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Etiska problem i grundutbildningen – en inventering
Uppdrag och metod
Jag har av dekanus Bo Hellgren fått i uppdrag att genomföra en inventering av etiska problem
som kan dyka upp i grundutbildningen inom filosofiska fakulteten. Efter att ha konstaterat att
det inte finns mycket skrivet om etiska problem generellt inom högskolan har jag genomfört
intervjuer med erfarna lärare inom olika utbildningar vid filosofiska fakulteten. Deras
synpunkter har jag kompletterat med egna reflektioner samt synpunkter från en
universitetsjurist och ett par kolleger från Centrum för tillämpad etik. I min presentation
redogör jag inte för vem som sagt vad, utan framlägger helt enkelt en lista över möjliga etiska
problem som de eller jag tycker oss finna. Listan gör inte anspråk på att vara heltäckande men
är förhoppningsvis hyfsat informativ.
Bristande moral kontra etiska problem
Det är viktigt att skilja mellan bristande moral och etiska problem. Bristande (dålig) moral är
att bryta mot allmänt accepterade principer eller regler med klar tillämpning. Etiska problem
däremot kännetecknas av att man är osäker på:
- vad ett värde, en princip eller en regel innebär (tolkningsproblem),
- var gränsen för värdets, principens eller regelns tillämpningsområde bör dras
(gränsdragningsproblem), eller
- hur värdet, principen eller regeln bör vägas gentemot andra värden, principer eller
regler när det/den kommer i konflikt med dessa (avvägningsproblem).
I den här utredningen fokuserar jag uteslutande på etiska problem (men jag kommer endast
undantagsvis att kategorisera problemen utifrån dessa distinktioner). En
”lekmannadefinition”, som ibland förekommer, är att ett etiskt problem föreligger när något är
både rätt och fel, bra och dåligt, på samma gång. Denna definition anknyter framför allt till
den tredje aspekten, avvägningsproblem. Jag undersöker inte hur dålig moralen är bland dem
som är involverade i grundutbildningen. Jag undersöker heller inte hur vanliga de etiska
problemen upplevs vara inom olika typer av grundutbildningar. Å andra sidan tar jag enbart
upp problem som kommer över en viss tröskel av realism dvs rent hypotetiska problem
lämnas därhän. Syftet är att peka ut etiska problem som är viktiga att ta ställning till därför att
ställningstagandet kan få praktisk betydelse.
Under mina intevjuer har jag märkt man inom olika grundutbildningar kan ha mycket olika
uppfattningar om vilka etiska problem som är särskilt viktiga. I min presentation nedan
specifierar jag dock inte dylika skillnader.
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Vissa problem som jag tar upp kanske inte av alla uppfattas som etiska, utan snarare som
pedagogiska, juridiska, organisatoriska, sociala, psykologiska etc. Jag vill dock hävda att även
om ett problem primärt uppfattas som t ex pedagogiskt, så kan det väcka etiska följdfrågor om
t ex rättvisa, integritet eller lojalitet. Det är problem som dessa jag fokuserar på. När jag nedan
betecknar något som ett etiskt problem utesluter alltså inte detta att problemet kanske primärt
är pedagogiskt. Detta är viktigt att notera.
Indelning av de etiska problemen i grundutbildningen
De etiska problemen i grundutbildningen kan indelas på olika sätt. Ett sätt är att fokusera på
olika aktörers ansvarsområden såsom studentens ansvarsområde, lärarens ansvarsområde och
ledningens, t ex studierektorns, ansvarsområde. En annan typ av indelning kan göras mellan
allmänna etiska problem i grundutbildningen och etiska problem som är mer specifikt
kopplade till vissa moment i grundutbildningen t ex föreläsningar och uppsatsskrivande.
Jag väljer här att inte utgå från studentperspektivet utan enbart lärarens och ledningens
perspektiv, och jag fokuserar både på allmänna problem och på problem som väcks i specifika
undervisningsmoment. Självfallet är inte denna indelning vattentät, inte heller indelningen i
olika subgrupper. Det förekommer helt uppenbart en hel del överlappningar och vissa
problem skulle säkert kunna hänföras till andra kategorier. Min förhoppning är dock att denna
indelning ska uppfattas som fruktbar.
Allmänna etiska problem i grundutbildningen
Förvaltningsmodell eller frihet under ansvar
Jag vill först lyfta fram ett grundläggande etiskt problem som finns med som en underström i
grundutbildningen, nämligen tendensen att grundutbildningen blir alltmer förvaltningslik.
