstone i den mån som personer från 

allmänheten är intresserad av att använda materialet i forskningssyfte. Att betrakta och förstå 

källmaterialet på detta sätt underlättar kategoriseringen av källmaterialet baserat på innehållet i 

texterna. I Hartmans stora insamlade material blir dokumentanalysen delvis ett verktyg som sätter 

upp ramarna för vilka delar av hela materialet som används som källmaterial till denna studie. 

1.3.3 HERMENEUTIK 

De hermeneutistiska dragen i denna studie kretsar kring den hermeneutistiska cirkeln som beskrivs 

av Ingvild Sælid Gilhus. Den hermeneutistiska cirkeln är ett hjälpmedel som säkerställer att 

forskaren tvingas bearbeta sina förutfattade meningar om en viss texts innehåll. Med hjälp av denna 

metod kan forskaren omvärdera sina ställningstaganden och koka ned en texts budskap till mindre 

beståndsdelar. Fördelen med detta är att textens författare tillhandahålls en bredare plattform för sitt 

budskap. Den hermeneutistiska cirkeln förutsätter att läsaren har fördomar om en texts innehåll och 

de ämnen som behandlas, därför är det nödvändigt att läsa igenom texten noggrant för att kunna 

omvärdera sina fördomar efter första läsningen. Inför andra läsningen har alltså läsaren en annan 

infallsvinkel än inför första läsningen, på detta sätt omvärderas hela tiden innehållet och budskapet i 

texten vilket leder till att nya slutsatser kan dras utifrån en enstaka text som efter första läsningen 

inte nödvändigtvis sade så mycket. Den hermeneutistiska cirkeln bygger just på en återkommande 

loop, enligt den hermeneutistisa läran kan således en text omvärderas nästintill till det oändliga.  11

Att läsa ungdomarnas texter i källmaterialet noggrant och långsamt är nödvändigt för nå in på 

djupet i texterna och genom det möjliggöra en tolkning av samma text utifrån två olika teoretiska 

 Ingvild Sælid Gilhus, Hermeneutics. I. Stausberg & Engler. (2011). s. 276f.11
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perspektiv, i detta fall Kohlbergs och Hartmans moralpedagogiska modeller. Hartman själv föreslår 

även att bruka hermeneutiken som utgångspunkt i närmandet av denna typ av material.  12

Besvarandet av frågeställningen är i denna studie tätt sammankopplad med hermeneutiken eftersom 

den möjliggör mig att flytta mitt perspektiv på de olika texterna. Tanken är att låta dessa två teorier 

gå i diskussion med varandra där en hermeneutisk metod är diskussionsledare och 

dokumentanalysen står för ramarna. Analyserna av källmaterialet kommer med största sannolikhet 

att påverka resonemanget kring vad som kan sägas om Kohlbergs och Hartmans teorier i ett 

undervisningssammanhang. Återigen kommer hermeneutikens möjlighet till olika perspektiv att 

vara till hjälp när det kommer till att dra slutsatser utifrån tvillingfrågorna, två och tre.   

Hermeneutiken trycker som sagt på att en text bör läsas noggrant och långsamt för att verkligen 

lägga märke till nyanserna i texten. Nyanserna i texten gömmer sig i språket som texten består av, 

Gillhus framför att en text är som en väv eller som ett nät som hela tiden refererar till koncept, 

idéer, olika praktiker och till andra texter. Kontexten som texten uppkom i påverkar också 

tolkningen av den, närmare bestämt är det förhållandet mellan textens författare och dennes sociala 

och kulturella bakgrund och omgivning som åsyftas. När man talar om textens kontext är det av vikt 

att påpeka att en text aldrig har endast en kontext. Gillhus exemplifierar detta med att terrorattacken 

mot World trade center kan tolkas utifrån flera kontexter exempelvis, religion, politik, terrorism 

med mera. Meningen som forskaren tillskriver en viss text har alltid en relation till en viss kontext, 

en tolkning utifrån en given kontext resulterar i att forskaren utesluter andra möjliga tolkningar 

utifrån andra kontexter, vilket belyser det faktum att en text ger upphov till mer än en enskild 

tolkning.  13

Källmaterialet till detta arbete kommer att tolkas och analyseras utifrån både Hartmans och 

Kohlbergs teorier. Med detta sagt kan man anse att det vore i arbetets intresse att underlätta detta i 

den mån det går. En hermeneutisk dokumentanalys innehåller de nödvändiga komponenterna för att 

tillhandahålla en yta där denna jämförelse kan ske på ett konkret sätt. Förutsättningen för detta 

arbete är att analyserna som genomförs genom Kohlbergs och Hartmans teorier skiljer sig åt. I 

denna skillnad blir hermeneutisk dokumentanalys nödvändig för att tillhandahålla ett ramverk att 

arbeta efter när det kommer till att redogöra för, belysa och analysera de skillnader som uppkommer 

i samband med att Kohlbergs och Hartmans moralpedagogiska modeller ställs mot varandra.  

 Hartman (opublicerad artikel, 2018). s. 22.12

 Ingvild Sælid Gilhus. I. Stausberg & Engler. (2011). s. 277f.13
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Denna kombination av metoder kompletterar varandra på så sätt att dokumentdelen definierar hur 

källmaterialet är beskaffat. Samtidigt erbjuder denna del även klassificeringar kring källmaterialet 

så att det går att peka på tydliga kopplingar dem emellan, det finns ett system. I detta fall har dessa 

individuella texter vissa gemensamma nämnare som sammanfogar dem. Materialet är insamlat i 

forskningssyfte så de har samma mottagare, tematiskt så beskriver de samma tema (etik och moral) 

dock kommer en utförlig och noggrann tematisering ske i resultatsdelen, tidsmässigt är materialet 

insamlat under en viss period. Även om det kan skilja sig åt i tid så skiljer det sig inte åt så pass 

inom källmaterialet att det är nödvändigt att analysera dessa eventuella skillnader utifrån ett 

tidsperspektiv. Hermeneutiken erbjuder i detta fall analytiska hjälpmedel som kan verka inom 

ramarna som dokument delen sätter upp. Framförallt kommer den hermeneutistiska cirkeln vara 

användbar när det kommer till att sätta analyserna utifrån Kohlbergs och Hartmans perspektiv. 

1.3.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etiska överväganden blir en naturlig del i arbeten som grundar sig på material av olika slag som 

innehåller personuppgifter. Källmaterialet till denna undersökning är insamlat från svenska 

ungdomar och handlar om olika moraliska och etiska ställningstaganden. Eftersom dessa personer 

fortfarande är i livet är det nödvändigt att åtaga vissa åtgärder för att säkerställa att dessa människor 

inte påverkas av det som framkommer i undersökningen.  

Vetenskapsrådet råder forskare att framförallt utgå utifrån fyra forskningsetiska principer. Eftersom 

jag själv endast kommer att utgå från ett redan insamlat källmaterial kan endast två av dessa fyra 

principer tillämpas.  Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter skall förvaras och 14

brukas med aktning för att undvika att obehöriga tar del av det. Forskaren har tystnadsplikt när det 

kommer till information som kan röja identiteten på en deltagare i undersökningen. I presentationen 

av information från en enskild individ skall det göras på ett sätt som gör att utomstående inte kan 

list ut vem informanten är, pseudonymer är att föredra när det kommer till att referera till vad en 

enskild person har sagt. Nyttjandekravet är den andra etiska principen som kommer att appliceras 

på mitt arbete. Nyttjandekravet innebär att informationen i källmaterialet endast får användas för 

forskningssyften. Det vill säga att uppgifter om enskilda personer inte får användas i kommersiella 

sammanhang.   15

 Övriga principer handlar om information till informanterna och samtycke om att deltaga i undersökningen.14

 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: 15

Elanders Gotab. s. 12–14.
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1.4 TEORETISK FÖRANKRING 

Detta arbete kommer att vila på två olika teoretiska utgångspunkter som mer eller mindre 

representerar olika sätt att förstå människors kognitiva utveckling för tänkande och resonerande 

kring etiska och moraliska frågor. I detta avsnitt kommer Kohlbergs och Hartmans teorier att 

presenteras. Eftersom att Hartman är en reaktion mot Kohlberg kommer teorierna att presenteras i 

kronologisk ordning. 

1.4.1 LAWRENCE KOHLBERG 

Kohlberg är inspirerad av Jean Piagets teori om kognitiv utveckling och kantiansk etik. Kohlbergs 

moralpedagogiska modell grundar sig i en tanke om förnuftsutveckling, enligt teorin genomgår 

människan vissa stadier i livet inte helt olikt en stege. Kohlberg menar att denna stege har tre steg 

med olika nivåer för moraliskt tänkande, (1) det ”för-konventionella” steget, (2) det 

”konventionella” steget och slutligen (3) det ”post-konventionella” steget. Varje steg innehåller 

även två faser, den ena lägre den andra högre. Med dessa inräknade kan man säga att det finns sex 

steg.   16

För-konventionella steget 

Det centrala i det första steget är att individen är benägen att påverkas av kulturella regler och 

tenderar att tänka i absoluta banor, ont och gott, rätt och fel mm, i stort saknas en gråskala. 

Individen tolkar också konsekvenserna av sina handlingar i termer av straff, belöningar, utbyte av 

tjänster eller så påverkas barnets handlingar av den fysiska styrkan som de/den som bestämmer om 

reglerna besitter. 

(1) Den lägre fasen av detta steg handlar om straff och lydnad. De fysiska konsekvenserna av en 

viss handling bestämmer huruvida handlandet var ont eller gott, oavsett vad konsekvenserna blev 

efter handlandet eller hur det påverkade andra. Att undvika straff och ovillkorligt hänsynstagande 

till makt tillskrivs ett egenvärde. 

(2) Den övre fasen i detta steg kretsar kring instrumentell relativism. Resonerande kring rätt 

handlande baseras på vad som instrumentellt tillgodoser ens egna behov, ibland även andras behov. 

 Kohlberg, Lawrence (1981). Essays on moral development. Vol. 1, The philosophy of moral development : 16

moral stages and the idea of justice. San Francisco, Calif.: Harper & Row. s. 17–20.
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Mellanmänskliga relationer har vissa likheter med en marknad, det finns inslag av rättvisa och 

ömsesidighet men tolkningen för vad som är rättvist baseras på fysiska och pragmatiska grunder.  17

Konventionella steget 

Centralt för detta andra steg är att individen upprätthåller förväntningarna som ställs av familjen, 

gruppen eller nationen, upprätthållandet av dessa förväntningar tillskrivs även ett egenvärde oavsett 

vilka omedelbara eller uppenbara konsekvenser det leder till. Det handlar om att individen inte bara 

upprätthåller dessa förväntningar för personliga själ eller för ordning i samhället, individen 

upprätthåller dessa förväntningar på grund av lojalitet till familjen, gruppen eller nationen. 

Individen upprätthåller, underhåller och försvarar ordningen som bestäms av exempelvis nationen, 

samtidigt identifierar sig individen starkt med andra medlemmar inom dessa kategorier.  

(3) Den lägre fasen av steg två beskrivs handla om interpersonell överensstämmelse. Rätt handlande 

bestäms av vad som behagar eller hjälper andra, samt att handlandet godkänns av mottagaren. Det 

som uppfattas som ”gott beteende” har stora likheter med vad som normalt sett eller stereotypiskt 

anses vara gott eller ett naturligt beteende. Beteendet bedöms ofta i relation med intentionen i 

handlandet, att någon menade väl är något som tillskrivs betydelse, individen får positiv bekräftelse 

för att vara trevlig, fin eller god. 

(4) Den högre fasen av steg två beskrivs kretsa kring samhälleligt underhåll. I denna del orienterar 

sig individen mot auktoriteter, fixering av regler samt upprätthållandet av den sociala ordningen. 

Rätt handlande bedöms av att utföra sin plikt, visa respekt mot auktoriteter samt upprätthålla den 

sociala ordningen för dess egen skull.   18

Post-konventionella steget 

Detta sista steg har tydliga inslag av att individen strävar efter att definiera moraliska värden och 

principer. Dessa skall vara valida och applicerbar utanför sfären av värden och principer som är 

förankrade hos auktoriteter inom sin egen grupp, eller hos andra människor som individen 

identifierar sig med. 

(5) Den lägre fasen av detta steg benämns som, det sociala kontraktet. Här bedöms rätt handlingar 

utifrån generella individuella rättigheter samt utifrån noga övervägda principer som hela samhället 

 Kohlberg. (1981). s. 17.17

 Kohlberg. (1981). s. 18.18

!15



har enats om. Individen är medveten om relativismen som präglar personliga värderingar och 

uppfattningar om omvärlden, i samband med detta läggs det stor vikt vid regler kring 

beslutsprocesser som är kapabla att komma fram till konsensus i olika frågor. Utöver det som står i 

lagboken och de beslut som är fattade utifrån demokratiska principer, uppfattar individen att ”det 

rätta” handlar om värderingar och åsikter. Detta resulterar i att individen intar en juridisk 

ståndpunkt, det handlar om att följa lagarna och de gemensamma besluten, dock läggs stor vikt vid 

att människor kan ändra lagarna genom de tidigare nämnda beslutsprocesserna. Till skillnad från 

nivå fyra där individen verkar för att upprätthålla lagarna för lagarnas skull. Utanför lagens ramar 

anser individen att olika arrangemang och kontrakt är bindande. 

(6) Den högre fasen av detta steg kallas, den universella etiska principen. Rätt handlande bedöms 

utifrån individens samvete i samband med dennes självvalda etiska principer. Dessa etiska principer 

skall dock vara logiskt fullständiga, universella och konsekventa. Principerna skall vara etiska och 

abstrakta, exempelvis Kants kategoriska imperativ. Dessa etiska principer är inte som de tio 

budorden, utan dessa är universella värden som grundar sig i rättvisa och respekt för den enskilda 

individen.  19

För att sätta dessa tre steg, som nyss har redovisats, i relation till varandra och på ett mer konkret 

vis peka på de kvalitativa skillnaderna mellan dem, har Kohlberg sammanställt denna lista: 

För-konventionella steget 

(1) ”Följer regler för att undvika bestraffning.” 

(2) ”Fogar sig för att få belöningar, få gentjänster mm.” 

Konventionella steget 

(3) ”Fogar sig för att undvika motvilja och ogillande från andra.” 

(4) ”Fogar sig för att slippa klander från auktoriteter och slippa skuld.” 

Post-konventionella steget 

(5) ”Fogar sig för att upprätthålla respekten från en oberoende åskådare som dömer utifrån 

samhällets bästa.” 

