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1 Bakgrundsdata 

Det finns många sätt att stärka undervisning i etik på en ingenjörsutbildning. På 
civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik har vi valt att införa ett etikspår där 
etikundervisning har integrerats i sju befintliga kurser med en övergripande plan för 
progression. I denna rapport utvärderar vi hur väl det har fungerat. 

1.1 Bakgrund och syfte till studien och etikspåret 

Ett av målen enligt högskoleförordningen, vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt, 
är att ”För civilingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet 
om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete”.  Etikundervisning bör följaktligen 
ingå i civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik för att uppfylla examensmålen. 

Från hösten 2014 till våren 2017 infördes succesivt ett etikspår på utbildningen för att 
tydliggöra de etiska aspekterna samt säkerställa måluppfyllelsen för varje student genom att 
ha tydlig progression, dokumentation och examination. 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, se 
Bilaga 1. 

De studenter som avslutade årskurs 3 vårterminen 2017 är den första årskurs som gått 
etikspåret under tre år. Syftet med denna enkät var att utvärdera etikinslagen på utbildningen 
under de tre första åren samt se effekten av etikspårets införande. Detta som grund för vidare 
utvecklingsarbete.  

1.2 Urval och svarsfrekvenser 

Enkäten (se Bilaga 2 och 3) skickades ut till alla studenter som var registrerade på kurser 
under vårterminen 2017 och som därmed ses som aktiva studenter på programmet. Totalt var 
det 160 studenter i årskurs 1-3 (som gått etikspåret) och 90 studenter i årskurs 4-5 (som ej gått 
etikspåret) som uppfyllde kravet.  

Antalet svarande var 86 respektive 48 för årskurserna 1-3 respektive 4-5, vilket ger 
svarsfrekvenser på 54 respektive 53 %. Fördelningen per årskurs kan ses i Tabell 1. 
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Tabell 1. Antal svarande per årskurs. 

Årskurs Antal studenter 

1 33 

2 25 

3 28 

4 34 

5 14 

1.3 Kön 

Antalet svarande bestod till drygt 60 % av kvinnor och till knappt 40 % av män, se Tabell 2. 

Tabell 2. Kön. 

 Årskurs 1-3 Årskurs 4-5 

Kvinna 62 % 63 % 

Man 37 % 38 % 

Annat 1 % 0 % 
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2 Jämförelser mellan studenter som gått respektive inte 
gått etikspåret 

Genom att jämföra svaren mellan de två studentgrupperna (årskurs 1-3 och årskurs 4-5) kan vi 
identifiera troliga effekter av införandet av etikspåret. 

2.1 Mål enligt högskoleförordningen 

Studenterna ombads att, på en femgradig skala från ”Inte alls” (1) till ”I mycket hög grad” (5), 
ta ställning till hur väl de tycker att målen enligt högskoleförordningen uppfylls genom 
momenten på de kurser som ingått i etikspåret. Figur 1 visar konfidensintervall för hur 
studenterna upplevt måluppfyllelsen av etikmålen. Vi fann tydliga skillnader mellan de 
studenter som gått etikspåret (årskurs 1-3) och de som inte gjort det (årskurs 4-5), både för 
intrycken av utbildningen i helhet (Wilcoxon-Mann-Whitney, U = 2618, p = 0.0001) och för 3 
av de 7 kurserna (Introduktion till molekylär bioteknik, Biologisk mångfald - mönster och 
processer samt Bioinformatisk strukturbiologi) efter Šidák-korrigering till α = 0,05 på 
familjenivå för dessa jämförelser (Figur 1, Tabell 3). 

 

Figur 1. Måluppfyllelse för etikspåret. Konfidensintervall för upplevd måluppfyllelse för etikmålen för 7 kurser 
och utbildningen som helhet på civilingenjörsprogrammet, för individer som deltagit i etikspåret (årskurs 1-3) 
och som ej deltagit i etikspåret (årskurs 4-5). Konfidensintervallen skapades med bias-corrected-accelerated 
bootstrap (r = 10 000), och intervallens längd har korrigerats med Šidák-metoden för att motsvara α = 0,05 på 
familjenivå. 
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Tabell 3. Resultat av parvisa jämförelser med Wilcoxon-Mann-Whitneys U-test  
mellan studenter i årskurs 1-3 respektive 4-5 för hur man upplevt måluppfyllelsen  
för etikmålen för 7 kurser och utbildningen som helhet, på civilingenjörsprogrammet  
i molekylär bioteknik. Den tredje kolumnen anger signifikanta skillnader efter  
Šidák-korrigering för α = 0,05 på familjenivå. 

Kurs p-värde Signifikant 

Introduktion till molekylär bioteknik 0,0011 * 

Cellbiologi 0,036  

Biologisk mångfald – mönster och processer < 0.0001 * 

Bioinformatisk strukturbiologi < 0.0001 * 

Mikrobiologi 0,88  

Genomik – experimentella metoder 0,0069  

Självständigt arbete i molekylär bioteknik 0,91  

Utbildningen som helhet 0,00013 * 

 

I fritextsvaren om måluppfyllelse kommenterar en del av studenterna i årskurs 1-3 att vissa 
ämnen diskuteras i flera kurser. Flera av studenterna i årskurs 4-5 säger att de inte minns så 
bra vad som har diskuterats eller när. Vissa tycker inte att etik har diskuterats så mycket alls, 
medan en del andra säger att kurserna har innehållit etik, men att de inte kommer ihåg 
detaljer. 