Utbildningen är inte bara ett möte mellan mentor och adept, utan studenten blir alltmer ”ett
vandrande diariefört utbildningsärende”, som en av mina informanter uttrycker det. Man kan
tycka att det vore en fasansfull utveckling om verksamheten alltmer jämställs med vilket
förvaltningsärende som helst t ex fiskekvoter i Östersjön. Förvaltningsmässiga krav blir dock
allt tydligare i termer av arbetsrättlig reglering, effektivitet, kvalitetssäkring och inte minst
lärarnas plikt att göra slutgiltiga bedömningar av studenterna, bedömningar som inte kan
överklagas och som avgör om de får ett yrke eller ej. Allt detta lägger en stor börda på
enskilda lärare. Många lärare upplever dessutom att de har för mycket att göra. Arbetet med
kursplaner, planeringsmöten, lokalbokningar, anonyma tentamina, inrapportering,
kursvärderingar m m tar alltmer tid. Samtidigt upplever många att de får för lite
kompetensutveckling och tid till egen forskning.
Mitt i allt detta finns emellertid också en hel del frihet. Lärarkåren har att själv mer i detalj
utforma sin verksamhet utifrån generella riktlinjer och många lärare upplever att de inte får
tillräcklig träning att hantera detta fria landskap. Lärarna behöver känna att de kan hantera
frihetsgraden på ett sätt som kan accepteras av studenter, universitetsledning,
tillsynsmyndigheter och avnämare. Vi måste bevara den akademiska friheten, men det kräver
att vi utvecklar vår förmåga att upprätthålla och försvara den. Hur detta bör gå till är ett
fundamentalt etiskt problem i grundutbildningen. Bör vi söka universitetsegna lösningar eller
traditionella förvaltningslösningar? Om vi bör ha universitetsegna lösningar, hur bör dessa se
ut?
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Diskriminering
Rättviseprincipen är av grundläggande betydelse inom högskolan. Lika bör behandlas lika.
Man får inte gynna eller missgynna någon på osakliga grunder. Inom högskolan dyker det
dock upp en mängd etiska problem relaterade till rättvisa, både på makroplanet och på
individplanet. En viktig aspekt rör diskriminering. Frågan om diskriminering har blivit
mycket uppmärksammad i media de senaste åren. Det har då varit fråga om att studenter känt
sig diskriminerade under utbildningen eller i samband med antagning till utbildning.
Det är självklart att studenter inte ska diskrimineras på grund av etnicitet, religion, politisk
uppfattning, sexuell läggning eller kön. Det är också självklart att diskriminering inte får ske
på grund av funktionshinder som t ex dyslexi. I sådana fall har högskolan skyldighet att
erbjuda särskild assistans och extra tid. Kravet på godkänd prestation får dock inte sänkas.
Detta är ju en risk när studenter blir upprörda. Hur läraren bör förfara när hon bedömer att
studenten trots att hon fått särskild assistans och extra tid inte bedöms ha förmåga att klara
kurskraven är ett etiskt problem. En möjlighet är att be studenten överväga att inte gå kursen.
Detta skulle dock av studenten kunna upplevas som diskriminering. Ett sätt att undvika detta
är att låta studenten själv under kursens gång genom studiemisslyckanden komma fram till ett
eventuellt beslut att inte slutföra den. Ett problem som då kan uppstå är att studenten tvingas
skuldsätta sig genom studielån i onödan. Om studenten genom samtal innan kursstart kom till
insikt om att det bästa kanske vore att inte gå just denna kurs, skulle sådana ekonomiska
trångmål kunna undvikas, vilket alltså skulle vara i studentens eget intresse. Vi ser här en
möjlig konflikt mellan vad som bedöms vara i studentens bästa intresse och studentens
autonomi. Inte minst i professionsutbildningar kan detta problem dyka upp. Hur bör man
hantera studenter som inte bedöms vara lämpliga för yrket? Vanligen får dessa studenter
problem med uppsats (C-nivå) och praktik. Hur ge dem insikt på ett tidigare stadium? Bör
läraren i förväg upplysa studenten om att hon troligen inte kommer att klara C-nivån eller är
det diskriminering?
