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RESUM: 

 

En el present treball es fa una investigació de tipus quantitativa de nivell compartiu, en el qual 

s’analitza el nivell de desenvolupament moral de dues mostres: els estudiants de primer i els 

estudiants de quart del grau de psicologia de la Universitat de Vic. Més concretament, a través de 

l’aplicació de la traducció validada al castellà de l’instrument DIT, Defining Issues Test, 

s’analitza en quins estadis del desenvolupament moral de Kohlberg es situen ambdós grups. Els 

resultats d’aquesta recerca evidencien diferències significatives entre els estudiants de primer i 

quart en el nivell de raonament moral preconvencional (estadi 2) i convencional (estadi 3 i 4) 

però no en el raonament moral postconvencional (escala P).  

Paraules clau: desenvolupament moral, judici moral, etapes cognitives, dilemes.   

 

ABSTRACT:  

In the present work, a quantitative research of a comparative level is carried out, in which the 

level of moral development of two samples is analysed: first-year students and fourth-year 

students of the psychology degree at the University of Vic. More specifically, through the 

application of the validated Spanish translations of the DIT instrument, Defining Issues Test, it is 

analysed at what stages of Kohlberg’s moral development both groups are located. The results of 

this research show significant differences between first- and fourth-year students in the level of 

pre-conventional (stage 2) and conventional (stage 3 and 4) moral reasoning but not in the post-

conventional moral reasoning (P scale).  

Keywords: moral development, moral judgment, cognitive stages, dilemmas.  
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El problema de recerca 

Introducció 

El desenvolupament moral de les societats és, encara ara, un trencaclosques inconclús. La 

qüestió que perviu el pas del temps i connecta les seves peces és si l’ésser humà pot ser educat 

per actuar de forma moralment correcta; o dit en paraules pròpies del romanticisme, si es pot 

educar o no en l’existència humana. La resposta, amb clars visos d’optimisme, es sol vestir de 

diferents formes però sovint mostra que la moral pot ser apresa i, conseqüentment, ensenyada. 

Aquest fet ha generat moltes preguntes, de les quals, dos esdevenen irrenunciables en l’abordar 

l’àmbit educatiu: com s’ha d’ensenyar a l’home a ser i comportar-se de forma moral? Quins són 

els valors que s’han de fomentar? 

Les possibles respostes davant d’aquestes qüestions s’escapen àmpliament de la capacitat 

d’aquest treball però això no significa, en cap cas, la renúncia d’abordar l’àmbit de la moral. Per 

fer-ho, el treball se sustenta de l’extensa literatura escrita en defensa d’una mirada cognitiva 

respecte als valors i l’educació formal; i de la qual neix la preposició que la moral pot aprendre’s 

a través del discurs i la reflexió lògica. La mirada cognitiva – evolutiva no està absent de 

crítiques que reiteren, generalment, la falta d’atendre a tots  aquells elements que s’escapen del 

procés del raonament lògic. I, encara que rellevants, no es pot concebre el desenvolupament 

humà sense considerar el precepte fonamental que adverteix: No hi ha desenvolupament moral 

sense desenvolupament cognitiu, tal com afirmava Kierkegaard, «l’home esdevé allò que entén». 

En efecte, el desenvolupament cognitiu és l’úter en el qual es concep el desenvolupament moral i 

on creix durant els mesos de gestació. Però s’ha d’evitar caure en el reduccionisme cognitiu; 

aquest és una condició necessària però no última, és a dir, hi ha necessàriament altres factors que 

expliquen el seu desenvolupament. 
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Plantejament i justificació del problema   

El present treball s’articula a partir de la teoria del desenvolupament moral de Lawrence 

Kohlberg, en el qual el judici moral té un paper central. L’autor s’emmarca dins la teoria 

cognitiva – evolutiva, àmpliament reconeguda en la literatura científica i pedagògica. L’objecte 

d’estudi és la població universitària del grau de psicologia de la Universitat de Vic, atenent que 

l’experiència universitària és un període molt crític per al desenvolupament del raonament moral; 

pot esdevenir el catalitzador per superar el raonament convencional on l’alumne es  qüestiona 

creences prèviament construïdes (Smith, 1978). La tria específica d’un model cognitiu - evolutiu 

respon a una de les particularitats de les nostres universitats: una forta mirada deontològica 

fonamentada principalment sobre la reflexió lògica. Aquest fet genera un espai d’interès que pot 

ser analitzat des de la teoria kohlgberiana desenvolupament del raonament moral. Així doncs, 

l’interès del treball és comprovar si la universitat facilita el desenvolupament moral, que s’hauria 

de materialitzar, en aquest cas, en el salt d’un estadi cognitiu a un altre. 

 

Per fer-ho, s’aplica la versió traduïda i validada del Defining Issues Test (DIT) (Rest 1979), 

conegut com el Qüestionari de Problemes Sociomorals (Pérez-Delgado y García-Ros, 1991). 

S’aborda la problemàtica des d’una mirada exploratòria amb l'objectiu d’establir una primera 

aproximació, comparant les diferències entre el nivell de desenvolupament del judici moral dels 

estudiants de primer i quart cicle del grau de psicologia de la Universitat de Vic. S’utilitzarà una  

investigació de tipus quantitatiu, atenent que s’analitzen les dades de forma numèrica, 

principalment amb percentatges; i de nivell descriptiu comparatiu, ja que es vol mesurar el nivell 

de desenvolupament moral dels estudiants dels grups de primer i quart de psicologia de la 

Universitat de Vic, per després comparar-los.  

El disseny que s’aplica és no experimental perquè no es manipula cap variable al llarg de la 

investigació, i les dades s’obtenen directament de la traducció validada de Pérez-Delgado i 

García-Ros (1991) del Defining Issues Test (DIT) (Rest 1979). L’ estudi és transversal, posat que 

la informació s’ha recopilat durant el mes de març i abril. Finalment, la variable que s’analitza és 

el nivell del judici moral 
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Procés d’elaboració 

L’elaboració del present treball s’ha acabat articulant en diferents fases. En un primer moment, el 

treball es plantejava amb el següent títol, El desenvolupament moral del professor i la disposició 

de la transmissió de valors socials. L’idea que es volia desenvolupar era avaluar el nivell de 

desenvolupament moral dels professors, a través del qüestionari utilitzat en aquest present treball 

més qüestionari sobre la disposició del professorat per educar en valors (Callado, 2012), per 

després determinar si hi havia correlació amb els valors socials transmesos en la seva pràctica 

educativa. El marc teòric es va començar a construir sobre aquesta mirada durant el mes de 

setembre i desembre però després de diverses reunions amb la tutora d’aquest TFG, es va 

descartar la idea degut a la seva complexitat i per les necessitats de temps que exigia poder 

desenvolupar l’anàlisi pràctic.  

El plantejament de l’estudi va acabar per posar el punt de mira en el desenvolupament moral dels 

estudiants i observar si es presentaven diferències entre els estudiants de primer i quart de la 

Universitat de Vic. La idea fonamental era que tenint en compte que es plantejaven assignatures 

deontològiques específiques per desenvolupar la ètica professional dels seus estudiants, es volia 

observar si hi havia diferències significatives entre els de primer i quart d’un grau. Per tant, 

sobrevolava la idea de fer un anàlisi del marc curricular d’un grau conjuntament amb el nivell de 

desenvolupament dels seus estudiants, però tot i que interessant, es va decidir simplificar i només 

analitzar aquest últim fenomen, si bé la proposta de l’anàlisi curricular resulta personalment 

interessant i podria  generar investigacions atractives.   

Un cop delimitat el tema del present treball, es van considerar dues possibles mostres: la mostra 

dels estudiants dels graus d’educació en la universitat de vic, intentant aprofitar les tres línies: 

educació infantil, educació primària i el doble grau; o bé fer-ho amb la mostra dels estudiants de 

psicologia. La primera mostra resultava interessant per tenir un volum més gran de població i per 

tant, obtenir uns resultats que podrien ser més significatius i acotats a la realitat, però el seu accés 

era més difícil que el dels estudiants de psicologia. A més, degut a la mala temporalització del 

treball, en conseqüència de no acotar el tema fins força temps endavant, va comportar que els i 

les estudiants d’educació estiguessin d’exàmens i alguns de pràctiques.  
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Davant d’aquest escenari es va decidir investigar els estudiants de psicologia, una mostra de fàcil 

accés considerant que sóc un estudiant de quart i que la tutora encarregada d’aquest treball feia 

classes als estudiants de primer.  

 

Finalment, a conseqüència del procés anteriorment explicat, la recollida de dades es va posposar 

en el temps, la qual es va concretar en el mes de març. En el cas dels estudiants es va poder 

passar el qüestionari de forma física dins de l’aula però en el cas dels estudiants de primer no es 

va poder fer degut a l’epidèmia del coronavirus i el conseqüent aïllament. En conseqüència, 

alguns estudiants de quart van realitzar el qüestionari de forma física, mentre que d’altres, 

juntament amb els estudiants de primer van fer-ho de forma telemàtica, on es va adaptar el 

qüestionari en un formulari de google. En el cas dels estudiants que van realitzar el qüestionari 

de forma física però no van poder fer la seva devolució abans del confinament, van haver de fer 

arribar la taula de resultats a través de whats’app o bé se’ls va oferir fer el qüestionari de forma 

online. L’aplicació de l’instrument i la devolució de les dades es va realitzar principalment entre 

març i abril.  
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Revisió de la literatura seleccionada: marc teòric 

Conceptualització de la moral i del desenvolupament moral. 

Històricament l'àmbit de la moralitat ha suscitat gran interès i ha estat contemplada des de 

múltiples mirades, des de la filosofia, després la teologia i més endavant diversos àmbits com  la 

sociologia, la pedagogia i la psicologia. La filosofia de la moral, coneguda pel nom d'ètica, "és la 

disciplina que s'ocupa de la moral, i per tant, s'utilitza per a qualificar els actes de les persones, 

exercits en la condició de la seva llibertat, com a bons o dolents, vinculat amb el que deu o no ha 

de realitzar.” (Izaguirre, Reátegui, Mori, Robles, 2015, p. 1). Una de les seves branques actuals 

és la deontologia o ciència de la moral,  la qual s'encarrega d'estudiar els fonaments del deure i 

de les normes socials i que es tradueix en el conjunt de normes i obligacions morals pel qual es 

regeixen els professionals.  

Aquesta branca en particular, que neix de les proposicions Kantianes de la moralitat, és la base 

des de la qual Kohlberg desenvoluparà la seva teoria del desenvolupament del judici moral i és 

des d'aquest marc en el qual descansa aquest treball de fi de grau. La breu revisió històrica del 

concepte de la moral que es presentarà en les següents pàgines és de vital importància per 

entendre: a) com es conceptualitza la moral i en extensió, a l’ésser humà, el seu procés 

d’ensenyament i d’aprenentatge i el paper de l’educació en aquest procés; així s’aborda la 

qüestió fonamental de si la moral pot ser apresa i si és així, sorgeix la pregunta de quin paper té 

l’educació o la universitat en aquest cas, en la promoció d’aquest aprenentatge? I b) les bases 

teòriques sobre les qual parteix té conseqüències immediates en com s’ensenya el 

desenvolupament moral; per exemple, el concepte de moral per Durkheim té ramificacions 

directes amb les propostes més conductistes (desenvolupat en l’annex), mentre que les 

proposicions de Piaget condueixen a una mirada cognitiva-evolutiva, la qual té clares 

expressions en les propostes curriculars de les assignatures d’ètica més deontològiques. 

Recuperant el fil, Kant en la seva recerca d'establir una ètica universal assevera: 

"Una llei, per a valer moralment, això és, com a fonament d'una obligació, ha de portar amb si 

una necessitat absoluta…el fonament de l'obligació no ha de buscar-se en la naturalesa de l'home 

o en les circumstàncies de l'univers en què l'home està posat, sinó a prior exclusivament en 

conceptes de la raó pura. (Kant, 1781, p. 15)". 
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En la raó pura es construeixen els preceptes morals o imperatius comuns a tota la societat, 

anomenats "imperatius categòrics", els quals componen els codis actuals d'ètica. El paradigma 

Kantià promou l'autonomia del individu i xoca frontalment amb "l’ètica material que propugna  

l’heteronímia, és a dir, la conducta de l'individu controlada per un fenomen extern a aquesta" 

(Barreto, 2018, p. 16). En l'intent de superar l'ètica material en l'establir una ètica universal, posa 

el punt de mira sobre l'individu i la seva capacitat activa de reflexió com a motor de canvi de la 

moralitat. 

Aquí Kant conflueix breument amb  l’enfocament cognitiu-evolutiu en relació amb l'educació. 

Segons López i Aguirre (2007, p.5) Kant estava convençut que "només l'entrenament moral 

estructurat, repetit i disciplinat podria produir ciutadans responsables". Aquesta noció implica 

obligatòriament que la moral humana pot evolucionar amb el temps i l'experiència, en la qual 

l’educació esdevé el catalitzador del desenvolupament moral humà. “L'educació no és una altra 

cosa que un procés de transmissió pel qual algú, d'una part, transmet o lliurament a un altre “la 

seva” experiència o claus d'interpretació de l'existència; o cosa que és el mateix, una forma 

valuosa, entre altres possibles, de realització de l'existència” (Crespi, 1996). 

Ara bé, es fa necessari ressaltar que el procés de desenvolupament humà és un procés dicotòmic 

en el qual dues postures estan contraposades però conviuen de forma simbiòtica, com són el 

procés d’individuació i el procés de socialització. D’ambdós neix un conflicte inherent producte 

de la contraposició entre la satisfacció de les necessitats i desitjos individuals i la satisfacció de 

les necessitats socials o grupals. L’equilibri entre aquestes necessitats és primordial en el 

manteniment estable de l’estructura social, si bé la socialització és un procés indispensable per 

mantenir la cultura és necessari que aquesta deixi espai per les necessitats individuals: 

“L'estructura històrica determinada culturalment es protegeix i es manté en segon lloc en 

promoure activament la participació individual en les estratègies de comportament que satisfan la 

demanda individual i que simultàniament augmenten l'estabilitat del grup. La forma socialment 

construïda d'una professió, per exemple, permet a l'individu que encarna aquesta professió 

l'oportunitat de realitzar una activitat significativa d'una manera que secundi o almenys no 

soscavi l'estabilitat de l'estructura històricament determinada que regula la funció del seu sistema 

d’amenaça – resposta" (Peterson, 1999, p.229). 
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En efecte la socialització és el procés pel qual un individu construeix la seva mirada sobre les 

normes, actituds, costums, llenguatge, valors... pels quals un construeix un sentit d’identitat 

personal i aprèn com s’espera la societat que es comporti; en poques paraules, la socialització és 

l’encarregada de la transmissió de les normes i valors morals de la societat. 