 Kohlberg. (1981). s. 18f.19
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(6) ”Fogar sig för att undvika självfördömande.”  20

Kohlberg menar att etiska och moraliska överväganden grundar sig inom människan och är inget 

som kommer utifrån. Anledningen till att människor agerar olika i en given situation, där ett etiskt 

eller moraliskt problem måste hanteras, beror på att dessa person befinner sig på olika 

utvecklingsstadier i moralstegen som hans teori bygger på. Kohlbergs utgångspunkt är att det finns 

vissa universella värden som återfinns i alla samhällen oberoende av kultur. Exempelvis är känslan 

för rättvisa och en empatiska förmågan i samband med smärta och död två av dessa grundläggande 

moraliska övertygelser som återfinns världen över. De olika nivåerna i moralstegen representerar, i 

detta fall, en individs förmåga att resonera kring dessa universella värden. Dock menar Kohlberg att 

individens moraliska vidareutveckling har ett starkt samband med denna individs interaktion med 

andra människor som ligger på en högre moralisk kognitiv nivå, förutsättningarna för den 

personliga utveckling har därför en stark social betoning. Kolberg menar att syftet med sin teori är 

att möjliggöra en bedömning av etiskt och moraliskt tänkande oberoende av det specifika problemet 

som står i fokus för bedömning.  21

1.4.2 SVEN G. HARTMAN 

Hartmans moralpedagogiska modell är i mångt och mycket en reaktion till vad Kohlberg framför. 

Hartman påpekar att forskningen som bedrivits kring barn och ungas moralutveckling har vilat 

tungt på bland annat Piagets teorier om att människor genomgår olika faser och att det går att 

bedöma barns etiska och moraliska mognad utifrån vissa nivåer som alla går igenom. Enligt 

Hartman är detta sätt att närma sig en sanning vansklig eftersom forskningsparadigmet skapar en 

människosyn som inte alltid står på barnets sida. Forskningsresultaten kan alltså påverka lärarens 

sätt att närma sig sina elever. I mötet mellan lärare och elev menar Hartman att synen på barnet, 

som är påverkad av bland annat Piagets forskning, riskerar att öka avståndet mellan barn och vuxna 

i samhället. Eftersom barnen jämförs med vuxna på det intellektuella planet. Att jämföra barn och 

vuxna på ett kognitivt plan medför att barnens brister eller ofullständighet hamnar i fokus, vilket 

leder till att forskaren förbiser andra kvalitéer som barnen har, exempelvis empatisk förmåga eller 

 (Citaten 1–6) Kohlberg. (1981). s. 19.20

 Kohlberg. (1981). s. 14–16.21
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emotionell uttrycksförmåga. Hartman menar att det är mer intressant att undersöka innehållet i 

barnens tänkande snarare än att stirra sig blind på olika utvecklingsstadier.  22

Hartman argumenterar mot den utvecklingspsykologiska ståndpunkten att barn är oförmögen att 

delta i moraliskt tänkande på högre nivåer. Han hänvisar till sitt insamlade material bestående av 

texter som barn har skrivit, texternas syfte är att låta dem uttrycka sina tankar om bland annat etik 

och moral. I dessa texter menar Hartman att det framgår tydligt att barn har en god förmåga att inta 

empatiska och altruistiska förhållningssätt i olika etiska och moraliska frågor. Vilket 

utvecklingspsykologer till exempel Kohlberg menar att de flesta barn har svårt för.  23

Enligt Hartman visar hans forskning på att yngre barn har ett smalare perspektiv på livets frågor än 

äldre barn, dock verkar inte detta smalare perspektiv hindra de yngre barnen från att intressera sig 

för existensiella frågor. Barn i olika åldrar skiljer sig åt när det kommer till erfarenheter och 

kunskap. Det signifikanta Hartman vill framföra i samband med detta är att, intresset för 

existensiella frågor följer barnens personliga utveckling, i och med att deras erfarenheter och 

kunskap om världen ökar, förbättras även deras förmåga att uttrycka sig angående existensiella 

frågor.  24

Angående egocentrerade drag hos barnen medger Hartman att det framkommer tydligt i barnens 

texter att det inte är ovanligt att de har egoistiska tankar och resonemang som mer eller mindre 

stämmer överens med olika teorier om moralutveckling. Barnen visar ofta ett stort intresse för 

spelregler och millimeterrättvisa mellan syskon. Dock menar Hartman att det är viktigt att påpeka 

det faktum att även om vissa texter är självcentrerad så är det ofta i en kombination med altruistiska 

yttringar i samma text, samt att barnen även uppvisar en öppenhet för rättvisa i en bredare mening. I 

en jämförelse mellan en mellanstadieelev och en vuxen angående ett moraliskt problem menar 

Hartman att den vuxnas svar hamnar i skuggan av barnets svar, oavsett vad teorierna om 

moralutveckling säger.  25

 Hartman, Sven G. & Furenhed, Ragnar (2003). Etik och ungas livstolkning. Linköping: SkapandeVetande, 22

Linköpings univ. s. 53.

 Hartman & Furenhed. (2003). s. 75.23

 Hartman (opublicerad artikel, 2018). s. 8.24

 Hartman (opublicerad artikel, 2018). s. 18.25
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I Hartmans sökande efter innehållet i barns tankar föddes även en önskan om att få svar på varför 

barn tänker på existensiella frågor. För att reda ut detta skapades ett teoretiskt ramverk baserad på 

två koncept, ”livsfråga” och ”personlig livsåskådning”, Hartman definierar detta på följande sätt: 

En livsfråga koncentrerar sig på de fundamentala förutsättningarna för mänskligt liv och för ett 
existerande i allmänhet. Formen en livsfråga intar kan variera, men det är alltid ett personligt 
uttryck för behovet att formulera och processa erfarenheter av individens omgivning och 
existens i en vidare mening. Därför är det också ett steg i individens strävan efter att tolka och 
förstå livet.  26

Strävan efter att tolka och förstå livet kan leda till en filosofi om livet eller en världssyn av något 

slag menar Hartman. Termen ”livsåskådning” är till för denna process. Barn strävar efter förstå och 

tolka världen, men Hartman framför att de har svårt med att se världen ur ett bestämt perspektiv. 

Därför menar han att det är av värde att göra skillnad mellan livsåskådningar såsom kristendom, 

marxism med mera och en ”personlig livsåskådning”. Hartman framför att det finns två viktiga 

aspekter av vad som utgör en personlig livsåskådning. För det första finns det en teoretisk aspekt, 

denna del består av individens personliga övertygelser och koncept kring världen. Vad man tror på 

och vad man vet. För det andra består en personlig livsåskådning även av ett värdesystem, detta 

behandlar frågor som handlar om vad som är rätt och fel, ont och gott, fult eller vackert. Hartman 

menar att den personliga livsåskådningen inte är fixerad, snarare är den ständigt under utveckling, 

individen processar hela tiden sina erfarenheter och omständigheter. Obalansen mellan individens 

existensiella frågor och världssyn är vad som driver den personliga utvecklingen och mognaden. 

Denna utveckling kan dock påverkas av psykologiska faktorer och social bakgrund, enligt 

Hartman.  Ursprunget till fokuseringen på livsfrågor går att finna i en förfrågan från olika skolor i 27

Sverige som önskade en utredning som skulle resultera i att dra upp linjer för lärare att arbeta efter 

med syftet att göra ämnet religionskunskap mer intressant för eleverna. Detta utvecklade sig så 

småningom till tanken om att det som intresserar eleverna bör vara det som undervisningen skall 

krets kring.  28

 Hartman (opublicerad artikel, 2018). s. 11.26

 Hartman (opublicerad artikel, 2018). s. 12f.27

 Hartman (opublicerad artikel, 2018). s. 4f.28
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1.5 FORSKNINGSLÄGET 

Forskning kring människors etiska och moraliska utveckling har resulterat i flera moralpedagogiska 

modeller, om detta finns det relativt mycket skrivet om. Kohlberg och Hartman som kommer att 

sätta sin prägel på detta arbete är två etablerade forskare inom området. I mitt arbete representerar 

dessa två varandras motsatser. Mig veterligen finns det inte direkt någon forskning som har jämfört 

deras moralpedagogiska modeller med varandra och kopplar det till något praktiskt inom skolans 

värld. Källmaterialet som kommer att användas som utgångspunkt har Hartman varit med och tagit 

fram under perioder mellan 1970-talet och tidiga 2000-talet. Mängden data och kvalitén på datan 

som samlades in är i många avseenden unik, speciellt eftersom undersökningen pågick under så 

många år kunde hundratals elever i Sverige följas genom delar av sin skolgång. Omfattningen på 

dessa forskningsprojekt har lett till att stora delar av den data som samlades in till stor del är orörd. 

Hartman själv har använt sig mycket av detta material i sin forskning dock är datan som berör etik 

och moral relativt outforskad. 

Eftersom det inte direkt finns tidigare forskning som behandlar en jämförelse mellan Kohlberg och 

Hartman kommer detta avsnitt att fokusera på att problematisera vardera teori utifrån vad andra 

forskare har skrivit. 

1.5.1 PROBLEMATISERING AV KOHLBERGS TEORI 

Det finns flera forskare som genom åren har kritiserat Kohlbergs teori som representeras i denna 

studie bland annat för att Kohlbergs undersökningar endast genomfördes på pojkar.  

En av dessa kritiker är Carol Gilligan, hon menar att det finns skillnader mellan hur pojkar och män 

tänker jämfört med hur flickor och kvinnor tänker. Huvudargumentet Gilligan lägger fram är att 

pojkar och män (med undantag) tenderar att uppfatta sig själva som isolerade enheter. Medan 

flickor och kvinnor (med undantag) tenderar att uppfatta sig själva som en del av en större enhet.   29

Gilligan menar att detta leder till att män och pojkar generellt tenderar att utgå från ”rättvisa” medan 

flickor och kvinnor generellt tenderar att utgå från ”omsorg” när de bedömer olika etiska eller 

moraliska problem. Resonemang utifrån principen ”rättvisa” sammanfattas som att man tillämpar 

vissa abstrakta regler och principer på ett kategoriskt sätt. Resonemang utifrån principen ”omsorg” 

 Gilligan, Carol. (1982). In a Different Voice. Cambridge MA: Harvard University Press. s. 34.29
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innebär att bedömaren är intresserad av en dialog baserad på kontexten, fokuset ligger på 

kommunikation i lösningen på moraliska dilemman.  30

Gilligans kritik handlar om att Kohlbergs teori saknar anpassningsförmåga till att även appliceras på 

flickor och kvinnor. Vilket är ett problem eftersom Kohlberg hävdar att hans teori är universellt 

applicerbar. Detta är något att ta hänsyn till i denna studie eftersom texterna i källmaterialet är 

skrivna av både pojkar och flickor. 

Kohlberg själv har gett indikationer på att kvinnor generellt är moraliskt underutvecklade i 

jämförelse med män. Han menar att skillnaderna främst beror på att kvinnor generellt har sämre 

möjligheter till att interagera med andra i sociala sammanhang eftersom många är hemmafruar. 

Dessutom har kvinnor i regel en lägre utbildning, Kohlberg framför att samma skillnader 

framkommer i jämförelser mellan män från arbetarklassen och män från medelklassen, vilket 

betyder att skillnaden mellan män och kvinnor inte primärt beror på kön. Alltså kvinnor har enligt 

Kohlberg samma kapacitet till moraliskt resonerande som män.  31

Kurt Bergling har studerat Kohlbergs teori, hans motiv var att komma fram till svaret på frågan om 

Kohlbergs teori är universell. Slutsatserna Bergling drar är att Kohlbergs teori är välanpassad till att 

bedöma den moraliska mognadsgraden hos barn och ungdomar. Däremot menar Bergling att 

Kohlbergs teori saknar kapaciteten att fullt ut bedöma vuxna människors moraliska tänkande. 

Bergling baserar detta på hans egna undersökningar som visar på att skillnaderna mellan olika 

kulturella och geografiska gränser är för stora för att man skall kunna säga att Kohlbergs teori är 

universell. Skillnaderna, menar Bergling, beror främst på värderingar som samhället har skapat och 

upprätthåller, ideologier med andra ord är det som oftast styr vuxna människors resonemang menar 

Bergling. Dock menar han att det inte borde finnas några invändningar mot att utgå från Kohlbergs 

teori när man författar styrdokument och skolböcker. Eftersom de två första stegen (1–4) i teorin 

uppvisar tydliga skillnader i kvalitén mellan moraliska resonemang, som på ett träffsäkert sätt går 

att följa och applicera på barn och ungdomar. Problemen med Kohlbergs teori menar Bergling visar 

sig inte förrän man skall applicera den på vuxna.  32

 Gilligan. (1982). s. 19.30

 Yeung, Kwok. (1998). Kohlberg and Ethical Universalism. The University of British Columbia. s. 117.31

 Bergling, Kurt (1981). Moral development: the validity of Kohlberg's theory. Diss. Stockholm : Univ. s. 32

86.
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1.5.2 PROBLEMATISERING AV HARTMANS TEORI 

Kristoffer Larsson har skrivit en nyligen utgiven studie som behandlar etiskt resonerande hos 

niondeklassare i Sverige. Studien utgår från fritt skrivna svar till två frågor på ett nationellt prov 

som handlade om etik i ämnet religionskunskap. Larssons slutsatser föreslår att etiskt tänkande och 

kritiskt tänkande har stora likheter med varandra, möjligen är de till och med två beskrivningar av 

samma fenomen. Han menar att kritiskt tänkande kan vara det som definierar etiskt tänkande. För 

att styrka detta presenterar Larsson två definitioner av begreppen utifrån två oberoende forskare, 

Robert H. Ennis definition av kritiskt tänkande och Daniel E. Lees definition av etiskt tänkande. 

Enligt Larsson är deras oberoende definitioner av respektive begrepp närmast identiska. Med detta 

som bakrund ställer Larsson en teoretisk fråga. Om begreppen är så lika varför finns det ett behov 

av att skilja dem åt?  33

Larssons studie är inte en direkt kritik mot Hartman, däremot har den likheter med Kohlbergs teori 

vilket i sig är indirekt kritik mot Hartmans teori. Likheterna med Kohlberg går att finna i antagandet 

att det finns vissa egenskaper eller kvaliteter i elevernas tänkande som finns eller inte finns där. 

Studien utgår från att eleverna tänker på ett visst sätt, vilket kan tänkas betyda att möjligheten finns  

att de befinner sig på olika nivåer när det kommer till förmågan att resonera kring etiska frågor. 