Ett mer grundlägande etiskt problem gäller var gränsen går mellan att på riktiga grunder
känna sig kränkt och att på oriktiga grunder känna sig kränkt. Det kan ju mycket väl vara så
att den enskildes upplevelse av kränkning inte alls behöver innebära att det juridiskt eller
etiskt är att bedöma som diskriminering. Studenten kan känna sig diskriminerad utan att vara
det. Ett exempel är de studenter vid lärarhögskolan i Stockholm som utbildade sig till
svensklärare och som kände sig kränkta därför att de inte blev godkända. Problemet är hur
man kan hitta en objektiv metod att avgöra detta. Risken är att högskolan vid oklarhet hellre
stöder studenten än läraren för att undvika att högskolan hängs ut i media.
För studenter med vissa funktionshinder som t ex dyslexi finns numera gott stöd, men det
finns andra funktionsnedsättningar där så inte är fallet. Ett exempel är vissa neuropsykiatriska
diagnoser där personen per definition har svårt att arbeta i grupp. En möjlighet är här att
erbjuda en individuell studieplan, men om utbildningen är en utbildning för en specifik
profession där anställningsbarhet förutsätter förmåga att arbeta i grupp kan det blir problem.
Kan man få andra studenter att vilja ställa upp för att studenten i fråga ska få gruppträning?
Dessa andra studenter kan uppleva det som mycket krävande att ställa upp på detta. De
kanske även upplever personen som mycket jobbig. Och finns det tid och resurser på
lärarsidan för det extra stöd som behövs i fall som dessa?
Studenter kan känna sig diskriminerade när studenter med funktionshinder får fördelar t ex i
form av individuell studieplan, mer tid eller möjlighet att göra muntliga tentamina. Särskilt
kan detta vara fallet med studenter som känner sig svaga men som saknar diagnos. Men även
3

mycket begåvade studenter kan tycka att de borde ha rätt till extra hjälp. Hur allt detta bör
hanteras på ett rättvist sätt är ett etiskt problem.
Självklart ska inte studenter diskrimineras, men det finns anledning att påtala de problem som
kan uppstå för den oskyldigt utpekade läraren. Hon kan känna osäkerhet och fara illa. Ibland
handlar det om missförstånd som reds ut innan det blir en anmälan. Ibland anmäls läraren
direkt utan försök att reda ut det hela. Ibland reds missförståndet ut innan en anmälan blivit ett
”studentärende” i formell mening. I detta senare fall kan dock lärarens namn via epost redan
ha lämnats ut till universitetsjuristerna som “möjligt studentärende” innan man samtalat med
läraren. Läraren kan då känna att hon svärtats ned även om hon är oskyldig. Det är
naturligtvis viktigt att högskolan inte använder sig av en omvänd bevisbörda dvs att läraren
har att bevisa att hon inte kränkt eller diskriminerat. Allt det sagda illustrerar att det föreligger
en hel rad känsliga och svåra etiska problem i dessa sammanhang.
En annan typ av diskrimineringsproblem kan uppkomma när lärare upplever sig mindre värda
inom vissa program och studenterna märker detta och även de kommer att känna sig
nedvärderade. Studenter ser hur lärare bedöms och bedömer sig själva utifrån detta. Inte minst
universitetets nuvarande fokus på ”excellenta miljöer” riskerar att bidra till detta, men även
traditionella värderingar rörande vad som räknas som god akademisk standard. Hur detta ska
undvikas är ett problem framför allt på ledningsnivå inom fakulteten.
Till sist har vi etiska problem som väcks av underrepresenterat kön och underrepresenterad
etnicitet. En metod som prövats är kvotering vid antagning till utbildningsprogram. Exempel
som figurerat i media är kvotering av manliga studenter på sjuksköterskeutbildningar och
veterinärprogrammet vid SLU och av studenter med etnisk bakgrund på juristprogrammet vid
Uppsala universitet. Kvotering brukar motiveras som ett sätt att komma tillrätta med
orättvisor på makroplanet, men kan naturligtvis leda till att individer upplever sig som
diskriminerade genom att de kvoterade antagits men inte de själva trots högre meriter. Både
veterinärprogrammet vid SLU och juristprogrammet vid Uppsala universitet har förlorat i
domstol och problemet kan därmed tyckas vara ur världen. Frågan om kvotering vid
antagning är emellertid ett svårt principiellt problem. Är det fråga om diskriminering eller om
ett etiskt försvarbart sätt att komma till rätta med orättvisor på makroplanet som olyckligtvis
kan slå hårt mot vissa individer? Detta är ett etiskt problem rörande hur rättviseprincipen bör
tolkas och tillämpas. Vilken metod bör man använda för att komma åt snedfördelningen:
kvotering (positiv särbehandling) eller information och propaganda?
