
LU:s femte högskolepedagogiska utvecklingskonferens, 26 november 2015 

 

 
 

Att inkorporera etikundervisning i kurser som tidigare inte 
förknippats med etikfrågeställningar 

 
K. Nilsson1 och M. Wallin2, 1Mekanik, LTH och 2Hållfasthetslära, LTH 

 
 

ABSTRAKT: Högskoleförordningen ställer krav på etikinnehåll i civilingenjörsutbildningarna, 
men uppfyller LTH:s utbildningar dessa krav? Två beräkningstunga grundkurser som tidigare 
inte har förknippats med etikundervisning har inlett ett samarbete med syftet att visa att 
etikfrågor har en naturlig plats i undervisningen och att det är fullt möjligt att koppla etikfrågor 
till ämnen som har starka inslag av matematik. Erfarenheter från undervisningen, samt 
kursutvärderingsresultat redovisas. Resultaten från kursutvärderingarna visar på en 
övervägande positiv inställning till etikfrågor, samtidigt som etikinslagen i de aktuella kurserna 
ifrågasätts. Studenternas öppenhet för etikdiskussioner har visat sig variera med typen av 
frågeställningar, där mer allmänt hållna frågor genererar ett livligare diskussionsklimat i 
förhållande till mer specifika fall med en nära ämnesanknytning. Avslutningsvis presenteras 
tankar kring vidareutveckling av kurserna med utgångspunkt i insamlat material.    

1 BAKGRUND 

Enligt Högskoleförordningens mål för civilingenjörsutbildningen [1] står det under 
”Värderingsförmåga och förhållningssätt” att studenterna skall 

”…visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och 
etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete” 

I arbetet med UKÄ:s  senaste utvärdering uppmärksammades det att flera av LTH:s 
civilingenjörsprogram har brister inom detta mål då de etiska inslag som finns inom utbildningen 
främst återfinns inom karaktärskurser och i fortsättningskurser. För att utbildningsprogrammen på 
LTH skall kunna garantera att alla studenter har fått utbildning inom etiska aspekter krävs det att 
kursmoment som behandlar etik ligger inom ramen för de obligatoriska kurserna, det vill säga i 
årskurs 1-3.  

Med detta som bakgrund har det inom ramen för utbildningen i Teknisk Fysik inletts ett samarbete 
mellan grundkurserna Mekanik – Statik och partikeldynamik (årskurs 1) och Finita Element Metoden 
(årskurs 3). Etikinslag har funnits inom den förstnämnda kursen under tre år nu och dessa har 
utvärderats kontinuerligt i LTH:s kursutvärderingssystem. Våren 2015 infördes etikinslag även i den 
andra kursen och dessa antog en mer utpräglad ämnesrelaterad karaktär med specifika 
fallbeskrivningar, jämfört med de etikinslag studenterna mött under sitt första år på LTH. Lärarna på 
de båda kurserna auskulterade på varandra vilket gav ytterligare underlag för utvärdering. Dessutom 
har studenterna samlat in ytterligare kommentarsunderlag via sociala medier.   

2 GRUNDKURS I MEKANIK, ÅR 1 

Denna kurs läses över två läsperioder där undervisningen har olika karaktär under de respektive 
läsperioderna. Den första läsperioden ägnas åt föreläsningar och övningar där problemlösning står i 
centrum. Uppgifterna kan lösas analytiskt med hjälp av papper och penna och examinationen består av 
en skriftlig salsdugga och en skriftlig salstentamen. Den andra läsperioden ägnas åt en 
fördjupningsuppgift som kräver datorberäkningar för att kunna lösas. Denna fördjupningsuppgift 
ägnas åt studier av en kastparabel över stora avstånd, där även luftmotstånd och jordens rotation tas 
med i beräkningarna. Tillämpningsområden för den typen av beräkningar innefattar exempelvis 
satellitbanor och därmed kommunikation, men också militära projektiler med skarpladdade vapen. 
Därmed finns en tydlig frågeställning vad gäller hur man ställer sig till forskning och kunskap som har 
potentiellt militära användningsområden. För tre år sedan kompletterades undervisningen i mekanik 
med en etikdiskusson i samband med en avslutande obligatorisk föreläsning där erfarenheter från 
fördjupningsuppgiften sammanfattades. Ett antal diskussionsfrågor ställdes i plenum där studenterna 
kunde välja att rösta på något av ett antal givna svarsalternativ. Här användes ett digitalt 



LU:s femte högskolepedagogiska utvecklingskonferens, 26 november 2015 
  

  

omröstningssystem [2] som möjliggjorde att studenterna kunde rösta anonymt. Dessutom kunde 
svarsfördelningen visas upp direkt på en projektionsduk i form av stapeldiagram.  