Kopplingen Larsson gör mellan etiskt tänkande och kritiskt tänkande talar också till Kohlbergs 

favör. Förmågan till kritiskt tänkande finns inte hos barn, det kommer senare, vilket ger stöd åt 

tanken om att människor utvecklas stegvis. Frågan är kanske snarare hur dessa steg är utformade 

och vad som gäller i en given situation. 

Larsson föreslår även, för fortsatta studier, att elevernas påverkan utifrån, deras möjlighet att 

använda sig av tidigare kunskap bör undvikas. Syftet är att framkalla ett mer exakt resultat i frågan 

om vad man kan fastslå att ungdomar är kapabla till att resonera kring på egen hand, vilken 

kapacitet har de?  Detta förslag är precis vad Hartman vänder sig mot. 34

Malin Löfstedt framför kritik mot livsfrågepedagogiken som Hartman förordar på ett mer direkt 

sätt. Kritiken hon delger påpekar att livsfrågor i regel tillskrivs den västerländska kristna tron. 

Vilket innebär att den som skall förstå livsfrågor förutsätts ha vissa förkunskaper om livsfrågor 

 Kapitel 3. Critical Thinking in Students´ Ethical Reasoning: A Reflection on Some Examples from the 33

Swedish National Tests in Religious Education. Larsson, Kristoffer. I. Franck, Olof. (red.) (2017). Assessment 
in Ethics Education A Case of National Tests in Religious Education. Cham: Springer International 
Publishing. s. 51, 63.

 Larsson. I. Franck. (2017). s. 61.34
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utifrån västerländsk kristen modell. Löfstedt lyfter fram Pia Rose Böwadts kritik mot bland annat 

det svenska skolväsendets anammande av livsfrågepedagogiken, som i grunden bygger på kristen, 

luthersk skapelseteologi. Hon menar att detta på ett oriktigt sätt upphöjer kristna tankar om livets 

värde och mening till något allmängiltigt och globalt, vilket nödvändigtvis inte är sant. Löfstedt 

menar även att lärare som fokuserar på livsfrågor i undervisningen riskerar att tillhandahålla ensidig 

information till eleverna. Undervisningens fokus på livsfrågor leder till ett teoretiskt 

förhållningssätt, vilket sker på bekostnad av undervisning om den levda religionen. Vidare framför 

Löfstedt Katarina Westerlunds arbete kring att differentiera begreppet livsfrågor. Syftet med detta 

arbete är att mjuka upp begreppet och på så sätt göra det mer flexibelt. Löfstedt menar att begreppet 

livsfrågor riskerar att upplevas stelt i och med att det ofta förstås som ett färdigt system som har 

svaren på allt. Men att människor i verkligheten ofta har ett hopplock av flera olika livsåskådningar, 

vilket leder till ett behov av att begreppet livsfrågor skall kunna användas mer flexibelt.  35

1.6 DISPOSITION  

Inledningskapitlet i denna studie introducerar läsaren för ett övergripande problem som berör 

Kohlbergs och Hartmans moralpedagogiska modeller. I syftet och frågeställningen preciseras 

problemet till forskningsfrågor som skall besvaras, vilket i stort handlar om vilken av Kohlbergs 

och Hartmans teori som kan förespråkas i samband med att lärare planerar sina lektioner, samt hur 

ställer sig teorierna mot varandra utifrån källmaterialet. Vidare i detta kapitel beskrivs den 

hermeneutiska metoden och dokumentanalys som används för att kunna svara på frågeställningen. 

Både Kohlbergs och Hartmans teorier redogörs för i detta kapitel, samt en problematisering av dem. 

Eftersom källmaterialet består av fritt skrivna texter av ungdomar redogör detta kapitel även för 

etiska överväganden. Kapitel två presenterar resultatet, bestående av citerade texter skrivna av 

ungdomarna. Texterna framför deras tankar och resonemang kring olika moraliska eller etiska 

problem uppdelad i tre kategorier, materiell- och resursfördelning, maktfördelning och lösningar på 

orättvisor. Inbakat i kapitel två finns även analyserna av resultatdelen utifrån Kohlbers och 

Hartmans teori, detta syftar till att underlätta för läsaren. Kapitel tre, analys och diskussion besvarar 

frågorna om huruvida lärare har någon nytta av dessa teorier, samt vad man kan få ut av att jämföra 

teorierna med varandra. Avslutningsvis i detta kapitel förs ett resonemang kring vilken teori som är 

lämpligast att bruka i skolmiljön, baserat på vad som kom fram ur källmaterialet. 

 Löfstedt, Malin (red.) (2011). Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan. 1. uppl. Lund: 35

Studentlitteratur. s. 56–57.
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2. RESULTAT 

För att underlätta för läsaren att hänga med i analyserna av ungdomarnas texter kommer texterna 

eller citaten att numreras. Numreringen kommer att ske efter den enkla principen att 1 kommer först 

för att sedan följa en numerär ordning. Om en referens till ett visst citat förkommer i analysen så 

refereras det till citatets individuella nummer. 

2.1 MATERIELL- OCH RESURSFÖRDELNING 

Ungdomarna som är 11–13 år gamla har visat ett relativt stort intresse för rättvisa när det kommer 

till fördelning av olika slag. Materiell fördelning är ett återkommande tema och tas ofta upp av 

ungdomarna när de vill påpeka någon orättvisa. Ofta handlar det om dem själva men det 

förekommer även exempel som behandlar omvärlden i någon mening. Ett exempel handlar om 

fördelning av pengar och godis och hur man skall dela lika: 

(1) När jag och min familj var vid Liseberg så fick min lillebror Anders massa godis då lovade 
mamma mig att jag också skulle få godis men då fick jag inte godis det tycker jag är orättvisa. 
Tex om det är 2 barn som ska dela på 5 kr och den ena får 2 kr och den andra 3 kr då blir ju 
orättvist men då kan hon eller han som har 3 kr då kan väll det barnet ge en krona till barnet 
som har 2 kr. det tycker jag är rättvisa.  36

Ofta utgår ungdomarnas exempel utifrån dem själva eller utifrån deras omedelbara omgivning. En 

av dem tyckte exempelvis att det var väldigt orättvist att hens äldre bror fick ha en parabol på sitt 

rum medan hen själv inte fick ha det.  Det finns naturligtvis andra exempel på hur de tycker att en 37

rättvis materiell fördelning bör utföras. Fördelningen av godis i hushållet är en återkommande fråga 

där lika fördelning förordas: ”Jag tycker att det är rättvist när min lillebror och jag får lika mycket 

godis var.”  38

Ungdomarnas kollektiva syn på hur materiell fördelning bör ske globalt sammanfattas på ett relativt 

träffsäkert sätt av dessa ungdomar: 

(2) Det är bra med rättvisan. För alla blir glada. När det får lika mycket av maten som alla andra 
får. Orättvisan är inte bra för i svege har man jättemycket med mat att man måste bräna maten 
och i andra länder har dom jätte dåligt med mat att dom dör det tycker jag är orättvisa. för att 

 Rättvisa, 5D, Åk 5, idnmr 341.36

 Rättvisa, 5D, Åk 5, idnmr 327. 37

 Rättvisa, 5D, Åk 5, idnmr 342. 38
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man är snål. Och inte ger maten till andra länder som får svälta för mat brist. Man ska vara sams 
och dela med sig.  39

(3) Det är bra att det inte är krig i Sverige. Det är bra att ingen svensk är hungrig. Varför det inte 
är krig i Sverige beror på att Sverige inte vill ha krig. Sverige har gott om mat och sånt. Det är 
orättvist att etiopien och andra länder inte har mat men de har HIV. Ingen vård har de heller. Det 
är orättvist att en del folk sover på gatan i en del länder. Varför det är så har orsaken till till att 
folk sover på gatorna och får bakterier och blir sjuka. Varför är det som det är. En del mäniskor 
är fattiga och en del rika. De rika kan köpa mat men de fattiga inte kan köpa mat. Dom rika 
länderna ska dela med sig till dom fattiga länderna.  40

(4) Jag tycker att det inte ska vara krig. För att det var något land som startade krig och jag 
tycker dom ska sluta. orettvisa. Jag tycker att en del länder har det fatigt och en del rikt. Och jag 
tycker att dom, rika ska dela med sig lite mera. Jag tror att dom hade mycke sacker från 
början.  41

(5) Det är ej bra att det är krig i en del länder och att en del svälter ihjäl bara för att dom högsta 
ska ha nåt från det andra landet eller något liknande. Det är också orättvist att mesans en del 
lever i lyx och ej delar med sej mesans andra är så fattiga att dom ens inte får mat för dagen. det 
är som det är bara för att en del bara tänker på pengar hela tiden Om man år rik så ska man dela 
med sej tycker jag och framför allt så ska dom sluta att bara tänka på pengar hela tiden så 
kanske det inte blir krig. Det är bra att i alla fall Norden har fred. Jag tycker synd om såna som 
svälter ihjäl medans andra lever i lyx men man kan ju inte alltid tänka på dom för att när man 
blir stor måste man ju försörja sej själv också och jag själv skulle gärna vilja ha en häst och om 
jag köper det nån gång så är det ju ganska dyrt att ha en häst.  42

Ungdomarna tycks anse att det bästa är att man skall dela med sig till dem som inte har lika mycket. 

Det finns kritiska röster mot detta, i kommande text uttrycks åsikter som påpekar att det är viktigt 

att arbeta hårt om man skall ha rätt att bli tilldelad resurser. 

(6) Det är rättvist att vi får gå i skolan och det är orättvist att andra barn i andra länder inte får 
göra det utan vara med och kriga. För att de inte har pengar. Det är också bra att Sverige samlar 
pengar till människor i Etiopien men det är också orättvist. Det är orättvist mot de som jobbart 
hårt och försöker att känna ihop pengar till mat, medans andra familjer får det gratis utan att 

 (Översta mappen, längst bak) Balil 4:32, s. 9, idnmr 108 (5-2).39

 (Översta mappen, längst bak) Balil 4:32, s. 22, idnmr 188 (3-5).40

 (Översta mappen, längst bak) Balil 4:32, s. 22, idnmr 183 (3-5).41

 (Översta mappen, längst bak) Balil 4:32, s. 15, idnmr 244, (5-4).42
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jobba. Det är jätte orättvist och dumt att i Sverige om man inte vill jobba får man pengar av 
sociala. Så om man inte vill jobba behöver man inte det, fast man får lika mycket.  43

Citaten ovan handlar i stor utsträckning om huruvida det är rätt att vara rik och förfoga över stora 

resurser medan människor i andra länder svälter. Det framkommer dock ingen direkt kritik mot att 

vara rik, de rika belastas istället med ansvaret att dela med sig av sin rikedom. Förutom i text 6, här 

problematiserar författaren fenomenet att alltid vara givmild, här betonas vikten av att arbeta för  

sitt uppehälle. Ungdomarna ger även exempel på rättvisa och orättvisa i samband med resurser av 

olika slag. I detta fall ingår relationer och kärlek i begreppet resurs. Två ungdomar uttryckte sig på 

detta vis om det: 

(7) Jag tycker rättvisa är när föräldrarna tycker om sina barn lika mycke. Och när alla får betala 
precis lika mycket. Jag tycker att orättvisa är når föräldrarna tycker mest om ett av sina barn en 
dom andra barnen. Och jag tycker också att orättvisa är när en del får betala mer än en del 
andra. Jag vet inte varför det är så kanske för att det beror på vilket jobb man har. Att en del 
föräldrar tycker om ett barn mer än de andra. Det kanske beror på om en är snäll och hjälpsam 
än de andra. Jag vet inte. För att det ska bli bättre kanske man ska bli snällare och hjälpsammare 
och lydigare.  44

(8) Jag tycker att det är rättvist när jag får vara med och leka med mina kompisar. jag tycker det 
är rättvist när jag får min kompis säger att jag får göra saker som är roliga. jag tycker det är 
orättvist när jag råkar komma lite för sent till fritids då får man inget mellanmål. jag vet inte 
varför det är så här. och så om ingen jorda gevär och andra såna där saker skulle det inte dö så 
monga människor. man får väll prottestera. om inte soldaterna fans skule det vara mycket fred.  45

Det är förmodligen relativt säkert att säga att alla barn helst vill vara älskad, respekterad och 

uppskattad av sina föräldrar och vänner. Även om kärlek inte direkt går att mäta eller uppskattas 

kvantitativt blir det ändå tydligt att det finns en strävan efter att även detta tämligen svårt mätbara 

värde skall delas lika mellan syskon. Orättvisa kan upplevas i olika former, fördelningen av 

turordningen efter klasslistan kan vara ett exempel: 

(9) Orättvist: Jag går alltid sist överallt, bara för att jag heter Ö…… Det tycker jag är orättvist. 
Det är orättvist mot djuren när man tar djur- försök och när endel slänger knark i skogen, för 
djuren blir ju sjuka. Jag tycker att det är dumt att knark finns överhuvudtaget. Jag tycker att det 

 (Översta mappen, längst bak) Balil 4:32, s. 16, idnmr 248, (5-4).43

 (Översta mappen, längst bak) Balil 4:32, s. 20, idnmr 407, (5-7).44

 (Översta mappen, längst bak) Balil 4:32, s. 13, idnmr 229, (2-4).45
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inte är rätt att det är KRIG i en del länder. Och jag önskar att det vore FRED på hela, hela 
Jorden. Fast jag tycker det är rättvist att jag snart ska ha barnkalas!  46

Att alltid gå sist kan tänkas vara jobbigt och förmodligen ibland även upplevas som utanförskap, 

gemenskapen i skolan och känslan av att tillhöra har kanske i alla tider varit viktigt för elever. Om 

att alltid gå sist upplevs som utanförskap blir det eventuellt naturligt att kalla det för orättvisa 

eftersom det beror på en klasslista hen själv inte kan påverka. Barnkalaset hen skall ha blir kanske 

för ett brott mot denna upplevda orättvisa, för på hens kalas kommer hen först och det finns ingen 

klasslista, därav framförs just kalaset som något rättvist. Detta skulle bara hen själv kunna uttala sig 

om, men så skulle det kanske kunna ligga till. 