Bemötande
I högskolans dagliga arbete kan personliga relationer av olika slag ge upphov till etiska
problem. Särskilt viktigt är naturligtvis hur läraren bemöter studenterna. Även här är
rättviseprincipen central, men också integritetsprincipen. Rättviseprincipen kräver att läraren
inte bara undviker att diskriminera studenter, utan också att favorisera. Läraren bör undvika
potentiellt störande utomprofessionella relationer med studenter, t ex sexuella relationer, men
även nära vänskapsrelationer, annars kan misstanken uppstå att vederbörande får orättvisa
förmåner. Här föreligger ett gränsdragningsproblem: Var dra gränsen för hur nära relation
man får ha? Hur hålla lagom distans: ej för högt ovanför, ej för nära? Ett konkret exempel på
hur skillnader i relationer kan få praktiskt genomslag är när läraren kallar vissa studenter vid
namn medan han pekar på andra. Detta kan uppfattas som favorisering. Å andra sidan finns
också risken att läraren försöker dölja mer nära relationer genom att behandla studenter
överdrivet neutralt.
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Lärare arbetar ofta under tidspress. I takt med att anslaget per student reducerats kraftigt har
stora neddragningar gjorts i den tid lärare kan tillbringa med studenterna. Risken är att lärare
är så stressade att de inte anser sig ha tid att hjälpa genom att svara på frågor och lämna ut
material. Ett rättviseproblem är hur mycket tid läraren bör ge varje student. Ett särskilt
problem uppstår när studenterna jämför med andra lärare som ger mer tid.
I det här sammanhanget är också integritetsprincipen viktig. Läraren bör visa respekt för
studenternas integritet, för deras arbete men också för deras svårigheter. Vissa studenter kan
bli väldigt personliga. De är inte integritetsbevakande för egen räkning. I
undervisningssituationen kan de framlägga en privat historia som de vill få kommenterad. Hur
bör man hantera detta? Bör man hejda dem? Bör man omforma det till ett allmängiltigt
problem för att på så sätt rädda studentens ansikte? Och hur bör man hantera situationen om
en student blottar en stor okunnighet inför andra studenter?
Kulturella möten kan också ge upphov till etiska problem. Hur bör en lärare bemöta en svensk
20-åring uppfostrad i dagiskultur och en utländsk student från ett starkt auktoritärt
utbildningssystem? Den förra är kanske van att tilltala lärare med ”du”, att ifrågasätta lärare
och att livfullt diskutera vad som helst, medan den senare kanske ser upp till läraren med stor
vördnad och uppfattar undervisningens mål som att i detalj kunna återge lärarens
föreläsningar och läroböckernas innehåll. Mötet mellan dessa två typer av studenter kan vara
problematiskt. Risken är att de utländska studenterna sitter tysta medan de svenska 20åringarna får dominera. Hur bör läraren hantera detta?
Läraren har också att uppmärksamma relationerna mellan student och student t ex mobbning
och utfrysning. En svår etisk fråga är hur läraren ska motverka och hantera dylika problem.
Hur mycket bör läraren engagera sig?
Lärarens relation till kollegerna bör också uppmärksammas. Självklart bör läraren inte inför
sina studenter förtala kolleger med en annan inriktning, uppfattning eller förmåga. Över
huvud bör man inte låta personliga motsättningar eller ideologiska skiljaktigheter störa arbetet
i högskolan. Men på vems sida man bör läraren stå i konflikter mellan studenter och kolleger?
Bör hon vara lojal med sin kollega även om kollegan handlat fel? Det kan vara svårt att
avgöra. Och hur bör man bete sig när studenter berättar om eller man själv bevittnar att en
annan lärare bemöter studenter på ett felaktigt sätt t ex pratar med studenter på ett nedsättande
sätt? Vissa kanske inte märker att de utvecklar ovanor. Hur ska man närma sig kollegan? När
är problemet tillräckligt allvarligt? Hur bör man bete sig om kollegan känner sig trängd och
blir väldigt försvarsanställd? Och hur bör man bemöta studenten? Bör man säga att till denne
att han inte gjort något fel? Eller bör man vara så neutral som möjligt? Här föreligger ett
generellt avvägningsproblem: hur bör spänningen mellan lojaliteten mot kollegerna och
lojaliteten mot studenterna hanteras?
Ett speciellt problem gäller ”whistleblowers” dvs personer som påtalat missförhållanden.
Lärare bör stödja kolleger som råkat i svårigheter därför att de har framfört välgrundad kritik.
