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Etikmomentet består av tre delar: (1) en föreläsning, (2) en seminarieförberedande
inlämningsuppgift, samt (3) ett seminarium. 

(1). Föreläsningen äger rum 2/11 kl. 13-15, lokal T1. Inga förberedelser behövs. 

Föreläsningen baseras på Sven Ove Hanssons kompendium Teknik och etik som 
finns upplagt på Lisam och som även tillhandahålls på kursens vanliga kurshemsida. 
Här introduceras ämnet etik, tekniketik, samt några teorier och verktyg som kan 
användas för att identifiera, problematisera och analysera etiska frågor som rör teknik
och teknikutveckling. Föreläsningen utgör basen för den seminarieförberedande 
inlämningsuppgiften och seminariet.   

(2). Den seminarieförberedande inlämningsuppgiften går ut på att genomföra en 
värdering av teknik utifrån ett framåtblickande perspektiv. Ni ska formulera ett eget 
case som är relevant för er utbildning. 

Sven Ove Hansson skriver i kap. 4 i kompendiet Teknik och etik att en etisk 
teknikvärdering kan delas in i tydligt avgränsade deluppgifter: 

(i) värdering av teknik utifrån teknikvärderingens stadier; 
(ii) prediktion av teknikens utveckling och effekter, samt 
(iii) en etisk värdering av tekniken.

På föreläsningen går vi igenom dessa deluppgifter/steg. För inlämningsuppgiften är 
steg (ii) särskilt relevant – att predicera teknikens utveckling och effekter och 
därigenom också identifiera eventuella etiska utmaningar. Vi kommer att gå igenom 
ett antal metoder som kan användas för sådan prediktion, bland annat scenarier, 
historiska analogier, extrapolering av trender, osv.

I arbetet med inlämningsuppgiften arbetar ni gruppvis med att formulera ett avgränsat
case och en problemformulering som kan relateras till ert utbildningsområde. 
Fördjupa er i Hanssons metoder för teknikvärdering (s. 112 ff.). Tillämpa därefter 
minst två metoder (t.ex. brainstorming, scenarier, extrapolering av trender, etc.) för att
identifiera effekter av den valda tekniken, som är relevanta för er valda 
problemformulering. Avsluta grupparbetet med att identifiera åtminstone två etiska 



utmaningar med tekniken/teknikens användning. Försök även beskriva utmaningarna 
med hjälp av etiska termer (handlar det om skada/lidande?); om kränkning av 
individers personlig integritet? osv). Inlämningsuppgiften består således i att ni ska 
formulera ett eget case (som är relevant för er utbildning) och sedan genomföra steg 
(ii) ovan.  

Uppgiften lämnas in skriftligt och ska ha en omfattning på ca. 1500 ord. I texten ska
ni redogöra för det valda caset, de metoder som ni har använt er av, samt resultatet
av ert arbete, dvs. steg för steg visa vad ni har gjort och vad resultatet blev. Deadline:
10/11 kl. 23.59 på Lisam. 

(3) På seminariet ska vi diskutera era case och genomföra en etisk teknikvärdering.
Den specifika uppgiften delas ut i samband med seminariet. Men förbered er genom
att (1) ta med det case ni själva har författat, samt (2) ögna igenom kap. 2 i Hansson,
samt noga läsa kap. 4.3. 
 