Ara bé, és important destacar però que s’utilitza verb construir i no adquirir perquè es reconeix 

el rol actiu de l’individu com a co-constructor del context social del qual participa. Això significa, 

igual que reconeixia Kant, que la moral, tot i perpetuar-se establement en el temps, permet certs 

graus de dinamisme i flexibilitat. Aquí entra el rol de l’individu com a particular, com un element 

actiu i reflexiu que no només facilita el manteniment de l’ordre social sinó que el modifica i 

l’ajuda a evolucionar: 

“La construcció d'un grup reeixit, la gesta més difícil, significa l'establiment d'una societat 

composta per individus que actuïn en el seu propi interès (almenys prou com per a fer suportable 

la seva vida) i que, en fer-ho, mantinguin i avancin simultàniament cultura. La "demanda de 

satisfer, protegir i adaptar, individual i socialment", i fer-ho durant períodes de temps vastos i 

variables, imposa severes restriccions intrínseques a la forma en què les societats humanes 

reeixides poden operar. Podria dir-se que tals restriccions proporcionen límits universals per a 

una moral humana acceptable (Peterson, 1999, p.230). 

 

D’aquest fet es desprèn que l’estabilitat històrica d’una societat i de la seva evolució, en termes 

morals inclosos, depèn obligatòriament del procés d’individuació i socialització. No obstant això, 

Kant entenia que la raó, que la reflexió conscient i declarativa de les persones explicava el 

desenvolupament moral en termes generals. En fer-ho, passa per alt que la moralitat pròpia d’una 

cultura traspassa les fronteres de la capacitat declarativa i reflexiva:    

“Una cultura és, en gran manera, un codi moral compartit, i les desviacions d'aquest codi 

generalment s'identifiquen fàcilment, almenys post hoc. Encara és el cas, no obstant això, que la 

descripció del domini de la moralitat tendeix a excedir la capacitat del pensament declaratiu, i 

que la naturalesa de gran part del que pensem com a comportament moral encara, per tant, està 

incrustat en el procediment inconscient" (Peterson, 1999, p.231). 
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Kohlberg, que assenta la seva teoria sobre els  preceptes Kantians del paper de la raó pura en el 

desenvolupament moral, acaba afirmant que el comportament moral és producte d’una miríada 

de factors, dels quals les persones poden no ser conscients de tots ells.  

De fet, el psicòleg nord-americà assegura que a en examinar el raonament moral s’ha de discernir 

entre l’acció moral i el raonament d’aquest. Tal com apunta l’autor, juntament amb altres estudis 

posteriors, exposa que els judicis morals per si mateixos no poden explicar el comportament 

moral, si bé: el judici moral és una condició "sine qua non” per l’acció moral; el judici i l’acció 

formen part del mateix procés (Kohlberg, 1984b). En les seves paraules, un judici "no necessita 

ser suficient per a avaluar la moralitat d'una acció o actor. Altres factors de coneixement i 

motivació que no són distintivament morals poden ser necessaris per a assegurar un bon resultat” 

(Kohlberg, 1987, p. 272). 

És l’acció moral en últim lloc el que representa la integració de la moral propugnada 

culturalment: “L'estructura cultural, encarnada intrapsíquicament, s'origina en l'acció creativa, la 

imitació de tal acció, la integració de l'acció i l'acció imitada, constitueix una acció adaptativa i 

una representació del patró d'acció integrat” (Peterson, 1999, p.231). Tanmateix, els elements que 

conformen el comportament moral són múltiples i els mecanismes, components i processos 

involucrats en el desenvolupament moral són àmpliament discutibles, tal com demostra la 

història de la psicologia  (p. ex. la tradició psicoanalítica, Freud, 1961; la tradició conductista, 

Aaronfreed, 1968, 1976, Bandura, 1991; des del social la tradició constructivista, Dobert, 1990, 

Durkheim, 1973, Gewirtz, J. y Peláez- Nogueras, M., 1991, Simpson, 1974, Weinrich-Haste, 

1984; i de l'escola constructivista, Dewey, 1916, 1990, Gilligan, 1980, Kohlberg, L., 1969, Mead, 

1934, Piaget, 1965, Turiel, 1983). Ara bé, existeixen dos elements més que vertebren el concepte 

de la moral, els valors i les normes, els quals són indispensables per donar sentit al 

comportament moral de les persones. 

Els valors morals, construïts des del procés de socialització,  són una configuració personal de 

creences, idees i projectes ideals més o menys explícits que orienten com una persona construeix 

un projecte de vida i com es desenvolupa en el seu context social i personal. En aquest aspecte, la 

construcció de valors s’entén com un procés de creació de significats personals, a partir del qual 

“els fets se seleccionen per a la percepció i, en part, un objectiu per l’acció”.  
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En altres paraules, “els valors morals són cognicions carregades afectivament relacionades amb 

el comportament, aquests valors condueixen el comportament” (Berkowitz, 1995; Oser, 1996). 

Per tant, els valors representen aquell marc ideològic, articulat sobre una jerarquia de valors 

determinats, que guia els comportaments, actituds i judicis i, en extensió, a les normes socials. 

 

Les normes són producte de la condició social de l’home, neixen de la necessitat d’establir un 

marc que reguli les inacabables necessitats particulars que s’expressen per la condició de llibertat 

de l’home: “La complexitat de les formes d’organització socials al que els homes han anat 

elaborant, i que només es relacionen indirectament és la seva naturalesa biològica, requereixen 

normes específiques quan han deixat d’actuar les regulacions hereditàries més simples i que no 

permeten respondre situacions produïdes per la cultura” (Delval i Enesco, 1994, p.46). Les 

accions i conductes humanes són adaptades i regulades per normes que responen a un sistema de 

creences i valors, per això, s’accepta que els valors són el fonament últim d’actituds i normes 

(Bolívar, 2003).  No obstant això, un marc regulatiu no podrà reflectir la multiplicitat de matisos 

i diferències entre els valors personals d’una mateixa comunitat. Per aquest motiu, la construcció 

de les normes és en últim lloc una lluita per l’hegemonia, on els valors del grup predominant es 

constitueixen, en major o menor grau, en la norma a la qual s’adhereix la resta de la comunitat. 

D’aquesta forma, la construcció de normes és la manifestació explícita dels valors predominants, 

nascuts i articulats a partir dels processos de socialització i individuació, les quals protegeixen 

l’estabilitat de l’estructura social. 

 

La teoria del desenvolupament moral de Kholberg: un enfocament cognitiu-

evolutiu.   

A partir dels estudis de Baldwin, Mead, Vygotsky i en especial de Piaget, Kohlberg analitza el 

camp del desenvolupament moral des d’una mirada deontològica, del qual destaca les 

investigacions respecte del raonament moral davant de problemes socials (1969, 1979, 1981, 

1987).  El concepte clau vertebrador del cos teòric de Kohlberg és el de raonament i en 

conseqüència, en examinar el raonament moral s’ha de discernir entre l’acció moral i el 

raonament d’aquest. Tal com s’ha mencionat anteriorment, els judicis morals per si mateixos no 

poden explicar el comportament moral, si bé: el judici moral és una condició «sine qua non» per 

l’acció moral; el judici i l’acció formen part del mateix procés (Kholberg, 1984b). 
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En les paraules de Kohlberg, un judici "no necessita ser suficient per a avaluar la moralitat d'una 

acció o actor. Altres factors de coneixement i motivació que no són distintivament morals poden 

ser necessaris per a assegurar un bon resultat” (Kohlberg, 1987, p. 272). Però com afirma Piaget, 

Kohlberg es centra només en el judici moral: “Ens hem  proposat estudiar el judici moral, i no les 

conductes o sentiments morals” (Piaget, 1932, p. 5). 

L.Kohlberg s’emmarca dins la via cognitiva-evolutiva, la qual es basa explícitament en els 

següents supòsits (Kohlberg,  1992,  pàg. 50-51): 

•El desenvolupament bàsic comprèn transformacions bàsiques d'estructura cognitiva, les 

quals no no es poden definir o excloure pels paràmetres de l'aprenentatge associacionista 

(repetició, reforç,  proximitat,  etc.) i que s'han d'explicar per paràmetres de totalitats  

organitzatives o sistemes de relacions internes. 

 

•El desenvolupament de l'estructura cognitiva és el producte de processos d'interacció 

entre l'estructura de l'organisme i l'estructura de l'entorn o mitjà,  més que el resultat 

directe de la maduració o de l'aprenentatge. 

 

•Les estructures cognitives són estructures d'acció; mentre que les activitats  cognitives es 

mouen des del sistema sensomotriu al simbòlic i al verbal proposicional. L'organització 

d'aquests sistemes és sempre una organització d'accions sobre objectes. 

 

•La direcció del desenvolupament de la estructura cognitiva és cap a un major equilibri 

dins de aquesta interacció organisme-ajustament, és a dir, d'un major equilibri de 

reciprocitat entre l'acció de l'organisme sobre l'objecte o situació percebuts i l'acció de 

l'objecte percebut sobre l'organisme. 

 

•El desenvolupament afectiu i el seu funcionament, i el desenvolupament cognitiu i el seu 

funcionament no són camps diferents sinó paral·lels; representen diferents perspectives i 

contextos en definir el canvi estructural. 
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•Existeix una unitat d'organització i desenvolupament de la personalitat denominada ego. 

De la mateixa manera que hi ha diverses branques de desenvolupament social  

(desenvolupament psicosocial, desenvolupament moral, etc.), aquestes branques  

s'uneixen per mitjà de la seva  referència  comuna a un únic concepte de l'ego en un únic 

món social. 

 

•Tots els  processos bàsics requerits en els coneixements “físics”  i  en l'estimulació de 

canvis evolutius en aquests coneixements, són també bàsics pel desenvolupament  social.  

El coneixement social requereix, a més, una presa de perspectives, d’una conscienciació 

que l'altre és, en certa manera, com l'ego i que l'altre coneix o respon a l'ego dins d’un 

sistema d'expectatives complementàries.  Per consegüent, els canvis evolutius en l'ego 

social reflecteixen canvis paral·lels en les concepcions del món social. 

 

•La direcció del desenvolupament social o de l'ego és també cap a un equilibri o 

reciprocitat entre les accions de l'ego i les d'un altre cap a l'ego. En la seva forma 

generalitzada, aquest equilibri és el punt final o definidor de la moralitat, concebuda com 

a principis de justícia, és a dir, de reciprocitat o igualtat. En la seva  forma 

individualitzada, defineix relacions de “amor”, és a dir, de mutualitat i d'intimitat  

recíproca. 

 

Des de la teoria cognitiva evolutiva es contempla l’estructura mental bàsica com a 

resultat d'una  interacció  entre  certes  tendències  que  estructuren  l'organisme i 

l'estructura del món exterior, més que el reflex de qualsevol d'ells directament (Kohlberg, 

1992, p.54).  Dins d’aquesta teoria s'emmarca Piaget, el qual presenta els estadis 

cognitius amb tot un seguit de criteris generals (Piaget, 1960; Kohlberg, Levine i Hewer, 

1992, p. 54): 

•Els  estadis  impliquen  una  diferència  qualitativa entre  les  estructures  (maneres  de 

pensament) que encara compleixen la mateixa funció bàsica (per exemple, la 

intel·ligència) en diversos moments del desenvolupament. 
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•Aquestes estructures diferents formen una seqüència invariant,  un ordre o successió  en 

el desenvolupament individual. Encara que els factors culturals poden accelerar,  retardar 

o parar el desenvolupament, no per això fan canviar la seva seqüència. 

•Cadascun d'aquestes maneres de pensament diferents i seqüencials forma un tot 

estructurat. Una resposta d'estadi a certa tasca, no simplement representa una resposta 

específica determinada pel coneixement i familiaritat amb aquesta tasca o tasques 

similars; representa més aviat una organització subjacent del pensament. La implicació és 

que diversos aspectes de les estructures d'estadi haurien d'aparèixer  com un consistent 

conjunt de respostes en el desenvolupament. 

•Els estadis són integracions jeràrquiques. Formen un ordre d'estructures creixents 

diferenciades i integrades per a complir una funció comuna.  Segons això, els estadis  

més alts reemplacen (o més aviat integren) les estructures oposades en estadis més baixos. 

En última instància es presenta 4 idees finals sobre les teories cognitives evolutives sobre 

les que  es basa la teoria de desenvolupament sobre el judici moral (Kohlberg, 1992, pàg. 

207-208). 

•La motivació bàsica per a la moralitat és una motivació  generalitzada  per l'acceptació, 

la competència,  l'autoestima, o l'autocomprensió, més que per la  reducció de l'ansietat o 

la por en satisfer les necessitats biològiques. 

•Els  aspectes  més  importants  del  desenvolupament  moral  són  culturalment  

universals, perquè totes les cultures tenen uns orígens comuns d'interacció social, de 

presa de perspectiva, i de conflicte social que requereixen integració moral.   

•Les normes i principis morals bàsics són estructures que sorgeixen a través d'unes  

experiències d'interacció social, més que a través de la interiorització de les regles que  

existeixen com a estructures externes; els estadis morals no es defineixen per regles  

interioritzades, sinó per estructures d'interacció entre el jo i uns altres. 

•Les influències ambientals dins del desenvolupament moral estan definides per la 

qualitat i extensió general de l'estímul cognitiu i social, més que per les estratègies  

específiques amb els pares/mares o les  experiències de disciplina, càstig i premi. 
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En síntesis, el desenvolupament per a Kohlberg “és el resultat de processos d'interacció entre les 

estructures de l'organisme i l'estructura de l'entorn o mitjà” (Kohlberg, 1992, p. 50). El concepte 

de desenvolupament moral fa referència a l’estructura dels valors personals enfront de les altres 

persones, i és el judici moral el procés pel qual s’estructuren aquests valors: “el judici moral és 

un procés cognitiu que ens permet reflexionar sobre els nostres valors i ordenar-los en una 

jerarquia lògica” (Hersh, Reimer i Paolitto, 2002, p. 47). S’utilitza la noció d’estadi i de 

reorganitzacions seqüencials  lligades  a l'edat  en el desenvolupament de les actituds morals 

(Kohlberg, 1992, p.207-208); els estadis fan referència a una “manera consistent de pensar sobre 

un aspecte de la realitat”, per tant, el desenvolupament moral està íntimament relacionat amb el 

desenvolupament cognitiu i la seva capacitat de judici moral. Les etapes impliquen diferències 

distintives o qualitatives en formes de pensar o de resoldre el mateix problema en diferents 

nivells de desenvolupament, les quals formen una seqüència, ordre o successió invariant en el 

desenvolupament individual. Si bé els factors culturals poden accelerar, alentir o detenir el 

desenvolupament, no canvien la seva seqüència. Cada una d’aquestes formes de pensament 

s’integren en un "tot estructurat"; qualsevol resposta davant una tasca presenta una organització 

de pensament subjacent.   

En aquest sentit, les etapes cognitives són integracions jeràrquiques, formen un ordre 

d'estructures cada vegada més diferenciades i integrades per a complir una funció comuna. Cada 

etapa inclou totes les característiques estructurals de l'etapa anterior però en un nou nivell 

d'organització. No obstant això, existeix una preferència jeràrquica dins de l'individu, és a dir, 

una disposició, preferir una solució al més alt nivell disponible per a ell (Kohlberg, 1969, pàg. 