2.2 Aktivitet och engagemang 

Studenterna ombads ta ställning till hur deras studier stimulerat deras intresse för etik både 
inom deras ämnesområde (Figur 2) men även i allmänhet (Figur 3). Inga större skillnader i 
intresset för etik kunde observeras mellan studentgrupperna. 

Figur 2. Studenternas svar angående intresse för etik inom ämnesområdet. Medelvärden för årskurs 1-3 
respektive 4-5 är 3,5 respektive 3,4. 
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Figur 3. Studenternas svar angående intresse för etik i allmänhet. Medelvärde för årskurs 1-3 respektive 4-5 är 
3,2 respektive 2,9. 

2.3 Relevans 

Studenterna ombads ta ställning till påståenden, både om den etikundervisning de fått, men 
även i ett generellt perspektiv, se Figur 4 och Figur 5. De ombads dessutom ta ställning till ifall 
undervisning i etik behövs just i civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik, se Figur 6. 
Även här var skillnaderna små mellan de två studentgrupperna. 

 

 

 

 

Figur 4. Studenternas svar angående den undervisning 
i etik de fått på civilingenjörsprogrammet i molekylär 
bioteknik. Medelvärde för årskurs 1-3 respektive 4-5 
är a) 3,7 respektive 3,6 b) 4,0 respektive 3,8 c) 3,7 
respektive 3,9. 
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Figur 5. Studenternas svar angående undervisning i 
etik generellt sett. Medelvärde för årskurs 1-3 
respektive 4-5 är a) 3,9 för båda b) 4,3 respektive 4,2 
c) 4,0 respektive 4,2. 

 

 

 
Figur 6. Studenternas svar angående behovet av undervisning i etik i civilingenjörsprogrammet i molekylär 
bioteknik. Medelvärde för både årskurs 1-3 respektive 4-5 var 4,4. 

Kommentarerna i fritext från årskurs 1-3 tyder på att studenterna tycker att etik är viktigt, 
även om vissa delar av etikspåret bör utvecklas, och flera påpekar att etik borde ingå i 
samtliga civilingenjörsutbildningar. Även studenter i årskurs 4-5 påpekar vikten av etik i 
utbildningen och några nämner att de önskar de själva hade haft fler sådana inslag. 
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2.4 Etikspårets innehåll 

Etikspåret innehåller huvudområdena Grundläggande etisk teori och yrkesetik, Miljö- och 
risketik samt Forsknings- och publiceringsetik. Studenterna ombads ta ställning till hur 
värdefulla dessa områden är för utbildningen, se Figur 7. Av de som tagit ställning tycker en 
klar majoritet i båda studentgrupperna att de tre huvudområdena är värdefulla (4 eller 5, där 5 
är mycket värdefullt). Anmärkningsvärt är att ungefär en fjärdedel av studenterna i de högre 
årskurserna inte har tagit ställning till hur värdefulla de olika huvudområdena är, medan 
enbart några procent av de som går årskurs 1-3 valt det alternativet. 

 

 

 

 

Figur 7. Studenternas svar angående hur värdefulla 
olika områden i etikspåret är för utbildningen. 
Medelvärde för årskurs 1-3 respektive 4-5 är a) 3,8 
respektive 3,9 b) 4,4 respektive 4,5 c) 4,5 respektive 
4,6.  

2.4.1 Finns det ytterligare områden inom etiken som du tycker bör ingå i 
etikspåret? 

Fritextkommentarerna från båda studentgrupperna visar inte några tydliga indikationer på att 
ett visst område saknas i etikspåret, utan snarare belägg för att rätt områden fokuserats på. De 
flesta kommentarer rör befintliga områden. Kommentarer från årskurs 1-3 går isär vad gäller 
grundläggande etisk teori. Vissa tycker att de redan hört detta på gymnasiet, medan andra 
påpekar att just grunden är viktig för fortsatta diskussioner och att det kanske bör läggas ännu 
mer krut där. Några nämner att de skulle vilja ha mer fokus och djup vad gäller miljö- och 
risketik. 
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2.5 Etikspårets upplägg 

Det finns olika sätt att föra in etik på en utbildning. Det finns två huvudalternativ för 
civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, utifrån hur utbildningarna vid Uppsala 
universitet är uppbyggda: 

• Alternativ 1: Att skapa en specifik obligatorisk 5 hp kurs i etik under årskurs 1-3 där 
alla olika aspekter av etik behandlas. För att få plats med den skulle ämnesinnehållet i 
biologi behöva minskas med 5 hp. 

 
• Alternativ 2: Att införa ett antal moment i de befintliga biologikurserna där olika 

aspekter av etik behandlas. 
 

För civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik valdes alternativ 2, men intresse finns av 
att se hur studenterna ser på alternativen, se Figur 8. En klar majoritet i båda studentgrupperna 
anser att det alternativet vi valt är att föredra. 

 
Figur 8. Studenterna ombads ta ställning till två olika alternativ vad gäller att föra in etik på utbildningen. 

Studenterna ombads även ange hur värdefullt de anser att vissa olika kompetenser är vid 
bemanning av undervisning på etikmomenten, se Figur 9. Båda studentgrupperna anser att det 
är viktigt att lärarna har hög ämneskompetens och hög kompetens inom etik. 
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Figur 9. Studenternas svar angående kompetenser vid bemanning av etikmoment. Medelvärde för årskurs 1-3 
respektive 4-5 är a) 4,1 respektive 4,0 b) 3,8 för båda. 