Självklart har också institutionsledningen, fakultetsledningen och universitetsledningen på
olika sätt ansvar att inte motarbeta eller hindra utredningar av upplevda missförhållanden
samt att inte bli avogt inställda mot lärare och andra som påtalar dylika. Ett etiskt problem för
den enskilde läraren är hur man ska stödja ”whistleblowers” och vilket pris man själv är
beredd att betala.
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Problem kopplade till specifika moment i grundutbildningen
Jag övergår nu till att ta upp mer specifika etiska problem som kan dyka upp i olika moment i
grundutbildningen.
Föreläsningar
Vetenskaplig och pedagogisk kvalitet är viktig även ur etiskt synpunkt. De värden som står på
spel är bl a sanning och förtroende. Det är visserligen omöjligt att helt undvika ”pedagogiska
förenklingar”, men studenter måste kunna lita på att det som läraren säger stämmer eller
åtminstone kommer så nära sanningen som för tillfället är möjligt. Läraren måste vidare hålla
sin undervisning aktuell. Det är också av stor vikt att försöka belysa frågorna från olika
perspektiv. Undervisning får inte bli indoktrinering. Läraren får inte utnyttja sitt överläge till
att gå till storms mot teorier och ”skolor” som hon ogillar, än mindre inför sina studenter
förtala kolleger med en annan uppfattning eller inriktning. För läraren gäller dessutom, precis
som för forskaren, att ge erkännande åt dem som hon har lånat idéer eller material från. Exakt
var gränsen för detta bör dras är ett etiskt problem.
Det är viktigt att lärare säger ifrån när kvaliteten hotas av kvantiteten dvs när det blir så
många studenter att undervisa och examinera att läraren inte orkar upprätthålla kvaliteten. Ett
svårt problem är naturligtvis var man bör dra gränsen för detta.
I föreläsningssituationen är det självklart viktigt att läraren inte snäser av studenter som ställer
besvärliga frågor. Det ska alltid finnas utrymme för diskussion, åtminstone efter själva
föreläsningen. Ett annat och svårare problem är hur man bör hantera en student som stör
undervisningen (se vidare nedan).
Ett problem som dykt upp under senaste tiden gäller inspelning av föreläsningar utan lärarens
godkännande. Detta har nyligen förbjudits av Mittuniversitetet. Lärare är rädda för att hamna
på Youtube eller användas på andra sätt.
Jämställdhet är en viktig aspekt av rättviseprincipen. I undervisningen innebär detta inte bara
att diskriminering p g a kön inte får ske (se ovan), utan även att genusfrågor måste få en plats
i undervisningsinnehållet. Mäns och kvinnors roller i historien och det nutida samhället måste
diskuteras. Trots mycket fokus på detta under de senaste åren finns problemet kvar hur det ska
bli en naturlig del av undervisningen.
Diskussioner, seminarier, grupparbeten, redovisningar
Det är av yttersta vikt att studenter uppmuntras att tänka kritiskt och att de kan framföra sina
synpunkter utan att vara rädda för konsekvenserna. Det måste vara ”högt i tak”. Argumenten
bör stå i centrum, snarare än åsikterna som sådana. Läraren får inte tysta ned studenters
spontant uttryckta idéer utan se till att de blir ordentligt diskuterade. Hon bör visa respekt för
studenters kunskap och seriöst granska deras idéer. Man måste skilja mellan de idéer som
kritiseras och de personer som omfattar idéerna. Läraren måste framföra sin kritik på ett
sakligt och välvilligt sätt och studenter måste lära sig ta kritik. Ett problem är när studenten
inte tål lärarens kritiska synpunkter och anmäler för diskriminering. Hur bör detta hanteras (se
ovan)?
Det finns studenter som tar stor plats på andras bekostnad. Orsakerna kan naturligtvis variera.
Vissa studenter vill ”stila”. Andra känner sig överlägsna och vill visa detta. En del är bara
ivriga. Att hantera detta på ett klokt och effektivt sätt är inte alltid lätt. Vems hänsyn bör man
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ta? Ett svårare problem gäller emellertid avvikande studenter som talar om andra saker hela
tiden eller som ständigt begär ordet så att det blir avbrott i samtalet och gör att andra blir
störda och tillbakadragna. Hur kan man tysta dessa studenter utan vara kränkande eller
förolämpande? Det här är särskilt viktigt p g a lärarens modellfunktion, inte minst i
lärarutbildingar. Läraren bör visa hur man gör dvs hur man ska ta hänsyn både till gruppen
och till den enskilde studenten. Men det är inte bara studenter som tar för stor plats som ger
upphov till problem. Även studenter som tar för liten plats kan göra det. Hur bör man göra för
att tysta och inneslutna studenter ska komma till tals?