352-353 / Kohlberg, 1971). És important tenir en compte que els canvis qualitatius d'aquest és 

estructural i no necessàriament prediu l'específic contingut del raonament. La teoria estructural 

descriu com raonem i fa prediccions limitades sobre el contingut de la raó (Kohlberg, 1969, 

1984a, Colby et.al., 1987a, 1987b). 
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Estadis morals i desenvolupament moral 

 

De les afirmacions anteriors es desprèn que es presenta una relació entre l’estadi lògic d’una 

persona i el seu estadi moral, és a dir,  “com que el raonament moral és raonament, el raonament 

moral avançat es basa en un raonament lògic avançat” (Collado, 2012, p. 144). Ara bé, aquesta 

relació no és bidireccional: un individu pot tenir un estadi moral més alt que l’estadi lògic, però 

mai es pot tenir un estadi moral més el que el seu estadi lògic (Walter, 1980; Kohlberg, 1992, p. 

186). En altres paraules, el desenvolupament lògic és una condició necessària però no suficient 

per explicar el desenvolupament moral. Seguit dels estadis de desenvolupament lògic apareixen 

els de percepció social o presa de perspectiva social (Selman, 1976), els quals descriuen “el 

nivell en el qual la persona veu a altres persones, interpreta els seus pensaments i sentiments i 

considera el paper o el lloc que ocupen en la societat”. Aquest estadi compleix la mateixa norma 

anteriorment descrita de l’estadi moral i també està íntimament vinculat amb l’estadi lògic. 

En el desenvolupament moral es produeixen dos tipus de moviments: un moviment vertical en 

els estadis morals, és a dir, de l’estadi moral a l’1, al 2, al 3... i un moviment  horitzontal, que va 

des de la percepció lògica a la percepció social cap al judici moral. Aquesta última seqüència es 

pot desgranar de la següent manera: es parteix des de l’estadi lògic, el qual permet a l’individu 

“veure sistemes en el món, veure un conjunt de variables relacionades com tot un sistema” 

(Collado, 2012, p.144). El següent pas és l'adquisició d’una percepció social, és a dir, aprenen a 

entendre la relació que s’estableix entre diferents persones segons el lloc que ocupa cada una 

d’aquestes en el sistema. Llavors l’individu arriba a l’estadi 4 de judici moral, “on el benestar i 

l'ordre del sistema social total o societat és el punt de referència per a jutjar el "just" o 

"correcte" ”. (Collado, 2012, p.144). 

L’últim pas és la conducta moral, però aquesta necessita un alt nivell de raonament moral, en 

altres paraules, l’individu necessita estar en l’estadi 5 o 6 per poder seguir uns principis 

marcadament morals. És important destacar de nou que un individu pot arribar a raonar dins 

d’aquests estadis però no té per què actuar segons aquests principis morals (el raonament lògic és 

una condició necessària però no suficient).  
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De fet, alguns estudis demostren que les persones generalment comprenen i prefereixen el 

raonament moral d’un mig estadi superior de l’estadi en el qual estan, fet que es coneix com el 

fenomen «més 1»  (Rest, 1973, Turiel, 1966). Sprinthall també va descobrir que si bé la persona 

pot comprendre i utilitzar el raonament en estadis inferiors que el seu actual, no pot raonar ni 

comprendre més enllà de mig estadi superior de l’actual (Sprinthall i Sprinthall, 1987). Tampoc 

es pot deixar de subratllar que les situacions que porten a una persona a viure des del seu estadi 

de raonament moral són diverses, tot i això, l'estadi moral en què es troba l’individu és un bon 

pronosticador de la relació en diverses situacions experimentals i naturalistes (Kohlberg, 1992, 

pàg. 186-187). 

Els sis estadis morals s’agrupen en parelles dins de tres nivells. Els dos primers formen el primer 

nivell anomenat preconvencional, l’estadi 3 i 4 componen el nivell convencional i els estadis 5 i 

6 estableixen el nivell postconvencional. Aquests tres nivells presenten una forma de relacionar 

entre l’individu i les expectatives del seu entorn social diferents. Per exemple, en el primer nivell 

es troben infants menors de 9 anys, algun adolescent i alguns delinqüents; en aquest nivell les 

normes i expectatives es presenten de forma externa a l’individu, és a dir, és una relació 

heterònoma presentada de forma prohibitiva, coercitiva o de càstig i en les quals no són 

compreses ni compartides. 

El segon nivell, el convencional, és on es troba la majoria de la societat, des dels adolescents a 

adults; aquí les normes es comparteixen i es defensen però es fa des d’un procés irreflexiu, és a 

dir, es defensen les normes pel fet de ser normes. Per últim hi ha el nivell postconvencional, el 

qual només hi arriba una minoria d’adults i, normalment, només després dels vint anys 

(Kohlberg, 1992, pàg. 187-188); en aquests estadis la persona reflexiona sobre les normes, i es 

diferencia a ell mateix, de les regles i expectatives dels altres, és a dir, a través de la reflexió 

«defineix els seus valors en funció dels principis que ha triat» (Collado, 2012, p.145). 
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NIVELL 1 –  PRECONVENCIONAL 

Perspectiva individualista concreta del propi interès. 

ESTADI 1 

Estadi Cognitiu: Preocupacions. Sorgeix la funció simbòlica però el raonament segueix estan 

marcat per la irreversibilitat (p. ex., no entendre que el gel pot convertir-se en aigua i viceversa). 

Estadi de presa de perspectiva social: Subjectivitat. Es comença a comprendre la subjectivitat de 

les altres persones però encara no s’entén que les persones poden considerar-se la una a l’altre 

com a subjectes. 

Estadi moral: Moralitat heterònoma. Les normes i exigències de les autoritats, així com les 

conseqüències físiques, defineixen el bé i el mal. 

Perspectiva sociomoral: Realisme moral ingenu. “La significació moral d'una acció, la seva 

bondat o maldat es veu com una qualitat real, inherent i incanviable de l'acte, el mateix que el  

volum i el color són qualitats  inherents als objectes” (Callado, 2012, p.151). El realisme moral 

ingenu es caracteritza per entendre com a autoevidents els judicis morals, els quals necessiten 

poca o cap justificació més enllà de l’assignació de qualificatius o de formular regles. Per 

exemple, barallar-se físicament amb algú està malament perquè el pare sempre diu que «no està 

bé pegar-se»; o bé entrar amb un gos amb un parc on està prohibit està malament perquè hi ha un 

cartell que posa que «els gossos estan prohibits». En aquest estadi el càstig és important perquè 

s’identifica amb una mala acció. En aquest nivell la moralitat es defineix per evitar les 

conseqüències negatives, sense valorar la intencionalitat o mereixement,  ja que aquests 

conceptes estan absents en aquest estadi. Aquesta perspectiva del realisme moral «representa un 

fracàs per a diferenciar les múltiples perspectives sobre els dilemes. Això significa que l'autoritat 

i el subordinat, un mateix i un altre,  i altres individus en conflicte o desacord, se suposen que 

comparteixen una única percepció de la situació i una única resposta moralment apropiada a 

aquesta situació» (Callado, 2012, p.151-152). La moralitat queda definida per l’autoritat, la qual 

sol ser representada en les persones de forma categòrica, per exemple, el pare és l'autoritat 

perquè “és el que treballa”, o el germà gran mana el petit perquè aquest és “el més gran”.   
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Normes i operacions de justícia: En aquest estadi les normes són regles concretes representades 

com a categories de conducta bona o dolenta, les quals defineixen els tipus d’accions i de 

persones (bon fill/a, persona important, lladre, etc). La igualtat es conceptualitza en funció de la 

categoria en la qual s'emmarca l’individu; per exemple, dos germans de la mateixa edat són 

iguals perquè ambdós “són bons fills”. És a dir, “la igualtat en l'estadi 1 és una noció de 

distribució per estricta igualació a aquells que estan classificats dins de qualsevol categoria 

d'actor o persona” (Callado, 2012, p.152). La reciprocitat és un principi d’intercanvi de béns o 

accions en el que el valor és el mateix per les dues parts. Aquest intercanvi es valora amb la 

noció “el mateix pel mateix” (per exemple, els grangers maten porcs així que els porcs maten 

grangers). Els conceptes d’equitat i la presa de perspectiva prescriptiva estan absents pel fet que 

l’estadi 1 es caracteritza per l’egocentrisme i la moralitat heterònoma. A més, una característica 

dominant en aquest estadi és la descoordinació entre les funcions d’igualtat i reciprocitat.  

Finalment, la universalitat apareix en aquest estadi però es concep en el sentit que una norma 

està generalitzada, la qual no admet excepcions més enllà de les possibles modificacions que 

podria establir l'autoritat.  

ESTADI 2 

Estadi Cognitiu: Operacions concretes. L’acció està separada de les característiques objectives 

de l’objecte; apareixen habilitats de conservació, seriació i classificació. 

Estadi de presa de perspectiva social: Autoreflexió. El subjecte comprèn que pot veure una altra 

persona de la mateixa manera que l’altre el pot veure com a subjecte. 

Estadi moral: Moralitat individualista i instrumental. El que és correcte queda definit pels 

interessos personals, mentre que la cooperació es construeix merament com a un intercanvi.  

Perspectiva sociomoral: perspectiva individualista concreta. Es desenvolupa el reconeixement 

que les altres persones tenen els seus propis interessos i que, igual que ell/a, tenen tota la 

legitimitat de perseguir-los, amb el perill que puguin entrar en conflicte amb els interessos de 

tercers o els propis.  
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D’aquí sorgeix un relativisme moral que es tradueix en el pragmatisme: si diferents interessos 

poden entrar en conflicte, l’actitud moral que assumirà cada subjecte serà la de minimitzar les 

conseqüències negatives per a un mateix i maximitzar la possibilitat de satisfacció pròpia. Així, 

aquesta dinàmica moral es plasma en un intercanvi instrumental que persegueix el benefici mutu.  

Normes i operacions de justícia: Les normes en l’estadi 2 no tenen valors fixos sinó que es 

modifiquen en funció de les expectatives que un genera envers els altres. Les bones o males 

accions prenen forma en la representació dels interessos o necessitats personals, les quals 

busquen ajustar-se en un equilibri amb els interessos dels altres. La noció d’igualtat s’expressa 

pel reconeixement de la categoria de “persones” a tots els individus, que també tenen interessos 

legítims i desitjos personals. La reciprocitat es concep en un intercanvi equilibrat en el qual es 

poden satisfer les necessitats personals i les dels altres. Així, a diferència de l’estadi 1, en l’estadi 

dos es coordinen les operacions d’igualtat i reciprocitat; per exemple, el germà gran no li hauria 

de deixar jugar el nou joc que s’ha comprat, posat que s’ho ha pagat ell amb els seus diners, i si 

el petit vol jugar-hi, haurà de guanyar-s’ho per ell mateix. L’equitat no se centra en les intencions 

sinó en les necessitats, per tant, és moral que un pobre robi perquè necessita menjar. És a dir, en 

l’estadi 2 s’entén que els altres també tenen necessitats no es contempla el conflicte que es pot 

generar entre diferents les perspectives. En l’exemple anterior no es té en compte el punt de vista 

de les persones que han estat robades per la persona pobre, les quals també podrien o no tenir 

situacions personals delicades. Finalment, la universalitat “s’expressa segons l’interès per limitar 

la desviació de les normes per part de persones naturalment autointeresades. Si la desviació de 

les normes es permet a un, podria llavors haver-hi desviació per part de molts altres i això podria 

produir una situació que interferiria amb allò que es considera el propòsit de l’interès i de 

l’intercanvi just” (Callado, 2012, p.153). 
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NIVELL 2 – CONVENCIONAL 

Perspectiva de membre de la societat 

 

ESTADI 3 

Estadi Cognitiu: Apareixen les operacions formals. També es comença a utilitzar la lògica 

proposicional. 

Estadi de presa de perspectiva social: Perspectives mútues. El subjecte comprèn que tant ell com 

l’altra persona poden assumir a l’altre com a individuals que prenen una perspectiva, és a dir, es 

comprèn una perspectiva generalitzada. 

Estadi moral: Moralitat de la normativa interpersonal. Preocupació per l’aprovació social i pels 

estereotips de la bona persona (d'aparentar). 

Perspectiva sociomoral: perspectiva de les relacions mútuament confiades. Les perspectives 

personals queden integrades en una perspectiva socialment compartida la qual es materialitza en 

un conjunt de normes morals compartides. És a dir, a diferència de les normes en l’Estadi 1, en el 

qual es falla en reconèixer les expectatives dels altres, ara es reconeixen i s’incorporen tot el 

ventall d’expectatives personals, expressades sota un paraigua moral compartit. D’aquesta 

manera, allò que regeix la moral en aquest estadi és la preocupació per l’aprovació i 

reconeixement social.  

Normes i operacions de justícia: Les normes de l’estadi 2 que s’entenien com a expectatives 

personals passen a transformar-se en aquest estadi en expectatives compartides per les persones 

en relació. La finalitat d’aquestes normes és mantenir les relacions, incorporant elements com la 

confiança, la cura i la lleialtat, i el qual es perceben com a “obligatòries”. La noció d’igualtat es 

desenvolupa en el tractament igual per a totes les persones, les quals són valorades segons 

categoria com “el correcte desempenyent del seu rol” i si són “persones amb bones intencions”. 

La reciprocitat” introdueix la idea d’obligació com a deute quan en un intercanvi un no pot 

aportar el mateix valor que l’altre i per tant, és un intercanvi desigual.  
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No obstant, el deute no es concep a nivell material sinó com una obligació personal: sentir-se 

agraït, mostrar lleialtat, amor, confiança o bé el deure de correspondre. Per exemple, la idea de 

que la vida hauria de recompensar justament a les bones persones o aquelles que han treballat 

molt dur és un pensament característic d’aquest estadi. L’equitat es concep com l’acceptació de 

que en sota diferents circumstàncies especials, i sota el paraigües de l’empatia, alguns subjectes 

poden desviar-se norma de forma excepcional. A diferència de l’estadi anterior ara es coordinen 

les operacions d’igualtat, reciprocitat i equitat, les quals solen prendre forma de perspectives 

prescriptives positives (Callado, 2012, p.154-155). Per exemple, “jo hauria d’ajudar a aquella 

persona que està en una precària situació perquè si jo estigués en aquella situació, voldria que 

m’ajudessin”.  I finalment, la universalitat  es presenta de forma que es permet però es limita la 

desviació de la norma, perquè si no es limités, les persones amorals o moralment reprovables 

entrarien en conflicte amb les persones positiva i moralment motivades.  

ESTADI 4 

Estadi Cognitiu: operacions formals bàsiques primerenques. Es desenvolupa la capacitat 

hipotètica – deductiva, és a dir, de poder establir relacions entre variables i realitzar anàlisis 

experimentals.   

Estadi de presa de perspectiva social: Sistema social i convencional. S’assoleix la comprensió 

que cada persona pot considerar el punt de vista compartit de l’altre de forma generalitzada (el 

sistema social) 

Estadi moral: Moralitat del sistema social. Preocupació per seguir les lleis i normes.   

Perspectiva sociomoral: Perspectiva de membre de la societat. La perspectiva socialment 

compartida de l’estadi 3 es formalitza i es constitueix en un sistema social amb normes, codis i 

regles transversals a tots els membres de la societat de forma imparcial. Per tant, la moral queda 

recollida amb la institucionalització de les normes informals compartides de l’estadi anterior, que 

mitjança els interessos dels seus participants i promou el bé comú. 
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De fons es presenta la noció que els interessos personals queden supeditats a les normes del 

sistema social i en conseqüència, només seran considerades morals les accions que, al perseguir 

els interessos propis, no posin en perill ni entrin en conflicte amb el sistema sociomoral establert.  