Etikdiskussionen inleds med att föreläsaren kort beskriver hur etikfrågor kan yttra sig på olika sätt, 
som till exempel ansvar för en produkts kvalitet, hållbarhetsaspekter, moraliska frågeställningar, 
plagiering och integritetsfrågor.  Frågorna som sedan ställs är av grundläggande och övergripande 
karaktär där den första frågan relaterar till fördjupningsuppgiftens potentiellt militära 
tillämpningsområde och studenterna ombeds fundera över om de kan tänka sig att arbeta med eller 
forska på något som har en direkt militär anknytning, vilket skulle innebära att jobba för en militär 
uppdragsgivare. Denna fråga brukar fungera som en god katalysator för att starta diskussionen då det 
har visat sig att studenterna tenderar att svara med en jämn fördelning mellan ”ja” och ”nej”. Efter 
diskussionen kring ansvar i förhållande till möjliga tillämpningsområden följer en diskussion kring 
civilingenjörens ansvar för påverkan på andra människors liv i jämförelse med en läkare. Frågan som 
ställs är - vem har störst ansvar för andra människors liv, en läkare eller en civilingenjör? Studenterna 
är vanligtvis extra aktiva vid denna diskussion och presenterar argument för båda svarsalternativen. 

3 FINITA ELEMENTMETODEN, ÅR 3 

Precis som ovanstående kurs, ingår denna hållfasthetskurs i det obligatoriska blocket och den läses i 
samma läsperiod som del två ovan [2], men studenterna läser den under det tredje läsåret. Centralt för 
examinationen finns en inlämningsuppgift som studenterna arbetar självständigt med och där de 
utnyttjar datorer för att genomföra beräkningar. Det finns en tydlig koppling mellan 
inlämningsuppgiften och den typ av arbetsuppgifter som en civilingenjör med beräkningsinriktning 
möter i sitt arbetsliv. Under den avslutande föreläsningen användes samma typ av omröstningssystem 
som i kursen ovan för att låta studenterna ta ställning till ett antal frågor. Rubriken för detta etikinslag 
löd: Var går din gräns? Här kopplades frågorna till specifika fall med anknytning till yrkesutövning 
inom hållfasthetslära, men även till mekaniken då det finns ett nära släktskap mellan dessa båda 
ämnen. Ett av exemplen skildrade hur just finita elementmetoden använts på ett olämpligt sätt och att 
detta lett till en havererad oljeplattform. Studenterna ombads argumentera för vem som kunde hållas 
ansvarig vid en här typen av olyckor: konsulten som utfört beräkningarna, konsultens chef, beställaren, 
beställarens chef eller kursansvarig för kursen i finita element. Här valde studenterna att lägga störst 
ansvarsbörda på den konsult som genomfört beräkningen, vilket är den roll som ligger närmast den 
egna, åtminstone i början på en karriär som civilingenjör. 

4 VAD TYCKER STUDENTERNA? 

Studenternas reaktioner har tagit sig uttryck i kommentarer som sträcker sig från de mycket positiva, 
där studenter har kommit och personligen tackat för att etikfrågor har lyfts, till direkt negativa, där 
etikfrågornas förekomst inom utbildningen har ifrågasatts. En tydlig utmaning för lärarna är att 
motivera för alla kursdeltagare att etikinslag utgör viktiga och naturliga inslag i dessa grundkurser, 
även om många studenter inte ser en naturlig koppling (jämför [3]). 

Grundkursen i mekanik har inkluderat etikinslag under tre års tid och en genomgång av CEQ-svaren i 
LTH:s kursutvärderingssystem [4] visar att de flesta studenter anser att det är bra att etikfrågor 
dikuteras inom civilingenjörsutbildningen, se Figur 1a där resultat för 2015 visas.  Fördelningen ser 
något annorlunda ut när det gäller om etikfrågor har en plats inom just grundkursen i mekanik (Figur 
1b) och en majoritet av studenterna 2015 anser att etikfrågor inte utgör en naturlig del av kursen (Figur 
1c). Det är endast ett fåtal av fritextsvaren under de senaste tre åren som handlar om etikinslaget, men 
de som finns är företrädelsevis positiva, samtidigt som det finns inslag av negativ respons och i några 
fall är denna kraftigt negativ. Hösten 2015 erbjöd sig studenternas kursrepresentanter att via en 
Facebook-sida samla in ytterligare kommentarer då fritextsvaren på CEQ inte innehöll så många 
kommentarer kring etikinslaget. De kommentarer som samlades in via denna kanal visade samma 
övervikt för positiva svar, följt av mer neutralt formulerade och några negativa svar. Ett specifikt 
önskemål lades fram om att lägga denna tid på fler problemlösningsrelaterade föreläsningar och 
övningar istället.  
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Figur 1. Svarsfördelning på tre olika CEQ-frågor inom grundkursen i mekanik, där -100 motsvarar 
”håller inte alls med om påståendet” och 100 motsvarar ”håller helt med om påståendet” 
Frågorna/påståendena är: a) Det är bra att etikfrågor diskuteras inom ramen för ingenjörsutbildningen, 
b) Det är bra att etikfrågor diskuteras i denna kurs, c) Etikfrågor är en naturlig del av kursen  
 

