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Ethical competence is an important precondition when people are to respond to
moral problem situations as efficiently as possible. In these situations it is not easy to
make choices and decisions, especially when many stakeholders are involved with
various opinions and interests.
The purpose of this thesis was to generate a web-based support tool to train and
promote ethical competence of the users of this tool.
We first created a theoretical basis by studying the major theories of ethics in general
and ethical competence in particular. The importance of ethical competence and its
main subject, namely, the autonomy in the theoretical part described and specified. In
addition has the practical ethical reflection over morality preferred and characterized
to the classical ethical passivity over morality. We have also preferred and
characterized the autonomous thinking to the heteronomous one.
Based on the theoretical base a prototype tool to support the training of ethical
competence was designed and developed. The prototype tool was chosen to be
designed in the learning platform Moodle. The method of training ethical competence
with the tool is through discussion forums by applying some exercises of the property
to increase ethical awareness and autonomous thinking.
An IT support tool for training ethical competence has successfully been created. This
ethical place suits users who have the interest of discussing ethical competence and its
different aspects. Since this is the first version of this tool, it should be evaluated
further in the future, which also gives the possibility to develop the tool further.
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Sammanfattning
Etisk kompetens hos människor är en viktig förutsättning för att på ett så effektivt sätt som
möjligt kunna förhålla sig till moraliska problemsituationer, i vilka det inte är lätt att göra val
och fatta beslut, särskilt där det är många inblandade aktörer med olika intressen och
värderingar.
Syftet med detta examensarbete var att generera ett webbaserat stödverktyg för att kunna träna
upp och främja etisk kompetens hos användare av detta verktyg.
Först skapades ett teoretiskt underlag genom att studera omfattande teorier om etik i allmänhet
och i synnerhet etisk kompetens. Vikten av etisk kompetens och dess viktigaste förutsättning,
nämligen autonomi har i den teoretiska delen beskrivits och belysts. Dessutom har praktisk
etiskt reflekterande över moral, framför klassisk etisk passivitet över moral å ena sidan, och
autonomt tänkande framför heteronomt tänkande å andra sidan, föredragits och kännetecknats.
Vidare och baserat på detta teoretiska underlag utvecklades först en prototyp av stödverktyget
för träning av etisk kompetens. Lärplattformen Moodle valdes, på vilken stödverktyget
konstruerades. Metoden för träning av etisk kompetens med hjälp av verktyget går ut på att
genom diskussionsforum tillämpa etiska övningar som i slutändan kommer att leda till en ökad
etisk medvetenhet och ett ökat autonomt tänkande hos personen som använder stödverktyget.
Ett väl fungerande IT-stödsverktyg för träning av etisk kompetens har skapats. Detta etiska rum
passar användare som har intresset att diskutera etisk kompetens och dess olika aspekter. Det
här är den första versionen av verktyget och därför bör det i framtiden utvärderas i större
utsträckning, vilket även skapar möjlighet för vidareutveckling av verktyget.
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Förord
Detta examensarbete ges av Uppsala universitet, institutionen för informationsteknologi vid
avdelningen Människa datorinteraktion, MDI. Arbetet omfattar 30 hp och utfördes under
perioden vårterminen 2009 till vårterminen 2010.
Vi tackar vår ämnesgranskare Iordanis Kavathatzopoulos och vår handledare Mikael
Laaksoharju för det intressanta uppdraget och för all hjälp vi har fått under tiden.
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Inledning

I detta avsnitt presenteras en teoretisk bakgrundsbild till det problem som under detta
examensarbete ska bearbetas.

1.1

Bakgrund

I det nu mera komplicerade livet står vi inför stora utmaningar att hantera massor av olika
konflikter i olika sammanhang. Vi tar ställning till saker och ting och gör ständigt val. Vilket
val vi gör beror på våra personligheter, värderingar, kunskaper, erfarenheter, kompetenser och
det sätt vi använder för att hantera konflikter och problem. Etik är den delen av vetenskapen
som diskuterar t.ex. hur vi skall eller bör handla frågor om rätt och fel. Etik handlar om moral
och moraliska frågor och berör etiska kompetenser.
Det är i takt med livets komplikationer och därmed sättet att hantera dessa komplikationer som
nu gör etiken mer aktuell, med ökat intresse för att beakta etiska principer för användning av
dem till att stärka våra bedömningar och ställningstagande. Det är alltså viktigt att med etiska
kompetenser hantera och lösa moraliska problem.
Att visa att hur man med hjälp av ett IT-stödverktyg kan identifiera och stimulera etiska
kompetenser är meningen med detta examensarbete.

1.2

Syfte

Syftet med detta examensarbete är att konstruera ett webbaserat IT-stödverktyg för träning av
etisk kompetens.

1.3

Problembeskrivning

Vi möter vardagligt moraliska konflikter och är konfronterade med moraliska dilemman och
gör val mer eller mindre medvetet eller omedvetet. Vi agerar och reflekterar över dessa
konflikter på olika sätt.
Ibland fattar man beslut utifrån egen vilja och resonemang, s.k. autonomt och ibland utifrån
automatiska inre känslor och omgivningens effekter, s.k. heteronomt (Kavathatzopoulos,
2008).
Vårt etiska agerande eller våra etiska kompetenser kan bero på många saker. Brist på kunskap
och medvetenhet om etiska principer, en viktig och aktuell aspekt för alla i alla verksamheter,
kan leda till stora problem och i vissa fall stora katastrofer för individer och samhällen. Vi
behöver kännedom och medvetenhet om dessa etiska principer. Etisk kompetens är en viktig
förutsättning och krav på att hantera moraliska problem.
Examensarbetet ska visa att ett IT-stödverktyg för träning av etisk kompetens är ett sätt att
identifiera och stimulera etiska förmågor.
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1.4

Avgränsningar

Etik täcker ett brett område och omfattar mängder av olika etiska frågor i många olika
sammanhang. Det gäller också etik i relation till IT.
Examensarbetet fokuserar på etiska kompetenser som kan identifieras och stimuleras med
användning av ett IT-stödverktyg. Alltså begränsar vi arbetet i både den teoretiska och
praktiska delen till att behandla de viktiga och centrala begrepp i detta sammanhang, nämligen
etisk kompetens och autonomt tänkande.

1.5

Tillvägagångssätt

Tillvägagångssättet i både den teoretiska och den praktiska delen:
1.5.1

Litteraturstudier

Relevanta artiklar, de flesta uppsökta på Internet, tidigare utförda examensarbete och böcker
har studerats. Detta var en stor och viktig del av examensarbetet. Den pratiska delen grundas
dels på den teoretiska delen och dels på det som i praktiken leder oss till konstruktion av ett ITstödsystem för träning av etisk kompetens.
Alla berörda artiklar och all litteratur har dokumenterats i avsnittet källförteckning i slutet av
denna rapport.
1.5.2

Prototyp

I den praktiska delen utvecklas en prototyp av IT-stödverktyget. Prototypen anpassar sig till
examensarbetets mål att konstruera ett webbaserat IT-stödverktyg för ändamålet att träna etiskt
beslutfattade att ge användare kunskaper och färdigheter att dels identifiera och dels öka sin
etiska kompetens, alltså ett förverkligande av ”IT-stöd för träning av etisk kompetens”.

1.6

Disposition

Rapporten består av fyra kapitel inledning, den teoretiska och den praktiska delen och
avslutning.

1.7

Läsare

Rapporten riktar sig allmänt till alla de som är intresserade av etiska frågor och IT i relation till
etiken men särskilt till de med intresse för etisk kompetens.

12

2

Teori

Den teoretiska delen delas i två avsnitt: klassisk teori och praktisk etik. Klassisk teori beskriver
historien om moral och utvecklingen av moralteorier ur ett ofta filosofiskt och abstrakt
perspektiv. Praktisk etik beskriver dock moralen ur ett nyare perspektiv, mer konkret och
praktiskt. Här reflekterar etiken över moralen på ett systematiskt, holistiskt, analytiskt och
kritiskt sätt. Det är alltså ett etiskt agerande på moralen. Det är precis detta perspektiv som här
under arbetets gång ska belysas mest.

2.1

Klassisk teori

Detta avsnitt handlar om klasiska teorier som abstrakt och allmänt beskriver moral och etik,
med avseende på dess bakgrund, definition, olika typer och grenar, psykologiska och
filosofiska aspekter.

2.1.1

Etikens bakgrund

Etiken föddes när människor medvetet började ta ställning i frågor om hur man bör handla. Då
uppstod ett behov av att motivera den egna inställningen och argumentera för den inför andra.
Sokrates (470–399 f. Kr.) var en av de första lärarna som vi idag känner till. Sokrates
undervisade på sitt speciella sätt. Han gav inga svar utan ställde ledande frågor till sina elever
vilket gjorde att de själva kunde resonera fram sina egna svar. (Collste, 1996)
Rent klassiskt handlar etik om läran om moral. Etiken berör frågor om rätt och fel, hur man kan
sluta sig till ett riktigt moraliskt handlande och vilka principer som kan ligga till grund för detta
handlande. Enklare kan man säga att etik är en studie om vad som är rätt att göra i en viss
situation. Etik brukar delas in i tre underområden: metaetik, normativ etik och tillämpad etik.
Metaetiken söker utreda vad olika etiska problemområden innefattar. Normativ etik fokuserar
på vad som är den riktiga moraliska utgångspunkten. Den tillämpade etiken behandlar
tillvägagångssättet för att lösa praktiska problem.
(Wikipedia, 2009a)
2.1.1.1

Metaetik

Metaetik, som också kallas värdeteori, är den gren av etik som studerar moraliska värden och
värderingar. Metaetiken rör inte frågor om vad som är rätt och fel, utan studerar exempelvis
vad dessa begrepp betyder, om de överensstämmer med objektiva fakta. Man får inte svar på
etiska frågor utan resonemang om hur det bör tolkas. Rent allmänt och något förenklat kan
metaetiken sägas studera etiken som fenomen utifrån, till skillnad från den normativa etiken
som inifrån söker att avgöra vad som faktiskt är rätt, fel, gott eller ont. (Wikipedia, 2009b)
2.1.1.2

ormativ etik

Normativ etik är ett område inom etik som undersöker vilken moral som är den rätta eller mest
välgrundade i en viss situation. Normativ etik är läran eller teorin om själva moralen. Denna tar
upp frågor som hur man tar ställning till moraliska problem eller hur man bör handla moraliskt.
Några exempel som man kan ta, är sådant som kloning eller något som exempelvis kriget i
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Irak. Då kan man börja ställa frågan om kriget i Irak var moraliskt rätt eller fel. Det är sådana
typer av frågor som är mycket i fokus kring den normativa etiken. (Bexell, 1997)
2.1.1.3

Tillämpad etik

En disciplin inom etik som försöker använda teoretisk etik till praktiska moraliska problem.
Den innefattar social och politisk etik, medicinsk etik, miljöetik, affärsetik, etik och teknik och
olika former av yrkesetik. (Bexell, 1997)

2.1.3

Etikfilosofi

Etik handlar i det filosofiska tänkandet om det goda och det rätta, som filosofiska begrepp,
arten av de moraliska värderingar som styr människans handlande. Dessa värderingar grundas i
förhållande till fakta och andra värdeomdömen, såsom filosofiska uppfattningar om skönhet,
om ett gott liv och lycka.
2.1.3.1

Situationsetik

Här är etiken anpassad efter varje specifik situation. Varje situation är unik och fordrar nya
moraliska ställningstaganden oberoende av regler och tidigare liknande situationer.
Aristoteles var bland de första situationsetikerna som poängterade att varje situation har
speciella omständigheter och menade att man istället för att ställa upp fasta principer som
reglerar handlingar i livet, skulle sträva efter att uppnå praktisk vishet. Moralisk kunskap kan
enligt Aristoteles således endast uppnås genom erfarenheten då ingen situation är den andra lik.
(Wikipedia, 2009c)
2.1.3.2