Åsikter om rättvis fördelning av materiella saker gör sig även gällande när det handlar om vad andra 

som inte tillhör familjen får och inte får: ”rättvist är när man får lika mycket som andra. Rättvisa är 

när man slipper gå i skolan. orättvisa. Det är orättvist att Jonas har skoldpaddor och inte jag.”   47

(10) Det är orättvist att en del får svälta i andra länder, fast vi i Sverige och andra länder får så 
mycket mat och godis som helst. Det är för att det är krig där nere så ofta. Man ska sluta fred. 
Det är rättvist att i Sverige att de som har lite pengar får socialbidrag. Och de som har familjer 
med barn får ju barnbidrag. Och de gamla och sjuka får vård. Det är orättvist att de som är rika 
bara får mer. Som t.e.x kungen och drottningen de får ju en massa gåvor jämt.   48

Citatet ovan är intressant för att hen drar en gräns mellan vilka hen upplever som i behov av 

ekonomiskt stöd och vilka som hen upplever inte behöver ekonomiskt stöd. Människor i Sverige 

som är i behov av socialbidrag verkar vara självskrivna medan kungaparet däremot inte är det. 

Motiveringen bakom är ändå välgrundad, de har ju redan så mycket. 

2.1.1 ANALYS UTIFRÅN KOHLBERGS TEORI 

Text nummer 1 handlar om fördelning av godis mellan syskon och fördelning av pengar mellan 

barn i allmänhet. Orättvisan i texten handlar om utebliven tilldelning av godis till författaren medan 

brodern fick tilldelning av godis. Utifrån Kohlbergs teori skulle detta uteblivande av godis kunna 

tolkas som:  

 (Översta mappen, längst bak) Balil 4:32, s. 30, idnmr 276, (3-8).46

 (Översta mappen, längst bak) Balil 4:32, s. 31, idnmr 168, (3-8).47

 (Översta mappen, längst bak) Balil 4:32, s. 33, idnmr 258, (5-8).48
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vad som instrumentellt tillgodoser ens egna behov […] mellanmänskliga relationer har vissa 
likheter med en marknad, det finns inslag av rättvisa och ömsesidighet men tolkningen för vad 
som är rättvist baseras på fysiska och pragmatiska grunder.  49

Eftersom författaren utgår utifrån sig själv i sina exempel av vad rättvisa är blir det svårt att 

argumentera för att hen kan placeras någonstans i det konventionella steget eller i det post-

konventionella steget. De centrala i det konventionella steget är att individen inte endast gör sina 

argument gällande utifrån sig själv, det krävs att individens ståndpunkt även tar avstamp i lojalitet 

till familjen, gruppen eller nationen.  50

Angående räkneexemplet med fördelningen av pengar i text 1, förslaget av en rättvis fördelning 

som hen ger uttryck för är egentligen en paradox, vem än som tilldelas den hela kronan blir 

resultatet ändå per definition orättvist. I detta fall skulle någon kunna hävda att det hen egentligen 

menar är att kronan delas i två så det blir 50 öre var, eftersom hen eftersträvar rättvisa men 

matematik kanske inte är hens starka sida. Detta argument utgår utifrån någonting i stil med vad 

hens intention är. Dock skulle någon även kunna komma med motargumentet att hen sätter in sig 

själv i exemplet och är den tilltänkta mottagaren av den hela kronan, detta argument förutsätter att 

hen utgår utifrån sig själv, vilket redan framkommit att hen gör. Att utgå från det som är skrivit är 

kanske det mest rättvisa. Oavsett hur exemplet undersöks är förmodligen samma steg som ovan  51

den mest passande utifrån exemplet som hen ger. 

Texterna 2–5 handlar till största del om krig och svält. Gemensamt för ungdomarna är en vilja till 

fördelning av framförallt mat och pengar, kontentan är ungefär att om man har mycket skall man 

dela med sig till dem som har mindre. De som har mycket benämns som de ”rika”, det verkar även 

som att ungdomarna själva placerar sig i kategorin ”rika” trots att de inte direkt nämner att de 

personligen skall dela med sig, dock är det rimligt att de tycker att de vuxna borde dela med sig. 

Ansvaret för de fattiga, bedömer ungdomarna, ligger på de vuxna i den rika delen av världen som 

de själva lever i som barn. Denna tolkning tar stöd av framförallt text 5, där förs ett resonemang 

kring ansvar som tillkommer när författaren blir vuxen, ingen av de andra skriver något som skulle 

kunna tolkas som en avvikande uppfattning, snarare tvärtom.  

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, för-konventionella steget, (2).49

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, Konventionella steget.50

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, För-konventionella steget, (2).51
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I text 6 uttrycks funderingar kring att det är orättvist att dela ut socialbidrag till dem som ”inte vill 

jobba” och att de som får socialbidrag får ”lika mycket” som alla andra. Om det vore så skulle det 

vara rimligt att uppfatta det som orättvist. Mer om det längre ner. 

Utifrån Kohlbergs teori uppstår ett mönster i ungdomars texter (2–5). Ofta lyfts argument som 

baseras på hur man bör bete sig eller hur man inte bör bete sig. Ett återkommande argumentet är att 

de rika bör dela med sig. Resonemang kring fördelning över nationsgränser i fråga om resurser 

såsom mat och pengar uttrycks också specifikt. Att resonera i dessa banor kan kopplas till: ” Det 

som uppfattas som ”gott beteende” har stora likheter med vad som normalt sett eller stereotypiskt 

anses vara gott eller ett naturligt beteende.”  Det kan även tänkas att ungdomarna utgår ifrån: ” 52

individen får positiv bekräftelse för att vara trevlig, fin eller god.”  Även om ungdomarna inte 53

uttryckligen diskuterar hur auktoriteterna kan tänkas resonera med mera, kan man möjligtvis tolka 

deras svar som ovan, att de uppfattar världsordningen som att de vuxna ”är de rika” och har 

möjlighet att påverka i och med att dela med sig. Om man skulle ta fasta på det blir det möjligt att 

göra kopplingar till den högre fasen av det konventionella steget (4): ”I denna fas orienterar sig 

individen mot auktoriteter […] Rätt handlande bedöms av att utföra sin plikt, visa respekt mot 

auktoriteter samt upprätthålla den sociala ordningen för dess egen skull.”  Denna koppling är 54

eventuellt svag i bästa fall, dock kan det finns kopplingar. Kopplingarna bygger på att författarna 

själva uppfattar att auktoriteterna i deras ögon står för givmilda värderingar.  Något i stil med Karl-

Bertil Jonssons julafton från 1975, som de säkerligen har sett.  

Resonemanget i text 6 angående socialbidrag och vad som är rättvist kan innehålla två möjliga 

tolkningar. Den första tolkningen är att denna text tillhör det för-konventionella stegets högre fas 

(2).  Vad som talar för detta är: 55

Resonerande kring rätt handlande baseras på vad som instrumentellt tillgodoser ens egna behov, 
ibland även andras behov. Mellanmänskliga relationer har vissa likheter med en marknad, det 
finns inslag av rättvisa och ömsesidighet men tolkningen för vad som är rättvist baseras på 
fysiska och pragmatiska grunder.  56

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, Konventionella steget, (3).52

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, Konventionella steget, (3).53

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, Konventionella steget, (4).54

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, För-konventionella steget, (2).55

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, För-konventionella steget, (2).56
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För det första utgår författaren från ett personligt eller egoistiskt perspektiv när hen lägger fram sina 

argument för att det är orättvist med insamlingar från arbetande människor, författarens uppfattning 

tycks vara att insamlingarna inte är frivilliga. Denna tolkning bygger på: ”Det är också bra att 

Sverige samlar pengar till människor i Etiopien men det är också orättvist. Det är orättvist mot de 

som jobbart hårt och försöker att känna ihop pengar till mat.”  Citatet går att tolka som att 57

författaren menar att det visserligen är gott att människor i Etiopien slipper svälta, men att det å 

andra sidan försätter hårt arbetande familjer i Sverige i en svår ekonomisk situation, vilket leder till 

att det blir ett nollsummespel. Denna tolkning stämmer relativt bra överens med den andra 

meningen av citatet från Kohlbergs för-konventionella steg av den högre fasen. Den andra möjliga 

tolkningen av text 6 är att författaren uttrycker åsikter hen uppfattar att en auktoritet står för, 

exempelvis en förälder. Om så vore fallet kan man argumentera för att texten i själva verket tillhör 

det konventionella steget av den högre graden (4).  Denna fas betonar just att, författaren i detta 58

fall, av pliktkänsla upprätthålla auktoritetens värderingar för dess egen skull, oavsett konsekvenser. 

Texterna 7 och 8 behandlar en annorlunda resurs som närmast kan beskrivas som kärlek eller 

liknande omätbar men ändå verklig känsla. Utifrån Kohlbergs teori kan man skönja vissa intressanta 

yttringar i text 7. Viss tyngd bör läggas på raderna där hen menar att, för att hamna i föräldrarnas 

gunst så måste barnet vara mer lydig, snäll och hjälpsam. Detta knyter ann till den högre fasen av 

det konventionella steget (4). Dennes resonemang kring att alla borde betala precis lika mycket för 

saker kan eventuellt placeras in i den lägre fasen av det konventionella steget (3). Anledningen till 

att just detta resonemang inte tillskrivs en högre placering på Kohlbergs stege är för att denna typ av 

problematisering är relativt allmängiltig och stämmer bättre överens med beskrivningen av den 

lägre fasen av det konventionella steget (3). Text 8 har ett liknande tema som text 7 men istället för  

att behandla relationen mellan barn och föräldrar handlar denna text snarare om relationen mellan 

vänner. Med övervägd försiktighet kan det tänkas att båda dessa texter har ett underliggande tema 

som handlar om tillhörighet till en grupp. Mellanmänskliga relationer tillskrivs betydelse i båda 

texterna och att vara uppskattad och älskad kan tänkas vara det som är eftersträvansvärt, eller 

”rättvist”. I text 8 skriver hen att hen tycker att det är rättvist när hen får vara med och leka med 

sina kompisar, samt att hen tycker att det är rättvist när hens kompisar tillåter hen att få göra roliga 

saker. Detta stämmer till stor del överens med: ”Rätt handlande bestäms av vad som behagar eller 

 Se text 6.57

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, Konventionella steget, (4).58
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hjälper andra, samt att handlandet godkänns av mottagaren.”  Att hen ställer sig oförstående inför 59

det faktum att man inte får mellanmål vid sen ankomst till fritids skulle kunna tillskrivas: 

”Resonerande kring rätt handlande baseras på vad som instrumentellt tillgodoser ens egna behov.”  60

Senare i texten förs ett resonemang kring krig och fred, resonemanget kan kopplas till det 

konventionella steget, lägre fasen (3). Anledningen till varför denna del förordas framför den högre 

fasen av det konventionella steget (4), är för att resonemanget saknar vissa komponenter, 

exempelvis regler eller principer. Samtidigt kommer resonemanget till korta i jämförelse med 

kraven som finns uppställda för det post-konventionella steget (5).  61

Text 9 är lite speciell i det att författaren hoppar friskt mellan olika teman. Delvis handlar det om 

rättvisa och orättvisa på det personliga planet, men det handlar även om rättvisa och orättvisa mer 

allmänt. Överlag kan eventuellt de delar av texten som handlar om de personliga bitarna placeras in 

i den övre fasen av det för-konventionella steget (2).  De övriga resonemangen angående djurens 62

rätt, knark och krig kan kanske placeras i den lägre fasen av det konventionella steget.  63

Motiveringen till att de personliga bitarna tillskrivs (2) ligger i att argumenten för det som lyfts fram 

som orättvist i texten endast baseras på personliga grunder. Fenomenen som exemplifieras i 

beskrivningen av vad orättvisa är saknar även en allmängiltighet, det är inte svårt att föreställa sig 

att orättvisorna endast uppfattas som orättvisa i författarens ögon. De andra delarna av texten har 

däremot den allmängiltiga aspekten som kan kopplas till det konventionella steget (3), främst: ”Det 

som uppfattas som ”gott beteende” har stora likheter med vad som normalt sett eller stereotypiskt 

anses vara gott eller ett naturligt beteende.”  Avsaknaden av en orientering mot auktoriteter gör att 64

dessa delar av texten bättre stämmer överens med den lägre fasen av det konventionella steget (3). 

Det som kan uppfattas som intressent med text 10 är att författaren lyfter gåvor till kungaparet som 

en orättvisa i samhället, även om begreppet apanage inte brukas i texten kan det tänkas att det är 

just det som hen syftar på, men troligtvis har författaren bara tagit fasta på att kungaparet ibland tar 

emot olika gåvor. I texten framförs de positiva delarna med ett välfärdssamhälle, i alla fall de 

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, Konventionella steget, (3).59

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, För-konventionella steget, (2).60

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, Post-konventionella steget, (5).61

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, För-konventionella steget, (2).62

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, Konventionella steget, (3).63

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, Konventionella steget, (3).64
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ekonomiska fördelarna för medborgarna. Formuleringen av ifrågasättande av kungafamiljens 

”gåvor” och texten överlag, överensstämmer i stora drag med den lägre fasen av det konventionella 

steget (3).  Argumentet mot att texten ligger på nästa nivå är att det inte framkommer några 65

argument som kan härledas till resonemang i stil med bevarandet av den sociala ordningen för dess 

egen skull eller liknande. Visst skulle någon kunna komma med argumentet att det i texten 

argumenteras för en specifik social ordning eller liknande, men att den sociala ordningen som hen 

har som förlaga inte redogörs för i texten. Spekulationer av detta slag är visserligen intressant, men 

svåra att hitta stöd för.  

2.1.2 ANALYS UTIFRÅN HARTMANS TEORI  

Som Hartman nämner är det inte ovanligt att i texterna hitta egoistiska tankar och en förkärlek till 

millimeterrättvisa mellan framförallt syskon. Text 1 har flera av dessa delar, dock finns det även 

andra delar i denna text som Hartman menar att man bör vara uppmärksam på. Exempelvis uppvisar 

författaren till text 1 ett intresse för rättvisa i en bredare mening i exemplet som hen ger angående 

fördelningen av 5 kr mellan två barn. Som nämnt tidigare kan det finns tolkningsproblem med just 

detta exempel eftersom det i hens exempel blir en paradox. Dock visar exemplet ändå på en känsla 

av rättvisa som säger att man bör dela med sig till den som har mindre om man själv har mer. En 

egenskap som författaren inte är ensam om att lyfta fram som en viktig komponent i ett rättvist 

beteende. 

