
Etikspåret: etik integrerat i befintliga kurser
På civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik integrerades etikun-
dervisning i sju befintliga obligatoriska kurser under 2014 till 2017. Stu-
denterna uppfattade att antalet kurser var något för många och att integra-
tionen kunde förbättras.
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Vad	  tycker	  du	  om	  antalet	  kurser	  i	  e?kspåret?	  

Är det relevant med etik på en ingenjörsutbild-
ning?
Etikspåret följdes upp med en studentenkät som visar att studenterna 
på X-programmet anser att undervisning i etik har en självklar plats på 
utbildningen.

Etikspåret gav önskad effekt
Studenterna fick ta ställning till hur väl de tycker att målen enligt hög-
skoleförordningen uppfylls genom kurserna i etikspåret. Studenter 
som gått etikspåret (årskurs 1-3) anger en högre måluppfyllelse än de 
som inte gått etikspåret (årskurs 4-5).

Hur går vi vidare?
• Koncentrera etikspåret till fyra kurser

• Inventering av samtliga biologi- och kemikurser för att undvika 
överlapp

• Tydligare examination av grundläggande etisk teori

• Kursbok för hela etikspåret

• Översyn av samtliga moment för att stärka progressionen i etik 
och integrationen med ämnesinnehållet

• Införa/stärka etikmoment på relevanta kurser årskurs 4 och 5

• Sprida kunskap om etikspåret till lärare på utbildningen

Hur genomfördes enkäten?
Enkäten skickades ut till alla studenter som var registrerade på kur-
ser under vårterminen 2017 och som därmed ses som aktiva studenter 
på programmet. Totalt uppfyllde 160 studenter i årskurs 1-3 (som gått 
etikspåret) och 90 studenter i årskurs 4-5 (som ej gått etikspåret) kra-
vet. Antalet svarande var 86 respektive 48 för årskurserna 1-3 respek-
tive 4-5, vilket ger svarsfrekvenser på 54 respektive 53 %. 
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Samarbete med forskare inom etik
Etikspåret har genomförts i samarbete mellan kursansvarig institution, 
programmet och Centrum för forsknings- och bioetik för att säkerställa en 
god kvalitét och forskningsanknytning, både med avseende på bioteknik 
och etik. Etikspåret består av föreläsningar samt obligatoriska seminarier 
och skrivuppgifter. 

Lärare med bioteknisk och etisk expertis har samarbetat med planering 
och genomförande av undervisningen. Studenter har fått återkoppling 
från bägge parter. Studenterna uppskattade både gedigen ämnes- och etik-
kompetens hos lärarna. En del studenter tyckte att svårighetsgraden var 
något låg. 

Etikspåret täcker in relevanta aspekter av etiken
Målet är att etikspåret ska innehålla de aspekter av etiken som är viktigast 
för en civilingenjör inom bioteknik. Studenterna upplevde alla ingående 
områden som värdefulla.