Konsekvensetik

Varje situation är unik i sitt slag och leder till att man i de flesta sammanhang måste räkna med
förhållandet som är unikt för just den situation man då befinner sig i. Det gäller att överblicka
konsekvenser som kan uppstå vid olika handlingsalternativ. Man måste bedöma konsekvenser
på lång sikt och välja det handlingsalternativ där man anser att man kommer att få det goda
eller mindre onda resultatet.
Konsekvensetik är en teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller
orätt med utgångspunkt i värdet hos dess konsekvenser. Konsekvensetiken går ut på att man
tänker på resultatet framför handlingarna. Man tror alltså att en rätt handling i vissa fall kan
leda till ett dåligt resultat och att en felaktig handling kan leda till något gott. Den kändaste
konsekvensetiken är utilitarism vars tankar brukar sammanfattas: största möjliga lycka åt
största möjliga antal. (Koskinen, 1995)
2.1.3.3

Pliktetik

Det är en teori som hävdar att en handling bör utföras därför att den i sig är värdefull, till
exempel att hålla ett löfte, eller därför att situationen som aktören befinner sig i, anses kräva ett
viss agerande. Det vill säga att handlingar kan vara rätt eller fel oberoende av sina
konsekvenser. Pliktetik är motsatsen till konsekvensetik. (Brytting, De Geer & Silfverberg,
1997)
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2.1.4

Moral

Etik och moral ses oftast som synonyma till varandra i vardagligt tal men det handlar
egentligen om olika saker. Etiken är teorin och moralen dess praktik. Etik är att ta ett steg
tillbaka och göra sina moraliska värderingar till föremål för eftertanke.
I språkbruk brukar ordet “etik” användas när man ställer krav, särskilt i det offentliga livet,
medan “moral” ofta syftar på det privata livets krav. Om en statlig anställd till exempel bjuder
en kund på en dyr middag med påföljande biobesök, skulle vi säga att det hon gör är “oetiskt”,
men kanske inte kalla hennes beteende “omoraliskt”. Om hon bedrar sin partner, skulle vi
kunna hävda att hennes beteende var omoraliskt, men vi skulle knappast välja att kalla det
oetiskt. (Hansson, 2010)
Moral är de normer och värderingar som avgör hur vi som individer eller i grupp bedömer,
besluter och handlar. Det är privata beteenden som grundar sig på att strikt följa godkända
koder eller dogmer om vad som är rätt eller fel.
2.1.4.1

Moralfilosofi

Moralfilosofi söker besvara frågor som ”vad är det goda”, ”vad är det rätta”, ”hur bör man bete
sig”. Moralfilosofin är en uppsättning regler för våra handlingar och uppträdande. (Scribd,
2010)
Inom moralfilosofin diskuterar man om människans egenskaper och människans handlingar.
Människans egenskaper och människans handlingar sammanfaller med olika etiska teorier.
Dygdetiken och sinnelagsetiken står för egenskaper och konsekvensetiken och pliktetiken för
handlingar. Intresset för goda egenskaper och för rätta handlingar behöver naturligtvis inte stå i
motsättning till varandra.
2.1.4.1.1

Människans egenskaper

Vid fokus på egenskaper och dygder intresserar man sig för vad det innebär att vara en
moralisk god människa och vad som i längden krävs för att handla rätt. Den här människan
bejakar och föredrar vissa värden och vissa handlingar framför andra. Denna moraliska
människa kan ha en positiv inställning till andra människor och bemöter dessa på ett visst sätt,
med t.ex. respekt, ärlighet, vänlighet och så vidare.
Aristoteles (300 f. K) var en av tidigaste moralfilosoferna, som lade stor vikt vid människans
dygder eller egenskaper. Han har två moralfilosofiska verk, den endemiska och den
nikomachiska etiken. Man brukar främst referera till det senare verket. (Thephilosophynet,
2010)
Enligt Aristoteles är ”lyckan” (dock inte som lust eller glädje utan mer som ett förverkligande
av människans väsen, det goda livet) det högsta goda och det är ett verksamt liv i enighet med
dygden, dvs. värdefulla moraliska karaktärsegenskaper. Dessa dygder blir balansgång, en
gyllene medelväg mellan olika sinnesrörelser. Modet är till exempel dygden mellan fruktan och
övermod.
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Även om för Aristoteles kunskap också är viktig för handlingssättet, tycker han inte att man
med bara kunskap kan bemästra sina irrationella önskningar. Han kan kallas såväl
konsekvensetiker som sinnelagsetiker. (Aspelin, 1984)
2.1.4.1.2

Människans handlingar

Om man istället fokuserar på handlingen, menar man att det finns plikter och regler eller
konsekvensbedömningar att följa. Håller man sig till plikt- och regel etiken, innebär det att
vissa handlingar som till exempel att tala sanningen eller att hålla ett löfte, uppfattas som rätt
eller fel oberoende av konsekvenserna. Det moraliska värdet ligger i själva handlingen.
Moralfilosofer som förespråkar detta betraktelsesätt brukar gå under samlingsbenämningen
pliktetiker. Denna pliktlära brukar främst förknippas med den tyske 1700-talsfilosofen
Immanuel Kant.
Enligt Kant kännetecknas en etiskt riktig handling av att den utförs av pliktkänsla. Hans
viktigaste etiska regel kallas det kategoriska imperativet och lyder ”Handla bara enligt en
maxim som är sådan att du samtidigt kan vilja att den skulle upphöjas till allmän lag”.
(Wikipedia, 2009d)
Men Kant bortser för den skull inte från de personliga egenskaperna. Han betraktar plikterna
som ”dygdplikter” (plikter som grundar sig på eftersträvansvärda inre egenskaper). Men till
skillnad från Aristoteles och andra tidigare dygdetiker, menar Kant att det bara finns en inre
sanktion för den som bryter mot plikten. Kant ger alltså begreppet en ny innebörd genom att
relatera den till den inre moraliska lagen.
Den engelske filosofen Jeremy Bentham formulerade på 1700-talet ett betydelsefullt alternativ
till plikt- och regeletiken. Den utilitaristiska principen (nyttoprincipen) är en konsekvensetisk
uppfattning som ofta sammanfattas som ”största möjliga lycka till största möjliga antal”.
(filosofi.gotland, 2010) För Kant var detta dock inte en överordnad etisk princip.
En handling är rätt om konsekvenserna av handlingen är bättre än konsekvenserna av andra
handlingsalternativ. Utilitaristen bör handla efter en livsglädjekalkyl. Det val som innebär
största möjliga ”nettolycka” (lyckliga effekter minus olyckliga) är att föredra. Man fokuserar
här helt på handlingens konsekvenser.
2.1.4.2

Moralutveckling ur psykologins beskrivning

Människan är en social varelse. Våra gener är automatiskt vana vid att under vårt första år som
spädbarn ta till sig det språkmönster i vår omgivning. Medan vi lär oss vad som ska bli vårt
modersmål, tar vi också upp allmänna sinnen för något värde från bekanta, inklusive deras
moraliska ramar. Denna inlärningsprocess är naturlig, biologisk och ärvd.
Våra handlingar och beslut är inte slumpmässiga. De är på något sätt förankrade i vår egen
personlighet och erfarenhet. Människans handlingar och förhållningssätt börjar tidigt från
barndomen att konstrueras och utvecklas som resultatet av, enligt Jean Piaget (1896-1980), de
medfödda mänskliga egenskaperna, vilka är anpassning och organisation. (Cronlund, 2001)
Piaget presenterade på 1930-talet en teori om moralutveckling. Han har efter omfattande egna
undersökningar kommit fram till att barn genomgår en bestämd utveckling. Denna utveckling
består av två stadier.(Piaget, 1932)
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Från att vara osjälvständiga i förhållande till vuxna auktoriteter och utan empati (stadium 1)
utvecklas barnet med ökad intellektuell kapacitet till att kunna göra självständiga bedömningar
och förvärvar också en ökad inlevelseförmåga (stadium 2). (Piaget, 1932)
När det gäller bedömningar av handlingar, kommer Piaget fram till att yngre barn värderar
handlingar strikt efter dess konsekvenser. Om till exempel ett barn slår sönder 15 glas av en
olyckshändelse han inte kunnat undvika, döms detta barn hårdare än det barn som slagit sönder
2 glas med avsikt. Större barn väger däremot också in motivet till handlingen i bedömningen.
(Bergling, 1982)
Piagets moralteori är fortfarande aktuell och debatteras i olika sammanhang. Till hans
viktigaste forskningsresultat räknas upptäckten att moralbedömningarna genomgår en bestämd
utveckling. De två stadier Piajet kommit fram till, är däremot numera snarare betraktade som
en utvecklingsdimension.
Den främsta auktoriteten inom forskningen om moralutveckling är Lawrence Kohlberg (19271987) som på 1900-talet presenterar en modell för moralisk utveckling.
Genom sitt projekt, där han intervjuade 75 amerikanska pojkar vid tre olika tillfällen under
deras uppväxt, kom Kohlberg fram till att individer passerar genom 6 utvecklingsstadier. Han
indelade dessa stadier i 3 utvecklingsnivåer, vilka efterhand visar alltmer omfattande och
differentierade principer för det etiska resonerandet. (Crain, 1985)
ivå 1 - Den preoperationella nivån:
Stadium 1- Lydnad och straff styr moraliska överväganden, och syften har ingen
betydelse.
Stadium 2- Jag- orientering (egocentrisk).
ivå 2 - Den konventionella nivån:
Stadium 3- Interpersonell inriktning, där barnet agerar för andras godkännande.
Stadium 4- Lag och ordningsorientering.
ivå 3 - Den postkonventionella (principiella) nivån:
Stadium 5- Kontraktualistisk orientering, där samhället och värden styr moraliskt
handlande.
Stadium 6- Orientering mot universella principer, där samvetet styr och
principerna är desamma för alla människor.
Koskinen (Koskinen, 1995) använder ett exempel på hur Kohlbergs utvecklingsmodell kan se
ut, en situation i vilken individen skulle gå över en gata, medan röd gubbe lyser:
”Personen som befinner sig på stadium 1 (straff och lydnad) ser sig noga om för att se om en
polis eller annan myndighetsperson syns till, och springer sedan över om risken för upptäckt är
liten eller obefintlig.
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På stadium 2 (lust och belöning) stannar personen snällt och väntar om han är i sällskap med
någon, till exempel mamma, som kan visa sin uppskattning av att han vet att man bör vänta. Är
han däremot ensam handlar han som på stadium 1.
Personen på stadium 3 (snäll pojke/flicka) gör däremot som de flesta gör. Han väntar kanske
en stund, men när någon annan går över gatan gör han detsamma. (Ett mycket vanligt fenomen
vid rödljus för övrigt) Står alla andra kvar gör han det också. Är han med ett gäng jämnåriga
ungdomar springer antagligen alla över tillsammans, utan att vänta på grönt.
På stadium 4 (lag och ordning) väntar han lydigt på grönt ljus, om det så är mitt i natten och
ingen bil syns till. Regler är till för att följas, och hur skulle det för övrigt gå om alla sprang
mot rött ljus hur som helst?
Personen på stadium 5 (sociala kontrakt och personligt ansvar) inser poängen med
trafikregler och att de är till för att maximera säkerheten för fotgängarna, vilket han ser som en
viktig princip. Därför stannar han snällt och väntar på grönt om det finns minsta anledning till
det. Mitt i natten eller på en tom gata där inga risker är för handen, går han däremot med gott
samvete över gatan, trots att ljuset lyser rött emot honom.
På stadium 6 (universella principer) beter man sig ungefär lika, men med ett större ansvar för
att ens eget beteende kanske kan locka andra till oförsiktighet. Finns det därför till exempel
ungdomar i närheten, vilka behöver få trafikreglerna inpräntade i sig främst genom äldre
personers goda föredöme, väntar han gärna trots att gatan är tom och inga risker är för handen”.
2.1.4.3

Moraliskt dilemma

Vid varje beslut som vi ska fatta, har vi olika alternativ att välja i mellan. Ibland valet är enkelt
och klart, där finns det ett rätt och ett felaktigt svar. Däremot försvåras ibland valet i vad vi
kallar ett moraliskt dilemma, där oavsett vilket alternativ vi väljer, kommer vi att låta en eller
flera av våra värderingar komma i efterhand.
Moraliska dilemman refererar till situationer som innebär konflikter mellan moraliska krav.
Dessa situationer har en mycket märkbar konflikt mellan moraliska erbjudande på att välja ett
alternativ om det kommer att leda till att bryta mot andra. Alltså kan ett moraliskt dilemma vara
ett moraliskt problem där två värden står i konflikt med varandra och där valet av det ena
utesluter valet av det andra, vilket skapar svårighet för en beslutfattare.
Exempelvis är det kanske inte så lätt fatta beslut när man bara kan en av varje av följande:
123456-

2.2

Ett barn eller en vuxen
En främling eller din hund
Hitler eller Stalin
Din hund eller din katt
Ditt liv eller din fru(ditt barn)
En flaska med botemedel för cancer eller din bror som bara gav dig en av sina njurar

Praktisk etik

I detta avsnitt konkretiserar vi diskussionen om etik och moral sådant att vi närmar och
anpassar oss till den teoretiska delen av arbetet. Viktiga begrepp såsom etisk medvetenhet,
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etisk kompetens, träning av etisk kompetens och autonomt och heteronomt tänkande kommer
här att diskuteras. Praktisk etik är en konkret och praktisk beskrivning och behandling av
moral.