Texterna 2–6 har som redan nämnts ett liknande innehåll och budskap. Den gemensamma nämnaren 

är, i likhet med text 1, nämligen att den som har mer skall dela med sig. Detta perspektiv är 

möjligtvis unikt i någon mening för ungdomar i jämförelse med vad en vuxen skulle svara. I detta 

fall finns det inga svar från vuxna att tillgå men kanske skulle de vuxnas svar inte vara lika 

villkorslöst som ungdomars svar. Det är en fråga som inte kan besvaras i denna studie men Hartman 

antyder att det skulle kunna vara så. Det är slående att ungdomarnas resonemang om fördelning av 

mat och pengar är väldigt villkorslöst. Exempelvis denna formulering: ”Det är bra med rättvisan. 

För alla blir glada. När det får lika mycket av maten som alla andra får.”  Eller denna formulering 66

är också talande för hur ungdomarna väljer att ta sig an ett problem på en direkt och konkret sätt: 

”En del mäniskor är fattiga och en del rika. De rika kan köpa mat men de fattiga inte kan köpa mat. 

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, Konventionella steget, (3).65

 Se text 2.66
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Dom rika länderna ska dela med sig till dom fattiga länderna.”  Detta är bara två exempel på 67

tendensen till ungdomarnas, till synes, villkorslösa och konkreta problematisering av moraliska 

problem. Måhända att ungdomarnas syn på världen kan anses vara naiv, dock är det just denna typ 

av värderingar som vuxna gärna lägger in i sina tolkningar av vad ungdomarna säger som Hartman 

menar att man bör frångå.  

Hartman för ett resonemang kring att barn och ungdomars förmåga att uttrycka sig utvecklar sig 

över tid i takt med att deras kunskap på olika områden växer. Men deras strävan efter att hitta svar 

på existensiella frågor tar vid långt ned i åldrarna. Kanske bör detta resonemang appliceras på 

texterna 2–6. I sådana fall är det av intresse att underhålla en tanke kring att ungdomarnas till synes 

”naiva” föreställning om världen egentligen är en fråga om förmågan att uttrycka sig, snarare än att 

det är fråga om deras förmåga att kunna avgöra vad som är rätt eller fel. I sak håller förmodligen de 

flesta med om att rika länder bör dela med sig till fattiga länder, men denna princip skulle möjligtvis 

formuleras på ett annat sätt om en vuxen höll i pennan. Ungdomarnas sätt att uttrycka sig är 

annorlunda men bör nödvändigtvis inte värderas lägre, om man ser till vad de faktiskt förmedlar. En 

empatiska förmåga, som Hartman menar att de flesta ungdomar är kapabel till, visar sig tydligt i 

dessa texter. 

Texterna 7 och 8 handlar som bekant om fördelning av uppmärksamhet eller kärlek. Här uppvisas 

en ovillkorlig vilja till att vara till lags, att i någon mening passa in och bjuda till så att relationer av 

olika slag fungerar. Ungdomarna ställer inte direkt några egna krav på motparten, deras filosofi 

verkar snarare vara något i stil med att som man behandlar andra blir man själv behandlad. Den 

underliggande önskan kan tolkas vara något i stil med, vad kan jag göra för att de i min omgivning 

skall må bra, vilket i slutändan även påverkar mig positivt. Denna position kan anses vara ytterst 

uppoffrande och ovillkorlig, värden som i många fall värderas högt. Dock kan någon eventuellt 

påstå att det knappast är nyttigt med att personifiera dessa värden ad extremum i en given relation 

mellan två eller fler människor, dock bör det påpekas att dessa värden i en måttlig dos är en 

nödvändighet för en given relation mellan två eller fler människor, om målet är att odla goda 

relationer. Om man godtar detta resonemang är det en indikation på att ungdomars tankar kan 

erbjuda en källa till visdom, om man i likhet med Hartman är beredd att lyssna på vad de har att 

säga. 

 Se text 3.67
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I text 9 finns det också spår av vad som kommit fram tidigare i andra texter, här uttrycks också en 

allmän önskan om att världen borde vara en rättvis, säker, hälsosam och en fredlig plats att bo på för 

både människor och djur. Författarens användning av versalisering kan antyda flera saker, men av 

kontexten att döma avsåg förmodligen författaren att göra sitt budskap så tydligt som möjligt. Utan 

tvivel kan nog tänkas att författaren verkligen önskar detta, samt att hen är införstådd med att det i 

första hand främst kommer att påverka människor som bor utanför Sverige i någon positiv 

bemärkelse. Detta stämmer bra överens med vad Hartman framför som vanligt för denna typ av 

text, även om det går att finna egoistiska drag så finns det inte sällan altruistiska drag närvarande i 

samma text. 

Text 10 har i likhet med många andra texter tagit fasta på vilket bra land Sverige är att leva i. 

Sveriges välstånd ställs upp som måttstock på det högsta goda i jämförelsen mellan andra länder. 

Författaren skriver inte det uttryckligen men det är ett rimligt antagande att hen avser att ställa upp 

Sverige som ett modelland som andra länder bör försöka att efterlikna, även om författaren 

kritiserar delar av det svenska samhället. Denna text saknar för övrigt en egoistisk aspekt, 

författaren uppfattas nästan bedöma på avstånd som åskådare. Hartman menar att det är av värde att 

tala om personliga livsåskådningar som baseras på, i detta fall, författarens strävan efter att förstå 

världen. Författaren har i sin personliga livsåskådning uppfattningar kring vad hen tror på och vad 

hen vet, samt någon form av värdesystem som avgör vad som är rätt och fel, ont och gott och så 

vidare. Det kan tänkas att, i författarens strävan efter att förstå världen uppkommer det en 

värdekonflikt. Förutsätt att författaren anser att rika bör dela med sig till fattiga: ”Det är rättvist att i 

Sverige att de som har lite pengar får socialbidrag.”  Då kan det tänkas att det uppstår en 68

värdekonflikt när författaren påminner sig själv om att rika, exempelvis kungaparet som hen själv 

lyfter fram, i realiteten får ”massa gåvor” . Det faktum att fattiga kan få bidrag ter sig naturligt, 69

dock uppfattas det som onaturligt att redan rika som redan har det bra får ännu mer. Med stöd av 

Hartmans teori kan vi tänka oss att författaren, i texten, aktivt orienterar sig i sin förståelse och 

tolkning av världen, vilket är intressant att följa. Samtidigt är det en intressant fråga som författaren 

indirekt lyfter, varför skall de som redan har allt tilldelas mer utan ansträngning? Den frågan är inte 

helt enkel att svara på för någon, visst kan det finnas spår av orättvisa i det. 

 Se text 10.68

 Eventuellt syftar författaren på apanaget.69
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2.2 MAKTFÖRDELNING 

Många av ungdomarna har bestämda uppfattningar om hur makt bör fördelas på olika sätt. De 

förslag som ges på maktfördelning tar i regel avstamp utifrån deras egen förståelse av vad som är en 

rättvis fördelning av makt, alternativt leder till ett rättvisare samhälle.  Vilka argument som 70

framförs och hur författarna argumenterar för varför dessa förslag är rättvisa skiljer sig däremot åt 

en hel del. Vissa förslag är ganska originella medan andra förslag har drag av liknande maktsystem 

som har varit implementerad i olika samhällen, i andra länder eller i andra tider. 

(11) Så här tycker jag att man ska bestämma. När man bestämer ska man bestämma något 
vettigt. Tillexempel att det ska vara fred. Fast vissa typer som sitter och bestämmer över folket, 
kan inte sluta kriga värkar det som. Jag tycker att nästan alla ska bestämma. Ungifär i den här 
blandningen. Bönder, Svarta, Vita, fattiga, rika, unga människor, gammla människor.   71

(12) Så här tycker jag man ska bestämma. De kunde vara nåra i varje land i hella jordklotet som 
skule bestämma men dom kunde sluta med vapenexbort men dom kunde bestämma så det blev 
bra på jorden och och det skule bli rätvist i värden. Och jag tycker att om utläningar har varit i 
sverige i tre år och barna har gåt i skola här så att dom kan svenska så bra.  72

(13) Så här tycker jag att man ska bestämma! I Sverige tycker jag att alla ska bestämma ta bort 
alla partier så alla får bestämma om man gör så tror jag det blir bätre det är inte just den och den 
som ska bestämma utan alla en del är rika endel är fattiga så ska det inte va Alla ska ha lika 
mycke då är det rättvist.  73

(14) Så här tycker jag man ska bästemma! Jag vill att både bra och dåliga ska få bestämma. 
Över världen och människorna och djuren. Om jag skulle få bestämma så skulle jag säga att 
ronald rejgen och alla andra präsidenter skulle bli människor.  74

(15) Så här tycker jag man ska bestämma. I klassen tycker jag att både lärare och barn ska 
bestämma. En gång i veckan ska man ha ett klassråd där får alla vara med och rösta fram vad 
man ska göra i veckan. Hemma bestämer alla mest mamma och pappa. Så tycker jag det ska 
vara hemma. Sverige tycker jag är bra så tycker jag att man att bestäma. I Världen tycker jag att 
varje land ska bestäma för sig själva. Om någon vill starta krig ska alla vara med om den saken. 

 Exempelvis text 13.70

 Balil 4:25, Skola 1, 4–6f, idnmr 211, 287.71

 Balil 4:25, Skola 1, 4–6f, idnmr 47, 222.72

 Balil 4:25, Skola 1, 4–6f, idnmr 611.73

 Balil 4:25, Skola 1, 4–6f, idnmr 204, 195.74
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När folk svälter tycker jag man ska hjälpasåt. I våran klass ska ientligen en tjej gå som heter 
Carmen men hon ska bli tillbakaskikad till cile sådana frågor tycker jag man får bestämma om.  75

(16) Så här tycker jag att man ska bestama. Det berorpå när och hur man ska bestämma. När 
man är i en grupp så ska man låta alla bestämma. I familjen ska vuxna bestämma (i bland) I 
varje land ska den som är bäst på att t.e.x veta vad folket vill. Eller rädda naturen I klassen 
tycker jag att att fröken ska bestämma (också ibland) I skolan ska rektorn bestämma. I värdden 
ska ingen bestämma. Eller också ska varje politiker i var och ett land gå i hopp och bestämma 
nåt bra. Men det blir problem i dem landerna som inte får rösta.  76

(17) Så här tycker jag att man ska bestämma! Jag tycker inte att alla ska bestämma om allting. 
Men alla ska få bestämma någonting. Demokrati är bättre än diktatur. Om man delar in världen i 
olika land. (Precis som man har gjort.) Sen delar man in varje land i landskap. (Det är bra att det 
är gjort.) I varje landskap fick man bestämma som man ville. 10st bestämde om naturen, 10st 
bestämde om skolan, mm., m.m. (5vuxna och 5barn) Varje landskap fick rösta fram varje 
grupp.  77

(18) Så här tycker jag att man ska bestämma. I klassen: Jag tycker att alla ska få bestämma. 
Kanske inte allt, lite måste ju läraren bestämma. I skolan: Där får ju inte alla säga vad dom 
tycker och tänker. Ibland skiter läraren i det fullständigt. Men ibland så får man sin vilja 
igenom. Där hemma: Där ska föräldrarna bestämma det mesta. När vi blir stora då får ju vi 
bestämma i familjen. I Sverige: Där är det typ bara stadsministern som bestämmer. 
Stadsministern har ju för fan mer att säga till om en kungen. I Världen: SKA ALLA FÅ 
BESTÄMMA! Eller det är ju bra att man välger typ Borgmästare som tar beslut annars skulle 
det bli kaos.  78

Texterna ovan är de mer originella och utförliga svaren som ungdomarna har gett. Generellt är 

uppfattningen att de vuxna borde bestämma men att barnen själva borde få vara med på ett hörn. 

Många betonar vikten av att alla skall få bestämma, samtidigt som de accepterar ordningen de har i 

vardagen. Exempelvis ”fröken” har en given ledarroll i skolan, föräldrarna har också en given 

ledarroll i hemmet, dock verkar ingen ha en given ledarroll i Sverige (ibland nämns kungen) eller i 

världen. I både Sverige och världen menar de flesta att alla skall bestämma, de refererar ofta till 

världen i homogena ordalag, världen beskrivs indirekt som ett kollektiv där det ständigt råder 

orättvisa, väldigt sällan beskrivs världen utanför Sveriges gränser på ett nyanserat sätt.  79

 Balil 4:25, Skola 1, 4–6f, idnmr 213, 289.75

 Balil 4:25, Skola 1, 4–6f, idnmr 39, 117.76

 Balil 4:25, Skola 1, 4–6f, idnmr 222, 298.77

 5F Så här tycker jag man ska bestämma. Skola 4, klass 6, Kön 1 (pojke), Idnmr 303.78

 Balil 4:25, sammanfattat helhetsintryck från flertalet av texterna.79
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Tendensen att acceptera sin omgivning samtidigt som ungdomens egna världsbild får komma till 

uttryck gör sig gällande i detta exempel: 

(19) Så här tycker jag man ska bestämma. i klassen. ska majistern eller fröken bestämma. i 
skolan. ska alla bestämma. där hemma. ska alla bestämma men om olika säker. i sverige. ska 
folket bestämma. Men regeringen bestämmer och dom gör det dåligt. skicka tillbaka 
svartskallarna. I världen vet jag inte så noga hur det är.  80

Även om texten ovan kan kategoriseras som ett främlingsfientligt uttalande, eventuellt rasistiskt, 

bör läsaren vara medveten om att människor som fortfarande växer och utvecklas inte alltid har 

förmågan att avgöra betydelsen i vad de säger. De saknar även, i många fall, en förståelse för 

konsekvenserna som skulle följa om deras åsikter angående vad de uppfattar som riktigt blir till 

verklighet. Detta är ett sätt att förstå textens innehåll, ett annat sätt att tolka texten är att ta det som 

skrivs på orden vilket absolut också skulle kunna vara det riktiga att göra. Texten nedan är ett 

exempel på hur logiska motsägelser angående världen kan yttra sig, dock måste man eventuellt 

resonera kring huruvida personen i fråga förstod det hen skrev: 

(20) Så här tycker jag man ska bestämma. I klassen tyker jag majen ska bestemma. I skolan 
tyker jag att rektorn och majen. Där hema tyker jag hela familjen ska bestämma. I sverige tyker 
jag moderaterna ska bestämma. I hela värden tyker jag gorbatshof ska bestämma.  81

Ibland kan det vara nog så intressant att iaktta hur ungdomarna motiverar sitt resonerande kring 

vem som bör bestämma: 

(21) Så här tycker jag man skall bestämma! Jag tycker att lärarna ska bestämma mer än 
eleverna, fast jag tycker att eleverna ska bestämma lite också. I skolan tycker jag att det är bra 
att rektorn bestämmer. Hur schemorna ska vara och andra saker som rektorn bestämmer. Jag 
tycker så här att mamma och pappa ska bestämma hemma, men inte för mycket. Ungdomar och 
barn har rätt att få bestämma Ibland. Statsministern Göran Persson och regeringen tycker jag 
bestämmer bra i Sverige. Jag tycker att George Buch ska bestämma i världen. För att USA är 
mäktigast i världen.  82

 Balil 4:25, Skola 2, 4–6e, idnmr 40, 514.80

 Balil 4:25, Skola 2, 4–6a, idnmr 1, 101.81

 5F Så här tycker jag man ska bestämma. Skola 6, klass 6, Kön 2 (flicka), Idnmr 231.82
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2.2.1 ANALYS UTIFRÅN KOHLBERGS TEORI 

Texterna 11–18 är i någon mån lika varandra, ett drag tycks vara att, vissa av ungdomarna förordar 

att alla eller många borde få bestämma fritt förutsatt att de genomför, enligt dem, goda beslut.  83

Denna typ av resonemang överensstämmer relativt bra med den lägre fasen av det konventionella 

steget (3). Ungdomarna förordar det som i första hand behagar andra samtidigt som deras 

önskningar om hur världen borde ordnas, i hög grad överensstämmer med vad som stereotypiskt 

anses vara goda värden. Samtidigt som dessa värden medför att deras intention blir väldigt god. 