Flera studenter från årskurs 4-5 poängterar i fritextsvaren vikten av att etikundervisningen är 
integrerad i undervisningen och närvarande på flera kurer. Vissa tycker dock att en separat 
kurs i etik skulle ge möjlighet till mer djup vad gäller kunskaper inom etik och att etiken då 
sätts ordentligt i fokus. Dock påpekar de att det ändå är viktigt att etiska aspekter tas upp i 
kommande kurser. 
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3 Svar från studenter som gått etikspåret 

I detta avsnitt redovisas enbart svar från de studenter som haft etikspåret (årskurs 1-3). 

3.1 Tydliggörande av mål 

Målet med etikspåret är att uppfylla högskoleförordningens mål med särskild insikt om de 
etiska frågeställningar som finns inom biotekniken. Studenterna ombads ta ställning till hur 
tydligt de tycker detta mål har framgått, se Figur 10. Enligt 80 % av studenterna har målet med 
etikspåret framgått tydligt i hög eller mycket hög grad. 

Figur 10. Studenternas svar angående etikspårets mål. Medelvärdet är 4,2. 

3.2 Genomförande 

Studenterna ombads ta ställning till hur de anser svårighetsgraden av etikspåret är, hur 
informationen om etikmomenten har fungerat samt hur momenten har integrerats i de övriga 
kursmomenten, se Figur 11. Av studenterna tycker 35 % att svårigheten har varit något eller 
alldeles för låg, medan enbart 2 % tycker att den varit för hög. 69 % av studenterna tycker att 
informationen har fungerat i hög eller mycket hög grad, och 48 % att momenten har 
integrerats i hög eller mycket hög grad. 

I fritextsvaren framgår att flera av studenterna gärna ser att etikspåret utgör en större 
utmaning. Samtidigt är det några som nämner att det behövs en bättre grund för detta så att 
den etiska teorin sitter och korrekta termer kan användas. Många av studenterna påpekar att 
ämnena som diskuteras behöver varieras mer och att integrationen av etikspåret på kurser bör 
ses över. 
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Figur 11. Studenternas svar angående svårighetsgrad 
och organisation av etikspåret. 

 

 

3.3 Aktivitet och engagemang 

Studenterna ombads ange hur väl de instämmer i olika påståenden som rör engagemang, 
aktivitet och utveckling av kritiskt tänkande, se Figur 12-Figur 14. De allra flesta av studenterna 
anser att lärarna har visat engagemang (95 % svarar i hög eller mycket hög grad), medan 
engagemanget bland studenterna har varit lägre: 67 % av studenterna har varit engagerade i 
hög eller mycket hög grad och 55 % av studenterna tycker att övriga studenter har visat 
engagemang i hög eller mycket hög grad (Figur 12). 

De flesta studenterna (84 %) tycker att etikspåret gett dem goda möjligheter att vara aktiva 
under etikmomenten i hög eller mycket hög grad (Figur 13). Inte alla har tagit möjligheten till 
aktivitet under momenten, enbart 66 % anser att de varit aktiva i hög eller mycket hög grad. 

Knappt hälften av studenterna (47 %) har svarat att etikspåret har bidragit till att utveckla 
deras förmåga till kritiskt tänkande i hög eller mycket hög grad (Figur 14). 
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Figur 12. Studenternas svar angående engagemang.  

 

 

 

Figur 13. Studenternas svar angående hur aktiva de själva och andra studenter har varit. 
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Figur 14. Studenternas svar angående kritiskt 
tänkande. 

 

 

I fritextsvaren framgår att några av studenterna har upplevt en negativ attityd vad gäller 
etikspåret vilket de anger kan bero på upprepning av material och för låg nivå på 
diskussionerna. 

3.4 Etikspårets upplägg 

Just nu finns etikspåret på 7 kurser. Dessutom används självvärderingar för reflektion i slutet 
av varje kurs. Studenterna tillfrågades både om vad de anser om antalet kurser i etikspåret 
Figur 15) samt om hur värdefulla självvärderingarna har varit för dem (Figur 16).  

Endast 6 % anser att etikspåret förekommer på för få kurser, 47 % anser att det förekommer 
på att lagom antal kurser och 41 % att det förekommer på för många kurser (Figur 15). 

Drygt hälften av studenterna ser inget värde i självvärderingarna, medan endast 11 % anser att 
de är värdefulla eller mycket värdefulla (Figur 16). 

 
Figur 15. Studenternas svar angående antalet kurser i etikspåret. 
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Figur 16. Studenternas svar angående självvärderingar. 

3.5 Vad tycker du är särskilt bra med etikspåret? 

Många av studenterna tycker att det tack vare etikspåret skapas medvetenhet om de frågor och 
etiska aspekter som rör utbildningens innehåll och som de kommer ställas inför framöver. 
Många påpekar även att de tycker om att spåret tillåter dem att diskutera och argumentera i 
grupp. Specifikt lyfts rollspelet i kursen Biologisk mångfald – mönster och processer fram 
som en positiv erfarenhet. Flera påpekar även att det är bra att etikspåret finns närvarande 
under flera kurser för att etiska frågor då kan kopplas till de olika ämnena. Flera säger även att 
det som är särskilt bra med etikspåret är att etik är viktigt för utbildningen och även intressant. 

