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Civilingenjörer ska
• kunna visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn 

till …relevanta etiska aspekter
• ha medvetenhet om etiska aspekter på forsknings & 

utvecklingsarbete
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Student citat: 

”Tycker verkligen att etik är något som rör all 
teknikutveckling, … Det är sååå viktigt att de som 
utvecklar tekniken förstår vilken makt de sitter på och 
att vi som ingenjörer kommer ha en stor påverkan på 
människors liv.”
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Hur såg det ut? 
• göra bedömningar med hänsyn till …relevanta etiska 

aspekter
• Programenkät 2016 : 2,8 / 5
• Programenkät 2018: 2,8 / 5
• Alumn 2020: 3,3 / 5 (sämst av alla mätta färdigheter)
• Få kurser i programmet nämnde träning av etiska 

färdigheter explicit. 
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Möjliga strategier
• Dedikerad kurs
• Kommunicera med lärarkollegiet att etik är viktigt
• Integrera ett etik-spår i programmet

5



Möjliga strategier 1
• Dedikerad kurs

– Undervisning av etik-’experter’
– Ingenjörsetik(1TE687) infördes som valbar kurs på 

programmet
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Möjliga strategier 2
• Etik i en ämnesrelevant kontext 
• Vi vill att etiken även tydliggöra teknikaspekter.  D.v.s. vi kan 

använda teknik för att lära oss om etik, men även använda 
etik för att lära oss om teknik.

• Kommunicera med lärarkollegiet att etik är viktigt
– Revidering av kursplaner
– Lärardagar
– Skapar innehåll, men inte progression

• Integrera ett etik-spår i programmet
– Skapar struktur och progression!

Problem: Jag kan/kunde rätt lite om etik! 
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Även gamla hundar måste lära sig 
att sitta

Thomas 
Lennerfors

Johan Tysk: Life long learning is important! 
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Integrering av Etik i ES-programmet

Inköp av böcker till studenter 

ÅK1: Introduktion till energisystem (Medvetenhet)
ÅK2: Kurs 1 (Ansvar)

– Kursinnehåll: Etiska överväganden inför framtidens 
energiförsörjning och ingenjörens ansvar i detta.

Kurs 2 (Kritiskt tänkande)). 
Åk 3

– Utgår från vad studenterna lärt sig tidigare och övar 
och fördjupar kontext specifikt, kanske med särskilt 
ansvar för varje kurs att (belysa ytterligare teori )

– Självständigt arbete- viss fördjupning
– Tillgång till boxmapp för inspiration. 

ÅK4-5: Utgår från vad studenterna lärt sig tidigare och övar 
och fördjupar kontext specifikt.  

– Exempel från Kärnkraft teknik och system 
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Programmet innehåll 
• 3.1 visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till 

…relevanta etiska aspekter
– Ca 20 kurser…

• 3.2 medvetenhet om etiska asp. på 
forsknings&utv.arbete
– På ca. 9 kurser

• Väldig förbättring de senaste åren. 
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Exempel: Integrering av Etik i 
kursen Kärnkraft Teknik och system 

• Använder betygskriterier
• För att få högsta betyg (5) på kursen 

så krävs att man 
– Kan resonera kring etiska 

frågeställningar kopplat till ämnet 
• Det mäts genom att man har 

genomfört två (av tre) 
seminarieuppgifter
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Exemple på uppgift
Etisk dilemma: Du jobbar som härdfysiker på ett svenskt kärnkraftverk. På 
en konferens lär du dig att alla typer av osäkerheter i kärndata ej tas med i 
beräkningarna av marginalerna för säker avstängning. Du tar upp det 
med din närmaste chef. Chefen menar att de extra marginalerna som har 
lagts på av myndigheterna gott och väl borde täcka dessa extra 
osäkerheter. Och att det skulle vara dyrt och svårt att uppdatera 
härdkoderna för att inkludera alla typer av osäkerheter. Dessutom, om vi 
redovisar extra osäkerheter till myndigheterna skulle det endast öka den 
totala marginalen, vilket skulle leda till sämre lönsamhet/ resursutnyttjande. 
Du frågar hur man kan vara säker på att de extra marginalerna faktiskt 
täcker osäkerheterna? Din chef insisterar att myndighetsmarginalerna är 
rejält tilltagna (vilket du tror nog är sant), men din chef kan inte visa på 
någon kvantitativ bevisning på att så är fallet. Här avslutar ditt samtal med 
din chef. Du känner dig inte helt tillfreds med de svar du har fått.
Du kommer att tänka på din vän Jessica (som också gick ES programmet) 
som jobbar på SSMs härdavdelning. Du kanske borde prata med henne. 
SSM skulle kanske kunna tvinga branschen att ta med dessa osäkerheter i 
sina beräkningar. Vad ska du göra. Utgå från den syntetiska modellen 
(s.99) Använd Sveriges ingenjörers hederskodex på sidan 78.
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Kort version
• Dilemma: Ska du lyfta med tillsynsmyndigheterna att 

företaget du arbetar för inte tar till sig av de senaste 
forskningsresultaten. 

• Studenterna utgår från en modell för beslutsfattande där 
det finns etiska avvägande att göra. 

• Studenterna använder Sveriges ingenjörers 
hederskodex.
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Uppgiften
• kopplar till många viktiga etiska principer (konsekvens-, 

plikt-, dygd-, Nietzscheansk-, relationsetik)
• Ger tillfälle att träna användning av etisk model och lära 

sig om hederskodex
• fördjupar kunnande i naturvetenskap och teknik:  

kärndata och säkeravstängning. 
• kopplar till den forskning som görs på avdelningen. 
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Utvärdering
2019

2020
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Reflektioner- lärare
• Lätt att integrera i kursen mha betygskriterier. 
• Inte så betungande att skapa uppgifterna, men kräver att 

man kan sitt ämne brett. 
• Kul. Studenterna gav verkligen spännande reflektioner. 
• Funkade även på distans. 
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Reflektioner- PA 
• Det verkar gå att öka innehållet etik i en civil 

ingenjörsutbildning Kommunikation med lärare skapar 
innehåll

• Strukturerad integrering  och lärarutbildning skapar 
progression

• Vidareutbildning är nyckeln! Heja TUR!
• Hur mäter vi om vi lyckats? 

– Fortsätta följa upp i värderingar och genom invertering av 
programmet: Lätt

– Faktiskt mäta hur mycket studenterna har lärt sig: Svårare 
och kanske inte nödvändigt. 

– Troligen examineras inte de etiska  färdigheterna lika 
skarp som vissa andra färdigheter.
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