Läraren bör inte vara rädd för att i undervisningen ta upp frågor som kan uppfattas som
kontroversiella t ex pornografi, homosexualitet och bärande av slöja. Problemet är hur man
ska kunna genomföra dylika diskussioner utan att enskilda studenter tar illa vid sig. Inte minst
kan konflikter uppstå i mötet mellan olika kulturella perspektiv. För att undvika detta är det
särskilt viktigt att diskussionen blir saklig, men hur ska man uppnå det? Ska man som lärare
förhålla sig neutral eller ska man öppet redovisa sin egen ståndpunkt samtidigt som man
betonar att andra ståndpunkter också är tillåtna? En annan fråga är om man ska bjuda in
företrädare för olika ståndpunkter och var man i så fall ska dra gränsen för vem man ska bjuda
in. Får man t ex bjuda in en nynazist? Om man gör det, hur ska diskussionen förberedas och
genomföras?
Ett viktigt etiskt problem i samband med grupparbeten gäller s k free-riders dvs studenter som
glider igenom grupparbeten och nästan inte gör någonting medan andra gruppmedlemmar
arbetar hårt. Hur bör man hantera detta som lärare? Ska man fråga rakt ut när man misstänker
detta? Det här kan vara en svår avvägningsfråga. Bör man försöka få till stånd ett kontrakt
inom gruppen? En komplicerande faktor är ju att det är fullt legitimt att olika studenter kan ha
olika ambitionsnivåer. Men var bör man dra den nedre gränsen för insatser i grupparbeten?
Uppsatser och examensarbeten
Handledning av uppsatser och examensarbeten väcker en rad etiska frågor. Det är av vikt att
läraren skolar in studenterna i en god forskningssed redan på grundnivå.
Studenterna bör lära sig innebörden av och i praktiken tillämpa principerna om informerat
samtycke och konfidentialitet. Det förra är viktigt vid intervjuer och enkäter. En viktig
gränsdragningsfråga är här hur mycket information som bör ges till informanterna. En annan
fråga är hur t ex skolelever ska inkluderas i en studie. Frågor kring konfidentialitet är också
viktiga. Om studenter intervjuar t ex en misshandlad kvinna med hemlig identitet är det av
yttersta vikt att denna identitet inte röjs i samband med redovisningar eller på annat sätt. Ett
annat problem är hur informanterna väljs ut. Forskares, inklusive doktoranders,
forskningsetiska förpliktelser finns reglerade i lag och deras projekt kan granskas av de
regionala etikprövningsnämnderna. Så är det emellertid inte vad gäller grundstudenters
arbeten av forskningskaraktär dvs uppsatser och examensarbeten. Det hänger därför på den
enskilde lärare att god forskningssed upprätthålls. Bristande egen kompetens hos läraren t ex
när det gäller att skriva informationsbrev till undersökningsdeltagare speglar lätt av sig hos
grundstudenterna. Fakultetens forskningsetikkurs för doktorander kan därför få betydelse
även på grundnivån.
Det är naturligtvis också av vikt att studenterna orienteras om vetenskaplig oredlighet, t ex
plagiat, fabrikation och förfalskning av data, och om hur sådan oredlighet ska undvikas. Ett
sätt är att ge studenterna en ”fusklapp” med information som de får skriva under. Om
studenter ändå gör sig skyldiga till t ex plagiat, är det viktigt att läraren har kunskap om hur
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detta ska hanteras. Här kan det förekomma gränsdragningsproblem: exakt var bör gränsen
dras för plagiat? När är det bara fråga om dålig citeringsteknik? När bör läraren anmäla för
fusk eller nöja sig med att säga till? Om läraren vid examination upptäcker plagiat blir det helt
klart en fråga för disciplinnämnden. Om det däremot upptäcks under handledning, räcker det
då med en tillsägelse?
En annan fråga är hur mycket hjälp läraren bör ge vid uppsatsskrivande och examensarbete.
Bristen på resurser riskerar att sätta läraren i ett etiskt dilemma. Hon ser stora behov som inte
kan tillgodoses. Om hon ger mycket hjälp åt vissa, får andra färre timmar. Hur bör man
balansera tiden på ett bra sätt? Ett speciellt problem gäller språket. Om man hjälper vissa
studenter väldigt mycket med språket, är det då deras egen text? Var bör man dra gränsen för
hur mycket man ska gå in och ändra språket?