3.6 Vad tycker du kan förbättras i etikspåret? 

Många av studenterna tycker att vissa ämnen som diskuteras återkommer på flera kurser och 
önskar större variation. Många påpekar även att självvärderingen inte ses som värdefull. Flera 
vill ha in mer debatter och andra moment som ger studenterna möjlighet att själva diskutera 
och argumentera. Andra synpunkter som kommer fram är att etikspåret bör komma in på färre 
kurser fast då ha större inslag, att materialet gärna få vara svårare och bättre integrerat i 
kursen, att det kan behövas en inledande kurs i etik, och att det gärna får göras tydligare och 
fler kopplingar till verkliga händelser. 

  

0	   5	   10	   15	   20	   25	   30	   35	   40	  

5	  (Mycket	  värdefullt)	  
4	  
3	  
2	  

1	  (Inte	  alls	  värdefullt)	  

Procent	  (%)	  

Självvärderingar	  -‐	  Hur	  värdefulla	  har	  dessa	  varit	  för	  dig?	  



15 

4 Sammanfattning och diskussion 

Denna enkätundersökning visar att studenterna på civilingenjörsprogrammet i molekylär 
bioteknik anser att undervisning i etik behövs i utbildningen och att denna inställning är 
oberoende av ifall studenterna har tagit del av etikspåret eller inte. De anser även att både den 
undervisning i etik de fått, samt undervisning i etik i allmänhet, är värdefullt både för deras 
framtida studier, framtida yrkesliv och för dem som personer. Det studenterna uppskattar mest 
med etikspåret är att det hjälper dem att få upp ögonen för olika etiska aspekter som rör deras 
utbildning.  

Av etikspårets huvudområden uppfattas forsknings- och publiceringsetik samt miljö- och 
risketik vara något mer värdefulla än grundläggande etisk teori och yrkesetik. En möjlig 
förklaring till detta kan vara att en del studenter redan kommit i kontakt med etik på 
gymnasiet. 

Majoriteten av studenterna tycker att det upplägg som finns idag, med etikmoment på flera 
kurser, är bra. De vill dock att färre kurser är involverade och att de återstående momenten 
kanske istället utökas. Vad gäller bemanningen på kurser kan vi se att det är viktigt att ha med 
både lärare med erfarenhet av forskning inom molekylär bioteknik och lärare med erfarenhet 
av forskning inom etik. 

Målet med etikspåret har framgått väl för de studenter som tagit del av det. Svårighetsgraden 
har dock varit för låg och både informationen kring olika moment, samt integreringen av 
momenten i kurserna bör förbättras. Självvärderingarna måste också diskuteras då dessa inte 
ses som värdefulla. Det studenterna främst vill ska ses över är att vissa ämnen återkommer. 
De vill att nya områden och aspekter ska lyftas fram.  

Många av studenterna anser att lärarna har visat stort engagemang under etikmomenten och 
att de själva har varit engagerade, dock uppfattar de inte övriga studenter som lika 
engagerade. Etikspåret har även gett dem bra möjligheter att aktivt delta i undervisningen, 
dock har inte alla tagit denna chans. Knappt hälften anser att etikspåret i hög eller mycket hög 
grad har bidragit till att utveckla deras förmåga till kritiskt tänkande. 

Ett av målen med införandet av etikspåret var att säkerställa måluppfyllelsen vad gäller 
högskoleförordningens mål att studenterna ska kunna göra bedömningar samt visa 
medvetenhet om etiska aspekter. Vi fann en markant skillnad i upplevd måluppfyllelse för 
etikmålen mellan de som deltagit i etikspåret (årskurs 1-3) och de som inte deltagit (årskurs 4-
5) (χ2 = 133, p < 10-10). Parvisa jämförelser gjordes också för varje kurs, och efter Šidák-
justering för α = 0,05 på familjenivå skiljde sig kurserna Introduktion till molekylär bioteknik, 
Biologisk mångfald – mönster och processer, Bioinformatisk strukturbiologi samt även 
Utbildningen som helhet.  
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Vad gäller kursen Självständigt arbete i molekylär bioteknik var måluppfyllelsen hög även för 
de studenter som inte tagit del av etikspåret. I denna kurs har frågor rörande hållbar 
utveckling och etik i studenternas projekt satts i fokus redan innan införandet av etikspåret.  

Arbetet med att utveckla och förbättra etikspåret kommer nu fortsätta och ta i beaktande de 
resultat och kommentarer som hämtats in. Åtgärdsplanen, fastställd av programrådet, 
återfinns i Bilaga 4. Stort tack till alla studenter som besvarade enkäten!   
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5 Bilagor 

5.1 Etikspårets moment 

Introduktion till molekylär bioteknik: ”Grundläggande etisk teori och yrkesetik” 
Föreläsning: Introduktion till etiken 
Föreläsning: Etiska problemställningar inom molekylär bioteknik 
Seminarium: Etiska aspekter av ämnet för grupparbetet  
Skrivuppgift: Populärvetenskaplig text med etisk analys 

Cellbiologi: ”Grundläggande etisk teori och yrkesetik” 
Seminarium: Gruppdiskussioner kring fyra ämnen relaterade till cellbiologi 

Biologisk	  mångfald–mönster	  och	  processer:	  ”Miljö-‐	  och	  risketik”	  
Föreläsning: Teknikens miljöeffekter - Etik kring bioteknologins tillämpningar och risker – 
DEL1  
Föreläsning: Teknikens miljöeffekter - Etik kring bioteknologins tillämpningar och risker – 
DEL2  
Seminarium: Rollspel  
Skrivuppgift: Vetenskaplig skrivuppgift med etisk reflektion som bilaga 

Bioinformatisk strukturbiologi: ”Forsknings- och publiceringsetik” 
Seminarium: Fallstudier 

Mikrobiologi: ”Forsknings- och publiceringsetik” 
Föreläsning: Grundläggande forskningsetik 
Seminarium: Analys av forskningsartikel 

Genomik–experimentella metoder: ”Forsknings- och publiceringsetik” 
Seminarium: Muntlig presentation där etiska frågeställningar diskuteras 

Självständigt arbete i molekylär bioteknik: (etik inom ramen för ett innovationsprojekt) 
Seminarium: Etisk analys i rapport  
Skrivuppgift: Rapport med etisk diskussion 
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5.2 Enkät årskurs 1-3 

Etik på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik (år 1-3) 

VÄLKOMMEN! 