2.2.1

Etiska normer och värderingar

Etiska normer och värderingar är abstraktioner som utgör en bakgrund för konkreta individers
frågor om hur just de ska besluta och handla i konkreta situationer.
Värderingar är det som man bedömer vara rätt och normer är handlingsregler, påbud om hur
man bör handla eller hur något bör vara beskaffat eller organiserat.
Med andra ord är normer det "normala" eller godtagna beteenden som konvention och praxis i
samhället. Ett normsystem anger det normala mönster som individers handlingar bör
överensstämma med. (Nationalencyklopedin, 2009a)

2.2.2

Etik i vardagen

Individen och samhället hör ihop. Samhällets strukturer påverkar i hög grad människans liv och
utvecklar eller hämmar hennes frihet och kapacitet. Uppmärksamhet på samspelet mellan
samhälle och individ är viktig, både för att förstå vissa former av utsatthet och för att välja
relevanta åtgärder och stödinsatser.
Ett ständigt samspel av anpassning till varandra pågår mellan individen och samhället. Det är
denna anpassning som talar om att det skall finnas regler, lagar, normer och rutiner för en
positiv utveckling av denna relation. För att individen klarar sig, behöver den ständigt och i
olika sammanhang göra sina val och värderingar. Det är då etiken kommer i bilden.
I vår globaliserade och alltmer komplexa värld full av överraskningar, kan även små och enkla
åtgärder påverka livet för medborgarna i andra änden av världen. Globalisering skapar nya
utmaningar och krav, främst pga. den stora mängden information och medvetandet om
alternativa lösningar.

2.2.3

Etisk kompetens

Att vara kompetent på ett område innebär att ha tillräcklig förmåga att utföra någon uppgift
eller aktivitet på ett tillfredsställande sätt. Kompetenta är vi alltid i förhållandet till en viss
situation som ställer krav på oss att agera. En kompetens är mer än bara kunskaper och
färdigheter. Det handlar om förmågan att möta komplexa krav, genom att utnyttja och
mobilisera psykosociala resurser (inklusive färdigheter och attityder) i ett särskilt sammanhang.
Etisk kompetens består av ett antal färdigheter på personliga och organisatoriska nivåer såsom
hög etisk medvetenhet, personlig förmåga att hantera och lösa etiska problem, lämpliga
organisatoriska processer och rutiner, argumentation och kommunikation, och etiska
förtroende.
I takt med dagens snabba utveckling på många olika håll behöver människor en ökad
medvetenhet om etiska frågor i sin vardag att ha förmågan att tänka i etiska banor samt att ha
ett etiskt uttryckssätt.
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Etisk medvetenhet handlar om kunskap, kritiskt tänkande, analysförmåga och relevanta
bedömningar. Man bör vara medveten om etiska grundvärderingar för det arbete man utför och
bör ha förmåga att till största del göra riktiga omdömen i olika typer av etiska valsituationer.
Man bör också kunna ge skäl för sina bedömningar d.v.s. man måste kunna övertyga sig själv
och andra att den valda lösningen är bäst. (Kavathatzopoulos, 2008)
Med personlig förmåga att hantera moraliska problem, menar vi att man ska ha förmåga att
göra ett relevant urval av sinnesintryck, man måste kunna se situationens moraliska kvaliteter,
och sedan tänka igenom det man har tagit in via sinnesintryck, fundera över egna inställningar
och eventuella handlingsalternativ.
De huvudsakliga kravmomenten för att ha etisk kompetens, för att tänka rätt och handla rätt, är
dels att ha etisk kunskap och dels att ha etiskt förhållningssätt.
2.2.3.1

Etisk kunskap

Etisk kunskap är ett krav på en viss intellektuell insikt samt förmåga att reflektera över
moraliska frågor, t.ex. att förstå något om vad etik är genom att kunna ge exempel och
identifiera en etisk fråga i sin vardag eller sina verksamheter.
Etisk kunskap får man genom att nalkas ett ställningstagande, steg för steg i dialog med sig
själva och andra människor. (Statens Medicinsk-etiska Råd, 2009)
En ökad etisk kunskap kan öka etiskt reflekterande och etisk medvetenhet. Detta ger en säkert
en betydligt bättre förmåga att betrakta en fråga från flera perspektiv, vilket visar på fler
handlingsalternativ. Detta betyder i sin tur också större möjlighet för en beslutfattare. Brist på
etisk kunskap kan däremot leda till begränsad möjlighet att kunna se saken från olika
infallsvinklar och att inte ha tillräcklig förmåga att effektivt fatta ett beslut.
Teoretisk etisk kunskap handlar om utökad etisk begreppsapparat och detaljer om moraliska
fallen. Praktisk etisk kunskap handlar om att vid moraliska frågor reflektera, se samband, inte
vara privata, vara kritiska och konstruktiva och lyssna. (Kronlid, 2009)
2.2.3.2

Etiskt förhållningssätt

Etiskt förhållningssätt handlar om systematiskt reflektion över moral. Det är en
reflektionsprocess, genom vilken det moraliska problemet kritiskt, konstruktivt och holistiskt
analyseras för att ge en så heltäckande och verklig bild av problemet som möjligt.
Frågor om till exempel inställning, bemötande och grundläggande attityd utmärker denna del
av etisk kompetens. Till exempel betraktas nu principen om människors lika värde alltför
självklar. Om vissa människor eller grupper ifrågasätter denna princip, blir det då särskilt
viktigt att med hjälp av etik, formulera egna ställningstaganden, argumentera för dem och
omsätta dem i ”vardagsmoral”, dvs. ett reflekterat etiskt förhållningssätt. (Statens Medicinsketiska Råd, 2009)
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2.2.4

Autonomt och heteronomt tänkande

Begreppen autonomt och heteronomt tänkande är centrala i vårt projektarbete med särskild vikt
i det hela arbetet med stödverktyget.
2.2.4.1

Definition

Heteronom etik (av grek. he´teros ”annan” och no´mos ”lag”) är en beteckning för ett etiskt
system som har en yttre källa eller en källa utanför den individ som accepterar det, till exempel
samhället, staten eller någon gud (Nationalencyklopedin, 2009b).
Autonom etik (av grek. auto´s ”själv” och no´mos ”lag”) är motsatsen till heteronom etik. Den
autonoma moraliteten innebär en större intellektuell förmåga att ta egna moraliska beslut, samt
en större förmåga att se saker och ting på en annan vy. (Nationalencyklopedin, 2009c)
Vi förhåller oss och tar ställning till moraliska problem antingen heteronomt eller autonomt.
Heteronomt förhållningssätt är när vi vid ett moraliskt dilemma fattar beslut och gör val
instinktivt, reflexmässigt, automatiskt, dogmatiskt, begränsat och genom ett
auktoritetsberoende tänkande. Autonomt förhållningssätt är däremot när vi vid samma dilemma
fattar beslut och gör val kritiskt, analytiskt, systematiskt, holistiskt och självständigt.
Tabellen nedan visar hur heteronomi och autonomi, som två olika sätt att tänka, skiljer sig från
varandra:
Heteronomi
Trygghet
Maktlöshet
Ovilja till kunskap
Att göra det enkelt för sig
Att lura sig själv till lugn
Självbedrägeri
Utropstecken

Autonomi
Osäkerhet och ångest
Kontroll över situation
Medvetenhet
Att anstränga sig
Ta ångesten och ansvaret
Klarsyn
Frågetecken

Skillnaden mellan två olika förhållningssätt (Kavathatzopoulos, 2000)
2.2.4.2

Bakgrund

Piaget skiljer mellan två olika moraliska funktioner heteronomi och autonomi, som bestämmer
en persons förmåga att hantera moraliska problem.
Enligt Piaget går barnet genom en heteronom moral som är produkten av trycket och den
ensidiga respekt som vuxenvärlden innebär, och har en egen moral som gradvis framträder ur
utvecklingen av "jaget" gentemot ömsesidig respekt. (Puente, 1998)
Det heteronoma stadiet är baserat på respekt för föräldrarnas och vuxnas auktoritet och respekt
för de regler som myndigheten införs. Grunden ligger i rent själviska reflektioner.
Kohlberg försökte följa i Piagets fotspår och beskrev sex stadier av moraliskt resonemang från
barndomen till vuxenlivet. Kohlberg menade att i stället för att flytta från heteronomi till
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självständighet, pendlar människor mellan sidostadium inom varje stadium. (Exempelvis
stadium 2 med stadium 1 resp. 3) Kohlberg menade att när människors mentala förmåga
utvecklas, kan de genomföra mer komplicerade och mindre egocentrisk handlingar. (Crain,
1985)
2.2.4.3

Förhållningssätt

Det heteronoma förhållningssättet innebär att man agerar beroende av auktoriteter, både interna
och externa. Interna auktoriteter är egna hittills etablerade inre moraliska värderingar som man
accepterar utan att försäkra sig om att de verkligen inte kan vara felaktiga och om de passar till
att tillämpa vid moraliska situationer. Externa auktoriteter är att bara okritiskt och lydande följa
överordnade auktoriteter såsom chefer, tjänstemän, föräldrar, ”kompisar” osv.
Man agerar heteronomt när man vid moraliska problem agerar automatisk och spontant. Man
tänker inte på konsekvenser av sin handling i relation till de andra som har ett underläge i sin
position. Man tänker ofta på sig själv eller på några få principer och ignorerar andra. I
heteronomins värld undviker man eget ansvar. Man saknar ofta trovärdigt argument för sin
handling och är helt omedveten om varför man agerat på det sätt man gjort vid ett moraliskt
problem.
Autonomin är däremot ett förhållningssätt som analyserar alla möjliga och relevanta
värderingar, intressen, plikter, och känslor för att resonera sig fram till den bästa lösningen.
Detta är en process där frågor och detaljer kontinuerligt bearbetas för att använda alla
inblandade aktörer och faktorer för sin argumentation och för sin lösning. Genom
frågeställningar och diskussioner försöker man skapa en heltäckande bild av det moraliska
dilemmat. Detta är en matristänkande process, där alla möjliga faktorer vid moraliska
situationer med alla möjliga lösningar analyseras. Denna matris skapar, genom kritisk och
systematisk analys, för beslutfattare en heltäckande bild av problemet för att komma på den
bästa lösningen och sin argumentation för denna lösning. (Kavathatzopoulos, 2008)

2.2.5

Etik och IT

IT-utvecklingen kan ha både fördelar och nackdelar. IT kan som ett bra verktyg ge kunskap,
färdighet och redskap för att klara av sina olika uppgifter, samtidigt som det kan leda till ännu
mer svårigheter. IT och etik har nu fått mer utrymme och betydelse i skola, universitet, företag,
organisation och det privata livet. Varken IT eller etik är nu undviklig i vår vardag. IT kan å
ena sidan vara ännu som en överordnade auktoritet för dem som står vid heteronomins sida,
eller kan å andra sidan vara ett stödverktyg för dem som står vid autonomins sida.