Kärnan i vetenskaplig forskning är ett kritiskt förhållningssätt. Det är viktigt att detta betonas
inte bara för de forskarstuderande utan även för grundstudenterna. Frågan är bara vad som
mer precist avses med ett dylikt förhållningssätt. Här kan det föreligga olika uppfattningar
inom olika utbildningsprogram. Det kan helt enkelt vara fråga om olika traditioner eller
kulturer. I t ex en kurs i företagsekonomi innebär kanske ett kritiskt förhållningssätt ett
ifrågasättande av ett enkätupplägg eller tillämpbarheten av en specifik ekonomisk modell,
men kanske inte ett ifrågasättande av företags vinstintressen. I en kurs i sociologi kan det
kanske däremot vara viktigt med kritisk distans just till företags vinstintressen. Risken med
det förra synsättet är att resultaten kan komma att spegla företagets syn snarare än sanningen.
Detta är särskilt lätt hänt när examensarbeten är kopplade till företag och det gäller för
studenten att göra ett gott jobb på företagets premisser för att eventuellt få en framtida
anställning. Risken med en större kritisk distans är att förhållningssättet blir hyperkritiskt dvs
att man bara ser repression överallt och därför inte kan tillföra något konstruktivt till den
undersökta verksamheten. Ett problem är hur denna mångfald bör hanteras inom fakulteten.
Detta problem har också etiska aspekter. Hur ska man finna en medelväg mellan ett okritisk
och ett hyperkritiskt synsätt? Bör kravet på kritisk attityd tolkas på samma sätt inom hela
fakulteten eller ska man tillåta skillnader i tolkning?
Bra handledning kräver att läraren själv har erfarenhet av att forska och kontinuerligt ges tid
till detta i sin tjänst. Vissa lärare ser sig dock kanske framför allt som just lärare, inte forskare,
och det är viktigt att de får uppskattning för sitt arbete som lärare. Ledningen bör inte bara
prioritera bra forskare, utan även bra lärare. Många lärare uppfattar i nuläget signaler från
ledningen att forskning är viktigast. Hur man bör balansera prioriteringen av bra lärare och
prioriteringen av bra forskare är ett problem som bl a är etiskt.
Till sist en reflektion kring val av uppsatsämnen. Det är här viktigt att läraren har studenternas
bästa för ögonen och inte styr studenterna utifrån personliga intressen. Å andra sidan är det ju
uppenbart att läraren kan ge bättre handledning i frågor som hon är expert på än i sådana som
ligger långt ifrån hennes eget forskningsområde. Frågan är hur en god avvägning bör göras.
Datorrelaterade problem
Självfallet väcker också användningen av datorer i undervisningen etiska problem. Vi har
redan talat om problem relaterade till plagiat och det är uppenbart att internet här är ett
nyckelinstrument. Det kan också gälla olaglig nedladdning av material för privat bruk eller
laglig nedladdning av oetiskt material. Det kan gälla fildelning. Viss ”oskyldig” privat
användning är naturligtvis acceptabel, men var dra gränsen? Och hur stävja oetisk användning
av universitetets datorresurser?
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Examination
Grundprincipen vid all bedömning av prov, muntliga såväl som skriftliga, är rättvisa.
Studenter inom en kurs eller program bör bedömas efter samma standard. I de flesta fall är det
ganska lätt att avgöra om studenter uppfyller kraven, men det finns alltid gränsfall där läraren
måste använda sitt omdöme och där bedömningen hänger på lärarens integritet. Ett problem är
att olika lärare kan göra olika bedömningar. Vissa lärare kräver mer än andra eller andra saker
än andra. Hur ska man uppnå samstämmighet även i gränsfallen? Det finns också en hel del
andra etiska frågor som hänger ihop med detta. Hur ska man säkerställa att läraren inte ställer
lägre krav på studenter som hon gillar eller högre krav på dem hon ogillar, eller vice versa?
Bör läraren i sina bedömningar ta hänsyn till att vissa studenter kommer från en ickeakademisk bakgrund och inte kan det akademiska språket? Hur bör läraren hantera studenter
som hon vet har lagt ner mycket tid och arbete på en uppgift, men som ändå inte når riktigt
ända fram? Hur ska man säkerställa att lärare inte sänker kunskapskraven för att fler studenter
ska bli godkända på kortare tid? Det hela kompliceras av att studenter kan ha olika bilder av
vad som förväntas av dem i olika kurser. Vissa kanske hänvisar till att man gjort på ett annat
sätt i en annan kurs. Hur bör sådant hanteras?