Exempelvis kan intentionen med att dela in ett lands invånare i olika röstberättigade grupperingar 

baserat på yrke, ålder, inkomst och hudfärg  vara god, men tämligen opraktisk. Förmodligen 84

riskerar denna indelning att på sikt resultera i ett antal demokratiska problem. Vad händer om någon 

tillhör ett flertal grupperingar eller ingen gruppering. Denna indelning kan möjligtvis stämma 

överens med: ”Mellanmänskliga relationer har vissa likheter med en marknad, det finns inslag av 

rättvisa och ömsesidighet men tolkningen för vad som är rättvist baseras på fysiska och pragmatiska 

grunder.”  Text 15 kan anses uppvisa resonemang av en högre kvalité, generellt uttrycks en 85

acceptans för hur omvärlden redan är ordnad. Författaren ställer sig bakom den ordningen som är 

uppsatt av dem hen tillskriver någon form av auktoritet, föräldrar, lärare och politiker. Vilket i sig 

stämmer överens med den högre fasen av det konventionella steget (4). Dock ifrågasätter hen det 

faktum att en, fram tills nyligen, klasskamrat skall utvisas till Chile : ”sådana frågor tycker jag man 86

får bestämma om.”  Detta uttalande kan ligga till grund för att föra fram ett resonemang om att 87

denna individ resonerar i likhet med den lägre fasen av det post-konventionella steget (5). Detta 

citat ur denna fas kan eventuellt appliceras: ”individen intar en juridisk ståndpunkt, det handlar om 

att följa lagarna och de gemensamma besluten, dock läggs stor vikt vid att människor kan ändra 

lagarna genom de tidigare nämnda beslutsprocesserna.”  Text 16 saknar ett resonemang kring ett 88

upprätthållande av regler och argument för att följa auktoriteter i likhet med den högre fasen av det 

konventionella steget (4). Vilket gör att en rimlig bedömning kan anses förorda den lägre fasen av 

 Texterna 11, 12, 13.83

 Se text 11.84

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, För-konventionella steget, (2).85

 Av källmaterialet framgår det att klasskamraten i fråga hade flytt med sin familj till Sverige från regimen i 86

Chile som då styrdes av Augusto Pinochet, känd diktator som tog makten i Chile genom en militärkupp 1973 
och styrde fram till 1990.
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samma steg (3), eftersom det även saknas incitament för att hävda ett resonemang i samklang med 

det post-konventionella steget.  

Författaren till text 17 för ett intressant resonemang som förordar en egen variant av demokrati. I 

huvudsak går det ut på att placera ut fem barn och fem vuxna som tillsammans skall ta beslut om 

varsitt arbetsområde. Huruvida det är en praktiskt och sund idé kan möjligtvis diskuteras, dock är 

det intressant att författaren upphöjer barn till autonoma agenter. Detta faktum kan eventuellt vara 

en indikation på hens självuppfattning. Resonemanget i sig kan i vilket fall som helst vara svår att 

placera i något av de lägre kategorierna. Exemplet utgår inte utifrån hen själv, det är originellt och 

inte stereotypiskt för vad som anses vara gott eller naturligt beteende, det handlar inte heller om att 

upprätthålla ett samhällsideal, försvara auktoriteter eller om att följa några plikter. Med få förbehåll 

överensstämmer detta förslag i stor utsträckning med den lägre fasen av det post-konventionella 

steget (5). Exempelvis ger författaren förslag på: ”regler kring beslutsprocesser som är kapabla att 

komma fram till konsensus i olika frågor.”  Det är ett inkluderande och demokratiskt förslag som 89

tar hänsyn till samhället i sin helhet. Sättet som hen resonerar på kan anses kunna kopplas till detta 

steg, även om det för den skull inte nödvändigtvis betyder att idén i sig är önskvärd. 

Författaren till text 18 har en till synes relativt bestämd uppfattning kring hur makten borde 

fördelas. Raderna: ”I skolan: Där får ju inte alla säga vad dom tycker och tänker. Ibland skiter 

läraren i det fullständigt. Men ibland så får man sin vilja igenom.”  Detta kan tolkas på flera sätt, 90

ett rimligt antagande kan vara att författaren generellt inte är nöjd med de beslut som oftast tas. Vad 

denna känsla grundar sig i får förbli osagt, däremot, utifrån vad som står i texten finns det en del 

beröringspunkter med: ”Resonerande kring rätt handlande baseras på vad som instrumentellt 

tillgodoser ens egna behov, ibland även andras behov.”  Senare i texten ställs stadsministerns makt 91

i relation till kungens tillskrivna makt, det uttrycks tydligt i texten att kungen borde ha mer makt än 

statsministern. Antagligen baserat på det faktum att han är en kung. Detta blir ett relativt tydligt 

ställningstagande för viljan att ha en tydlig auktoritet, måhända är det ett uttryck för en hierarkisk 

föreställning där det är nödvändigt med att ha en person som på ett tydligt sätt har mest makt. Om vi 

antar att så är fallet, åtminstone i någon grad, faller det sig naturligt att förorda den högre fasen av 

det konventionella steget (4). Författaren menar även att en borgmästare eller liknande skall 

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, Post-konventionella steget, (5).89

 Se text 18.90

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, För-konventionella steget, (2).91

!39



installeras som en del i att styra världen. Detta är eventuellt också ett uttryck för en strävan efter 

auktoriteter, i likhet med resonemanget om kungen och statsministern. 

Text 19 och 20 har stora likheter med varandra, det är tydligt att författarna till båda texterna 

orienterar sig mot auktoriteter, det saknas en problematisering kring beslutsprocesser eller förslag 

på hur samhället skall komma fram till hur makten skall fördelas. Istället förordas specifika förslag 

på vem eller vilka som skall styra, till synes oberoende av hur de styr så länge de upprätthåller den 

uppfattade ”sanna” ordningen, status quo. Författaren till text 19 kritiserar den dåvarande 

regeringen och deras beslut angående invandring, detta skulle stämma väl överens med en ovilja till 

förändring. Vilket kan tolkas som att författaren bedömer att: ”Rätt handlande bedöms av att utföra 

sin plikt, visa respekt mot auktoriteter samt upprätthålla den sociala ordningen för dess egen 

skull.”  92

Text 21 är bitvis svår att bedöma vart i Kohlbergs stege den kan placeras. Majoriteten av texten kan 

bedömas tillhöra den högre fasen av det konventionella steget (4). Tillskrivningen till detta steg 

baseras på den okomplicerade acceptansen av ordningen som författaren beskriver. Den sista biten i 

texten: ”Jag tycker att George Buch ska bestämma i världen. För att USA är mäktigast i världen.”  93

Detta uttalande skulle kunna bedömas tillhöra samma steg som den övriga texten, samtidigt som 

citaten även skulle kunna tillhöra den lägre fasen av det för-konventionella steget (1).  Likheterna 94

med denna fas av Kohlbergs stege går att finna i denna beskrivning: ”Att undvika straff och 

ovillkorligt hänsynstagande till makt tillskrivs ett egenvärde.”  Just biten med att lyda makt för 95

maktens skull är det som talar för likheterna med detta steg. Utöver detta tyder inte den övriga 

texten på att det finns ytterligare likheter med Kohlbergs lägsta steg. Det är inte helt lätt att göra 

fullständiga bedömningar utifrån dessa relativt korta texter, dock var detta en intressant notering.  

 Se 1.4.1 Kohlbergs teori, Konventionella steget, (4).92

 Se text 21.93
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2.2.2 ANALYS UTIFRÅN HARTMANS TEORI 

Författaren till text 11 har ett intressant perspektiv på vad rättvis maktfördelning innebär. Det kan 

tänkas att hen har den svenska ståndsriksdagen som modell, men modifierat den en aning. 

Helhetsintrycket av författarens budskap tycks vara att det i världen finns ett fåtal människor som 

de facto är personligen ansvariga för att krig förs, detta fåtal bör därför fråntas makten till folkets 

favör, folket tänker sig författaren kan representeras av indelningen som hen anger: ”Bönder, 

Svarta, Vita, fattiga, rika, unga människor, gammla människor.”  Med utgångspunkt i denna 96

förståelse av budskapet kan man eventuellt påstå att förslagets syfte är att skapa representation för 

folket, kanska kan det till och med påstås att detta är menat som ett förslag till demokratisering av 

världen. Det långsiktiga syftet, får man anta, är som författaren själv skriver: ”När man bestämer 

ska man bestämma något vettigt. Tillexempel att det ska vara fred.”  Det faktum att författaren 97

uppenbarligen har tagit sig tid att fundera över möjliga lösningar till världsfreden, styrker Hartmans 

teori om att barn och ungdomar är intresserad av existensiella frågor samt att de är aktiva angående 

olika världsfrågor. Texten kan även tänkas överensstämma med Hartmans framförande att unga 

människor är under utveckling, även deras förmåga att uttrycka sig.  

Text 12 har i likhet med text 11 också en agenda som föreslår att de som har makten att bestämma 

bör bestämma något gott, exempelvis framförs förbud mot vapenexport och beslut som leder till 

rättvisa i världen i text 12. Text 13 har också ett budskap som ämnar till att skapa en rättvisare värld 

där alla är delaktiga, där alla skall ha det bra. Dessa värden som ungdomarna troligtvis vill förmedla 

skiljer sig inte mycket åt från budskapet olika fredsorganisationer i världen står för. Hartman 

framför att den empatiska förmågan hos unga människor ofta är utpräglad, vilket man kan hitta stöd 

för bland annat i dessa texter. 

Hartman menar att en vanlig kritik mot honom är att andra forskare påpekar att ungdomarna måste 

testas i sina tankeförmågor utan att bli påverkade av omgivningen, vilket Hartman menar är svårt att 

utesluta helt.  Det kan ändå anses vara rimligt att tänka sig att det blir omöjligt att utesluta 98

påverkan utifrån, som Hartman säger. Även vuxna som genomgår olika tester ger svar som 

förmodligen är baserade på deras personliga erfarenheter, vilket kan vara värt att påminna om. Med 

detta i färskt minne är det ännu mer intressant att undersöka text 15. Författaren är till synes nöjd 

 Se text 11.96

 Se text 11.97

 Se 1.3.2 dokumentanalys. 98
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med hur saker och ting fungerar runtomkring hen i vardagen, alltså vem eller vilka som bestämmer 

över olika områden. Dock höjs ett finger mot hur krig startas, det framförs som orimligt att krig 

bara kan startas hursomhelst. Författaren framför också vikten av att hjälpa andra som befinner sig i 

svåra situationer, exempelvis de som svälter. Ett annan fråga som hen lyfter handlar om dennes 

klasskamrat som blivit tvungen att flytta tillbaka till Chile. Det är relativt uppenbart att författaren 

känner sig beklämd över situationen och framför dessutom: ”sådana frågor tycker jag man får 

bestämma om.”  Oklart vem eller vilka författaren menar skall ta något beslut, en möjlig tolkning 99

är att hen menar att beslutet om klasskamratens utvisning är felaktig och att klasskamraten borde få 

stanna. Denna tolkning kan anses vara trolig baserat på att författaren skriver: ”I våran klass ska 

ientligen en tjej gå som heter Carmen.”  Ordet egentligen kan man mena syftar på att ett felaktigt 100

beslut har fattats, vilket har resulterat i att något som egentligen skulle varit ett faktum har ändrats. 

Detta visar återigen på ungdomarnas empatiska förmåga och uppriktiga vilja att världen skall vara  

god och rättvis. Hartmans kritiker har möjligtvis en poäng i det de säger, att ungdomarna påverkas 

mycket av miljön, de återger med andra ord bara vuxnas värderingar.  Men Hartman själv har 101

också troligtvis en poäng i det han framför, nämligen att det är svårt att helt utestänga omvärldens 

påverkan på ungdomarna. De kvalitéer som framkommer i dessa texter, viljan till att uppnå rättvisa 

och den empatiska förmågan skulle troligtvis skina igenom hur än ett test utformades. 

Text 16 har en relativt pragmatiskt föreställning om vad som är praktiskt genomförbart när det 

kommer till att dela upp makt i olika sammanhang. Som nämns i texten skall alla i en 

gruppsituation tillåtas att vara med och bestämma, en typ av direktdemokrati vilket vanligtvis 

fungerar bra i mindre sammanhang. Författaren ändrar sitt perspektiv när det kommer till att föreslå 

hur beslut skall fattas i andra sammanhang, exempelvis förordas en typ av meritokrati, där den som 

är lämpligast för att ta ett beslut tillåts ta besluten. Intressant att notera är att författaren lämnar en 

brasklapp, hen sätter dit ”ibland” för att möjligtvis understryka att hen inte förordar en absolut 

bestämmanderätt för dem som anses vara bäst lämpad att ta ett beslut i en given situation. Hartman 

kritiserar utvecklingspsykologer som menar att ungdomar ofta har svårt med abstrakta resonemang 

eller altruistiskt tänkande. Denna text kan bedömas vara både altruistisk i den mening att författaren 

är pragmatiskt: ”Det berorpå när och hur man ska bestämma.”  det är inte ristat i sten att 102

 Se text 15.99

 Se text 15.100

 Se 1.4.2 Sven G. Hartman.101

 Se text 16.102
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författaren anser att hen själv har en självklar maktposition i alla frågor. Hen lämnar gärna över 

ansvaret att ta beslut över vissa frågor, dock finns det en önskan om att besluten som fattas skall 

vara god, vilket i sig är positivt. Författaren problematiserar även sitt eget förslag med att lyfta fram 

att förutsättningarna för att de flesta skall ha möjligheten att vara delaktiga i olika beslut, saknas i 

ett flertal länder där det för närvarande inte finns rösträtt. Detta styrker Hartmans teori om att även 

unga människor har en förmåga att kunna resonera kring komplicerade frågor. 