2.2.6

Precisering

Efter genomgången av den teoretiska delen och inför den praktiska delen av rapporten ska vi
nu komma med några viktiga förtydliganden:
1- Syftet med ”Träning av etisk kompetens” är inte att ge eller förmedla utbildning och
träning av moral och moraliska värderingar, utan att ge och förmedla redskapen till
etisk reflektion över moraliska frågor.
2- Moral är våra värderingar, normer och attityder som ofta präglas av våra handlingar.
Etik är dock moralens teori med en reflektionsprocess. Etik är systematisk reflektion
över moral.
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3- ”Träning av etisk kompetens” ska skapa ett utrymme att agera etiskt, inte moraliskt.
3.1- Moraliskt agerande: Att handla i enlighet med värderingar, normer, principer eller
auktoritetsbestämmelse för att ha förmåga och möjlighet att ta ansvar, uppfylla plikter,
ställas till svars, vara omsorgsfull, vara likgiltig, etc.
3.2- Etiskt agerande: Att handla i enlighet med värderingar som vi systematiskt har
reflekterat över för att ha förmåga att fatta reflekterade beslut, att argumentera, att ha
känslomässig och kognitiv distans till egna och andras värderingar etc.
(Kronlid, 2009)
4- Hellre etiska än moraliska individer:
4.1- Dagens mer komplicerade vardag kräver ökat behov av etiska individer.
4.2- Etisk reflektion kan hjälpa oss att manövrera i vårt moraliska landskap, mot
abstrakta principer, generell kunskap och enbart värderingar.
5- ”Träning av etisk kompetens” ska skapa ett etiskt klimat med empati, mod, nyfikenhet,
tillit, omsorg, förståelse, autonomi, respekt och kunskap.
(Kronlid, 2009)
6- Fördelar med praktisk etisk reflektion:
6.1- Ger teoretisk och praktisk kunskap om moral och moraliska situationer.
6.2- Konkretiserar och spetsar till den etiska reflektionen.
6.3- Relaterar individens kunskap och moraliska erfarenheter och agerande till
vetenskaplig etisk kunskap.
6.4- Skapar ett rum för respektfulla samtal om moral (etiskt klimat)
6.5- Bidrar till individens moralutveckling
(Kronlid, 2009)
7- ”Träning av etisk kompetens” lägger tonvikten på det autonoma tänkandet i dess olika
moment:
7.1 Etisk uppmärksamhet
7.2 Autonomt och heteronomt tänkande
7.3 Autonomt tänkande (Matris)
7.4 Autonom och heteronom argumentation
7.5 Autonom regelkonstruktion
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3

IT-stöd för träning av etisk kompetens

Detta avsnitt handlar om processen för utformning och genomförande av IT-stödverktyget för
träning av etisk kompetens. Denna process utgår i princip ifrån krav och förväntningar av detta
verktyg, prototyp och tillämpning av lärplattformen Moodle, på vilken stödverktyget
konstruerats. Vi börjar med att beskriva Moodle.

3.1

Moodle

Moodle är en lärplattform eller en utbildningsplattform, en webbaserad programvara för
administration, genomförande och uppföljning av kurser och andra lär- verksamheter på skolor
och universitet. Vi skulle konstruera ett stödverktyg på Moodle som skulle lämpa sig för
träning av etisk kompetens i enlighet med de teoretiska och tekniska krav som detta projekt
ställt på stödverktyget.

3.1.1

Vad är Moodle?

Moodle konstruerades av australiensaren Martin Dougiamas, en webbkursadministratör vid
Curtin Universitet för Teknologi i Australien. Han beslutade att göra en enklare modell som ett
resultat av missnöje med kommersiell programvara, vilken på universitet användes.
Moodle är en lärplattform för att bedriva webbaserade kurser och utbildningsverksamheter,
dvs. en virtuell lärmiljö, (VLE; Virtual Learning Environment), som kan användas för såväl
campusstuderande som distansutbildning. Namnet Moodle är en förkortning av Modular
Object- Oriented Dynamic Learning Environment.
Moodle bygger på Webb 2.0, den nya generationens webbsidor, där användare tillsammans kan
fylla på innehållet i förprogrammerat ramverk. Moodle ger tillgång till bl.a. diskussionsforum,
kursmaterial, digital portfolio och ett antal andra praktiska moduler för olika funktioner och
aktiviteter, som behövs för att på ett heltäckande sätt bedriva kurser och utbildningar.
Moodle är upphovsrättsskyddat och distribueras som en öppen källkod programvara med
friheten att gratis ladda ner, använda, ändra, skapa nya funktioner, modifiera och utveckla
koden och t.o.m. distribuera programmet, förutsatt att man i sin tur ger ut koden till andra, inte
ändrar eller raderar den ursprungliga licensen eller upphovsrätten och tillämpar samma licens
på det egna arbetet. Källkoden och alla andra material, dokumentationer, hjälp och support,
installationer, kurser och resurser finns tillgängliga på Moodle.org.(Moodle, 2009)
Moodle har utformats med pedagogisk teori och bygger i första hand på social konstruktivism
för att stödja lärande. Moodle har en modulär design, vilket betyder att systemet byggs upp
med moduler eller sektioner alltefter olika tillämpade uppgifter och aktiviteter.
Moodle drivs på en server med stöd av det skriptbaserade programmeringsspråket PHP och
databasen MySQL. Moodle är skriven och implementerad i webbprogrammeringsspråket PHP
och fungerar på de flesta operativ systemen, såsom Unix, Linux, Windows och Mac, utan
problem.
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3.1.2

Moodles arkitektur

Moodles arkitektur är utbyggd från två grundläggande komponenter: PHP- motorn och en
MySQL- databas. PHP- motorn är ansvarig för att skapa och administrera online-kurser samt
att manipulera innehållet i databasen. Dessutom är PHP- motorn ansvarig för gränssnittet på
systemet. Databasen används för att lagra allt innehåll som måste ges genom onlineplattformen. Både PHP- motorn och databasen vistas på webbservern, vilket eliminerar behovet
av att installera en klient. (Abo, 2009)

3.1.3

PHP- webbprogrammering

Moodle är skriven och implementerad i webbprogrammeringsspråket PHP och fungerar utan
problem på de flesta operativ system, såsom Unix, Linux, Windows och Mac. PHP är ett
verktyg för att skapa dynamiska och interaktiva webbsidor. PHP är grattis och lätt att komma
igång med. Dessutom finns det massor med sidor vars syfte är att hjälpa PHP-programmering.
PHP stödjer många databaser, bland annat MySQL, MSQL, Oracle, PostgreSQL. PHP är skript
språk vilket betyder att koden ligger inbäddad i HTML i ett dokument. När ett dokument
(webbsida) efterfrågas körs ett program på servern igång och översätter PHP- koden till det
som ska göras.
Att programmera PHP handlar mer om interaktivitet på Internet och att bearbeta information
från användare. PHP är ett sätt att göra ett gränssnitt till webbsidor, där information genom ett
grupparbete bearbetas och administreras. Andra exempel på PHP-programmering är kursportal,
forum, privat hemsida och interna nät på ett företag. (webbprogrammering, 2010)

3.1.4

Varför valde vi Moodle?

Anledningar till att vi valt Moodle är bl.a. att:
1- Moodle passar bra till att skapa och bedriva lär- och träningskurser och
utbildningsverksamheter på nätet.
2- Arbetet på Moodle blir lättare och lovande då man har en stor möjlighet att överallt
kommunicera med massa andra ”Moddlare” på nätet.
3- Man kan autentisera sig mot en intern användar- databas, imap, pop3, nntp eller så
använder man e-postbaserad autentisering, viket betyder att användaren får ett lösenord
skapat och skickat till den e-postadress som personen angivit.
4- Säkerhetstänkandet inom Moodle anses vara högt. Alla formulär kontrolleras och alla
cookies är krypterade.
5- Moodle har olika hjälpfunktionen som till exempel stöd vid redigering.
6- Moodle rapporterar om kommande händelser såsom uppgifter, diskussionsinlägg,
uppdateringar, etc.
7- Lärare/administratör kan avgöra graden av inblandning (läsa, skriva eller skicka
anonymt) för studenter. Inlägg kan innehålla bifogade filer eller bilder i olika format.
8- Moodle gör en lista på alla aktiviteter som finns skapade inom en kurs och gör en
länklista på dessa som studenten kan klicka på för snabb åtkomst.
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9- Moodle erbjuder möjligheter för administratören att importera språksystemet, och skapa
nya språkpaket på sin hemsida. Det finns för närvarande 85 språkpaket på Moodles
hemsida.
10- Moodles gränssnitt, för att skapa kursinnehåll, är enkelt att använda med en
WYSIWYG- redigerare (What You See is What You Get). Användningen av denna
redigerare gör att man slipper behovet av konsulter för att utbilda lärare ett
internetspråk som Hyper Text Markup Language (HTML), vilket avsevärt minskar tid
som krävs för att skapa kursinnehåll.

3.2

Krav på stödverktyget

Kraven på stödverktyget grundas på användargrupper och deras krav på detta verktyg.

3.2.1

Användargrupper

Stödverktyget är avsett för akademiska ändamål och därmed består användarna av två grupper,
vilka genom plattformen arbetar kring etiska aspekter:
1. Lärare och forskare i skolor och vid universitet, ofta med administrativa behörigheter
2. Studenter, försökspersoner och andra medlemmar än lärare och forskare i
forskningsgrupper
Grupp 1 av användarna ska ofta ha administrativa behörigheter. De kan hantera och bedriva
sina uppgifter gällande den etiska verksamheten, träning av etisk kompetens. De ska till
exempel kunna lägga upp material på plattformen, bedriva föreläsning, test, diskussion,
överföring, grupp upp- och tilldelning, kommunikation, utvärdering, frågeställning och bra
möjlighet för ”feedback”.
Grupp 2 av användarna ska kunna logga in i systemet. De kan vara med aktivt i träning av etisk
kompetens och får möjligheten att delta i diskussionsforumen, medverka och reflektera över
diskussionsämnen gällande olika etiska aspekter.

Moodle

Admin
(lärare, tränare,

…)

Stödverktyg
för
träning av etisk
kompetens

Lärande
(student, …)

Figur 1: IT-stöd för träning av etisk kompetens
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3.2.2

Kraven

Utgångspunkten för kraven på systemet är att vi genom detta projekt skall konstruera ett
webbaserat stödverktyg avsett för träning av etisk kompetens.
I och med att stödverktyget skapas genom plattformen Moodle, fokuserar vi här på de krav och
önskemål som projektet ställer och förväntar sig av detta verktyg, då tekniska krav på
plattformen för att vara helt precis i utvecklingen av stödverktyget, hör samman med Moodle.
En mer formell kravspecifikation med både funktionella och icke-funktionella krav hittas i
bilaga A.

Det Moodlebaserade stödverktyget skall vara sådant att:
1- Användarna kan registrera sig på träningsverktyget.
2- Användarna kan logga in i träningsverktyget.
3- Innehållmässigt tillämpas och avses för träning av etisk kompetens.
4- Utseendemässigt tillämpas och utformas för träning av etisk kompetens.
5- Träningen av etisk kompetens delas, tillämpas och genomföras i följande steg:
•
•
•
•
•

Etisk uppmärksamhet
Autonomt och heteronomt tänkande
Autonomt tänkande (matris)
Autonom och heteronom argumentation
Autonom regelkonstruktion

6- Träningen är i dess olika etapper helt diskussionsbaserad.
7- Till varje avsnitt skall det för användare finnas tydliga och tillräckliga instruktioner.
8- Ett e-postbaserat systemmeddelande skall finnas.
9- Användarna kan följa händelser i träningen via nyhetsforum.
10- Två parter kan kommunicera via dialog.
11- Deltagarna kan via chatt kommunicera i realtid.
12- Användarna kan skicka eller lämna in sina uppgifter.
13- Varje diskussionsforum inleds med en post som innehåller instruktioner och
diskussionsämnet.
Gemensamt gäller för alla övningarna:
•

Syfte: Att stimulera och öka den etiska kompetensen hos såväl individen som
organisationen att vid moraliska situationer eller moraliska dilemman göra det
bästa valet och fatta ett så bra beslut som möjligt.