Normes i operacions de justícia: Les normes en aquest estadi persegueixen un doble objectiu: 

minimitzar el desordre i el desacord i maximitzar la cooperació i la contribució social. La 

igualtat es presenta en la idea que tots els ciutadans tenen els mateixos drets i deures i per tant,  

es presenta la noció de la igualtat davant la llei. La reciprocitat es construeix com una “norma de 

reciprocitat”, la qual vincula a l’individu amb la societat. És a dir, l’individu es beneficia de tots 

uns drets per viure en una societat i en retribució, ha de respondre acatant les seves obligacions i 

deures. “L’equitat en aquest estadi fa excepcions a l’aplicació general de les normes d’acord amb 

la idea que els estàndards socials poden no ser suficientment sensibles a tenir en compte certes 

circumstàncies o necessitats de l’individu” (Callado, 2012, p.156). Per acabar, la universalitat 

s’entén de forma similar que l’estadi 4, el fet de limitar la desviació de la norma, però incorpora 

la noció del respecte per les lleis i l’organització social, entenent que a vegades les normes poden 

no ser prou sensibles per atendre certes situacions determinades.  

NIVELL 3 – POSTCONVENCIONAL 

Perspectiva anterior a la societat, no relativa, o de raonament moral de principis 

ESTADI 5 

Estadi Cognitiu: Consolidació de les operacions formals. Les operacions es consoliden i 

sistematitzen. 

Estadi de presa de perspectiva social: Interacció simbòlica. “Una perspectiva de sistema social 

es pot entendre des d’una punt de vista més enllà de la societat” (Callado, 2012, p.156). 

Estadi moral: Moralitat dels drets humans i del benestar social. Allò correcte queda definit pel 

contracte social decidit conjuntament entre tots els membres de la societat. 
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Perspectiva sociomoral: Perspectiva anterior a la societat. L’individu es reconeix com un “agent 

moral racional, conscient dels valors i els drets universalitzables que cada un escolliria per crear 

una societat moral” (Callado, 2012, p.156). La perspectiva moral canvia qualitativament de 

l’estadi 4 en tant que la seva valoració no es defineix per si “manté” o no l’ordre social establert 

(els interessos personals no entren en conflicte amb l’estructura social); sinó que es defineix per 

“crear una societat” (els meus interessos beneficien i modelen l’estructura social). En aquest 

estadi la societat s’evidencia com un projecte comú que es construeix en la cooperació i l’acord 

social lliurament acceptat per a tots, el qual persegueix preservar i promoure el benestar comú. 

En altres paraules, la validació de les lleis socials es veuen íntimament lligades a protegir i 

promoure els valors i drets humans fonamentals, i per defecte, la moral personal queda definida 

segons si protegeix aquests drets, promovent la construcció del benestar social o pel contrari es 

presenten amb conseqüències negatives pel conjunt de la societat.     

Normes i operacions de justícia: Les normes s’entenen com un producte consensuat entre la 

cooperació lliure entre persones que persegueixen promoure i protegir el benestar comú i els 

drets de tota la societat. La igualtat queda representada per la idea que tots els individus tenen 

uns drets fonamentals i transversals a tota la societat, així com tots comparteixen el mateix valor, 

independentment de raça, gènere, nivell socioeconòmic, etc. Es comparteix la noció fonamental 

del valor últim de la vida i la llibertat humana. Així l’equitat es presenta de forma més 

pronunciada i posa èmfasi en les nocions d’igualtat a la vida i a la llibertat com elements 

fundacionals de les normes. D’aquesta manera es presenta un canvi qualitatiu en tant que en els 

anteriors estadis les nocions d’igualtat es deriven de les normes i les lleis, i s’utilitzen per 

justificar-les (Callado, 2012, p.157), mentre que en l’estadi actual la relació es dóna a la inversa, 

la igualtat a la vida i a la llibertat són els elements a partir del qual neixen les lleis i normes. La 

coordinació entre la reciprocitat, la igualtat i l’equitat desemboca en perseguir la igualtat 

d’oportunitats per contribuir a la societat encara que es parteixi de diferents punts de partida i 

rebent la retribució justa per les seves aportacions. Finalment, la universalitat es presenta com la 

consideració universalitzada pel valor de la vida i les llibertats humanes (Callado, 2012, p.157). 
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ESTADI 6 

Estadi moral: Moralitat de principis ètics generals, universalitzables, reversibles i prescriptius. 

La raó valida els principis morals universals i genera un compromís social envers aquests. 

Perspectiva sociomoral: Aquest últim estadi es caracteritza pel “punt de vista moral”, per la 

capacitat moral  d’entendre a tots els individus com a persones lliures i autònomes, reconeixent 

la dignitat, la valia i la igualtat de tots i cada un d’ells. La concepció de l’ésser humà passa 

d’entendre a les persones com a mitjans per assolir altres valors, “per molt desitjables que siguin, 

tals com el bé de la societat o la supervivència i el desenvolupament humà (Callado, 2012, 

p.158); a entendre les persones com a fins en si mateixes, reconeixent la valia, dignitat i igualtat 

de l’existència humana, independentment de la forma que prengui aquesta. En altres paraules, no 

importa la raça, el nivell socioeconòmic, el nivell educatiu o la capacitat productiva, doncs el seu 

valor com a persona és reconegut, simplement, pel fet de ser persona. Això es tradueix, per 

exemple, en la capacitat personal de posar-se en ell lloc de l’altre, entendre el seu punt de vista, 

reconèixer la narrativa i mirada personal que hi ha darrere; el fet d’exposar-se profundament a 

l’interès de l’altre acaba influint i modificant el propi l’interès personal. Un cas que ho 

exemplifica en els dilemes presentats en el qüestionari de problemes sociomorals de Rest, és 

Enrique y el medicamento. El lector ha d’assumir el punt de vista de la persona que s’està morint, 

la del farmacèutic que té la cura però que ho ven a un preu que no pot pagar el seu home i 

finalment, el punt de vista de l’home, que independentment de les accions que prengui s’haurà 

d’enfrontar a greus conseqüències. Si roba el medicament, l’Enrique podria tenir alguna opció de 

salvar a la seva dona d’un càncer atípic però probablement acabaria a la presó; si no el robés, la 

seva inacció podria fàcilment desembocar en la mort d’ella; també es podria donar el cas que 

robés el medicament però que al ser nou i experimental la dona tampoc superés el càncer.  
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Ara bé, al considerar el punt de vista de la seva parella la visió canvia: Hauria l’Enrique 

considerar el punt de vista de la seva parella, entenent que és ella qui té la potestat de decidir 

sobre la seva vida, respectant el seu principi d’autonomia i dignitat? De fet, el dilema presenta 

més i més matisos quan més es té en compte diferents punts de vista, això genera al lector moltes 

preguntes pertinents: és egoista jugar-me la vida per salvar a una persona que no vol que la salvi 

si m’haig de jugar el meu benestar? És legítim que el farmacèutic vengui el medicament 10 

vegades més car que el seu preu de producció? Quins motius poden portar al farmacèutic o no 

voler vendre el medicament quan l’Enrique aconsegueix la meitat dels diners, sabent que el 

farmacèutic manté un benefici del 500%? És justa una societat que permeti aquestes situacions? 

Les reflexions que es produeixen en aquest estadi es solen vertebrar a partir del principi de 

justícia o respecte per la dignitat humana, el principi de benevolència, el principi de la màxima 

qualitat de via per a totes les persones, el principi de llibertat compatible amb la llibertat dels 

altres, l’equitat i el respecte. En resum, la perspectiva sociomoral de l’estadi 6 exalta i porta a la 

màxima expressió la preocupació pels drets humans i l’actitud de responsabilitat envers tots i 

cada un dels éssers humans.  

 

Normes i operacions de justícia: En l’estadi anterior les normes morals i les lleis es construïen a 

partir del principi d’igualtat, equitat i la reciprocitat, en canvi en l’estadi actual, aquests passen a 

ser principis autoconscients. De fet, el canvi de l’estadi 5 al 6 no es tant un canvi de perspectiva 

respecte a la societat sinó l’ús deliberat dels diferents principis en el procés reflexiu moral. Això 

comporta elevar el diàleg com a un principi a partir del qual s’estableixen acords i contractes 

socials que asseguren la justícia social i protegeixen els drets o la condició humana. D’aquí que 

en l’estadi 6 hi hagi una forta presència de “principis generals de prescripcions positives en 

comptes proscripcions negatives (no matar, no robar, no enganyar)” (Callado, 2012, p.158). La 

pre-condició innegociable del principi del diàleg és la confiança i la voluntat del benestar de la 

comunitat. Finalment, la justícia no es presenta de forma retributiva, tot i que el càstig es segueix 

produint en pos de protegir els drets o benestars de les possibles víctimes d’un delicte. Però 

l’infractor, per greu que sigui l’acció comesa, sempre s’entén com un ésser humà digne de ser 

respectat com a persona.  
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Part pràctica 

 

Abans d’entrar en la part pràctica del treball és important entendre de forma breu el recorregut de 

la teoria plantejada. El fil conductor és la concepció de la raó, de la reflexió lògica, com a 

component bàsic del desenvolupament moral. Això pressuposa a l’ésser humà com un subjecte 

autònom i reflexiu, però també introdueix la noció que la reflexió moral pot ser desenvolupada, i 

per tant, apresa. De fet, segons les idees piagetanes, l’educació esdevé el centre neuràlgic on es 

pot estimular processos de raonament reflexius i dialògics en la construcció dels valors personals 

i de les normes socials. En aquest marc, l’alumne assumeix un rol actiu i constructiu en el seu 

aprenentatge, mentre que el professor esdevé un guia que facilita la reflexió crítica (Elorrieta, 

2012). Així, L’educació moral se centra a promoure el desenvolupament de la competència de 

raonament moral, presentant múltiples problemes morals que generin en els seus alumnes un 

conflicte cognitiu: “amb el que estem d'acord és desenvolupar la competència de cognició moral 

dels nens estimulant als nens a millorar dins dels seus potencials en lloc d'inculcar certs 

pensaments morals” (Li, 2008, p.138-140). En el marc que ens correspon, la universitat, presenta 

una mirada sobre l’ètica marcadament deontològica, amb l’objectiu d’ajudar a desenvolupar 

l’ètica professional dels seus alumnes. Amb això amb ment, la idea de fons que es desplega 

d’aquest treball és que si el raonament moral es pot ensenyar, i si les assignatures d’ètica 

universitàries són efectives, seria lògic pensar que hauria de produir-se una evolució en el nivell 

de desenvolupament moral dels universitaris. Així doncs, el treball es planteja des del marc que 

els estudiants de quart tindran un major nivell de desenvolupament moral que els estudiants de 

primer. En conseqüència, es presenta la següent pregunta general, els objectius i les hipòtesis 

corresponents.  

Pregunta general 

Quin és el nivell de desenvolupament del judici moral dels estudiants del primer cicle i dels 

estudiants de quart cicle en el grau de Psicologia de la Universitat de Vic?   

Objectiu general 

Identificar el nivell de desenvolupament del judici moral dels estudiants de primer i quart cicle 

del grau de Psicologia de la Universitat de Vic 
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Objectius específics 

a) Comparar el nivell del judici moral preconvencional dels estudiants de primer i quart curs del 

grau de Psicologia de la universitat estudiada. 

b) Comparar el nivell del judici moral convencional dels estudiants de primer i quart curs del 

grau de Psicologia de la universitat estudiada. 

c) Comparar el nivell del judici moral postconvencional dels estudiants de primer i quart curs del 

grau de Psicologia de la universitat estudiada. 

 

Hipòtesis 

Hipòtesis nº 1: El nivell de judici moral postconvencional en els estudiants de primer de 

psicologia és inferior que el dels estudiants de quart.  

Hipòtesis nº 2: Existeix una diferència estadísticament significativa entre els nivells de 

desenvolupament del judici moral entre els estudiants de primer i quart del grau de psicologia.   

Hipòtesis nº 3: Els estadis predominants dels estudiants de primer grau de psicologia se situarà 

entre l’estadi 3-4. 

Hipòtesis nº 4: Els estadis predominants del judici moral dels estudiants de quart grau de 

psicologia se situarà entre l’estadi 4-5. 

 

Metodologia  

La investigació que es desplega en aquest treball és de tipus quantitatiu, atenent que s’analitzen 

les dades de forma numèrica, principalment amb percentatges; i de nivell descriptiu comparatiu, 

ja que es vol mesurar el nivell de desenvolupament moral dels estudiants dels grups de primer i 

quart de psicologia de la Universitat de Vic, per després comparar-los.  

 

 



 

27  

El disseny és no experimental perquè no es manipula cap variable al llarg de la investigació, i les 

dades s’obtenen directament de la traducció validada de Pérez-Delgado i García-Ros (1991) del 

Defining Issues Test (DIT) (Rest 1979). És un estudi transversal, posat que la informació s’ha 

recopilat durant el mes de març i abril. La variable que s’analitza és el nivell del judici moral, 

emmarcada en la teoria de Lawrence Kohlberg i s’ha operacionalitzat de la següent forma:  

Variable Definició Dimensions Indicadors 

Nivell de  

judici moral 

Conceptual: procés cognitiu 

que ens permet reflexionar 

sobre els nostres valors i 

ordenar-los en una jerarquia 

lògica (Hersh, et.al.2002). 

Nivell 

preconvencional 

 

Estadi 1: Moralitat 

heterònoma 

Estadi 2: Moralitat 

individualista i instrumental 

Operacional: es mesura en 

funció dels nivells de 

l’escala de Kohlberg. 

Nivell 

convencional 

 

Estadi 3: Moralitat de la 

normativa interpersonal 

Estadi 4: Moralitat del 

sistema social 

Nivell 

postconvencional 

 

Estadi 5: Moralitat dels 

drets humans i del benestar 

social 

Estadi 6: Moralitat dels 

principis ètics universals 

 

Mostra 

La població entrevistada és d’un total de 43 (N=43) i després dels exàmens pertinents sobre la 

fiabilitat d’aquest queda un mostra vàlida de 43 qüestionaris, és a dir, no s’ha hagut de descartar 

cap qüestionari per motius de fiabilitat. La població queda desglossada en una submostra de 18 

estudiants de primer i una altra de 25 estudiants de quart de psicologia. 
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Recollida de dades: instruments utilitzats  

La tècnica que s’utilitza és la del qüestionari, en concret s’aplica la versió traduïda i validada per 

a la tesis doctoral de Callado  (2012) del Defining Issues Test (DIT) (Rest 1979), conegut com el 

Qüestionari de Problemes Sociomorals (Pérez-Delgado y García-Ros, 1991). Aquest qüestionari 

estandarditzat s’assenta sobre la teoria cognitiva – evolutiva de Kohlberg i la caracterització dels 

estadis és bàsicament la mateixa, tot i que presenta importants diferències (Pérez-Delgado et al., 

1994). Per tal de poder garantir la fiabilitat del qüestionari, s’ha d’assegurar que tots els 

participants tinguin un nivell superior de lectura de 11-12 anys, ja que que es presenten 6 

històries amb diferents dilemes o problemes sociomorals i si es vol avaluar correctament el nivell 

de judici moral, és imprescindible que els estudiants ho puguin llegir i entendre amb facilitat.  