Med denna enkät vill vi utvärdera etikspårets tre första år och på så sätt få en grund för vidare utvecklingsarbete. 
Först kommer en beskrivning av etikspåret så som det ser ut nu och därefter följer en del graderade samt öppna 
frågor. En del frågor i första delen är bara aktuella för de som avslutat en viss årskurs, vilket då anges med 
specifika svarsalternativ. 
 
OBS! Besvara enligt den årskurs du avslutade i våras. 
 
Stort tack för att du besvarar enkäten! 
 
Hälsningar, 
Jan, Lena och Jessica 
 
OBS! Sammanställning av enkäten kommer att publiceras på IBGs webbplats, samt eventuellt i en vetenskaplig 
artikel. Total anonymitet råder för samtliga svarande. 

ETIKSPÅRETS MOMENT 

Introduktion till molekylär bioteknik: ”Grundläggande etisk teori och yrkesetik” 
Föreläsning: Introduktion till etiken 
Föreläsning: Etiska problemställningar inom molekylär bioteknik 
Seminarium: Etiska aspekter av ämnet för grupparbetet  
Skrivuppgift: Populärvetenskaplig text med etisk analys 
 
Cellbiologi: ”Grundläggande etisk teori och yrkesetik” 
Seminarium: Gruppdiskussioner kring fyra ämnen relaterade till cellbiologi 
 
Biologisk mångfald–mönster och processer: ”Miljö- och risketik” 
Föreläsning: Teknikens miljöeffekter - Etik kring bioteknologins tillämpningar och risker – DEL1  
Föreläsning: Teknikens miljöeffekter - Etik kring bioteknologins tillämpningar och risker – DEL2  
Seminarium: Rollspel  
Skrivuppgift: Vetenskaplig skrivuppgift med etisk reflektion som bilaga 
 
Bioinformatisk strukturbiologi: ”Forsknings- och publiceringsetik” 
Seminarium: Fallstudier 
 
Mikrobiologi: ”Forsknings- och publiceringsetik” 
Föreläsning: Grundläggande forskningsetik 
Seminarium: Analys av forskningsartikel 
 
Genomik–experimentella metoder: ”Forsknings- och publiceringsetik” 
Seminarium: Muntlig presentation där etiska frågeställningar diskuteras 
 
Självständigt arbete i molekylär bioteknik: (etik inom ramen för ett innovationsprojekt) 
Seminarium: Etisk analys i rapport  
Skrivuppgift: Rapport med etisk diskussion 
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MÅL ENLIGT HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN 

Ett av målen enligt högskoleförordningen, vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt, är att ”För 
civilingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 
utvecklingsarbete” 
 
Hur väl tycker du att målen uppfylls genom momenten på: 

Ø Introduktion till molekylär bioteknik? 
o 1 (Inte alls)  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5 (I mycket hög grad)  
o (Vet ej) 

 
Ø Cellbiologi? 

o 1 (Inte alls)  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5 (I mycket hög grad)  
o (Vet ej) 

 
Ø Biologisk mångfald – mönster och processer? 

o 1 (Inte alls)  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5 (I mycket hög grad)  
o Har ej gått kursen (GÄLLER ÅRSKURS 1)  
o (Vet ej) 

 
Ø Bioinformatisk strukturbiologi? 

o 1 (Inte alls)  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5 (I mycket hög grad)  
o Har ej gått kursen (GÄLLER ÅRSKURS 1)  
o (Vet ej) 

 
Ø Mikrobiologi? 

o 1 (Inte alls)  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5 (I mycket hög grad)  
o Har ej gått kursen (GÄLLER ÅRSKURS 1 OCH 2)  
o (Vet ej) 
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Ø Genomik – experimentella metoder? 
o 1 (Inte alls)  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5 (I mycket hög grad)  
o Har ej gått kursen (GÄLLER ÅRSKURS 1 OCH 2)  
o (Vet ej) 

 
Ø Självständigt arbete i molekylär bioteknik? 

o 1 (Inte alls)  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5 (I mycket hög grad)  
o Har ej gått kursen (GÄLLER ÅRSKURS 1 OCH 2)  
o (Vet ej) 

 
Ø Utbildningen som helhet? 

o 1 (Inte alls)  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5 (I mycket hög grad)  
o (Vet ej) 

 
Ø Målet med etikspåret är att uppfylla högskoleförordningens mål med särskild insikt om de etiska 

frågeställningar som finns inom biotekniken. Tycker du att målet med etikspåret framgått tydligt? 
o 1 (Inte alls)  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5 (I mycket hög grad)  

 
Ø Kommentarer […] 

GENOMFÖRANDE AV ETIKSPÅRET 

Ø Hur anser du att svårighetsgraden på etikspåret har varit? 
o 1 (Alldeles för låg)  
o 2 (Något för låg)  
o 3 (Lagom)  
o 4 (Något för hög)  
o 5 (Alldeles för hög) 

 
Ø Har information om etikmoment på kurser fungerat? 