•

Instruktion: Övningarna är sammanhållna och genomförs systematiskt steg för
steg, då en övning kan vara en förutsättning eller ett underlag för en nästa.
Däremot är detta bara en rekommendation och man kan självklart göra övningen
eller övningarna efter sitt intresse och sin inriktning.

•

Teori: Begreppen autonoma och heteronoma förhållningssätten är centrala under
alla och olika nivåer av övningarna med fokus på att utmärka skillnaden mellan
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dessa sätt att tänka, analysera, argumentera, göra val och fatta beslut. Det
autonoma tänkandet belyses särskilt med avsikt vid instruktion och struktur av
övningarna i den mening att i jämförelse med det heteronoma tänkandet och vid
etiska situationer beskriva och betona det som ett bättre sätt att bemöta och
hantera etiska problem. Övningarna ska stimulera och provocera just det
autonoma agerandet vid etiska dilemman.
•

3.3

Uppgift: Det är framförallt egna och verkliga upplevelser och uppfattningar som
prioriteras att via övningarna arbeta med. Varje diskussion inleds med en post
som ska väcka användarnas reflektioner över saken i fråga.

Prototyp

Efter förändringar under arbetets gång åsyftar den enkla pappersprototypen (lofi- prototyp) av
stödverktyget här några exempel på träningen av etisk kompetens.

Fig.2: Etisk uppmärksamhet – etiska implikationer

Fig. 3: Heteronomt och autonomt tänkande - övningsblad
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Fig.4: Heteronomt och autonomt tänkande – diskussion

3.4

Komma i gång

I detta avsnitt beskriver vi hur stödverktyget på Moodle tillämpats. En användarmanual och
några exempelbilder av systemet som hittas i bilagorna B respektive C, kompletterar till detta
avsnitt.

3.4.1

Stödverktyget på Moodle

Vi installerade först Moodle på våra datorer eller vår lokala webbserver, dvs. ”localhost” som
tilldelas IP-adressen 127.0.0.1 i IPv4 eller i IPv6. Sedan skapade vi en kurs eller vad som vi
menar, ett stödverktyg. Tillämpningen och utvecklingen av stödverktyget utfördes både
innehållsmässigt och utseendemässigt i enlighet med kravspecifikationen och prototypen.
Verktyget hat försetts med många funktioner som var och en uppfyller vart och ett av kraven på
stödverktyget, genom att välja och tillämpa relevanta resurs- och aktivitetsmoduler. Dialog,
chatt, opinionsundersökning, färdig enkät, lektion, question creation, realtime quiz, test,
uppgiftshantering och forum är några exempel på aktivitets moduler som nu på stödverktyget
är tillgängliga men inte i bruk för närvarande. Den mest aktuella och användbara
aktivitetsmodulen för stödverktyget är nu forumNG, ett alternativ till den standard modulen
forum. Trotts att forumNG är en s.k. pilotverson, skulle vi ändå, p.g.a. dess tilldragande extra
funktioner, använda och testa det. Här är några av dessa funktioner som skiljer sig från det
befintliga Moodle forumet:
Avancerade DHTML/AJAX (dynamisk webbsida) stöd i diskussionen sida, som gör att du
kan svara på, redigera, hastighet, och radera inlägg utan att lämna sidan .
• Unika (endast) Diskussion Visa som kombinerar fördelarna med ”nästlade” och datum relaterade åsikter, det är en kapslad uppfattning, så du kan se diskussionen struktur, men
med undantag för olästa inlägg (och deras närmaste föräldrar), inlägg är " kollapsade "Till
en kort sammanfattning, så du inte behöver bläddra igenom högar av skräp för att komma
till olästa inlägg. Utöka ett inlägg är ett klick bort .
• Administrativa förbättringar såsom möjligheten att slå samman diskussioner
• Den grad system har vänlig stjärna grafik och kan användas för att klassificera eller utan
betyg.
(Moodle, 2009)
•
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3.4.2

Träning av etisk kompetens

Träningen av etisk kompetens har strukturen att utföras genom några specifika och
konstruktiva övningar i olika etiska aspekter. För alla dessa övningar, förutom den första,
redovisas gemensamt instruktioner som ofta består av definitioner, syfte, verktyg och
tillvägagångssätt, vilka står i den inledande allmänna diskussionen för varje övning.
Övningarna utförs via diskussioner i olika diskussionsforum. Deltagarna förväntas ett aktivt
och autonomt medverkande och reflekterande i dessa diskussioner.

Figur 5: Träning av etisk kompetens steg för steg
3.4.2.1

Etik

Detta är ett förberedande avsnitt. Deltagarna introducerar genom en allmän diskussion i etik
och etiska frågor. Viktiga och centrala begrepp såsom etik och moral, moraliska dilemma, att
etiskt fatta beslut, autonomi och heteronomi och etisk kompetens tas upp i diskussionen som
kan ge deltagarna förkunskaper och grunder till att följa diskussionen i varje övning på ett
effektivt och reflekterande sätt.

Fig.6: Allmän diskussion om etik
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3.4.2.2

Etisk uppmärksamhet

Deltagarna diskuterar först om betydelsen av etisk uppmärksamhet. Då ska deltagarna vara
medvetna om moraliska problem i sin vardag och utskilja etiska implikationer ur sina
vardagliga företeelser.
Efter den allmänna diskussionen fortsätter deltagarna arbeta med etisk uppmärksamhet genom
två uppgifter, etiska implikationer och positiva och negativa begrepp.

Fig.7: Etisk uppmärksamhet
3.4.2.2.1

Etiska implikationer

Med etiska implikationer menar att deltagarna ska skriva en lista av verkliga situationer och
förhållanden som inte har några etiska implikationer. Deltagarna diskuterar sedan om listorna.
Exempel:
Nr Etisk implikation

Förklaring

1

Att äta frukost

2

Att skapa fred mellan
Israel och Palestina

Detta har ingenting att göra med miljögifter, djurindustri,
etik.
regnskogsavverkning, etc.
Det finns inga implikationer alls …
i detta.

3

…

…

3.4.2.2.2

Kommentar

…

Positiva och negativa begrepp

Nästa övning i etisk uppmärksamhet handlar om positiva och negativa begrepp. Deltagarna ska
skriva två så långa som möjligt listor, en med begrepp som är allra mest positiva för dem, t.ex.
fred, kärlek, respekt, etc. och en med begrepp som är allra mest negativa t.ex. krig, hat,
miljöförstörning, etc. Sedan ska deltagarna för varje av de positiva och negativa begreppen i
listorna skriva eventuella risker och motsatta följder. Deltagarna diskuterar sedan om listorna.
Exempel:
Positiva begrepp
idrott

Risker eller negativa aspekter
skador, avgift, sjukdom, förlust
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studera

tid, pengar sjukdom

egativa begrepp
avundsjuk
krig

Möjligheter eller positiva aspekter
konkurrens, motivering, utveckling
fred, utveckling, ombyggnation

3.4.2.3

Autonomt och heteronomt tänkande

I denna övning bekantar deltagarna sig med två centrala begrepp, nämligen heteronomi och
autonomi. Som bekant börjar de först med en allmän diskussion om dessa begrepp. Det är
väldigt viktigt att deltagarna här ha riktiga definitioner av dessa begrepp och förstå skillnaden
mellan autonomt och heteronomt förhållningssätten.

Fig.8: Autonomt och heteronomt tänkande
3.4.2.3.1

Moraliskt dilemma

Deltagarna tar sedan nästa steg i denna övning med autonomt och heteronomt tänkande genom
att arbeta med uppgiften moraliskt dilemma. Detta utförs genom ett övningsblad. Först tar de
upp ett exempel av ett moraliskt dilemma, hellre verkligt och angeläget, och definierar
konflikten i detta dilemma. Sedan fyller de i bladet under rubrikerna:
•

Reflexmässiga tankar (Dominerad av en automatisk tanke)
Det är här som man undviker att ta sitt ansvar att se eller ta itu med problemet.
Deltagarna ska skriva flera sådana sätt att tänka som skall vara oberoende av vilken
lösning till problemet de vill se.

•

Dogmatiska låsningar (Fixering vid en stor och viktig princip)
Deltagarna skriver här, gällande det aktuella problemet, de stora principerna som de
starkt tror på. Dessa principer är orsaken till att man har ett dilemma, då man inte kan
följa alla och koncentrerar sig endast på en av dem. Deltagarna ska skriva flera sådana
sätt att tänka som skall vara oberoende av vilken lösning till problemet de vill se.

•

Konkreta värden (Vem berörs och vilka är deras värderingar?)
Här är först viktigt att deltagarna identifierar alla som berörs av det moraliska
problemet (personer, grupper, organisationer, samhälle, miljö, etc.) och ständigt
ifrågasätter sina slutsatser. Det finns annars en risk att de utelämnar något som är
relevant. Vidare ska deltagarna undersöka dessa berörda parters värderingar, intresse,
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plikter, känslor etc., vilka är relevanta i det aktuella problemet. Deltagarna ska vara
kritiska och beredda att revidera sina slutsatser.
•

Handlingsalternativ och värden (Vad kan göras?)(Hur påverkas alla
värderingar?)
Deltagarna skriver här alla rimliga handlingsalternativ och deras effekter på de berörda
värderingarna i före rubriken.

Här är viktigt att deltagarna ständigt går tillbaka och reviderar listan med handlingsalternativ.
Exempel:
Du är VD på ett företag som fått uppdraget att utveckla ett system för personaladministrationer
på ett annat företag, där information av de anställda registreras. Bland några alternativ gällande
säkerhetsnivåer för detta system väljer din kund det billigaste och självklart mindre säkert.

Heteronomi

Autonomi

Reflexmässiga tankar(Dominerad av en
automatisk tanke)

Konkreta värden (Vem berörs och vilka är
deras värderingar?)

– Det kommer att bli en stor skandal.
– Det är kundens ansvar.
– Oroar dig inte! Det kommer att ordna sig.

– Vill jag stödja kunden?
– Är relation till min kund viktig?
– Bryr jag mig om min rykte eller ekonomi?

Dogmatiska låsningar (Fixering vid en stor och Handlingsalternativ och värden (Vad kan
göras?)(Hur påverkas alla värderingar?)

viktig princip)

– Människors integritet måste respekteras.
– Du bör alltid följa lagen.
– Företags rykte är viktigt.
– Kunde ska respekteras.

3.4.2.4

– Designa efter kundens önskemål?
– Följa sina egna planer?
– Förhandla mer?
– Ger upp?

Autonomt tänkande (Matris)

I denna övning får deltagarna fördjupa sig mer i diskussionen om det autonoma
förhållningssättet att tänka och hantera moraliska dilemman. Deltagarna har nu kunskaper från
föregående övningar och diskussioner om begreppet autonomi och därför förväntas vara mer
medvetna om skillnaden mellan den autonoma och den heteronoma principen att hantera
moraliska dilemman.