De studenter som läste finita elementkursen våren 2015 är samma grupp av studenter som läste 
grundkursen i mekanik 2013. Flera av studenterna nämner etikinslaget i mekanik 2013 i fritextsvaren, 
och då endast med positiva kommentarer. De specifika fall som diskuteras i etikinslaget under finita 
elementkursen upplevs som relevanta och de få negativa kommentarerna är mest inriktade på att 
föreläsningstiden kunde ha utnyttjats på ett bättre sätt med mer fokus på förberedelse inför den 
skriftliga tentamen som avslutar kursen. Även för denna kurs visar svarsfördelningen på de specifika 
CEQ-frågorna att det finns en positiv inställning till etikundervisning på LTH, se Figur 2a. Däremot är 
det en mer jämn fördelning vad gäller åsikterna om det kursaktuella etikinslaget var givande (Figur 
2b), vilket även inkluderar frågan om huruvida alla kurser skulle kunna ha små etikinslag (Figur 2c). 

Sammantaget visar utvärderingarna att det finns en övervägande positiv grundinställning till 
etikfrågor, men att detta konkurrerar med ett studentfokus på det kursinnehåll som ingår i 
examinationen och en benägenhet från studenternas sida att prioritera det som uppfattas som effektiv 
undervisning ur ett betygsperspektiv.   
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Figur 2. Svarsfördelning på tre olika CEQ-frågor inom finita elementkursen, där -100 motsvarar 
”håller inte alls med om påståendet” och 100 motsvarar ”håller helt med om påståendet” 
Frågorna/påståendena är: a) Jag vill ha mer etiska diskussioner i min utbildning, b) Seminariet om etik 
i slutet på kursen var mycket givande, c) Alla kurser borde kunna ha små etikinslag 

5 EN BLICK FRAMÅT 

Det är viktigt att förankra betydelsen av etikfrågor i studentgruppen och att motivera etikinslagen i 
undervisningen.  Under våren 2015 genomfördes ett projektarbete med titeln ”The aspects of ethics in 
the syllabus at LTH” [5] inom ramen för den högskolepedagogiska introduktionskursen vid LTH, och 
några av de resultat som framkom där har fungerat som inspirationskälla inför vidare kursutveckling 
inom mekaniken och hållfasthetsläran. I detta högskolepedagogiska projekt genomfördes bland annat 
en enkätundersökning där studenterna i finita elementkursen ombads svara på frågor av samma 
karaktär som i CEQ-enkäterna. Den första fråga som ställdes till studenterna var om de var medvetna 
om kravet på etikinnehåll i deras civilingenjörsutbildning. Svaren visade att drygt hälften av 
studenterna var omedvetna om detta formella krav. Mot bakgrund av detta svarsresultat kommer 
information om de formella kraven på etikinnehåll i civilingenjörsutbildningen enligt 
Högskoleförordningen [1] att ges i samband med grundkursen i mekanik.  

En annan fråga som ställdes [5] var om studenterna upplevt att deras utbildning innehållit 
problemställningar där etiska aspekter borde ha lyfts fram. På den frågan svarade majoriteten att de 
sällan eller aldrig stött på den typen av problem. Denna svarsfördelning i kombination med CEQ-
resultaten som visar på en tendens till att studenterna anser att etik är viktigt, men inte i just den 
aktuella kursen, har initierat en tanke kring möjligheten att låta studenterna delta i en metareflektion 
över var i utbildningen etik bör ingå.      

En central frågeställning som tydliggjordes i samband med uppföljning av auskultationerna är hur man 
som lärare kan främja ett öppet diskussionsklimat. Det visade sig att studenterna var mindre benägna 
att diskutera de fallspecifika frågeställningarna jämfört med de mer allmänt hållna frågeställningarna i 
den första grundkursen. Här kan man också ställa sig frågan hur studenternas syn på etikfrågor har 
ändrat sig under utbildningens gång (jämför [6]) och hur det påverkar förutsättningarna för öppna 
diskussioner. I båda kurserna har föreläsaren varit tydlig med att det inte finns några rätta svar till de 
frågor som diskuteras och föreläsaren själv har undvikit att berätta om sin personliga ståndpunkt. En 
möjlighet till att öppna upp för ett mer aktivt diskussionsklimat skulle kunna vara att säga till gruppen 
att det är möjligt att argumentera för en annan åsikt än den egna, så att man med sitt deltagande i 
diskussionen inte avslöjar sin personliga åsikt.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att etikinslag anses vara viktiga och de många gånger är 
uppskattade, men att det krävs omsorg i detaljer och planering för att det ska ses som ett givande 
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inslag. Det är viktigt att det framgår att det finns formella krav på utbildningarnas etikinnehåll och att 
det inte bara inkluderats i kursen för att föreläsaren/kursansvarig tycker att det är angeläget och roligt 
att ha med – även om det är ett tungt vägande skäl till att etikfrågorna finns med!    
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