1 (Inte alls)  - 2 - 3  - 4  - 5 (I mycket hög grad) 

Ø Har etikmomenten integrerats väl med de övriga kursmomenten? 

1 (Inte alls)  - 2 - 3  - 4  - 5 (I mycket hög grad) 

Ø Kommentarer […] 
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AKTIVITET OCH ENGAGEMANG 

Ø Hur väl instämmer du i följande påståenden: Inte alls ------- I mycket hög grad 

 1 2 3 4 5 

Jag har varit engagerad under etikmomenten.      

Övriga studenter har visat engagemang under etikmomenten.      

Lärarna på etikmomenten har visat engagemang.      

Etikspåret har gett mig goda möjligheter att vara aktiv under etikmomenten.      

Jag har varit aktiv under etikmomenten.      

Etikspåret har bidragit till att utveckla min förmåga till kritiskt tänkande.      

Mina studier på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik har 
stimulerat mitt intresse för etik inom mitt ämnesområde. 

     

Mina studier på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik har 
stimulerat mitt intresse för etik i allmänhet. 

     

 

Ø Kommentarer […] 

RELEVANS 

Nu kommer vi att fråga dig om relevansen av undervisning om etik - både om den undervisning du fått, och i ett 
generellt perspektiv. Vi börjar med att ställa frågor om den undervisning du fått på 
civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik. Hur väl instämmer du i följande påståenden: 

Ø Den undervisning jag fått i etik är värdefull för mina framtida studier. 

1 (Inte alls)  - 2 - 3  - 4  - 5 (I mycket hög grad), (Vet ej) 

Ø Den undervisning jag fått i etik är värdefull för mitt framtida yrkesliv. 

1 (Inte alls)  - 2 - 3  - 4  - 5 (I mycket hög grad), (Vet ej) 

Ø Den undervisning jag fått i etik är värdefull för mig som person. 

1 (Inte alls)  - 2 - 3  - 4  - 5 (I mycket hög grad), (Vet ej) 

Nu vill vi att du tar ställning i ett generellt perspektiv för civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik. 
Hur väl instämmer du i följande påståenden: 

Ø Undervisning i etik är värdefullt för mina framtida studier. 

1 (Inte alls)  - 2 - 3  - 4  - 5 (I mycket hög grad), (Vet ej) 
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Ø Undervisning i etik är värdefullt för mitt framtida yrkesliv. 

1 (Inte alls)  - 2 - 3  - 4  - 5 (I mycket hög grad), (Vet ej) 

Ø Undervisning i etik är värdefullt för mig som person. 

1 (Inte alls)  - 2 - 3  - 4  - 5 (I mycket hög grad), (Vet ej) 

Ø Undervisning i etik behövs i civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik. 

1 (Inte alls)  - 2 - 3  - 4  - 5 (I mycket hög grad), (Vet ej) 

Ø Kommentarer […] 

ETIKSPÅRETS INNEHÅLL 

Etikspåret som för tre år sedan infördes från och med årskurs 1 på civilingenjörsprogrammet i molekylär 
bioteknik innehåller huvudområdena ”Grundläggande etisk teori och yrkesetik”, ”Miljö- och risketik”, samt 
”Forsknings- och publiceringsetik”. Hur värdefulla är dessa områden för utbildningen? 

Ø Grundläggande etisk teori och yrkesetik 

1 (Inte alls värdefullt)  - 2 - 3  - 4  - 5 (Mycket värdefullt), (Vet ej) 

Ø Miljö- och risketik 

1 (Inte alls värdefullt)  - 2 - 3  - 4  - 5 (Mycket värdefullt), (Vet ej) 

Ø Forsknings- och publiceringsetik 

1 (Inte alls värdefullt)  - 2 - 3  - 4  - 5 (Mycket värdefullt), (Vet ej) 

Ø Finns det ytterligare områden inom etiken som du tycker bör ingå i etikspåret? Ange i så fall vilka och 
motivera gärna ditt svar. […] 

ETIKSPÅRETS UPPLÄGG 

Det finns olika sätt att föra in etik på en utbildning. Det finns två huvudalternativ för civilingenjörsprogrammet i 
molekylär bioteknik, utifrån hur utbildningarna vid Uppsala universitet är uppbyggda: 
 
Alternativ 1: Att skapa en specifik obligatorisk 5 hp kurs i etik under årskurs 1-3 där alla olika aspekter av etik 
behandlas. För att få plats med den skulle ämnesinnehållet i biologi behöva minskas med 5 hp. 
Alternativ 2: Att införa ett antal moment i de befintliga biologikurserna där olika aspekter av etik behandlas. 
 
För civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik valdes alternativ 2, men intresse finns av hur du ser på 
alternativen. 

Ø Vad tror du passar bäst för civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik? 
o Alternativ 1 
o Alternativ 2  
o Båda alternativen skulle fungera lika bra 
o (Vet ej) 
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Ange hur värdefullt du anser att det är med följande kompetenser vid bemanning av undervisning på 
etikmoment: 

Ø Erfarenhet av forskning inom molekylär bioteknik 

1 (Inte alls värdefullt)  - 2 - 3  - 4  - 5 (Mycket värdefullt), (Vet ej) 

Ø Erfarenhet av forskning inom etik 

1 (Inte alls värdefullt)  - 2 - 3  - 4  - 5 (Mycket värdefullt), (Vet ej) 

Ø Just nu finns etikspåret på 7 kurser. Vad tycker du om antalet kurser i etikspåret? 
o 1 (Alldeles för få)  
o 2 (Något för få)  
o 3 (Lagom)  
o 4 (Något för många)  
o 5 (Alldeles för många) 
o (Vet ej) 

 
Ø På kurser med etikmoment har självvärderingar använts för reflektion. Hur värdefulla har 

dessa varit för dig?  