Fig.9: Autonomt tänkande (Matris)
”Autonomt tänkande strävar efter att skapa en heltäckande bild av den moraliska
problemsituationen. Autonomin är egentligen en matris där alla alternativa lösningar till det
moraliska problemet ställs systematiskt mot alla relevanta värden och intressen. Helhetsbilden
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som skapas genom kritiskt och systematiskt tänkande innebär att man får kontroll över
lösningen, att man blir medveten om sitt eget ansvar och att man har det bästa underlaget för
argumentation och dialog. Autonomin syftar på själva processen, inte på lösningen. Den är en
etisk kognitiv problemlösnings- och beslutsprocess som utgör grunden för den etiska
kompetensen." (Kavathatzopoulos, 2000)
Efter den allmänna diskussionen arbetar deltagarna med två uppgifter, övningsblad och
EthXpert.
3.4.2.4.1

Övningsblad

Övningsbladet är ett pappersbaserat verktyg som deltagare kan ladda ner. Deltagare får själva
välja att skapa ett sådant blad genom att rita en tabell när han/hon svarar på inlägget eller
bifoga en fil.
Exempel:
En man med mycket starka åsikter har en webbplats med nyheter och ett debattforum. Han
både fungerar som moderator samt personligen deltar i diskussionerna. När han inte håller med
inlägg i forum granska han dem, och ibland spårar IP-adress för olika användare för att
undersöka vilka personer som ligger bakom adresserna.
Autonom tänkande

Alla värden, intresse, plikter, känslor, behov för alla
inblandade parter
Användarens Forums rykte Sponsorer
Att följa
lagen
integritet
Alla rimliga En moderator Risker: Risker Risker: Risker Risker: Risker Risker: Risker
att sänka rykte att förlora
bestämmer vad att moderator att få olika
alternativa
han anser är rätt bryter själv användarnas om lagar bryts sponsorer om
lösningar
åsikter
det inte håller
lagen .
och
till problemet och deltar i
debatten
användarnas med forumets
Möjligheter: negligeras.
Möjligt om Möjligheter: integritet inte regler
bara
Möjlighet att respekteras. Möjligheter:
moderator
undvika att
Möjligheter: Möjligt att
följer lagen människor blir Möjligt att
påverka
moderator att
skadade eller människor
med liknande främja vissa
kränkta.
åsikter ändå åsikter.
gillar forumet.
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Användare
rapporterar
inlägg med
tveksamt
innehåll till
moderator

Risker: Risker Risker: Risker Risker: Risker Risker: Risker
för att få allt att ta bort
att förlora
att förlora
för många
användarnas användare
sponsorer om
rapporter
åsikter, även som gillar
det inte håller
eller, eller för de som kan moderatorns med forumets
få.
vara olagliga. inblandning. regler.
Möjligheter: Möjligheter: Möjligheter:
Möjligheter: Enskilt
Chanser för Chansen att få
Större chans användare kan ett bättre rykte nya sponsorer
att hitta inlägg rapportera ett för
som gillar
som inte följer glåpord mot användarinflyt forumets regler.
lagen.
sig själv.
ande.

Deltagarna diskuterar sedan genomförandet och resultatet av övningen genom övningsbladet.

3.4.2.4.2

EthXpert

EthXpert, ett program skrivet av Mikael Laaksoharju, är ett stödverktyg för strukturering och
systematisering avseende etisk analys. Verktyget har konstruerats för att stödja processen att
fatta beslut vid bemötandet av etiska problem, särskilt när det skapar större möjligheten för en
beslutfattare att göra sin analys ur ett holistiskt perspektiv. Beslutfattaren får således skapa en
uppfattning om etiska problem så fullständigt som möjligt samt skapa grund och struktur för att
nå bästa lösningar. (Kavathatzopoulos & Laaksoharju, 2009)
Det finns instruktioner för deltagarna om hur de kan använda och gå till väga med
stödverktyget EthXpert. Det krävs att java finns på datorn. EthXpert kan laddas och köras
externt och kan bifogas vid kommentarer.
Tillvägagångssätt
1- Formulera ett eget, verkligt och angeläget problem.
2- Identifiera alla berörda aktörer. För varje aktör som har en direkt
relation till problemet kommer troligtvis att finnas en tredje aktör
som kan påverka resultatet av beslutet.
3- Identifiera intresse för varje aktör. Det är viktigt här att tänka på ett
intresse som kan relatera och påverka ett annat.
4- Identifiera hur dessa intressen påverkar och påverkas av andra
aktörer. Sambandet kan aktivt påverka aktörer eller passivt
påverkas av dem. Det kan också gälla en ömsesidig relation. Ibland
uppfyllandet av ett intresse påverkar inte alla berörda parter, men
att svaret borde vara det sista alternativet.
5- Identifiera viktiga alternativ. Dessa alternativ är i sin egenskap
speciella och urskiljer sig från de andra.
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6- Anpassa ”beaktanden” (considerations) från ”intresseaktörer”
(interest-stakeholder) matris till ”intressealternativ” (interestoptions) matris. ”beaktanden” kommer inte att automatiskt
kopieras. I stället kommer intresserelationerna att stimulera
”beaktanden” för alternativen.
7- Definiera ett kompromissat alternativ för att ta itu med problemet så att
undvika oacceptabla negativa effekter.
(Kavathatzopoulos & Laaksoharju, 2009)
Exempel
En liten flicka, 4 år gammal, ramlar ner från trapporna när hon där lekte med sin boll. Hennes
föräldrar blir chockade. Flickan är medvetslös och ligger på golvet. Pappan lyfter henne upp
och medan mamman skriker och gråter, hjälper pappan att ta flickan till bilen och lägga henne i
den. Sedan kör pappan bara så fort som han kan, då han tror att detta är livsavgörande för
flickan. Han kör mot rött ljus, orsakar kaos och olycka i trafiken o.s.v.

Figur 10: EthXpert – Lägg till intressenter

Figur 11: EthXpert – Option, lösnings alternativ
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Deltagarna diskuterar sedan genomförandet och resultatet av övningen genom EthXpert.
3.4.2.5

Autonom och heteronom argumentation

En viktig och intressant diskussion är också hur man argumenterar ur ett autonomt respektive
heteronomt perspektiv. Deltagarna diskuterar först allmänt om begreppet autonom och
heteronom argumentation och sedan fortsätter de till nästa steg, het argumentationsdebatt.

Figur 12: Autonom och heteronom argumentation
Här är det viktigt att deltagarna lär sig skilja mellan det autonoma och heteronoma sättet att
argumentera för ett beslut som har moraliska konsekvenser. Den autonoma argumentationen
visar respekt och inbjuder motparten till dialog medan den heteronoma signalerar att inte lyssna
och att beslutet inte går att ifrågasättas.
I nästa steg genom het argumentationsdebatt fortsätter deltagarna att arbeta med autonom och
heteronom argumentation med syftet att klargöra skillnaden mellan det autonomt och
heteronomt sättet att argumentera.
3.4.2.5.1

Het argumentationsdebatt

Deltagarna arbetar i par eller i grupp och använder samma övningsblad som för autonomt och
heteronomt tänkande. Denna uppgift utförs i två steg. I första steget formulerar först den ena
personen/gruppen ett eget, verkligt och angeläget moraliskt problem och lämnar problemet till
den andra gruppen/personen som antar rollen av den instans som kan ge en lösning till det
moraliska problemet. Den andra gruppen fattar sitt beslut baserat på det autonoma
förhållningssättet att tänka medan den första personen/gruppen skriver under rubrikerna
“Reflexmässiga tankar” och “Dogmatiska låsningar” som stämmer med deras lösning de har
bestämt för.
I andra steg börjar den första personen/gruppen först med att meddela sitt beslut till den andra
personen/gruppen, utan någon förklaring, som nu också den andra personen/gruppen kräver.
Den första personen/gruppen ger den heteronoma argumentationen, först ur ”Dogmatiska
låsningar” och sedan ur ”Reflexmässiga tankar”. Den andra personen/gruppen ger dock sin
autonoma argumentation.
Det innebär att föra fram sitt resonemang sådant att t.ex.“ vi kunde göra A men det skulle
beröra värderingen B och skulle leda till konsekvens C, osv., så vi bestämde oss för X som
berör värderingen Y och har konsekvensen Z som är den minst dåliga alt. den bästa jämfört
med alla andra alternativ”. (Kavathatzopoulos, 2000)
Exempel
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En liten flicka, 4 år gammal, ramlar ner från trapporna när hon där lekte med sin boll. Hennes
föräldrar blir chockade. Flickan är medvetslös och ligger på golvet. Pappan lyfter henne upp
och medan mamman skriker och gråter, hjälper pappan att ta flickan till bilen och lägga henne i
den. Sedan kör pappan bara så fort som han kan, då han tror att detta är livsavgörande för
flickan. Han kör mot rött ljus, orsakar kaos och olycka i trafiken o.s.v.

Heteronomi (grupp/person 1)

Beslut

Argumentation

Reflexmässiga tankar (Dominerad av en
automatisk tanke)

Kör flicka till sjukhuset så Mitt barn får inte dö.
fort jag kan

Dogmatiska låsningar (Fixering vid en stor Alla har väll ansvar för Hälsa för mitt barn är
välmående av egna barn viktigare
och viktig princip)

Autonomi (grupp/person 2)

Beslut

Konkreta värden (Vem berörs och vilka är
Behöver ditt barn
deras värderingar?)

verkligen akutvård?

Handlingsalternativ och värden (Vad kan
göras?)(Hur påverkas alla värderingar?)

Ring efter ambulans

Argumentation
Det är kanske du och din fru
är panikslagna och flickan
är inte så allvarlig skadad
som ni tror.
Hälsa för barnet är viktig.
Trafiksäkerheten är också
viktig. I panik tillståndet blir
det svårt att kontrollera sitt
körsätt

Deltagarna debatterar genomförandet av övningen genom övningsbladet.
3.4.2.6

Autonom regelkonstruktion

I denna övning arbetar deltagarna med hur det går till att man vid moraliska problemsituationer
kan konstruera etiska riktlinjer och regler. Deltagarna tar först upp saken i fråga vid den
allmänna diskussionen och sedan arbetar de vidare med denna uppgift i nästa steg, den
praktiska uppgiften regelsamling.

Figur 13: Autonom regelkonstruktion
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Vid den allmänna diskussionen om autonom regelkonstruktion ska deltagarna diskutera hur
man kan skapa etiska riktlinjer på ett systematiskt och heltäckande sätt för varje situation där
moraliska problem kan uppstå.
3.4.2.6.1

Regelsamling

Deltagarna ska vid regelsamlingsprocessen beakta följande:
1. Det alltid risken att man utelämnar någon viktig verksamhetsaspekt. Regelbundna
analys och revideringar krävs för att minska denna risk.
2. Vid den autonoma regelkonstruktionen blir man uppmärksam på flera relevanta
värderingar och verksamhetsalternativ. Dessutom kan det bli så att man först upptäcker
konflikter senare i och under arbetets gång.
3. Reglerna ska vara detaljerade, konkreta och välanpassade till verkliga moraliska
problemsituationer.
4. Flera relevanta problemområden kan identifieras genom att involvera utomstående
klienter, berörda organisationer etc.
5. Tillgång till en aktuell regelsamling är möjlig genom att den autonoma
regelkonstruktionen ständigt tillämpas.
6. Våra åtgärder måste alltid respektera integriteten hos de anställda eftersom det är enligt
lagen, underlättar det interna relationer och samarbete, och ger säkrare planering av
verksamheten.
7.
Det finns dock en risk för lägre yrke flexibilitet, kränkning av arbetstagarnas och andras
rätt till information, och det kan vara också svårt att hantera interna konflikter öppet.
8.
Om vi inte bryr sig om integriteten för de anställda kan vi lättare anpassa och hantera
svåra affärssituationer.
9. Men det finns en stor risk för interna konflikter, dålig rykte, och svårigheter att anställa
nya medarbetare ...
(Kavathatzopoulos, 2000)

Exempel:

Du är VD på ett företag som fått uppdraget att utveckla ett system för personaladministrationer
på ett annat företag, där information av de anställda registreras. Bland några alternativ gällande
säkerhetsnivåer för detta system väljer din kund det billigaste och självklart mindre säkert.
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Autonom regelkonstruktion
Det
som
görs anställds
integritet
Det
som
Organisationens händer
handlande,
företagsrykte
åtgärder,
...
beslut, funktion Det
som
görs ...

Alla berörda värderingar, intressen, personer,
grupper, organisationer, samhälle, etc.
osv.
Ekonomi
Arbetsklimat Lagen
begränsad
flexibilitet
men säkrare
planering
...

bra, men svårt följer lagen men ...
att diskutera risk för
problem.
kränkning
...

...

...
...

Det
som
händer

4

Diskussion

Målet med detta examensarbete var att konstruera ett IT-stödverktyg för träning av etisk
kompetens och detta är uppnått. Ett väl fungerade webbaserat stödverktyg med titeln ”Träning
av etisk kompetens” konstruerades genom lärplattformen Moodle. Stödverktyget är nu anpassat
till att bedriva träning av etisk kompetens i dess olika etiska aspekter genom diskussionsforum.