El DIT s’articula a partir de la base dels 4 processos psicològics del comportament moral (Rest, 

1986) i en els 10 valors morals bàsics universals i estadis del judici moral de Kohlberg (Barreto, 

2018). A través de 3 dilemes, en la seva versió curta, o a través de 6 dilemes en la versió llarga, 

es mesura el nivell del judici moral de la persona enquestada.  

El qüestionari consisteix de 6 dilemes morals, on en cada un d’ells s’ha de respondre a 12 

qüestions que s’han de marcar amb una “X” la importància que se li dóna a cada una d’aquestes 

dins d’una escala de likert composta per 5 nivells (de gens important a molt important) per tal de 

justificar la resolució del dilema plantejat (Navarro, 2003). Després s’ha de seleccionar entre les 

12 opcions anteriorment valorades i decidir quines 4 són les més importants, ordenant-les de 

forma jerarquitzada, de 1º a la 4º, per a la solució del problema. Cada número de la pregunta 

pertany a un estadi concret o a l’ítem A o M, tal com mostra la taula a continuació.  

 

Taula I: Relació entre el número de la pregunta i el nivell de judici moral 

 

Font: Palacios Navarro (2003) 
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Un cop determinat a quin estadi pertany se li atorga un valor segons l’ordre d’importància (4 

punts els més importants, 3 punts pel segon més important, 2 punts pel tercer  i 1 punt per 

l’últim).  

 

Taula II: Exemple de resolució del qüestionari Defining Issues Test. 

Elaboració propia.  

 

Així, a la resposta de la primera prioritat que és el 8 se li assignarà 4 punts a l’estadi 6; a la 2 de 

la segona prioritat se li assignarà 3 punts a l’estadi 3; a la 7 li corresponen dos punts a l’ítem M; i 

a la 1 li correspon un punt a l’estadi 4. Per trobar el percentatge que representen s’han de dividir 

entre 6 els resultats de cada columna.  

Taula III: Determinació del percentatge per cada estadi 

 

 

Elaboració de Barreto (2018), basada en la informació de Palacios Navarro (2003). 

 

L’escala P s’aconsegueix sumant els sub estadis 5A, 5B i l’estadi 6, per tant, és l’escala que 

mostra el nivell de judici moral postconvencional. Els ítems A i M són dos elements de control 

per a la fiabilitat del test, els quals queden explicats en el sub apartat de validació i fiabilitat dins 

de resultats.  
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Consideracions ètiques i procediments 

 

Es va explicar a tots els estudiants participants que la participació era voluntària, que no 

implicava cap pagament, que podien negar-se a participar o a desistir en qualsevol moment sense 

justificacions ni conseqüències. Es fa èmfasi que la informació serà tractada anònimament, que 

les dades recollides són específicament per aquesta investigació i que no s’utilitzaran per altres 

aqüestions, com tampoc es recollirà o es demanarà més dades posteriors al qüestionari. Aquesta 

informació es transmet per tres vies: oral, de forma telemàtica i de forma escrita. Les dues 

últimes queden recollides en un consentiment informat en dos idiomes, el castellà i el català. En 

el cas de la versió telemàtica, el consentiment informat es materialitza dins d’un formulari de 

Google.  

A mitjans de març es procedeix a aplicar el qüestionari als estudiants de primer i quart de 

psicologia del curs 2019-2020. En el cas dels estudiants de quart s’explica el procediment, 

l’objecte d’estudi del TFG i la informació pertinent dins de l’aula. En el cas dels estudiants de 

primer no es va poder entrar l’aula a causa de l’epidèmia del coronavirus i el consegüent 

aïllament. Per aquest motiu la mateixa informació explicada als estudiants de quart s’explica a 

través d’alguns correus a els estudiants de primer. En conseqüència, alguns estudiants de quart 

van realitzar el qüestionari de forma física, mentre que d’altres, juntament amb els estudiants de 

primer van fer-ho de forma telemàtica, on es va adaptar el qüestionari en un formulari de Google. 

En el cas dels estudiants que van realitzar el qüestionari de forma física però no van poder fer la 

seva devolució abans del confinament, van haver de fer arribar la taula de resultats a través de 

whatsapp o bé se’ls va oferir fer el qüestionari de forma online. L’aplicació de l’instrument es va 

realitzar principalment entre març i abril.   
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Resultats 

Validació i confiabilitat 

 

Per l’anàlisi de fiabilitat del qüestionari de problemes sociomorals, s’utilitza el programa 

estadístic SPSS per a la versió llarga del DIT de Rest, el qual presenta una Alfa de Cronbach del 

0,735. La mostra vàlida és de 43 qüestionaris que queda desglossada en una submostra de 18 

estudiants de primer i una altra de 25 estudiants de quart de psicologia.  

 

En l’avaluació de la fiabilitat de les respostes del qüestionari de problemes sociomorals també es 

preveuen dos exàmens de consistència interna (Pérez-Olmos i Dussán-Buitrago, 2009):  

 

-  En la segona part del qüestionari es comprova que no hi hagi més de nou ítems amb 

el mateix nivell d’importància en una història; si això succeeix en més de dues 

històries s’ha de descartar.  

 

- En la tercera part del qüestionari es controlen els dos ítems marcats com a més 

importants (seleccionar els 4 ítems més importants de cada història). La qualificació 

d’aquests en la segona part de la prova sempre haurà de ser igual o superior que la 

resta d’ítems, és a dir, si l’ítem marcat com a més important en la tercera part (1r de 4) 

té una puntuació de bastant important en la segona part de la prova, no podrà haver-hi 

cap ítem valorat com a molt important. A més, si un ítem es classifica com a segon en 

ordre d’importància en la tercera part, l’únic que podria tenir una major importància 

en la segona part era el que s’havia catalogat com el més important (1r de 4) (Pérez-

Olmos i Dussán-Buitrago, 2009). Qualsevol qüestionari que presenta més de 8 

inconsistències o una inconsistència en cada història queda automàticament descartat. 

 

Dels resultats obtinguts pels dos exàmens de consistència interna no s’ha descartat cap 

qüestionari (N=0), mantenint una mostra vàlida de 43 qüestionaris.  
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En l’avaluació de la confiabilitat del qüestionari s’incorpora l’avaluació de l’ítem M, el qual està 

format per afirmacions que criden l’atenció però que no signifiquen res en realitat; d’aquesta 

manera es pot observar la tendència dels enquestats en escollir ítems que clarament criden 

l’atenció. Una puntuació en aquesta escala superior al 14% són considerats no fiables (Pérez-

Olmos i Dussán-Buitrago, 2009). En aquest cas, els estudiants de quart de psicologia tenen una 

puntuació mitjana en l’escala M de 3,73% (PT=56), amb un límit inferior del 0,80% i un límit 

superior del 10,80%; els estudiants de primer la puntuació és del 5,19% (PT=56), amb un límit 

inferior del 0,56% i un límit superior del 11,11% (taula VI). En les dues mostres s’observen unes 

puntuacions dins dels límits acceptables.  

 

Resolució de problemes 

En els resultats de la primera part de l’enquesta, on els participants havien de decidir entre tres 

opcions davant de cada un dels dilemes, es presenten diferències entre els estudiants de primer 

(taula IX) i quart de psicologia (taula VIII). 

 

• De la història Enrique y el medicamento, en la mostra dels estudiants de primer, un total 

de 55,55% (n=10) creuen que l’Enrique havia de robar el medicament; un 16,67% (n=3) 

estan indecisos; i un 27,78% (n=5) asseguraven que l’Enrique no l’havia de robar. De la 

mostra dels estudiants de quart un 52% (n=13) creuen que l’Enrique havia de robar el 

medicament; un 32% (n=8) estan indecisos; i un 16% (n=4) asseguren que l’Enrique no 

l’havia de robar. 

• En la història de la ocupació dels estudiants un total de 55,55% (n=10) dels alumnes de 

primer creuen que els estudiants havien d’ocupar l’edifici; un 27,78% (n=5) estan 

indecisos i l’altre 16,67% (n=3) creuen que els estudiants no havien d’ocupar-lo. Un total 

del 84% (n=21) dels alumnes de quart creuen que els estudiants havien d’ocupar l’edifici; 

un 12% (n=3) estan indecisos i un 4% (n=1) asseguren que no havien d’ocupar-lo. 
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• De la història el preso evadido, en la mostra dels estudiants de primer, un total de 50% 

(n=9) creuen que la Sra. García havia de denunciar el Sr. Martínez a la policia i fer que 

aquest tornés a la presó; un 27,78% (n=5) estan indecisos; i un 22,22% (n=4) asseguraven 

que la Sra. García no l’havia de denunciar. De la mostra dels estudiants de quart un 24% 

(n=6) creuen que sí l’havia de denunciar; un 40% (n=10) estan indecisos; i un 36% (n=9) 

asseguren que la Sra. García no havia de denunciar el Sr. Martínez. 

• En la història de el dilema del doctor un total de 55,55% (n=10) dels alumnes de primer 

creuen que el doctor, a petició de la pacient de càncer terminal, havia de subministrar la 

suficient morfina per acabar amb la seva vida; un 38,89% (n=7) estan indecisos i l’altre 

5,56% (n=1) creuen que el doctor no havia de subministrar la suficient morfina per 

acabar amb la vida de la pacient. Un total del 80% (n=20) dels alumnes de quart creuen 

que el doctor sí que havia de subministrar la morfina; un 16% (n=4) estan indecisos i un 

4% (n=1) asseguren que no havia de donar la suficient morfina per acabar amb la vida de 

la seva pacient de càncer terminal. 

• De la història el Sr. Gómez, en la mostra dels estudiants de primer, un total de 83,34% 

(n=15) creuen que el Sr. Gómez havia de contractar el Sr. Willca, tot i saber que alguns 

dels seus clients podrien abandonar-lo per contractar a un immigrant; un 11,11% (n=2) hi 

ha indecisos i un 5,56% (n=1) asseguraven que no l’havia de contractar. De la mostra dels 

estudiants de quart un 52% (n=13) creuen que sí que l’havia de contractar tot i que els 

seus clients podrien abandonar-lo; un 24% (n=6) estan indecisos i també un 24% (n=6) 

asseguren que no havia de contractar-lo. 

• En la història de la revista un total de 5,56% (n=1) dels alumnes de primer creuen que el 

director havia d’impedir la publicació de la revista feta per un alumne després de que els 

pares es queixessin perquè aquesta promovia idees contràries a algunes normatives 

escolars; un 22,22% (n=4) estan indecisos i l’altre 72,22% (n=13) creuen que el director 

no havia d’impedir una publicació que ell prèviament havia permès i revisat. Cap dels 

alumnes de quart creuen que director havia de finalitzar la publicació de la revista escolar; 

un 16% (n=4) estan indecisos i un 84% (n=21) asseguren que el director havia de 

permetre la continuació de la revista escolar, tot i les tensions generades per les queixes 
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dels pares. 

 

Nivell de desenvolupament moral  

 

Conjuntament a les puntuacions de cada estadi, s’ha de valorar l’escala P, la qual s’obté de la 

suma de les puntuacions obtingudes ens els estadis 5A, 5B i 6 i per tant, és l’escala que ens 

mostra el nivell de raonament postconvencional dels alumnes.  

 

- Els estudiants de primer presenten una mitjana de la puntuació P del 34,17%, amb un 

límit inferior del 23,88% i un límit superior del 48,83% (taula V). La puntuació 

desglossada presenta una mitjana de la puntuació del sub estadi 5A del 23,15%, del 

sub estadi 5B del 6,48% i de l’estadi 6 del 4,54%.  Tanmateix, la mitjana de la 

puntuació de l’estadi 2 de raonament moral és del 5,65%, la de l’estadi 3 és del 

24,91% i la de l’estadi 4 del 23,43% (taula V). La resta del percentatge queda 

representat pel pensament anti-establishment (ítem A) i per l’ítem de fiabilitat (ítem 

M), amb un 6,66% i un 5,19% respectivament.  

 

- Els estudiants de quart mostren una mitjana de la puntuació P del 46,07%, amb un 

límit inferior del 39,20% i un límit superior del 55,60% (VII). La puntuació 

desglossada presenta una mitjana de la puntuació del sub estadi 5A del 31,53%, del 

sub estadi 5B del 8,40% i de l’estadi 6 del 6,13%.  Tanmateix, la mitjana de la 

puntuació de l’estadi 2 de raonament moral és del 5,93%, la del l’estadi 3 és del 

16,06% i la del estadi 4 del 23,27% (taula VII). La resta del percentatge queda 

representat pel pensament anti-establishment (ítem A) i per l’ítem M, amb un 4,93% i 

un 3,73% respectivament.  
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Figura 1 

Percentatge obtingut en els diferents estadis i escala P.  

 Font: qüestionari als estudiants de primer i quart de psicologia de la Universitat de Vic.  

 Elaboració pròpia. 

 

Discussió de resultats  

Fiabilitat 

 

L’anàlisi de fiabilitat del qüestionari de problemes sociomorals per a la versió llarga del DIT de 

Rest, mostra una Alfa de Cronbach del 0.735. Aquesta s’aproxima a diferents resultats 

d’investigacions amb mostres d’estudiants universitaris: és similar a els resultats de la literatura 

peruana per a la versió llarga del DIT, que presenta una alfa de cronbach del 0.866 (Barreto, 

2018). També és consistent respecte a diferents resultats de la literatura nord-americana, les quals 

oscil·len entre 0.74 i 0.76 en la versió breu del DIT (Zerpa i Ramirez, 2004); i similar també als 

resultats dels estudis de la versió breu veneçolana i mexicana, amb una alfa de cronbach del 0.71 

i del 0.766 respectivament (Pérez-Olmos i Dussán-Buitrago, 2009).   
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Els resultats mostren consistència entre els nivells de fiabilitat entre la versió original anglesa 

amb les diferents traduccions a l’espanyol, tant en la versió curta com en la versió llarga del DIT. 

Així mateix, l’alfa de cronbach de les diferents investigacions amb estudiants universitaris, així 

com la pròpia, se situen per sobre del mínim acceptable α > 0,7 (Nunnally i Bernstein, 1994). En 

conclusió, es pot afirmar que el DIT és un instrument acceptable per avaluar el nivell de 

desenvolupament del judici moral dels estudiants universitaris, i en concret, dels estudiants de 

Psicologia de la Universitat de Vic.  

Distribució dels estadis 

 

Si es posa el punt de mira sobre la distribució, s’adverteix que aquesta és consistentment desigual 

entre els estudiants de primer i els estudiants de quart. Tal com s’ha comentat en la discussió de 

les hipòtesis, en l’escala P es presenta que només un 34,17% dels estudiants de primer utilitzen 

un raonament postconvencional davant els dilemes, per un 46,07% dels estudiants de quart. Si es 

desglossa aquesta diferència global del 12%, es segueix presentant valors superiors en els 

diferents estadis per part dels estudiants de quart. En el sub estadi 5A els estudiants de primer 

presenten un 23,15% per un 31,53% dels de quart; un 6,48% per un 8,40% en el sub estadi 5B; i 

un 4,54% per 6,13% en l’estadi 6. El nivell de raonament postconvencional conjunt dels judici 

moral dels estudiants de psicologia és del 41,08%, percentatge que queda força per sota 

d’algunes de les investigacions de Rest (1975), on el percentatge de raonament postconvencional 

era fins i tot superior al 50%. No obstant això, si es fa les comparacions per grup sí que s’observa 

que els estudiants de quart estan molt a prop del percentatge d’aquestes investigacions (46,07%), 

mentre que el percentatge dels de primer s’allunya significativament (34,17%).  