1 (Inte alls värdefulla)  - 2 - 3  - 4  - 5 (Mycket värdefulla) 

Ø Vad tycker du är särskilt bra med etikspåret? […] 
Ø  
Ø Vad tycker du kan förbättras i etikspåret? […] 
Ø  
Ø Övriga kommentarer  […] 

BAKGRUNDSINFORMATION 

Ø Vilken årskurs avslutade du i våras?  1 – 2 – 3  
Ø Kön    Kvinna – Man – Annat 

SAMTYCKE 

Alla svar från denna enkät är anonyma och kommer att sammanställas internt för utvecklingsarbete. Dessutom 
kan resultaten komma att användas i en vetenskaplig studie och publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Deltagande 
i studien är frivilligt. Att delta i studien innebär att du godkänner att dina svar kan användas för detta syfte. 

Ø Samtycke: 
o Ja, jag samtycker till deltagande i den vetenskapliga studien 
o Nej, jag samtycker inte till deltagande i den vetenskapliga studien 

 
Stort tack för att du besvarat enkäten! 

AVSLUTNING 

Dina svar är anonyma, och kan på intet sätt spåras. (Läs mer om detta i Integritetspolicyn). 

Skicka utvärderingen 
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5.3 Enkät årskurs 4-5 

Etik på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik (år 4-5) 

VÄLKOMMEN! 

Med denna enkät vill vi utvärdera etikinslag på utbildningen och på så sätt få en grund för vidare 
utvecklingsarbete. 
 
OBS! Besvara enligt den årskurs du avslutade i våras. 
 
Stort tack för att du besvarar enkäten! 
 
Hälsningar, 
Jan och Lena 
 
OBS! Sammanställning av enkäten kommer att publiceras på IBGs webbplats, samt eventuellt i en vetenskaplig 
artikel. Total anonymitet råder för samtliga svarande. 

MÅL ENLIGT HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN 

Ett av målen enligt högskoleförordningen, vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt, är att ”För 
civilingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 
utvecklingsarbete” 
 
Hur väl tycker du att målen uppfylls genom momenten på: 

Ø Introduktion till molekylär bioteknik? 
o 1 (Inte alls)  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5 (I mycket hög grad)  
o (Vet ej) 

 
Ø Cellbiologi? 

o 1 (Inte alls)  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5 (I mycket hög grad)  
o (Vet ej) 

 
Ø Biologisk mångfald – mönster och processer? 

o 1 (Inte alls)  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5 (I mycket hög grad)  
o  (Vet ej) 
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Ø Bioinformatisk strukturbiologi? 
o 1 (Inte alls)  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5 (I mycket hög grad)  
o  (Vet ej) 

 
Ø Mikrobiologi? 

o 1 (Inte alls)  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5 (I mycket hög grad)  
o  (Vet ej) 

 
Ø Genomik – experimentella metoder? 

o 1 (Inte alls)  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5 (I mycket hög grad)  
o  (Vet ej) 

 
Ø Självständigt arbete i molekylär bioteknik? 

o 1 (Inte alls)  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5 (I mycket hög grad)  
o  (Vet ej) 

 
Ø Utbildningen som helhet? 

o 1 (Inte alls)  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5 (I mycket hög grad)  
o (Vet ej) 

 
Ø Kommentarer […] 

AKTIVITET OCH ENGAGEMANG 

Ø Hur väl instämmer du i följande påståenden: Inte alls ------- I mycket hög grad 

 1 2 3 4 5 

Mina studier på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik har 
stimulerat mitt intresse för etik inom mitt ämnesområde. 

     

Mina studier på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik har 
stimulerat mitt intresse för etik i allmänhet. 
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Ø Kommentarer […] 

RELEVANS 

Nu kommer vi att fråga dig om relevansen av undervisning om etik - både om den undervisning du fått, och i ett 
generellt perspektiv. Vi börjar med att ställa frågor om den undervisning du fått på 
civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik. Hur väl instämmer du i följande påståenden: 

Ø Den undervisning jag fått i etik är värdefull för mina framtida studier. 

1 (Inte alls)  - 2 - 3  - 4  - 5 (I mycket hög grad), (Vet ej) 

Ø Den undervisning jag fått i etik är värdefull för mitt framtida yrkesliv. 

1 (Inte alls)  - 2 - 3  - 4  - 5 (I mycket hög grad), (Vet ej) 

Ø Den undervisning jag fått i etik är värdefull för mig som person. 

1 (Inte alls)  - 2 - 3  - 4  - 5 (I mycket hög grad), (Vet ej) 

Nu vill vi att du tar ställning i ett generellt perspektiv för civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik. 
Hur väl instämmer du i följande påståenden: 

Ø Undervisning i etik är värdefullt för mina framtida studier. 

1 (Inte alls)  - 2 - 3  - 4  - 5 (I mycket hög grad), (Vet ej) 

Ø Undervisning i etik är värdefullt för mitt framtida yrkesliv. 

1 (Inte alls)  - 2 - 3  - 4  - 5 (I mycket hög grad), (Vet ej) 

Ø Undervisning i etik är värdefullt för mig som person. 