4.1

Från teori till praktik

Vi har fått en större insikt inom det problemområde vi har fokuserat på. Vi upplevde att etik är
ett stort och komplicerat område med ”eviga frågor”. (Hansson, 2010) Dessutom upplevde vi
att se ”en moraliserad etik” vid den klassiska etiken som ofta beskriver moralen ur ett
filosofiskt, religiöst och abstrakt perspektiv, en passiv, beroende och tyst etik (Höglund, 2005).
En självständig, aktiv och kritisk etik ur ett mer konkret och praktisk perspektiv, som kan
ifrågasätta och reflektera över allt i livet, då det inte finns något som inte har etiska
implikationer i verkliga livet (Kavathatzopoulos, 2000), var meningen att efterfråga. Teorin
konkretiserades och preciserades från den klassiska till den praktiska etiken för att skapa det
teoretiska ramverket, i vilket begreppet etisk kompetens och dess viktiga förutsättning,
nämligen autonomi, definierades och utmärktes.
Etisk kompetens är förmåga och färdighet hos både individer och organisationer och består av
etisk medvetenhet och etiskt förhållningssätt. Etisk medvetenhet handlar om etisk kunskap,
kritiskt tänkande, analysförmåga och relevanta bedömningar. Etiskt förhållningssätt handlar om
systematisk reflektion över moral. Vid moraliska problemsituationer förhåller vi oss antingen
heteronomt eller autonomt. Heteronomt förhållningssätt är att vid moraliska problemsituationer
fatta beslut och gör val instinktivt, reflexmässigt, automatiskt, dogmatiskt, begränsat, enligt
tumregler (Boe & Marini, 2010), odemokratiskt och beroende av auktoriteter. Autonomt
förhållningssätt är däremot att vid svåra moraliska situationer fatta beslut och gör val
självständigt, systematiskt, kritiskt, analysiskt, holistiskt och demokratiskt.
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Vi anser att ett autonomt förhållningssätt är effektivare än ett heteronomt sätt att ta ställning till
moraliska dilemman, då beslutfattaren ser problemet utifrån många vinklar som hjälper till att
identifiera konkreta värden, såsom alla intressenter eller inblandade aktörer i problemet, samt
identifiera och ta upp alla handlingsalternativ och värden, alltså lösningar och hur dessa
lösningar påverkar alla värderingar. Däremot anser vi samtidigt att heteronomt förhållningssätt
är oundvikligt och ”naturligt”. Vi födds och växer upp med heteronomi och är i de flesta fall
mer heteronoma än autonoma. Det är först vid senare skede i livet och i takt med att vår
medvetenhet, våra kunskaper och vår erfarenhet ökar som autonomin blir aktuell och ändå
pendlar vi mellan heteronomin och autonomin. Medan heteronomi i många fall kan ge riktiga
lösningar, kan det inte ge effektiva lösningar i många andra moraliska problem och det är där
som det krävs att beslutfattaren har god etisk kompetens.
Baserat på detta teoretiska ramverk har ett webbaserat stödverktyg för träning av etisk
kompetens skapats. Bland några alternativ valdes lärplattformen Moodle att bygga
stödverktyget på. Anledningen till valet av Moodle var bl.a. att det fanns en möjlighet för
anpassning och integration av inlärnings kurser och verksamheter, en möjlighet för
kommunikation med massa andra ”moodlare”, högt säkerhetstänkande, fler antal moduler av
blockar och aktiviteter att välja i mellan och möjligheten för vidareutveckling av dess
funktionalitet tack vare att Moodles har öppen kod samt dess modulära strukturering.
Arbetet med konstruktion av stödverktyget på Moodle går ut på att en prototyp enligt
verktygets kravspecifikation först utvecklats. Både kravspecifikation och prototypen har under
tiden flera gånger reviderats iterativt. Parallellt med arbetet har vi lärt och utvecklat oss i
webbprogrammeringsspråket PHP, i vilket Moodle är skriven och implementerad. Vidare och
enligt prototypen har vi tillämpat stödverktyget med dess innehåll på Moodle. Användare av
stödverktyget kan logga in i systemet och delta i träningen av etisk kompetens. Metoden och
riktlinjer i denna träning är att användare av stödverktyget genom några genomgående och
specificerade övningar kan skaffa sig och höja sin etiska kompetens. Tabellen nedan visar
strukturen för dessa övningar.
Övning
Etik

Syfte
Skapa ett
teoretiskt
underlag

Etisk
Lära sig se de
uppmärksamhet etiska aspekterna
i verkliga
situationer samt
känna igen
moraliska
problem och
konflikter

Metod
Allmän diskussion
om etik och etiska
aspekter med fokus
på centrala begrepp
såsom moraliskt
dilemma, etisk
kompetens,
autonomi och
heteronomi, …

Verktyg
Diskussionsforum

Exempel
1) Vad är etisk
kompetens?
2) Kan man skaffa
sig och förbättra
sin etiska
kompetens?
3) …

1) Allmän
diskussion om etisk
uppmärksamhet
2) Att skriva en lista
med positiva
begrepp och risker
och negativa
aspekter av dessa

1)
Diskussionsforum
2) Tabeller

1) Vad innebär
etisk
uppmärksamhet?
2) Positivt
begrepp: Idrott <>
skador, avgift,
sjukdom, förlust
3) Negativt
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Autonomt och
heteronomt
tänkande

positiva begrepp
3) Att skriva en lista
med negativa
begrepp och
möjligheter och
positiva aspekter av
dessa negativa
begrepp
Lära sig att skilja 1) Allmän
mellan det
diskussion om
heteronoma och autonomt och
autonoma sättet heteronomt tänkande
2) Moraliskt
att tänka vid
dilemma
moraliska
problem

begrepp: Krig <>
fred, utveckling,
ombyggnation

1)
Diskussionsforum
2) övningsblad

Autonomt
tänkande
(Matris)

Lära sig skapa
en grund för att
lösa konkreta
moraliska
problem

1) Allmän
diskussion om
autonomt tänkande
(Matris)
2) Övningsblad
3) EthXpert

1)
Diskussionsforum
2)
Övningsblad
3) EthXpert

Autonom och
heteronom
argumentation

Lära sig skilja
mellan det
heteronoma och
autonoma sättet
att argumentera
för ett beslut
som har
moraliska
konsekvenser

1) Allmän
diskussion om
autonom och
heteronom
argumentation
2) Het
argumentationsdebatt

1)
Diskussionsforum
2) Övningsblad

Autonom
Lära sig ett sätt
regelkonstrukti att kunna skapa
on
etiska riktlinjer

1) Allmän
diskussion om
autonom regelkonstruktion
2) Regelsamling

1)
Diskussionsforum
2) Övningsblad

1) Vad innebär
autonomi och
heteronomi?
2) Moraliskt
dilemma: ett barn
eller en vuxen, din
katt eller din hund
…
1) Vilket är och
hur genomförs
processen för ett
autonomt
matristänkande?
2) Övningsblad
och EthXpert:
kompromiss eller
krig mot Irans
kärnenergiprogram
1) Vad är det för
skillnaden mellan
autonom och
heteronom
argumentation för
ett beslut?
2) En mamma,
som i brist av
pengar, stjäler
medicin åt sitt kära
barn som ät sjuk.
1) Diskutera
processen för
autonom regelkonstruktion
2) Patientjournal

Strukturen för träning av etisk kompetens i dess varje steg (Kavathzopoulos, 2000)
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4.2

Utvärdering

Vi anser att IT-stödverktyget för träning av etisk kompetens överensstämmer med dess
gällande kravspecifikation och därmed är verifierat. Däremot är det första exemplet av
verktyget och det är ännu inte i bruk och inte är heller kontrollerat av en tredje part och därför
är inte validerat.
Spårbarhet uppfylls mellan verktyget och dess kravspecifikation men saknas mellan verktyget
och dess användare. Vi kan inte fastställa och garantera ett godkännande av ändamålsenlighet
med användare av verktyget innan det har används i stor omfattning.
Träningsverktyget saknar dessutom en funktion för mätning av etisk kompetens eller autonomi
och kan därför inte garantera resultatet av utförda övningar.
Systemet, med både Moodle och verktyget, halkar ibland ut för att utföra sina uppgifter och är
därmed inte konsekvent. Det finns till exempel inte interna funktioner för olika övningsblad i
systemet, och inte heller internt stödprogram som i vårt fall EthXpert. Detta leder till en viss
svårighet vid övningarna då användare blir tvungen att ladda in och arbeta med dessa externa
filer medan han eller hon är inne i något diskussionsforum.
För övningen autonomt tänkande (Matris) räcker stödprogrammet för beslutfattare EthXpert
och användning av övningsblad är inte nödvändig. Vid övningen autonom och heteronom
argumentation finns vaga instruktioner och ett övningsblad som inte är anpassat. Vi anser att
det skulle vara bättre om vi tillämpat två olika övningsblad av den form som vi föreslagit vid
denna övning. Övningen autonom regelkonstruktion är omfattande och kan inte utföras vid ett
uppgiftstillfälle som andra övningar. Denna övning skulle vara bättre att utföras som ett
projektarbete.
Angående tidigare arbete med etisk kompetens kan vi här påpeka två intressanta projekt, alltså
”A Web-Based Questionnaire of Ethical Skills, (Nicoli, 2008)” och ”Ethicking - Dealing with
Ethics (Laaksoharju, 2008)”. Det senare är fortfarande under utveckling.
Syftet med dessa projekt är att stimulera, förbättra och mäta etisk kompetens hos användare av
deras verktyg. Nicolis företagsinriktade projekt baseras på att konstruera ett webbaserat
frågeformulär, där användare ges ett moraliskt dilemma och åtta lösningsalternativ. Beroende
på vilka och hur många alternativ som användaren har valt, kan användarens nivå av etisk
kompetens mätas. Detta frågeformulär kan användas i olika tider. Laaksoharjus
spelvänliginriktade projekt baseras på att generera en simulator, var tänk fungera som en
plattform. I denna simulator uppmuntras användare att spela rollen av allsmäktig domare och
lagstiftare och fatta beslut när moraliska dilemman i simulatorn uppstår. Antalet symptom på
autonomi avgör här nivån på användarens etiska kompetens.
Det finns många skillnader mellan vårt projekt och dessa projekt. Syftet med dessa projekt är
att såväl stimulera som att mäta etisk kompetens, något som skiljer sig från vårt projekt där det
inte var meningen att skapa mätbarhet i verktyget. Nicolis projekt är tillämpat för användare på
företag och affärsområde medan Laaksoharjus simulator passar till spelintresserade barn och
ungdomar. Vårt stödverktyg kan däremot täcka ett bredare spektrum av användare. Den största
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fördelen med vårt projekt är genomförandet av övningar i olika diskussionsforum. Istället för
att tvinga användarna att välja och följa systemets förutbestämda val, kan de både självständigt
och i grupp diskutera självvalda etiska aspekter. De kan vara kreativa och utan omgivningens
intryck reflektera över moraliska problem och med hjälp av ett autonomt sätt försöka komma
på alla lösningsalternativ.