De fet, si s’agrupen els estadis inferiors, l’estadi 2, l’estadi 3 i l’estadi 4, s’observa que un 

53,99% representa el pensament preconvencional i convencional dels alumnes de primer. En 

canvi, en els estudiants de quart, el pensament preconvencional i convencional representa un 

45,26% del judici moral.  
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Tot i això, la distribució entre els tres estadis és irregular entre les dues mostres, és a dir, tot i que 

s’observa que els estudiants de quart reflexionen en menor mesura dins dels estadis inferiors al 

postconvencional, aquests no mostren puntuacions significativament inferiors a excepció de 

l’estadi 3. En aquest els estudiants de primer presenten una diferència superior del 8,85% 

respecte dels estudiants de quart. Finalment, és interessant subratllar que els estudiants de primer 

puntuen de forma superior en l’ítem A (anti-establishment) i en l’ítem M (calcula la fiabilitat) 

respecte dels estudiants de quart. Els primers presenten uns resultats del  6,66% (ítem A) i un 

5,19% (ítem M) per un 4,93% i un 3,73% respectivament, dels estudiants de quart.  

 

De nou, si es compara els resultats obtinguts, amb el d’estudis similars s’observen clares 

inconsistències. Per exemple, en l’estudi anomenat anteriorment de Barreto (2018), els resultats 

mostren en l’escala P una diferència del 2,5% a favor dels estudiants de primer, amb un 31,5% 

d’aquests últims envers el 29% dels estudiants de quart. No només les diferències entre ambdós 

grups és molt estreta, sinó que són els estudiants de primer els que tenen un major nivell de 

desenvolupament moral. Tanmateix, els resultats del seu nivell de raonament moral 

postconvencional és força menor als resultats que presenten els estudiants de psicologia, amb un 

diferència d’entre un 3% i un 16%. Aquesta diferència entre les dos mostres d’estudiants de 

diferents carreres s’exposa en més profunditat en el sub apartat següent; la idea que s’explora és 

la possible relació entre el perfil de l’estudiant i el grau específic que s’estudia amb el nivell de 

desenvolupament moral. 

 

A més, s’ha de tenir en compte una possible inconsistència en els resultats de diferents 

investigacions sobre el DIT en població universitària.  Això sol ser producte del mateix contingut 

que presenten de fons dels diferents dilemes (Pérez-Olmos i Dussán-Buitrago, 2009), que pren, 

en general, diferents matisos segons la cultura, el grau i el marc curricular: en el primer, Enrique 

y el medicamento, es presenta els valors de la preservació de la vida envers la comissió d’un 

delicte; en el segon, la ocupación de los estudiantes, s’enfronta el valor a la llibertat d’expressió 

amb el principi d’autoritat; o en el quart, el dilema del doctor, es posa de manifest la discussió 

sobre el dret a la vida i l’eutanàsia.  
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Això comporta que un estudiant de medicina probablement reflexionarà diferent d’una persona 

d’un altre grau, atenent que a) com a mínim dos dilemes estan íntimament vinculats amb la seva 

professió (dilema 1 i 4) i b) que el marc curricular incorpora assignatures ètiques plantejades des 

de la deontologia i amb l’objectiu de desenvolupar l’ètica professional. En aquest sentit, si 

aquestes assignatures es conceben en què tenen un impacte positiu en el desenvolupament moral 

dels estudiants com a futurs professionals, s’ha d’advertir llavors que el marc curricular pot 

influir en els resultats del DIT. Aquest fenomen podria obrir algunes línies d’investigació 

interessants respecte a la relació entre el currículum universitari, les assignatures deontològiques 

i el desenvolupament del judici moral dels estudiants.   

 

Nivell de significació 

 

Després d’analitzar la mostra i determinar-se que les dades no corresponien a una distribució 

normal, s’utilitza la prova no paramètrica U de Mann-Whitney, per tal d’observar si existeixen 

diferències significatives entre el nivell desenvolupament del judici moral dels estudiants de 

primer i quart de psicologia. S’utilitza un nivell de significació del p-valor “Sig. Asintòtica 

(bilateral)” = 0,05. Tots els valors que superin aquesta puntuació expressen que no hi ha 

diferències significatives entre ambdós grups. A continuació es presenta una taula amb els 

diferents resultats segons l’estadi i/o ítem.  

 

Taula X: Resultats de la prova U de Mann-Whitney. 

 

Curs 

Rango prome-

dio 

Suma de ran-

gos 

U de Mann-

Whitney 

Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Estadi 2 

  

1r 149,99 15899 8322 

  

0,03569 

  4t 135,55 23722 

            

Estadi 3 

  

1r 163,56 17338 6883 

  

0,0002 

  4t 127,33 22283 

            

Estadi 4 

  

1r 175,36 18589 5632 

  

0,0000 

  4t 120,18 21032 

            

Sub estadi 

5A 

  

1r 119,2 12636 
6965 

  

0,0003 

  4t 154,2 26985 

            

Sub estadi 1r 141,57 15006 9215 0,909 
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5B 

  
4t 140,66 24615 

    

            

Estadi 6 

  

1r 137,3 14553,5 8882,5 

  

0,4179 

  4t 143,24 25067,5 

            

Ítem A 

  

1r 142,27 15080,5 9140,5 

  

0,7669 

  4t 140,23 24540,5 

            

Ítem M 

  

1r 145,41 15413,5 8807,5 

  

0,28 

  4t 138,33 24207,5 

            

Escala P 

  

1r 188,91 27014 16718 

  

0,0732 

  4t 209,95 54796 

Elaboració pròpia. 

 

Com es pot observar, les puntuacions de l’estadi 2 (p=0,03569 < 0,05), de l’estadi 3 (p=0,0002 

< 0,05), de l’estadi 4 (p=0,0000< 0,05) i de el sub estadi 5A (p=0,0003< 0,05) mostren 

diferències significatives entre els dos grups estudiats. En canvi, no s’observen aquestes 

diferències significatives en la resta d’estadis o ítems: sub estadi 5B (p=0,909 > 0,05), estadi 6 

(p=0,4179 > 0,05), ítem A (p=0,7669 > 0,05), ítem M (p=0,28 > 0,05) ni tampoc en l’escala P 

(p=0,0732 > 0,05).  

 

Aquests resultats confirmen la tendència que mostraven les distribucions dels estadis entre els 

dos grups, ja que presenten diferències significatives en el raonament preconvencional i 

convencional. Ara bé, sorprèn que no es produeixi en el raonament postconvencional, donada 

una diferència del 12% en la distribució entre els estudiants de quart i de primer. Si bé la 

puntuació asintòtica bilateral està relativament a prop per argumentar una diferència significativa 

(p=0,0732 > 0,05), les puntuacions en el sub estadi 5B (p=0,909 > 0,05) i l’estadi 6 (p=0,4179 > 

0,05) trenquen aquesta possibilitat. Donada la tendència dels percentatges, i atenent que la 

mostra dels estudiants de primer (N=18) és més petita que la dels de quart (N=25), podria ser que 

augmentant la mostra de primer s’acabés produint una diferència significativa entre els dos grups.  
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A més, s’ha de contemplar un possible biaix de la mostra, ja que es podria argumentar el següent 

fenomen: han contestat 18 estudiants de primer d’un total d’uns 90 estudiants, això significa que 

només han contestat un 20% del total de la mostra de primer. En ser un percentatge petit, el perfil 

de l’estudiant que ha respost podria no ser massa representatiu del perfil general del grup de 

primer. Si es compara amb la mostra dels estudiants de quart, s’observa una mostra d’enquestats 

de 25 sobre 57 estudiants, és a dir, un 43,86% dels estudiants de quart han participat en aquesta 

investigació. Es podria plantejar la hipòtesi que els perfils de les persones que han respost al DIT 

són perfils estudiantils amb un nivell major de desenvolupament moral; o si més no, que són 

perfils de persones més cooperatives, predisposades a la participació i a la reflexió cognitiva i 

moral.  Tot i la impossibilitat present de comprovar aquesta hipòtesi, és interessant advertir 

d’aquesta possible tendència i el consegüent efecte que podria tenir sobre els resultats d’aquest 

estudi; efectes que poden veure distorsionats de forma augmentativa o diminutiva segons el 

nivell de participació en relació amb cada població.  

 

Seguint en aquesta direcció, els resultats fins ara discutits difereixen d’altres resultats d’estudis, 

com ara el de Barreto (2018). En aquest, s’avalua el nivell de desenvolupament del judici moral 

entre els estudiants de primer curs d’Enginyeria i els del tercer curs a Perú, amb una mostra 

vàlida de 193 estudiants. En el seu estudi no es presenten diferències significatives entre ambdós 

grups en cap dels estadis, a excepció del sub estadi 5A (p=0,006 < 0,05), ni tampoc en els ítems 

A, M o l’escala P.  

Ara bé, és convenient recordar el percentatge que representava en la seva mostra el nivell de 

raonament postconvencional (escala P), el qual era del 31,5% dels estudiants de primer i del 29% 

pels de tercer. Aquests resultats queden molt per sota dels estudiants de psicologia i podria posar 

de manifest un altre fenomen interessant: els perfils dels estudiants i les carreres que estudien 

podrien tenir un efecte sobre el desenvolupament moral. Per exemple, la mostra de Barreto és 

d’estudiants d’enginyeria, mentre que la d’aquest treball és de psicologia; el treball ètic 

contemplat dins del marc curricular de psicologia, així com  els perfils dels professors i dels 

estudiants poden ser significativament diferents dels d’enginyeria. 
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 Un estudi que podria reforçar aquesta possible relació entre perfils d’estudiants, el grau estudiat 

i el nivell de desenvolupament moral, és el de Barba i Matías (2005). En aquest estudi s’analitza 

el perfil moral segons les variables de semestre, gènere, institució, grau, edat i nivell educatiu; un 

dels seus resultats destaca que els estudiants del greu de filosofia són els que presenten un 

raonament moral superior a la resta de carreres, seguit d’educació i informàtica.  

Si bé l’estudi remarca la necessitat de contemplar amb més profunditat els antecedents 

acadèmics i les seves experiències de vida, posa de relleu la possibilitat que algunes carreres 

promouen més el desenvolupament moral que d’altres. De fet, aquest estudi aporta encara més 

matisos interessants: tal com es deia a l’inici de la part pràctica, i com es desprèn al llarg del 

treball, s’ha exposat la noció que el desenvolupament moral necessita obligatòriament la 

maduració cognitiva, la qual també depèn, sobretot en les primeres etapes de la vida, de la 

maduració física. Ara bé, s’ha fet èmfasi que aquesta és una condició necessària però no única 

per explicar el desenvolupament moral. Es pressuposa, per tant, que són necessàries altres 

condicions que s’escapen dels processos maduratius físics, com ara les experiències vitals, 

escolars i no escolars; en definitiva, dels processos de socialització.  

Això comporta que el desenvolupament moral pot ser après i ensenyat, i en conseqüència, el rol 

de l’educació és fonamental pel seu creixement. En les hipòtesis d’aquest treball s’havia 

contemplat que els alumnes de quart, fruit dels aprenentatges construïts al llarg del grau, 

presentarien una nivell de desenvolupament moral que els estudiants de primer. Però no s’havia 

contemplat la possibilitat que no tenia per què donar-se aquest creixement, tot i haver estat 

immersos en un procés d’aprenentatge on s’incorporaven assignatures d’ètica. L’estudi de barba i 

Matías demostra que tots els estudiants arribaven als estudis superiors amb el mateix nivell de 

desenvolupament moral, però només els estudiants de les carreres d’educació, filosofia i 

informàtica mostraven un creixement del desenvolupament transcorregut un període de temps. 

En definitiva, aquest estudi podria ratificar la idea que algunes carreres potencien i desenvolupen 

en major mesura el desenvolupament moral que d’altres i obre possibles línies d’investigació 

molt interessants que es discuteixen en més profunditat en l’apartat de conclusions.  
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Finalment, l’estudi de Ramírez, Zerpa i Itriago (2008) on es comparen els estudiants de 

batxillerat amb universitaris conclouen que els estudiants de menor edat tenen una major 

probabilitat d’obtenir puntuacions més altes en els estadis de desenvolupament moral 2 i 3, a 

causa d’un desenvolupament cognitiu menor als dels universitaris. Així es confirma que el 

desenvolupament moral està directament vinculat a l’edat. Ara bé, s’ha observat en l’estudi de 

Barba que el desenvolupament d’estadis majors, és a dir, del raonament postconvencional, no es 

desenvolupa de la mateixa forma o intensitat segons les carreres. Per tant, es podria presentar una 

altra idea, que és que el desenvolupament moral es desenvolupa de forma força uniforme fins 

arribar al final de l’etapa de batxillerat (Barba i Matías, 2005), el qual sol situar-se al voltant del 

nivell convencional. Però el desenvolupament moral postconvencional no segueix la mateixa 

tendència, de fet el seu desenvolupament és inconsistent i podria estar influenciada amb més 

incidència per factors curriculars i pels estudis superiors específics (filosofia, psicologia, 

educació...).  

Respecte les hipòtesis 

Hipòtesis nº 1: Existeix una diferència estadísticament significativa entre els nivells de 

desenvolupament del judici moral dels estudiants de primer i quart del grau de psicologia.  

 

Després de calcular el nivell de significació dels diferents estadis s’observen diferències 

significatives en els estadis 2, 3,4 i 5 A, tal com queda explicat amb la taula X i el consegüent 

paràgraf. Es presenten, per tant, només dos estadis en el quals no es donen diferències 

significatives entre els dos grups, sent el sub estadi 5B i 6. A més, en l’escala P, la qual és la 

suma dels estadis 5A, 5B i 6, i el qual representa el nivell de raonament postconvencional, 

s’observa que tampoc presenta diferències significatives entre ambdós grups (p=0,909 > 0,0732). 

En definitiva, es pot argumentar que existeixen diferències significatives entre els nivells de 

desenvolupament del judici moral dels estudiants de primer i quart del grau de psicologia en el 

raonament pre-convencional i convencional, però no en el raonament postconvencional.  
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Hipòtesis nº 2: El nivell de judici moral postconvencional en els estudiants de primer de 

psicologia és inferior que el dels estudiants de quart.  