Författaren till text 17 lägger fram ett, på många sätt, unikt förslag på maktfördelning. Hen slår fast 

att demokrati är bättre än diktatur och ger sedan ett förslag på hur världen borde delas upp efter sin 

demokratiska modell. Förslaget om att det i varje landskap borde upprättas beslutsfattande organ  

för olika frågor bestående av fem barn och fem vuxna kan tänkas uppfattas, för många, vara ett 

radikalt förslag. Förslaget kan tolkas vara fött ur viljan att bli hörd och tagen på allvar. Hartman 

menar att även unga människor funderar över existensiella frågor, vilket detta skulle kunna vara ett 

uttryck för. Kanske menar författaren att barnens perspektiv på olika frågor skulle medföra att 

besluten i dessa frågor skulle bli annorlunda. 

Författaren till text 18 kan tänkas vara av samma uppfattning som författaren till text 17, nämligen 

att de vuxna uppfattas som att de inte lyssnar på barnen. I text 18 uttrycks detta på ett tämligen mer 

explicit sätt: ”I skolan: Där får ju inte alla säga vad dom tycker och tänker. Ibland skiter läraren i det 

fullständigt.”  Det är intressant att vissa av ungdomarna ger uttryck för detta, med tanke på att 103

Hartmans hjärtefråga är just att lyssna till vad de har att säga. Problemet som författaren ställer upp 

i samband med att statsministern har mer makt än kungen är intressant. Visst kan det uppfattas som 

märkligt att det är så, om man utgår ifrån en klassisk förståelse av vad det innebär att vara kung. Det 

författaren har att säga om saken skulle kunna tolkas både som ett påpekande av en orimlighet och 

att budskapet är att kungen borde inneha större makt än statsministern. Samma uttalande kan även 

tolkas som en fråga, statsministern har mer makt än kungen, så är det, men varför? Beroende på hur 

läsaren tolkar vad författaren skriver kan fler än en möjlig slutsats dras utifrån uttalandet. Med tanke 

på att författaren trycker på att alla ska få bestämma och att det skall finnas utrymme för att välja 

ledare, senare i texten, kan man möjligtvis tolka uttalandet om statsministern och kungen som en 

fråga. Vilket i sin tur kan kopplas till Hartmans tankar om en personlig livsåskådning. I detta ingår 

det att människor har personliga övertygelser och koncept om saker och ting i världen. I och med att 

författaren ställer denna fråga, kommer den personliga utvecklingen och mognaden på köpet allt 

 Se text 18.103
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eftersom.  Frågan är berättigad utifrån författarens perspektiv, om vuxna tar sig tid att lyssna på 104

vad ungdomarna har att säga utan att vifta bort det som naivitet, kan det eventuellt som Hartman 

efterfrågar, leda till att avståndet mellan barn och vuxna minskar.  105

Text 19 och 20 har en relativt lika syn på hur makt bör fördelas i den omedelbara närheten, de 

skiljer sig däremot när det kommer till hur man skall bestämma i Sverige. Författaren till text 19 

uttrycker ett missnöje med styret angående invandringen. Vart detta grundar sig går det endast att 

spekulera i, kanske är det åsikter hemifrån, kanske är det baserat på egna upplevelser, det går inte 

att säga. Men i båda fallen får man eventuellt anta att de åsikter som läggs fram ämnar att göra 

världen till en bättre plats. En bättre plats för vem kan någon fråga, inte en bättre plats för alla 

uppenbarligen. Det riskerar att bli en aning för spekulativt att säga något om huruvida de förstår vad 

de föreslår. Dock kan man tänka sig att ungdomarna, som Hartman beskriver, är under utveckling 

och för egen del strävar efter att besvara sina livsfrågor. Även om det låter mörkt att slänga ut alla 

invandrare och att tillåta en kommunistiskt diktator att styrka världen, betyder det inte att ungdomar 

inte borde lyssnas på generellt. Det finns gott om vuxna ingen borde lyssna på av olika anledningar. 

Text 21 har en del likheter med andra texter i detta avsnitt, framförallt uttrycks en vilja till att även 

barn skall ha rätten att få vara med och bestämma, inte om allt men författaren ger uttryck för att 

åtminstone få bestämma i vissa frågor. Texten ger intrycket av att förorda demokrati, kanske är det 

möjligt att tolka: ”Jag tycker att George Buch ska bestämma i världen. För att USA är mäktigast i 

världen.”  Som att det skulle garantera demokrati i världen.  106

2.3 LÖSNINGAR PÅ ORÄTTVISOR 

Hittills har ungdomarnas texter i regel handlat om att de påpekar orättvisor eller delger sin version 

av rättvis fördelning av olika slag. Denna del kommer i högre grad att fokusera på ungdomarnas 

lösningar på orättvisor, även om ämnet har snuddats vid tidigare. 

(22) Man får tycka vad man vill. Att man får tycka om vem man vill. Att endel får vår och endel 
inte. Att endel inte dela med sig. Och endel svälter. Just det varför är det som det är. Samla ihop 
pengar. Tänka. Rättare sagt göra det som går att göra.  107

 Se 1.4.2 Sven G. Hartman.104

 Se 1.4.2 Sven G. Hartman.105

 Se text 21.106
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(23) Det är bra om man kan hålla sams, för om två börjar bråka kan det bilda ett krig där många 
bråka= krigar. Vi här i skolorna kan börja att hålla sams, så kanske dom som krigar så 
småningom också kan hålla sams. Som många vet är det orättvisa i en del länder t.ex. i Amerika 
där dom ”vita” inbillar sig att dom ”svarta” är inte lika mycket värda som dom. Det är orättvist 
tycker jag. Det är fel att dom vita ska ha makten över dom ”svarta”. Det är orättvist att dom 
”svarta” barnen inte ska få lika bra utbildning som dom ”vita” i skolan. Det finns mycket som är 
fel och orättvist. Jo det är så för att redan från början på jorden fanns det orättvisa. Och den 
kommer nog alltid att finnas. Men vi kan bättra på den så att det inte blir så mycket orättvisa. Jo 
man kan försöka att hålla sams här i skolorna som jag nämde tidigare i brevet.  108

(24) Jag tycker det är bra att man får undervisning och utbildning. Jag tycker det är bra att det 
fins dagis, fritids, förskolor och anat. Och det är bra att alla (i Sverige) har rätt att gå på dagis 
och i skolan och sådant. och jag tycker det är bra att man måste ha sekerhets-belte i bilar. Och 
att att man moste ha hjelm när man åker motorcykel och moped. Jag tycker det är fel att barn 
och vuxna svelter. Och andra lever i lyx och överföd. Och det är overhört fånigt att kriga . Jag 
tycker alla som har vapen borde skrota dom. Och tillochmed i filmerna så tycker jag att det inte 
heller borde finas några vapen så att man fulstendigt glömer vapen och krig. Sen tycker jag att 
dom som är svarta borde få lika mycket rätt som vita. Det är såhär bara för att det finns vapen 
och för att endel är vita och endel är bruna. Man kan inte göra så mycket för att det ska bli bettre 
men man kan ju i allafal skicka pängar till dom som är fattiga.  109

(25) Om alla människor skulle ha mat och pengar och kläder skulle man inte behöva svälta igäll 
som många barn gör. Jag tycker att det är bra att så många barn i Sverige har det så bra. Därför 
att människorna inte kan hålla sams med varandra ge dom mat och pengar.  110

(26) Jag tycker att det är fel och orättvist att dom svarta måste lida och vi vita får nästan göra 
vad vi vill mot dem. Rättvist är att alla får vara med på saker som vi gör, fast ibland så kanske 
det inte får vara flera än mad man är. Det är som det är för att Gud har skapat jorden och allt 
annat som finns på vår sköna och härliga planet jorden. Dom svarta får lida och det är Gud som 
hjort det, så jag tycker att Gud är dum för att jag känner en som är svart och han flydde från irak 
för han skulle gå på ett minfält. Man ska åka upp till himlen och hämta ner Gud för att bränna 
upp den djävulen till gud. Då tror jag nog att allt blir bättre. Dom svarta blir lika mäktiga som 
dom vita.  111

 (Översta mappen, längst bak) Balil 4:32, s. 10, idnmr 254 (3-3).108
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(27) Det skulle vara bra o rettvist om det blev fred på jorden. De är så därför de är så på vissa 
stellen på jorden. De är fel att en del får svälta på jorden. De är så för att de är krig i de länderna. 
Jah kan inte veta var för det är som det är. Skrota alla skärnvapen o skrota alla vapen.  112

(28) Det skulle vara bra och rättvist om det blev FRED på jorden. Det är så därför det är så på 
många platser på jorden. Det är fel och orättvist med KRIG och mobbning och sånt. För 
människor blir ju inte rätt behandlad så det är väll inget bra med det. Jag kan inte veta varför det 
är som det är. För att det ska bli bättre så kan man t.e.x. stoppa alla kärnkraftverk. sluta tillvärka 
vapen och sådant.  113

Ungdomarna berör flera tunga ämnen som krig, fred och svält. Även rasism och ekonomisk 

utjämning mellan länder berörs. Detta är svåra frågor som inte bara dessa ungdomar söker svar på. 

Oförståelsen till varför rasism och diverse orättvisor i världen existerar är till viss del beundransvärd 

kan man tycka. 

2.3.1 ANALYS UTIFRÅN KOHLBERGS TEORI 

Texterna 22–25 ställer upp liknande problemformuleringar. Världen är orättvis och de resurser som 

finns fördelas inte lika. Lösningen till problemet menar författarna är att skänka mat och pengar till 

dem som är i behov av det. Som författaren till text 22 beskriver det: ”Samla ihop pengar. Tänka. 

Rättare sagt göra det som går att göra.”  Samtliga författare till dessa texter för ett resonemang 114

som är baserat på principer som inte är direkt kopplade till auktoriteter, deras argument står på egna 

ben. Deras resonemang är alltför allmännyttiga för att rimligtvis stämma överens med vad det 

konventionella steget handlar om, vilket skulle kräva ett tydligare fokus på den egna sfären, familj 

eller nation.  Innehållet i dessa texter kan bättre beskrivas utifrån:  115

Detta sista steg har tydliga inslag av att individen strävar efter att definiera moraliska värden 
och principer som är valida och applicerbar utanför sfären av värden och principer som är 
förankrade hos auktoriteter inom sin egen grupp, eller hos andra människor som individen 
identifierar sig med.  116

Det kan röra sig om en tolkningsfråga, någon skulle kunna argumentera för att författarna till dessa 

texter upprätthåller värden som är direkt förankrade hos auktoriteter, exempelvis familjen eller 

 (Översta mappen, längst bak) Balil 4:32, s. 20, idnmr 185 (3-5).112
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nationen.  Detta argument förutsätter dock att den grupp eller de grupperingar författarna 117

identifierar sig med har förankrat värdena som författarna ger utryck för, samt att det är just på 

grund av att dessa värden är förankrade hos sagd auktoritet som författarna står för dem. Alltså om 

detta är resonemang som kan kopplas till det post-konventionella steget krävs att författarna står för 

de resonemang de lägger fram oavsett vad familjen eller någon annan auktoritet säger. Det är inte en 

omöjlighet att författarna skulle ändra sina åsikter om en given auktoritet uttryckte sitt ogillande 

gentemot vad de uttrycker i dessa texter. Däremot finns det inte något stöd i deras texter för att de 

förmedlar ett värde som nödvändigtvis är beroende av en förankring hos någon eller flera 

auktoriteter. Sättet de uttrycker sig på i texterna stödjer snarare att deras resonemang utgår utifrån 

dem själva, med hänvisning till att de använder jag-argument. Eftersom det aldrig går att utreda 

med 100 procents säkerhet hur det egentligen ligger till kan det anses vara mest rättvist att döma 

utifrån det som står skrivet, men dock vara medveten om att det som står skrivet inte heller räcker 

för att uttala några säkra sanningar angående dessa texters, eventuella, post-konventionella kvalité. 

Författaren till text 26 resonerar i absoluta banor, världens olycka härleder hen till en och samma 

källa, Gud. Resonemanget om att alla världens problem skulle lösas genom en enstaka aktion 

stämmer väl överens med Kohlbergs allmänna beskrivning av det för-konventionella steget.  Det 118

önskvärda resultatet av att bränna upp Gud framförs vara att svarta människor skall bli lika mäktiga 

som vita människor. Just talet om makt istället för rättvisa eller jämnlikhet stämmer också överens 

med det för-konventionella stegets sätt att tänka. Det är svårt att hänvisa till en specifik del av det 

för-konventionella steget, dock stämmer texten bäst in på detta steg i allmänhet.  

Författarna till texterna 27 och 28 talar om krig, fred och svält i relativt allmänna ordalag. 

Gemensamt framför de i likhet med tidigare texter att en lösning till världens problem är att skrota 

vapen av olika slag för att på så sätt skapa fred och därmed rättvisa i världen. Dock påstår ingen av 

författarna att i och med att mänskligheten skrotar alla vapen så kommer allting att bli bättre, de 

framför dessa åtgärder mer som förslag än absoluta lösningar. Texterna kan tänkas ha största 

likheter med den lägre delen av det konventionella steget. Dock är det svårt att göra en bedömning 

utan möjliga tvivel, med hänvisning till resonemanget kring texterna 22–25. 

 Se 1.4.1 Lawrence Kohlberg, Konventionella steget.117
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2.3.2 ANALYS UTIFRÅN HARTMANS TEORI 

Texterna 22–25 handlar om att lösningen till världen orättvisor är att dela med sig av sina resurser. 