4.3

Framtida arbete

”IT-stödverktyg för träning av etisk kompetens” är vår första version. Några förslag och
rekommendationer för vidareutveckling av verktyget baseras i första hand på vår utvärdering
av produkten:
1) Förse verktyget med en funktion eller ett verktyg för mätning av etisk kompetens. Tre
vanliga skriftliga prov, ett i början, ett i mitten och ett i slutet av träningen är ett sätt att
spåra nivån av användarnas etiska kompetens.
2) Förse verktyget med ett etiskt frågeformulär och ett etiskt spel. Ett förslag är att
integrera Nicolis och Laaksoharjus produkt in i vår produkt. Detta skulle göra att
verktygen kompletterar varandra på ett bra sätt. Produkten av denna blandning blir en
webbsida för träning av etisk kompetens med betydlig större möjlighet för användare att
testa sin etiska kompetens på olika sätt.
3) Förse verktyget med interna funktioner för olika övningsblad. I dagsläget laddar
användaren in detta övningsblad i verktyget. Dessa övningsblad kan t.ex. programmeras
som nya moduler i Moodle.
4) Förse verktyget med ett stödprogram för beslutsfattare, som t.ex. EthXpert. Det kan
också programmeras i Moodle.
5) Förse verktyget med ljud- och video kommunikationer. Det är säkert en viktig
förutsättning för en effektivt fungerande interaktion och kommunikation i realtid.
Moodle har en stor möjlighet att erbjuda moduler för ljud- och video kommunikationer.
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6

Bilagor

Bilaga A (Kravspecifikation)
Anvisningar
1. Kravspecifikationen innefattar både funktionella och icke-funktionella krav.
2. Kraven delas i två typer som skall- och bör krav.
3. Källan för insamling av kraven är dels genom diskussioner med projektledarna
(handledarna) och dels genom inspiration av liknande plattform som till exempel
”pingpong”.
4. Kraven skrivs i tabeller med kolumner:
4.1 ”Nr” som är ett unikt identitetsnummer till varje krav (spårbarhet).
4.2 ”Typ” som menar skall eller bör krav.
4.3 ”System” som syftar på några utvalda övergripande krav på hela systemet, alltså både
Moodle och stödverktyget. Således specificeras här ”stödverktyg” alla krav som
projektet ställer till systemet för ett webbaserat stödverktyg där man kan träna i olika
etiska aspekter.
4.4 Uppfyllande värden ”+” som betyder uppfylls, ”/” som betyder uppfylls delvis eller
osäkert och ”-” som betyder uppfylls inte.
4.5 ”Beskrivning” som beskriver varje krav.
Funktionella krav
System
Stödverktyg
4.1 Skall System
4.2 Skall System
4.3 Skall System

Uppfyllelse

4.4

Bör

System

x

4.5

Skall System

x

4.6

Bör

4.7

Skall System

4.8
4.9

Skall System
Skall System

x

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

Bör
Bör
Bör
Bör
Bör
Bör

x
x
x
x
x
x

r

Typ

+
x
x
x

System

System
System
System
System
System
System

/

x
x
x

Beskrivning

Systemet skall vara webbaserat.
Användare skall kunna logga in i systemet.
Användare skall kunna välja mellan språk (svenska
eller engelska).
Användare bör kunna att genom systemet kontakta
systemansvarig/a för stödverktyget.
Det skall gå att skapa och lägga upp etikverksamheter
(kurs, seminarium, projekt, forskning,
diskussionsforum) på systemet.
Det bör finnas verktyg för att kunna presentera
etikverksamheter med översiktig struktur.
Det skall gå att kombinera objekt till en övning som
kan genomföras interaktivt.
Det skall vara möjligt att dela in deltagarna i grupper.
Det skall gå att lägga upp etiska läromaterial eller
träningsmaterial (artiklar, uppgifter, frågeformulär,
blankheter, …)
Läromaterial bör kunna sparas.
Läromaterial bör kunna skrivas ut.
Läromaterial bör kunna flyttas.
Läromaterial bör kunna redigeras och återanvändas.
Läromaterial bör kunna skickas.
Det bör vara möjligt att studenten ha sin egna
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4.16

Skall System

x

4.17
4.18
4.19

Skall System
Skall System
Skall System

x

4.20

Bör

Stödverktyg x

4.21

Bör

Stödverktyg x

4.22

Bör

Stödverktyg x

4.23

Skall Stödverktyg x

4.24

Skall Stödverktyg x

4.25

Skall Stödverktyg x

4.26

Skall Stödverktyg x

4.27

Skall Stödverktyg x

4.28

Skall Stödverktyg x

x

översiktiga mapp (user view).
Systemet skall ha och ge möjligheten för
diskussionsforum.
Systemet skall visa upp senaste aktiviteter.
Systemet skall visa upp kommande aktiviteter.
Systemet skall agera, visa upp/skicka felmeddelande
vid fel och problem.
Stödverktygets webbsida bör heta ”Träning av etisk
kompetens”.
Stödverktyget skall inleda med en välkomst sida på
första sidan, där syftet med stödverktyget beskrivs.
Träningen bör inleda med avsnittet ”Introduktion”,
som innehåller ”Anvisning”, ”Om etik”, ”Ord- och
begreppslista”, ”Frågebanken”, ”Nyhetsforum”,
”Forum” och ”Dialog”.
Träningen skall bestå av sektionerna ”Etisk
uppmärksamhet”, ”Autonomt och heteronomt
tänkande”, ”Autonomt tänkande (Matris)”, ”Autonom
och heteronom argumentation” och ”Autonom
regelkonstruktion”.
Varje sektion skall inledas med avsnittet ”Uppgift”, i
vilket beskrivs definitionen, syftet och instruktionen
av varje träning.
Användare skall kunna lämna in/skicka sina svar på
eller lösningar av uppgiften i varje träning.
Användare skall kunna att i varje träning och i ett
diskussionsforum diskutera om träningen.
Till träningarna ”Autonomt och heteronomt
tänkande”, ”Autonomt tänkande (Matris)”, ”Autonom
och heteronom argumentation” och ”Autonom
regelkonstruktion” skall användas ett övningsblad.
Till träningen ”Autonomt tänkande (Matris)” skall
användas verktyget ”EthXpert”.

Icke-funktionella krav
r
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5

Uppfyllelse Beskrivning
System
Stödverktyg + / Skall System
x
Systemet skall följa standarder för användbarhet och
Stödverktyg
tillgänglighet sådant att risken för användarmisstag
blir låg.
Skall System
x
Det skall vara lätt att använda systemet.
Stödverktyg
Skall System
x
Systemet skall underlätta samarbete.
Stödverktyg
Skall System
x
Det skall vara lätt att förstå (lära sig) systemet.
Stödverktyg
Skall System
x
Tidsmässigt skall systemets prestanda vara

Typ
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5.6

Skall System
Stödverktyg

x

Bör

x

System
Stödverktyg

5.8

Skall System

5.9

Bör

System

x

5.10

Bör

System

x

5.11
5.12
5.13

Skall System
Skall System
Skall System

5.14
5.15
5.16

5.18
5.19
5.20

Bör System
Skall System
Bör System
Stödverktyg
Bör System
Stödverktyg
Bör System
Bör System
Skall System

5.21
5.22

Bör
Bör

System
System

x
x

5.23
5.24

Bör
Bör

System
System

x
x

5.25

Skall System

x

5.17

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

acceptabelt.
Införandet av systemet skall resultera i att hjälpa
användaren att förbättra sin etiska förståelse och
kompetens.
Systemet bör följa och anpassa sig till standarder för
legala aspekter avseende upphovsrätt till producerat
material, offentlighets princip, uppsikts skyldighet,
behandling av personuppgifter och personer med
skyddad identitet.
Systemets användargränssnitt skall så långt som
möjligt ha utformats enligt allmänna standarder och
riktlinjer.
Systemet bör vara anpassat till personer med
funktionsnedsättning.
Systemet bör vara anpassat till personer med läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi.
Texter skall kunna visas på svenska.
Texter skall kunna visas på engelska.
Europeiska teckenset som unicode skall kunna tolkas i
alla typer av texter.
Det bör finnas möjligheten att användas metadata.
Systemet skall medföljas av en systemdokumentation.
En sammanhängande hjälptext bör finnas online på
svenska.
En sammanhängande hjälptext bör finnas online på
engelska.
Felmeddelanden bör visas på svenska.
Felmeddelanden bör visas på engelska.
Systemet skall ha möjligheten att upprätthålla
användarkonton med olika behörighetsprofiler.
Det bör upprätthålla gästkonto.
Systemet bör vara flexibelt gällande behörighets
hantering till objekt såsom att läsa, skriva, skapa, ta
bort eller inga rättigheter.
Systemet bör byggas upp av moduler.
Moduler som läggs till bör implementeras och
integreras i befintlig struktur.
Administratören skall lägga information inför och
under det etiska projektet.
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Bilaga B (Manual för Moodle)
Här redovisas en användarmanual anpassad till stödverktyget för träning av etisk kompetens, i
vilken beskrivs hur användarna kommer igång och arbetar på Moodle.
Skapa ett nytt användarkonto
Kursdeltagare börjar med att skapa ett nytt konto (se fig.1). Som standard sker detta via e-post
bekräftelse. Ett meddelande skickas från Moodle efter att deltagaren har fylld i
anmälningsformuläret.

Fig.14: Inloggning

Fig.15: Skapa ett konto
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Ett e-postmeddelande skickas automatisk från Moodle server där kursdeltagare begärts att
svara på genom att klicka på länken i meddelandet. Då dyker upp Moodles webbsida.

Fig. 16: Ämnedispositions sida
Kursdeltagare kan få tillgång till en kurs från nästan alla webbläsare, såsom Internet Explorer,
Mozilla, Firefox, Safari, Google chrome och så vidare.
Hemsida indelas i tre block (se figur 16). Ett block i mitten som innehåller information om ev.
kurser som finns och två sidoblock. I den högra ser du till exempel kommande händelser,
senaste aktivitet, osv. på den vänstra sidan ser du till exempel aktiviteter som ingår i kursen,
möjligheten att redigera sin profil, osv.
Personliga inställningar
Redigera din användarprofil
Kursdeltagare kan komma åt sin användarprofil genom att klicka på sitt namn eller sin bild. Är
det för första gången deltagaren loggar sig in, bör kursdeltagare börja med att kontrollera och
fylla i användarprofil. Klicka på redigera profil och sen fyll i blanketten. Observera att andra
användare kan ser din profil.
Det finns en knapp för avancerade inställningar ifall man vill lägga mer information om sig
själv som till exempel telefonnummer, skype eller msn messenger ID osv.
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Fig.17: redigera profil
I rutan sammanfattande e-postmeddelande ställer du in hur du vill ta emot e-postmeddelanden
från forum som du prenumererar på.
Det finns tre olika variationer:
i. Ingen sammanfattning innebär att du får ett enskilt e-postmeddelande per
inlägg i ett forum varje gång någon skriver ett nytt inlägg (eller svarar på
ett föregående inlägg) i ett forum du prenumererar på.
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ii. Komplett innebär att du en gång per dygn får ett e-postmeddelande med
alla inlägg som gjorts under dygnet, från forum som du prenumererar på.
iii. Ämnen innebär att du en gång per dygn får ett e-postmeddelande med
enbart rubrikerna på de inlägg som gjorts under dygnet, från forum som
du prenumererar på.
De två sistnämnda varianterna är alltså som att få ett mer eller mindre detaljerat nyhetsbrev
från forumen i dina kurser.
Hur använder man forum
Forumen fungerar som kommunikationsplattform mellan dig, instruktören och de andra
deltagarna på kursen eftersom det gör att användare kan skicka meddelanden och svara på
varandras bidrag. De kan användas också som en anslagstavla.
Kursdeltagare kan inte starta nya ämnen i det forum som kallas Nyheter, och som alltid finns
på varje kursplats. Där kan de bara svara på ämnen startade av kursledare. Det är kursdeltagare
själv som väljer att prenumerera på ett forum.
Notera att i vissa forum kursdeltagare inte kan själv bestämma om han/hon ska prenumerera på
eller inte, beroende på inställningar från kursadministratören/läraren.
När du deltar i ett forum ska du klicka på forumets namn. Sedan visas en lista med en kort
beskrivning av ett eller flera ämne.

Fig. 18: forum
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Hur skriver man ett nytt diskussionsämne?
När kursdeltagare vill starta ett nytt ämne kommer hon/han in på en redigerings sida som ser ut
som figuren nedan (se Fig.5). Han/hon börjar med att namnge sitt inlägg vid rubriken ”Ämne”.
Sedan kan han/hon skriva inlägg och även bifoga en fil. För att lägga inlägget i forumet i fråga,
trycker han/hon till sist på ”publicera inlägget i forumet”.

Fig. 19: Inledda diskussion
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Bilaga C (Träning av etisk kompetens på Moodle)

Figur 20: Startsida

Figur 21: Disposition av träning av etisk kompetens

55

Figur 22: Diskussionsforum för etisk uppmärksamhet

Figur 24: Diskussionsforumen
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