Tal com es presenta en la primera hipòtesi, no hi ha diferències significatives entre ambdós grups 

respecte del judici moral postconvencional (ítem P). Tot i això, sí que es presenta una distribució 

en la qual els estudiants de quart revelen un raonament postconvencional consistentment alt en 

tots els estadis (5A,5B,6) i també en l’escala P. Concretament, en aquesta última es mostra que 

només un 34,17% dels estudiants de primer utilitzen un raonament post-convencional davant els 

dilemes, per un 46,07% dels estudiants de quart. Si es desglossa aquesta diferència global del 

12%, es segueix presentant valors superiors en els diferents estadis per part dels estudiants de 

quart. En el sub estadi 5A els estudiants de primer presenten un 23,15% per un 31,53% dels de 

quart; un 6,48% per un 8,40% en el sub estadi 5B; i un 4,54% per 6,13% en l’estadi 6.  

 

Hipòtesis nº 3: Els estadis predominants del judici moral dels estudiants de primer grau de 

psicologia se situarà entre l’estadi 3-4. 

Hipòtesis nº 4: Els estadis predominants del judici moral dels estudiants de quart grau de 

psicologia se situarà entre l’estadi 4-5. 

 

L’anàlisi del nivell de significació dels 3, 4, 5A i 5B plasma diferències significatives en tots 

aquests estadis excepte el 5B. Observant les dades del quadre del nivell de desenvolupament 

moral anterior es presenta que els estudiants de primer en un 47,43% reflexionen 

convencionalment. Dit en altres paraules, els dos estadis amb més pes en relació amb el 

raonament moral pels estudiants de primer són l’estadi 3 i 4.  Respecte als estudiants de quart, 

també es compleix la hipòtesi, on el 63,2% representa un raonament moral situat entre l’estadi 4-

5. Ara bé, si s’analitza amb més profunditat, s’adverteix que el judici moral tendeix molt més a 

l’estadi 4 - 5A (54,8%).  
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Conclusions 

 

Si bé aquest treball és una petita aproximació a l’exploració del desenvolupament del judici 

moral dels estudiants universitaris, acaba plantejant qüestions molt significatives pel 

desenvolupament de les pràctiques educatives i del procés d’ensenyament i aprenentatge en el 

qual es troben immersos estudiants, professors i professionals en diferents nivells. De fet, la 

recerca sobre el desenvolupament moral ha estat un tema que ha anat guanyant protagonisme al 

llarg dels anys, però en els moments actuals assoleix una nova dimensió en relació amb 

l’educació. La implementació de les 8 competències claus delimitades per la Unió Europea ha 

obert nous plantejaments i preguntes, i en concret, la competència social i ciutadana representa, 

sota el meu punt de vista i en paraules planes, la competència moral dels alumnes i professors. 

En aquesta s’agrupen “les competències interpersonals, interculturals, socials i cíviques que 

permeten comprendre la realitat social, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una 

societat plural, així com contribuir en la seva millora” (Callado, 2012, p.819).  En el cas 

universitari, l’ètica s’enfoca des d’una forta mirada deontològica, programant assignatures 

específiques per desenvolupar la moral professional dels alumnes. A aquest respecte, seria 

interessant explorar la relació entre els marcs curriculars universitaris i el nivell de 

desenvolupament moral dels seus alumnes. En tot cas, els resultats d’aquest estudi presenten 

resultats interessants:  

 

En primer lloc, el judici moral conjunt dels estudiants de primer i quart de psicologia se situa 

majoritàriament entre l’estadi 4 i el sub estadi 5A, amb una mitjana del 51,35%. El nivell pre-

convencional representa un 25,58%, el convencional en un 43,1% i el postconvencional un 

41,08%. Si es compara per blocs entre estadi preconvencional, convencional i postconvencional 

s’observa que el judici moral tendeix subtilment cap al judici convencional. Per tant, en el 

raonament moral dels estudiants prima la voluntat per complir les normes; normes que busquen 

maximitzar la cooperació i la contribució social. Però els estudiants han incorporat en el seu 

judici moral característiques de l’estadi 5, denotant la seva participació activa i reflexiva com 

agents morals, els quals cooperen per preservar i promoure el benestar comú, amb clars visos de 

preocupació pels drets humans universals.  
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En segon lloc, el judici moral dels estudiants de primer és considerablement convencional, amb 

una mitjana del 48,34% (estadi 3 i 4), molt similar al percentatge dels estadis 4 i 5A, amb un 

48,06%. El nivell preconvencional és del 5,65, mentre que el postconvencional arriba al 34,17%.  

En tercer lloc, el judici moral dels estudiants de quart és majoritàriament postconvencional, amb 

una mitjana del 46,07%, respecte el nivell convencional, amb un 39,33%; i del preconvencional, 

amb un 5,93%. No obstant això, la suma dels estadis 4 i 5A representa un total del 54,8% sobre 

el judici moral.  

En quart lloc, existeixen diferències significatives en els nivells de judici moral de Kohlberg 

entre els estudiants de primer de psicologia i els de quart, concretament l’estadi 2, l’estadi 3, 

l’estadi 4 i el sub estadi 5A. Aquest últim sub estadi no és suficient per influir en l’escala P, que 

conjuntament amb el sub estadi 5B, l’estadi 6, l’ítem A i lítem M, no mostren diferències 

significatives entre els dos grups.  

En cinquè lloc, es presenten diferències significatives entre els dos grups respecte del raonament 

preconvencional i convencional, però no en el postconvencional.  

Ara bé, aquests resultats són producte d’una mostra relativament petita (N=43), i donada la 

complexitat que té avaluar el nivell de desenvolupament del judici moral i atenent la multiplicitat 

de factors relacionats (cultura, marcs curriculars, graus específics, edat, gènere, rendiment 

acadèmic...), es pot dir que acaba essent un estudi anecdòtic. De fet, a aquesta limitació se li 

suma el possible biaix de la mostra per la falta de representativitat, sobretot en els estudiants de 

primer on el percentatge de participació d’aquest estudi només ha estat del 20%. De la mateixa 

manera, i com s’ha dit abans, se li suma un altre possible fenomen que podria distorsionar els 

resultats, i és que els estudiants que han respost el qüestionari podrien tenir un major 

desenvolupament moral, ja que la seva participació podria mostrar un perfil més cooperatiu, 

predisposat a la participació i a la reflexió cognitiva i moral.  
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Tot això es ratifica encara més si s’adverteix la comparació entre diferents estudis sobre la 

població universitària, com el de Barreto (2018), la qual mostra divergències entre els seus 

resultats i els presentats en el treball actual; probablement producte de la complexitat per 

explorar el fenomen del desenvolupament moral, el qual s’ha d’abordar incorporant múltiples 

factors, com ara el marc curricular, el tipus de grau o els perfils dels estudiants, entre d’altres.  

Una altra de les altres limitacions que es generen en enfocar aquestes investigacions és que hi ha 

pocs precedents de caràcter científic en relació amb el desenvolupament moral i l’educació 

formal, tot i que des dels anys 70 van en augment. Aquest fenomen empitjora si es vol investigar 

el judici moral des d’una perspectiva multifactorial, i no només des d’una perspectiva de 

relacions lineals. De fet, això es dóna amb més incidència en la literatura espanyola, la qual és 

més limitada i recent si es compara amb la literatura nord-americana. Com s’estava comentant, 

es presenta una limitació des d’una perspectiva epistemològica i és que, tot i ser un camp 

d’estudi i d’investigació amb una forta i creixent tradició, és relativament nova en l’àmbit escolar 

(Callado, 2012, p.822).  

L’àmbit educatiu ha canviat considerablement en els últims anys i això ha comportat el 

naixement de tot un seguit de noves conceptualitzacions que s’han d’investigar i abordar des del 

desenvolupament moral. La competència social i ciutadana de la qual es parlava recentment és 

un clar exemple dels nous paradigmes que obren els canvis educatius i des dels quals, si se 

segueix entenent l’educació com el catalitzador i el motor del desenvolupament de l’existència 

humana, és imprescindible que les investigacions sobre el desenvolupament moral s’encavallin 

amb la transformació educativa.  
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En aquesta línia, els resultats de la present investigació podrien obrir espais de debats enriquidors 

i possiblement interessants d’explorar. Per exemple, es podria ampliar la mostra dels estudiants 

de psicologia i veure si es consoliden les diferències significatives entre els dos grups també és 

en el nivell postconvencional; demostrant així la tendència de l’augment del desenvolupament 

moral amb el pas pels diferents cursos. També seria interessant poder extrapolar aquest estudi a 

altres poblacions universitàries de l’UVic, com ara educació i filosofia, però també en altres 

graus on l’aspecte de la moral no sigui tan preeminent en els seus estudis.  

 

De fet, i encara que complex, es podria observar si hi ha diferències significatives entre la 

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes amb les altres facultats. De la mateixa 

manera, seria interessant plantejar aquest estudi en el grau de medicina i fer estudis comparatius 

amb investigacions sobre la sensibilitat ètica, com ara els de Hebert et. al (1992). Encara que el 

raonament moral i la sensibilitat no són conceptualment iguals, sí que podrien estar vinculats en 

l’acció moral; el raonament moral no explica per si sol el comportament moral però incorporant 

la sensibilitat ètica es pot atendre als aspectes més emocionals, els quals no són explorats 

directament amb aquesta forta mirada cognitiva amb la qual s’articula l’estudi actual.  
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Annexos 

L’aportació fonamental de Piaget en l’estudi del desenvolupament moral del 

nen. 

 

No es desproporcionat argumentar que la contribució piagetana més important sobre el 

desenvolupament moral del nen sigui la distinció explícita entre la moral convencional i la moral 

derivada d’un codi racional (Pérez-Delgado, 1995, p.171). Quan es fa referència a la moral 

convencional s’entén a les accions pel costum o per fer allò que ens diuen, és a dir, accions 

irreflexives. Quan es demana que s’expliquin o desenvolupin el perquè d’aquestes accions 

irreflexives el nen apel·la a la normalitat social d’aquella conducta (altres persones també ho fan) 

o bé apel·la a una autoritat. Per tant, en la moral convencional no es troba elements de 

raonaments, reflexió ni qüestionaments sobre la seva validesa. En canvi, per la moral derivada 

d’un codi s’entén que la persona reflexiona sobre la validesa del codi, i si l’accepta i l’aplica, ho 

fa a partir d’una major reflexió fundada en la lògica personal. 

 

La construcció del desenvolupament moral de Piaget s’articula a partir de quatre elements 

vertebradors (Pérez-Delgado, 1995, p.172): 

 

a) Piaget coincideix en Kant en la seva descripció de la moral pròpiament dita, que es diferencia 

de la regulació construïda sobre l’autoritat i el costum. 

 

b) Piaget suposa un cert procés maduratiu, en altres paraules, que existeix un procés en el qual es 

produeix una transició gradual d’una estructura mental a una altra, d’una moral convencional a 

una moral derivada d’un codi racional, d’una moral heterònoma a una moral autònoma. 

 

c) El desenvolupament moral de les estructures morals del nen convergeixen amb el 

desenvolupament cognitiu d’altres esferes, com ara la captació de les relacions lògiques i de les 

connexions causals. 

 

d) Per Piaget “la conducta moral de l’individu respon a un marc interpretatiu en el qual els 

estímuls s’organitzen en conceptes i categories.  
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S'emfatitza en el caràcter interpretatiu i actiu del subjecte en la construcció del significat i 

assimilació de les experiències en pautes. Els principis organitzadors d’aquest món infantil són 

diferents dels de l’adult, el qual implica que les situacions socials són percebudes i interpretades 

de forma diferent per uns i altres” (Rodrigo, 1985,p.628). 

 

Els últims dos elements rellevants per entendre la conceptualització de Piaget sobre el 

desenvolupament moral dels nens és l’egocentrisme i descentració i el realisme moral.  

 

La hipòtesi de Kohlberg sobre el desenvolupament del judici moral s’assenta sobre la hipòtesi 

general del trànsit de l’egocentrisme a la descentració (Pérez-Delgado, 1995, p.173). Aquest 

procés s’exemplifica quan un infant comença per atribuir el seu punt de vista als altres, i de mica 

en mica adquireix la capacitat per considerar punts de vista aliens al seu (Callado, 2012, p. 124). 

“Així doncs, el judici moral evoluciona positivament i progressivament quan es produeix en el 

sentit de la descentració. Surt del centre de l’individu a una troballa amb l’altre” (Pérez-Delgado, 

1995, p.173).   

 

El realisme moral es defineix “com la tendència del nen a considerar els valors morals com 

subsistents en si mateix, independents de la consciència i obligatòriament imposats” (Callado, 

2012, p.125). Està constituït per tres característiques bàsiques, l’heteronímia, el sentit literal de la 

norma i la responsabilitat objectiva.   

 

Aquesta última és producte de les dues primeres, i es pot explicar per dos possibles fenòmens: 

per la tendència de l’infant a jutjar les lleis morals sense contemplar les situacions individuals ni 

les intencions; o bé per la pressió moral exercida per l’adult a través de regles, càstigs, 

prohibicions, o fins i tot a través del mal exemple, com ara quan l’adult s’irrita més per un error  

fortuït que per un error mal intencionat, sense valorar la intenció que ha causat l’error (Pérez-

Delgado, 1995, p.174).  Piaget desenvolupa dos estudis, un sobre la responsabilitat objectiva i un 

altre sobre la responsabilitat subjectiva. Aquesta última “succeeix al primer i representa un 

progrés sobre ell, el qual disminueix amb l’edat, fins a l’extrem que no es trobaria d’ordinari ni 

en un sol cas a partir dels deu anys” (Callado, 2012,  p. 125). 
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En síntesis, Piaget “s’oposa amb la postura sociològica de la ciència dels costums que donava la 

iniciativa i primacia en els processos de moralització al col·lectiu davant l’individu i ho 

explicava bàsicament en termes d’interiorització de les normes morals establertes per la societat . 

Al contrari, Piaget assenyala com a subjecte moral a l’individu i subratlla la dimensió 

constructiva i creativa del desenvolupament moral de la persona” (Callado, 2012, p.126). La 

psicologia moral conductista serà heretera de la sociologia de Durkheim i l’enfocament cognitiu-

evolutiu de Kohlberg prolongarà i desenvoluparà l’orientació paigetana (Pérez-Delgado, 1995, 

p.174). 

 

La psicologia moral de Piaget davant la sociologia de Durkheim 

 

Durkheim interpreta el fenomen moral des de l'heteronímia i l'imposició, l’entén com un element 

extern imposat a l’individu. Pel sociòleg,  tot fenomen moral consisteix en una regla de conducta 

sancionada, és una realitat exterior imposada a l’individu (Durkheim, 1893). La persona 

individual no pot «escapar ni transgredir» les costums, els deures i normes, doncs l’individu no 

pot viure sense societat però la societat si pot perpetuar-se sense ell. Aquest fet suposa una 

relació desigual de poder, on l’estructura social imposa les seves necessitats i obligacions a les 

particularitats individuals. 

 

«Els homes, posats que viuen en societat i depenen d’ella, accepten com a bones les costums 

habituals en una societat, i com a males costums les no habituals. Ara bé, com la societat es 

necessari a l’home, no es possible viure sense societat sense acceptar els seus usos, aquests 

s’imposen a l’home per una pressió interna: l’obligació, els que no s’acomoden als usos socials 

pateixen tot tipus de conseqüències desagradables que poden arribar fins a la sanció» (pérez 

Delgado, 2000, p.35). 