För att komma till rätta med dylika problem måste kraven göras explicita. Vad krävs för olika
betyg? Vad ska examineras? Hur ska omtentamen/komplettering göras?
Ett sätt att hantera problem kring diskriminering och favorisering vid salsskrivningar är
anonymisering. Det är tyngre administrativt men kan vara mer rättssäkert. Men hur ska man
uppnå rättssäkerhet i andra examinationsformer än salstentor? Även vid hemskrivningar är
anonymisering möjlig. I den mån man väljer att inte gå denna väg ställs ännu högre krav på
lärarens integritet, men också stora krav på tydlighet. Får man t ex gå utanför kurslitteraturen
eller inte? Hur ska det bedömas om studenten gör det?
Bedömningen av uppsatser och examensarbeten skapar särskilda problem vad gäller
samstämmighet. Lärare kan vara skolade i forskning på olika sätt, vilket kan skapa problem
för studenterna då de får olika råd och bedömningar från handledare och examinator.
Handledaren kanske förespeglar att uppsatsen är bra, medan examinator finner att han inte
kan godkänna den. I professionsprogram kan särskilda problem uppstå då inte bara den
akademiska färdigheten ska bedömas utan även uppsatsens professionsrelevans. Lärare med
bakgrund i praktisk verksamhet och lärare med bakgrund i teori kan dra åt olika håll. Man
kanske har olika syn på kunskap: vad som behövs ”där ute” kontra traditionell akademisk
kunskap. Ett sätt att komma till rätta med detta är att i yrkesutbildningar tillåta två typer av
uppsatser, sådana som är mer praktiskt orienterade mot fältet och sådana som är mer
akademiska. Men problemet kvarstår: hur säkerställa kvaliteten och jämförbarheten?
Ett särskilt problem i samband med examination är fusk. Fusklappar vid salsskrivningar
förekommer liksom plagiering i rapporter, inlämningsuppgifter, hemskrivningar, uppsatser
och examensarbeten. Hur förebygga fusk och plagiat? Och hur gå till väga när dylikt
upptäcks? Jag har ovan betonat vikten av att i ett tidigt skede klargöra vad som gäller. När
fusk upptäcks blir det ett fall för disciplinnämnden.
Låt mig betona examinators särskilda ansvar för rättssäkerhet och kvalitet i grundutbildningen
och för stävjande av fusk. Exakt hur examinators roll ska se ut kan diskuteras, men viktiga
värden som står på spel är rättvisa och hederlighet.

9

Slutligen har vi incitamenten i anslagsfördelningen att godkänna studenter och sänka ribban
för att få mer pengar till institutionen. Detta kan naturligtvis vara frestande när inte bara
utbildningens framtid står på spel utan även de egna tjänsterna.
Kursvärderingar
Genomförande av kursvärderingar är ett ansvar både gentemot nuvarande studenter och
kommande studenter. I det förra fallet därför att de har rätt att uttrycka åsikter om och påverka
utbildningen, i det senare fallet därför att de har rätt att få bra undervisning och utvärdering
kan vara ett led i utvecklingsarbetet. Frågan är bara hur utvärderingarna bäst ska genomföras
och hur man bör hantera resultaten. Det förekommer historier om lärare som följt studenternas
råd och fått allt sämre utvärderingar år efter år! Studenternas åsikter måste prövas mot god
undervisningserfarenhet.
Kursvärderingar väcker också frågor om lärares värde och integritet. En fara är att ledningen
utan kritisk distans tror att kursvärderingen på ett rättvisande sätt mäter hur bra lärare är och
detta sedan ligger till grund för lönesättning. Om kursvärderingen är offentlig föreligger en
ännu större risk, nämligen att lärare hängs ut utan möjlighet att försvara sig eller ge en
alternativ bild.
Slutsatser
Den här kartläggningen visar på vikten av etiskt ansvarstagande på olika nivåer. Enskilda
lärare och examinatorer måste ta sitt ansvar men också fakultetsledning, inte minst därför att
utbildningsprogram ligger under fakulteten. Eftersom inventeringen genomförts på
fakultetsledningens initiativ mynnar den alltså ut i en fråga: vad kan fakulteten göra? Det
ligger emellertid bortom mitt uppdrag att diskutera detta.
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