Orättvisor baserades på hudfärg eller geografiskt läge framförs som tydliga exempel på de ojämlika 

förutsättningarna som finns i världen. Författarna till dessa texter påpekar särskilt vikten av att ta 

eget ansvar. Göra det som går att göra som det står i text 22, eller att eleverna på skolorna i Sverige 

skall ta ansvar över sitt beteende gentemot varandra som författaren till text 23 framför. Insikten av 

att man kan försöka förändra världen i en positiv riktning genom att bejaka sitt eget handlande kan 

hävdas är en relativt avancerad insikt. Att ungdomarna förordar detta stödjer Hartmans tankar om 

att unga människor är kapabla till att reflektera över moraliska och etiska frågor. Det kan även 

tänkas att författarna skulle ha uttryckt sig på ett annorlunda sätt om de hade haft möjligheten, 

vilket också Hartman menar är troligt.  Min egen förståelse av Hartmans teori är att han vill 119

förmedla att barn och ungdomar i någon mån har ett unikt sätt att se på världen, att de har ett unikt 

sätt att angripa olika problem. Dessa texter kan anses vara bra exempel på ett unikt sätt att komma 

med lösningar på svåra problem. Det finns ett budskap i texterna som förmedlar en tro på 

mänskligheten, en tro på att det går att göra gott oavsett hur världen ser ut. Det kan tänkas att många 

vuxna har tappat denna tro på det enkla goda, vilket leder till en pessimistisk eller cynisk syn på 

världen, vilket saknas i ungdomarnas texter. Kanske är det detta Hartman syftar på när han framför 

att barns åsikter om moraliska problem ställer vuxnas åsikter i skuggan.  120

Författarna till texterna 26–28 kommer med enkla lösningar på komplicerade världsproblem som 

mer eller minde alltid funnits så länge människan har existerat. En vuxen person skulle förmodligen 

relativt enkelt kunna bryta ned författarnas förslag till en bättre värld genom att komma med olika 

förklaringar till varför det är naivt att tro att hela mänskligheten kan leva i fred och välstånd. 

Kanske har den vuxna även rätt, dock kan man utifrån Hartmans teori tänka sig att den vuxna 

personens personliga livsåskådning är formade efter en vuxen människas förståelse av världen, 

vilket baseras på flera år av erfarenheter. Utifrån Hartmans teori kan vi här eventuellt förstå 

orimligheten med att jämföra barn och ungdomars perspektiv med vuxnas perspektiv. Samtidigt kan 

vi även förstå varför barnens perspektiv är så unika, som nämnts tidigare, de ser möjligtvis på 

världen med färska ögon. De är omedveten om vad rasism är innan vuxna berättar om eller ger 

uttryck för rasism. De vet dock att om någon är fattig och hungrig kan det ordnas genom att 

 Se 1.4.2 Sven G. Hartman.119
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människor som har mat och pengar över ger till dem som är i behov av det. Om alla människor i 

hela världen följde råden som dessa ungdomar har gett skulle världen faktiskt vara trevligare att bo 

i, oavsett vad någon vuxen säger. Det som framförts är kanske draget till sin spets, dock kan det 

vara något att fundera över. 
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3. DISKUSSION 

Nedan följer några ord kring arbetet med teorierna i denna studie. Efter denna del följer en 

komparation av Kohlbergs och Hartmans teorier utifrån källmaterialet. I denna komparation ingår 

även en analys som berör frågan om hur detta kan användas av lärare i samband med 

lektionsplaneringar.  

3.1 ALLMÄNT OM ANALYSARBETET 

För läsaren kan det vara av värde att få en inblick i hur analysen av källmaterialet utifrån de olika 

teorierna var att arbeta med. Poängen med detta är att visa de olika infallsvinklarna som är 

nödvändiga för att bruka dessa teorier.  

Analyserna utifrån Kohlbergs teori handlade en hel del om att läsa in sig på textens innehåll och 

skapa en föreställning om texten för att sedan ställa upp den mot de olika stegen i Kohlbergs 

utvecklingsstege. Vissa texter var lättare än andra att passa in i ett visst steg, medan andra texter var 

svårare att göra en bedömning av. Många texter hade drag av minst två faser av samma steg, vissa 

gånger till och med drag av två olika steg. Överlag var de svåraste texterna att analyser ofta de som 

var kortast, detta kan bero på att en kortare text helt enkelt gav mindre material att bedöma. 

Hartmans teori var i vissa fall lättare att använda sig av. Koncentrationen på innehållet i texterna 

kanske bidrog till andra möjligheter att förstå författarna. Utmaningen med Hartmans teori var 

många gånger att formulera olika resonemang som syftade till att lyfta fram innehållet i 

ungdomarnas tankar utan att för den skull lägga ord i munnen på dem. Det var en svår balansgång 

att gå, vilket det ofta kan bli när det i någon mån är fråga om att läsa mellan raderna och 

sammanfatta ett budskap åt någon annan. Att finna argument i texterna som styrker en empatisk 

förmåga med mera, i enlighet med Hartmans teori var inte särskilt svårt att finna i författarnas 

texter. 

3.2 KOHLBERG MOT HARTMAN OCH LÄRAREN 

Respektive teori har sitt regelverk att arbeta efter, de är olika och var olika att arbeta med. Även om 

vissa skulle förorda en teori framför den andra kan det ändå var som så att båda teorierna har sina 

meriter. Fördelen med Kohlbergs teori är att den är väldigt organiserad, det blir tydliga indikationer 

för hur någon tänker. Med hjälp av denna information kan en lärare möjligtvis anpassa sin 
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undervisning för att bättre anpassa sin undervisning till exempelvis olika klasser inom samma ämne. 

Speciellt inom de humanistiska ämnena skulle detta kunna vara användbart, lyhördhet och 

anpassningsförmåga är eftertraktade egenskaper hos lärare. I enlighet med Kohlberg teori skulle 

även ett arbetssätt efter hans teori förmå eleverna att lära sig ny information och nya färdigheter 

snabbare, undervisning framförd i kronologisk ordning och på rätt nivå skulle enligt teorin borga för 

detta. Kohlbergs teori tenderar att behandla ungdomarna som ett kollektiv, i den meningen att även 

om det går att urskilja individuella skillnader i källmaterialet ingår dessa individer i kategorin 

ungdomar. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att Kohlbergs teori saknar möjligheten att 

urskilja individuella särdrag, dock medför kategoriseringen av tankesätt i Kohlbergs teori att studien 

distanserar sig från källmaterialet. Ungdomarna blir ett kollektiv eller studieobjekt som studeras 

utifrån.  

Hartmans teori bygger på andra principer, bland annat innehållet i ungdomarnas tankar. Fördelen 

med hans teori är att den skapar helt andra förutsättningar i samband med att göra en 

sammanställning av individuella tankar i en skolklass, med syftet att förbättra lektionsplaneringen. 

Hartmans teori frambringar individuella särdrag även om det är frågan om att göra en kollektiv 

bedömning, teorins betoning på vad individen tänker på tenderar att uppmuntra forskaren till ett 

annat förhållningssätt till källmaterialet. Teorin talar för att, som sagt, sätta sig in i ungdomarnas 

tankar, vilket medför att studien tillåts närma sig en mer individuell position gentemot i detta fall 

källmaterialet men kan tänkas få samma utfall i en lärares bedömning av en skolklass. Hartmans 

fokus på vad barn och unga tänker på har sina rötter i ett försök att göra religionsämnet mer 

attraktivt för elever, grundtanken var att genom att forma undervisningen efter det som intresserade 

eleverna (livsfrågor) skulle även ämnets popularitet öka. Detta ursprungliga mål, som senare 

utvecklades till teori, kan tänkas ligga bakom teorins möjlighet att kunna brukas individuellt. Denna 

möjlighet till individualitet är troligtvis i hög grad användbar för lärare när de planerar lektioner. Att 

läraren är lyhörd för vilka livsfrågor individer i en skolklass uttrycker intresse för kan med stor 

sannolikhet vara användbar att stödja sig mot under en lektionsplanering. Detta är också något som i 

viss mån förväntas av läraren. 

En möjlig slutstats är att både Kohlbergs och Hartmans teorier är användbara för lärare i samband 

med lektionsplaneringar. Den ena teorin utesluter nödvändigtvis inte den andra i kontexten, lärarens 

vardag. Föreställ dig att du arbetar som lärare och skall planera ett moment i etik och moral, du har 

inte tidigare undervisat om detta under ett helt moment, du har inte heller haft kontakt med denna 
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klass innan detta tillfälle. I ett tidigt skede väljer du att rekognosera lite i klassen för att få lite kött 

på benen i frågan om hur du fortsättningsvis kommer att lägga upp planeringen. Du börjar med att 

inleda en allmän diskussion om ämnet i stort för att ta reda på vad eleverna kan tänkas ha för 

livsfrågor, alltså vilka delar de själva finner intressant med ämnet. Du väljer att åtminstone beröra 

de mest populära delarna av det eleverna själva uppger intressant med etik och moral. Nästa 

problem du ställs inför är att lägga detta på rätt nivå, anpassat efter målgruppen. Du väljer att ta upp 

två eller tre klassiska etiska eller moraliska problem, svaren du får noterar du för dig själv samtidigt 

som du fortsätter med lektionen. Efter lektionen påminner du dig om de svaren du fick från klassen 

och försöker passa in dem i Kohlbergs stege, därefter anpassar du de kommande lektionerna utifrån 

nivån eleverna ligger på. Även om detta är en grov förenkling av respektive teori är det möjligtvis 

inte helt otänkbart att lärare kan göra på detta sätt. Eller åtminstone tänka i dessa banor i samband 

med att de planerar ett moment. Mina egna erfarenheter av lärares planering av moment, både min 

egen och andras är baserad på VFU:n. Utifrån detta skulle jag våga påstå att någon djupare teoretisk 

förankring än i exemplet ovan sker sällan eller aldrig i verkligheten. Med detta som utgångspunkt är 

det kanske fullt möjligt att Kohlbergs och Hartmans teorier i själva verket är valida i sin egen rätt. 

Möjligtvis är det så att det i slutändan handlar om läraren som agent. Vilken teori som passar bäst 

beror eventuellt på lärarens egen undervisningsstil. Huruvida denna analys stämmer i någon högre 

grad får kanske överlämnas till någon som skulle vilja forska vidare på det.  

3.3 SLUTSATSER UTIFRÅN KOHLBERGS TEORI 

Analyserna av ungdomarnas texter utifrån Kohlberg landade i de flesta fall på det konventionella 

steget (3 och 4).  I korthet innebär detta att ungdomarna i stor utsträckning tenderar att bedöma 121

goda handlingar utifrån vad som traditionellt anses vara gott, utan att för den skull egentligen 

fundera särskilt mycket över vad det betyder. Alternativt söker de sig till auktoriteter för att avgöra 

vad som är rätt och riktigt, baserat på vad auktoriteten i fråga anser, eller tros anse. Utifrån 

Kohlbergs teori betyder detta att majoriteten av de elever som börjar på högstadiet kommer att 

resonera om världen och samhället i dessa banor. Detta kan vara viktig information för lärare 

framförallt för nyexaminerade lärare. Eftersom äldre lärare, troligtvis genom erfarenhet, kommit 

fram till ungefär samma resultat, de vet förmodligen vad som vanligtvis fungerar och inte fungerar i 

undervisningssammanhang. Det är ingen hemlighet att undervisningen blir mer avancerad för varje 

årskurs, vilket i sig kan anses delvis vara ett argument för att lärare kan ha nytta av Kohlbergs teori i 
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samband med lektionsplaneringar. I all sin enkelhet är det kanske frågan om att hitta rätt nivå på 

undervisningen, förmodligen är det i samband med detta Kohlbergs teori kan göra sig gällande i en 

lärares vardag.  

3.4 SLUTSATSER UTIFRÅN HARTMANS TEORI 

Utifrån Hartmans teori framkommer det i denna studie att många av ungdomarna i relativt stor 

utsträckning uppvisar stor empati för människor runt om i världen som de själva saknar emotionella 

band till grundad i verkliga personliga relationer. Många av ungdomarna uppvisar dessutom en 

osjälviskhet, samt en förmåga till uppoffring. Detta är möjligtvis en del av deras empatiska sida. 

Något man kan uppfatta som intressant med analyserna utifrån Hartmans teori är att ungdomarna 

tycks göra en skillnad mellan sig själva och vuxenvärlden i fråga om vilka som kan påverka. Det 

kan på relativt goda grunder framföras argument för att många av ungdomarna anser att det yttersta 

ansvaret ligger på de vuxna. Vilket i och för sig inte är märkligt, de facto är det deras föräldrar och 

andra vuxna som faktiskt bestämmer eftersom de själva är omyndiga. Det intressanta är att många 

av dem, förmodligen omedvetet, förmedlar detta utan att själva uttryckligen skriva det. Vad detta 

eventuellt kan betyda finns det säkert många som skulle kunna svara på bättre än denna studie kan. 

Möjligen kan det bero på att många av ungdomarna i själva verket accepterar en hierarki där de står 

under de vuxna. Även om några av ungdomarna uttryckligen anser att ”barn” borde få vara med och 

bestämma betyder det nödvändigtvis inte att de vill bestämma allt. Utan att förminska ungdomar 

rätt att vara delaktiga i beslut som berör deras eget liv kanske de själva anser, liksom samhället i 

övrigt, att de inte är kapabla att ha full kontroll över sitt eller andras liv. 

3.5 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Som avslutning på denna studie presenteras här några reflektioner som behandlar vilken av 

teorierna som bäst lämpar sig att appliceras på skolan, utifrån källmaterialet. Det finns mycket som 

talar för att Kohlbergs teori är den teori som bäst lämpar sig för skolan. Även om den fått sin 

beskärda kritik visar Bergling att den ändå är praktiskt användbar för barn och unga. Trots allt är det 

denna målgrupp som är aktuell för lärare. Denna studie visar även att Kohlbergs teori går att 

applicera på källmaterialet bestående av fritt skrivna texter. Teorin har även en tydligare struktur 

jämfört med Hartmans teori. Man kan argumentera att den för denna skull är lämpligare att 

användas av lärare eftersom den tydliga strukturen skapar bättre förutsättningar för enhetlighet inom 

läraryrket, lika kvalitét för alla. Men delvis beror det även mycket på lärarens egna 
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undervisningsstil som nämnts tidigare. Även om Hartmans teori har sina förtjänster är Kohlbergs 

teori troligtvis lämpligare att översätta till ett praktiskt hjälpmedel på grund av den tydligare 

strukturen. Samtidigt, föreställ dig att du skall lära en elev något nytt som hen inte kan, vad är 

viktigast för dig att veta? Hur eleven tänker eller vad eleven tänker på? 
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