 

Per a Durkheim, l’home desenvoluparà sempre una relació de dependència cap a la societat, el 

qual no podrà escapar d’esdevenir un producte social: 
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«L’home neix en un medi social del que rep la impremta en tots els aspectes: la societat el 

modela segons la seva imatge. Els seus gustos, opinions, costums, la seva formació intel·lectual, 

fins i tot el seu comportament físic, procedeixen de la influència social (Pérez Delgado, 1995, 

p.161).   

 

Piaget, en línies generals, no comparteix la visó de la moral de Durkheim. El psicòleg li 

recrimina que la teoria del bé o de l’autonomia de la consciència no necessàriament implica el 

sentiment del deure, si bé el sentiment del deure si implica el sentiment del bé. En altres paraules, 

Piaget assegura que es produeixen comportaments morals sense elements coercitius, d’imposició 

o obligació. 

 

 De fet, Piaget amplia la seva crítica a la interpretació heterònoma Durkheimniana de la «moral 

comuna», és a dir, el psicòleg rebutja que aquest tipus de moral sigui un element extern a les 

persones, sinó que s’ha de concebre com un conjunt de relacions entre els individus. En les seves 

paraules, la «moral comuna» es defineix «com el sistema de perspectives que fan possible el pas 

d’un punt de vista a un altre i permeten, per tant, l’establiment d’un mapa o representació 

objectiva d’allò moral». Piaget subratlla, a coalició de la moral del deure i de la del bé, que «si el 

deure constitueix un conjunt de consignes més o menys idèntiques per a cada un, el bé suposa, 

pel contrari, un cert marge d’elaboració personal i d’autonomia (Piaget, 1932, pp. 342-343).  En 

síntesis, Piaget li recrimina la indeguda assimilació d’imposició i cooperació, la qual condueix a 

una identificació excessiva entre el bé i el deure» (tesis). Al seu torn això suposa, en paraules del 

psicòleg, «la submissió de la moral al conformisme social», i apunta que si bé la moral és un 

producte social, «la societat no pot ser concebuda com un tot, ni tan sols com un sistema de 

valors enterament realitzats: la moral del bé s’elabora progressivament i constitueix, en relació a 

la societat, una forma ideal d’equilibri dominant els falsos equilibris reals i inestables nascuts de 

«l’obligació»  (Piaget, 1932, p.344). 

 

Dins d’aquest marc Piaget desenvolupa tot un seguit de crítiques a la concepció de l’educació 

moral de Durkhiem, les quals són rellevants per entendre alguns dels preceptes en els que es 

basarà Kohlberg en la seva teoria del desenvolupament moral.  
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Les dues idees capitals que subratlla són l’autonomia del subjecte i el seu rol actiu en el procés 

d’ensenyament i aprenentatge; i que l’autonomia personal no s’origina per la pressió de 

l’autoritat i les normes sinó que es conquista i es produeix en la cooperació (Callado, 2012, 

p.122). Respecte a la primera idea, el psicòleg «contraposa la disciplina externa adquirida sota la 

pressió unilateral de les regles i de l’autoritat, per l’hàbit de la disciplina interna i del self-

government» (Piaget, 1932, p.362); i ho amplia: 

 

«En el domini moral, igual que en l'intel·lectual, no es posseeix realment més que el qual es 

conquista per si mateix; ara bé, per què el nen conquisti la necessitat de treballar l’hàbit del 

esforç es precís tenir en compte els seus interessos i les lleis de la seva activitat, i no imposar-los 

des del principi modes de fer massa semblants als nostres» (Callado, 2012, 122). 

 

Respecte a la segona idea central, l’autonomia de la voluntat, Piaget coincideix amb Durkheim 

en que l’autonomia suposa conèixer i reconèixer les lleis naturals i les lleis socials però li nega la 

seva concepció d’autonomia: «l’única autonomia possible és la submissió lliure de la raó 

individual a les lleis de la societat» (Piaget sobre Durkheim, 1932, p.362). El psicòleg afirma que 

el coneixem i reconeixem de les lleis socials han de tenir en compte que « les lleis socials no 

estan determinades , i la seva constitució progressiva suposa una col·laboració i entera llibertat 

de la raó personal... l’autonomia es un poder que no es conquesta des de dins i que no s’exerceix 

sinó en el si de la cooperació» (Piaget 1932, p.363). 

 

L’educació moral segons Kohlberg 

Kohlberg en el llibre Educació moral en l’escola: una visió del desenvolupament, presenta la 

seva perspectiva sobre l’educació. Seguint les idees piagetanes, la idea central gira entorn la 

promoció del desenvolupament del judici moral del nen, generada a través de l’estímul cognitiu. 

L’educació esdevé el centre neuràlgic on es pot estimular processos de raonament reflexius i 

dialògics en la construcció dels valors personals i de les normes socials. En aquest marc, 

l’alumne assumeix un rol actiu i constructiu en el seu aprenentatge, mentre que el professor 

esdevé un guia que facilita la reflexió crítica (Elorrieta, 2012).  
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L’educació moral es centra en promoure el desenvolupament de la competència de raonament 

moral, presentant múltiples problemes morals que generin en els seus alumnes un conflicte 

cognitiu: «amb el que estem d'acord és desenvolupar la competència de cognició moral dels nens 

estimulant als nens a millorar dins dels seus potencials en lloc d'inculcar certs pensaments 

morals” (Li, 2008, p.138-140). 

De l’afirmació anterior es desprèn una altra idea central que s’inspira en el concepte instal·lat per 

Vygotsky, la zona de desenvolupament moral propera. Una de les funcions del professor és 

delimitar en quin nivell se situa cada un dels seus alumnes respecte a la competència de 

raonament moral, per tal de poder presentar dilemes ajustats a les necessitats individuals.  

L’enfocament de Kohlberg és estimular aquesta competència a través de presentar diferents 

dilemes que permetin la discussió i l’intercanvi interactiu d’idees dels diferents estudiants; 

l’objectiu és reflexionar sobre dilemes contextualitzats que permetin fer conscients la construcció 

dels valors personals i involucrar els alumnes en diàlegs morals per tal d’estimular el pas cap a 

un estadi superior de raonament. 

Una de les diferents propostes didàctiques que exemplifica aquest procés és la següent: plantejar 

dilemes morals que originin conflictes cognitius, formar grups amb estudiants de diferents 

estadis, el professor pot propiciar i enriquir el debat presentant nous punts de vista (Linde, 2009). 

El procés pel qual es presenten aquestes experiències morals  s’anomena, en paraules de 

Kohlberg, comunitat justa (C.J). Pel psicòleg una comunitat justa es constitueix pels ideals de 

comunitat i participació democràtica dels estudiants, on assumeixen un rol participatiu en la 

construcció i elaboració de les normes morals (Martí, 2010).  En una metanàlisis de 55 estudis 

realitzats per Schlafli, Rest, i Thomas, es descobreix que: a) l’enfocament sobre la discussió dels 

dilemes de Kohlberg té un efecte de moderat a significatiu en l'educació moral (Snarey i 

Samuelson, 2008); b) La “Just Community School” va proporcionar als estudiant una cultura 

moral de les comunitats. 

Les paraules de Nel Noddings obren el llibre «Kohlberg Revisited» (Zizez, Garz i Nowak, 2015), 

el qual presenta de la següent manera les idees Kohlberianes sobre l’educació: 
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“Una escola no es només un centre per la producció d’aprenentatge. En el seu millor, és un lloc 

on la gent s’identifica, un lloc on perquè s’apeguen... en què els educadors desmunten els límits 

curriculars per treballar en col·laboració, planejant i ensenyant amb creativitat i amb el propòsit 

constants de produir millors adults, persones comprensives i competents que podran viure vides 

profundament satisfactòries i contribuir a l’evolució de la societat democràtica” (Nel Noddings, 

2014, p.18).   

Una de les crítiques principals a la idea d’educació de Kohlberg és que les “experiències morals” 

presentades a través de dilemes només contemplen el raonament, mentre que ignora 

completament l’àmbit emocional. Dewey, mentre que comparteix que el coneixement moral 

depèn dels processos de raonament morals, afirma que l’arrel del raonament moral són les 

emocions més que l’aspecte intel·lectual.  

De fet, part de la crítica de Dewey se sintetitza en la inhabilitat de Kohlberg per integrar emoció i 

raonament, el qual obvia que el raonament moral es guia per objectius i interessos humans 

(Dewey, 1996, p.169). 

 

Altres autors, com Giarelli i Chambliss, reiteren que el comportament moral és més que 

raonament o pensament moral, i que Kohlberg falla en atendre a fenòmens com l’emoció, el 

procés de socialització i el desenvolupament d’hàbits de conducta (Giarelli i Chambliss, 1989, 

p.82-103). Dewey estén la seva crítica i assevera que els dilemes, contextualitzats en formes 

d’històries, són elements deslligats de la realitat immediata dels estudiants. En altres paraules, 

per facilitar el màxim la representació de la tasca i la construcció de significat sobre el dilema en 

qüestió, s’haurien de presentar lligats a situacions properes i reals que es troben o es podrien 

trobar els alumnes. Bohman (2010) amplia la idea de Dewey i afirma que els conceptes i 

preceptes morals estan estretament relacionats amb les condicions específiques de la vida 

humana. Per tant, el pensament moral i el judici moral sempre hauran de tenir en compte la 

situació actual i l’entorn social (Bohman, 2010, p.187-207). 
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Alguns autors d’àmbit nacional (Fèlix Santolaria 1987, Josep María Puig y Miguel Martínez 

1987, Rogelio Medina 1987 y Juan Escámez 1987) exposen que la conducta moral s’explica en 

últim lloc per la capacitat de viure segons el judici moral i per tant, l’educació s’ha de centrar en 

el desenvolupament del raonament moral però també en crear condicions perquè es posin en joc 

les reflexions generades dels judicis morals. En altres paraules, els autors, defensors de l’ètica de 

la virtut, apunten a crear condicions per assegurar que el raonament lògic es tradueixi en 

l’experiència humana. Tal com apunta (Callado, 2012, p.15) “l'educació no és una altra cosa que 

un procés de transmissió pel qual algú, d'una part, transmet o entrega a un altre “la seva” 

experiència o claus d'interpretació de l'existència; o cosa que és el mateix, una forma valuosa, 

entre altres possibles, de realització de l'existència”. 

En conclusió, la teoria del desenvolupament moral de Kohlberg assenta bases valuoses per 

l’educació. Kohlberg, igual que Piaget, es proposa estudiar el “judici moral, i no les conductes o 

sentiments morals” (Piaget, 1932, p. 5).  

Ara bé, el reduccionisme cognitiu és insuficient per explicar l'intricat comportament moral de les 

persones, com també falla en abordar de forma global el judici moral. Aquest necessita integrar 

la raó amb l’àmbit emocional, ajustar-se als contextos socials i desenvolupar hàbits de conducta. 

L’educació moral de les escoles han de promoure les condicions necessàries per estimular la 

competència cognitiva del desenvolupament moral, però al mateix temps ha de fomentar que 

aquesta experiència lògica es transformi amb una experiència educativa; on l’experiència 

educativa esdevé “un teatre d’accions el qual es juga (es representen) i es concreten les 

experiències humanes existencialment més significatives i irrenunciables” (Duch, 2004, p.242). 

L’objectiu últim de l’educació moral és ensenyar la moral com a contingut, dels sabers i la 

reflexió sobre la moral, això és comprendre-la; com a competència, de compartir-la des dels 

valors personals, això és ser; i com experiència vital, de viure-la, això és acció: saber, ser i fer és 

la tríada que vertebra l’existència d’un individu moral. I com diria Sartre, existint i actuant 

donem sentit a les nostres vides; estem condemnats a ser lliures i per tant, no podem escapar de 

la nostra responsabilitat, de definir-nos a nosaltres mateixos i per extensió, de definir la nostra 

societat. 
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Taules de continguts 

 

Taula IV: Estadis de desenvolupament moral i puntuació P dels estudiants de 1r de psicologia. 

 

Enrique Estudiants Presoner Doctor Willca Revista Total 

E2 8,89% 1,67% 0,00% 2,78% 7,78% 12,78% 5,65% 

E3 31,11% 22,78% 29,44% 22,22% 30,00% 13,89% 24,90% 

E4 11% 15,00% 32,78% 15% 32,78% 33,89% 23,43% 

E5A 27,22% 28,89% 20,00% 29,44% 16,11% 17,22% 23,15% 

E5B 0,56% 14,44% 1,11% 6,67% 7,22% 8,89% 6,48% 

E6 13,33% 5,00% 2,78% 3,89% 2,22% 0,00% 4,54% 

P 41,11% 48,33% 23,89% 40,00% 25,56% 26,11% 34,37% 

 

Taula V: Puntuacions A i M dels estudiants de 1r de psicologia. 

 
Enrique Estudiants Presoner Doctor Willca Revista Total 

A 2,78% 11,11% 2,78% 8,89% 3,33% 11,11% 6,66% 

M 5,00% 1,11% 11,11% 11,11% 0,56% 2,22% 5,19% 

 

Taula VI: Estadis de desenvolupament moral i puntuació P dels estudiants de 4t de psicologia. 

 

Enrique Estudiants Presoner Doctor Willca Revista Total 

E2 8,80% 5,60% 0,80% 2,40% 10,80% 7,20% 5,93% 

E3 24% 19,20% 12,80% 10,80% 16,80% 12,80% 16,07% 

E4 12% 17,60% 32,80% 22% 27,60% 27,60% 23,27% 

E5A 30% 31,60% 32,40% 40,80% 24,80% 29,60% 31,53% 

E5B 2,80% 10% 3,20% 7,60% 10% 16,80% 8,40% 

E6 16,40% 2,80% 3,60% 7,20% 5,20% 1,60% 6,13% 

P 49,20% 44,40% 39,20% 55,60% 40% 48,00% 46,07% 

 

Taula VIII: Puntuacions A i M dels estudiants de 4t de psicologia.. 

 

Enrique Estudiants Presoner Doctor Gómez Revista Total 

A 2,40% 12,40% 3,60% 6% 4% 1,20% 4,93% 

M 3,60% 0,80% 10,80% 3,20% 0,80% 3,20% 3,73% 
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Taula VIII: Puntuacions totals i en percentatge sobre la resolució dels dilemes dels estudiants de 

4t de psicologia. 

 

En N total (N=25) En percentatge 

 

Si debía No podía decidir No debía Si debía No podía decidir No debía 

Enrique 13 8 4 52% 32% 16% 

Estudiants 21 3 1 84% 12% 4% 

Presoner 6 10 9 24% 40% 36% 

Doctor 20 4 1 80% 16% 4% 

Willca 13 6 6 52% 24% 24% 

Revista 0 4 21 0% 16% 84% 

 

Taula IX: Puntuacions totals i en percentatge sobre la resolució dels dilemes dels estudiants de 

1r de psicologia. 

 

 

En N total (N=18) En percentatge 

 

Si debía No podía decidir No debía Si debía No podía decidir No debía 

Enrique 10 3 5 55,56 16,67 27,78 

Estudiants 10 5 3 55,56 27,78 16,67 

Presoner 9 5 4 50% 27,78 22,22 

Doctor 10 7 1 55,56 38,89 5,56 

Willca 15 2 1 83,33 11,11 5,56 

Revista 1 4 13 5,56 22,22 72,22 
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