1 (Inte alls)  - 2 - 3  - 4  - 5 (I mycket hög grad), (Vet ej) 

Ø Undervisning i etik behövs i civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik. 

1 (Inte alls)  - 2 - 3  - 4  - 5 (I mycket hög grad), (Vet ej) 

Ø Kommentarer […] 

ETIKSPÅRETS INNEHÅLL 

Etikspåret som för tre år sedan infördes från och med årskurs 1 på civilingenjörsprogrammet i molekylär 
bioteknik innehåller huvudområdena ”Grundläggande etisk teori och yrkesetik”, ”Miljö- och risketik”, samt 
”Forsknings- och publiceringsetik”. Hur värdefulla är dessa områden för utbildningen? 

Ø Grundläggande etisk teori och yrkesetik 

1 (Inte alls värdefullt)  - 2 - 3  - 4  - 5 (Mycket värdefullt), (Vet ej) 
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Ø Miljö- och risketik 

1 (Inte alls värdefullt)  - 2 - 3  - 4  - 5 (Mycket värdefullt), (Vet ej) 

Ø Forsknings- och publiceringsetik 

1 (Inte alls värdefullt)  - 2 - 3  - 4  - 5 (Mycket värdefullt), (Vet ej) 

Ø Finns det ytterligare områden inom etiken som du tycker bör ingå i etikspåret? Ange i så fall vilka och 
motivera gärna ditt svar. […] 

ETIKSPÅRETS UPPLÄGG 

Det finns olika sätt att föra in etik på en utbildning. Det finns två huvudalternativ för civilingenjörsprogrammet i 
molekylär bioteknik, utifrån hur utbildningarna vid Uppsala universitet är uppbyggda: 
 
Alternativ 1: Att skapa en specifik obligatorisk 5 hp kurs i etik under årskurs 1-3 där alla olika aspekter av etik 
behandlas. För att få plats med den skulle ämnesinnehållet i biologi behöva minskas med 5 hp. 
Alternativ 2: Att införa ett antal moment i de befintliga biologikurserna där olika aspekter av etik behandlas. 
 
För civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik valdes alternativ 2, men intresse finns av hur du ser på 
alternativen. 

Ø Vad tror du passar bäst för civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik? 
o Alternativ 1 
o Alternativ 2  
o Båda alternativen skulle fungera lika bra 
o (Vet ej) 

 
Ange hur värdefullt du anser att det är med följande kompetenser vid bemanning av undervisning på 
etikmoment: 

Ø Erfarenhet av forskning inom molekylär bioteknik 

1 (Inte alls värdefullt)  - 2 - 3  - 4  - 5 (Mycket värdefullt), (Vet ej) 

Ø Erfarenhet av forskning inom etik 

1 (Inte alls värdefullt)  - 2 - 3  - 4  - 5 (Mycket värdefullt), (Vet ej) 

Ø Övriga kommentarer  […] 

BAKGRUNDSINFORMATION 

Ø Vilken årskurs avslutade du i våras?  4 – 5 
Ø Kön    Kvinna – Man – Annat 

SAMTYCKE 

Alla svar från denna enkät är anonyma och kommer att sammanställas internt för utvecklingsarbete. Dessutom 
kan resultaten komma att användas i en vetenskaplig studie och publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Deltagande 
i studien är frivilligt. Att delta i studien innebär att du godkänner att dina svar kan användas för detta syfte. 
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Ø Samtycke: 
o Ja, jag samtycker till deltagande i den vetenskapliga studien 
o Nej, jag samtycker inte till deltagande i den vetenskapliga studien 

 
Stort tack för att du besvarat enkäten! 

AVSLUTNING 

Dina svar är anonyma, och kan på intet sätt spåras. (Läs mer om detta i Integritetspolicyn). 

Skicka utvärderingen 
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5.4 Åtgärdsplan för etikspåret på civilingenjörsprogrammet i molekylär 
bioteknik 

Etikspåret (år 1-3) koncentreras till 4 kurser vad gäller support från CRB: 
* Introduktion till molekylär bioteknik (2 föreläsningar, seminarium, litteraturuppgift) 
* Biologisk mångfald – mönster och processer (1,5 föreläsningar, seminarium, litteraturuppgift) 
* Mikrobiologi (1 föreläsning, seminarium (uppdatera)) 
* Självständigt arbete i molekylär bioteknik (Temadag om hållbar utveckling och etik, skriftlig rapport 
+ grupphandledning) 
Nya upplägget tas direkt i bruk. 

För att undvika överlapp mellan kurser kommer en inventering göras av samtliga biologi- och 
kemikurser (år 1-5) vad gäller innehåll av etiska diskussioner.  
Inventeringen genomförs och sammanställs under våren 2018. 

Grundläggande etisk teori kommer examineras genom tentamensfrågor på Introduktion till molekylär 
bioteknik. 
Genomförs vid nästa kurstillfälle (hösten 2018). 

Hitta en kursbok som kan användas under hela utbildningen. 
Kursbok kommer finnas till hösten 2018. 

Vi önskar utveckla befintligt seminarium på Mikrobiologin för att lära studenterna skillnaden 
mellan/vikten av ett vetenskapligt/kritiskt perspektiv och ett etiskt perspektiv/analys. Vi vill även sätta 
mer fokus på studenternas diskussioner och argumenterande.  
Diskussioner med kursansvarig kommer ske under våren 2018. 

Den etiska självvärderingen kommer helt tas bort. Aktuella diskussionsfrågor kommer istället vävas in 
i uppgifter eller seminarier. 
Genomförs direkt. 

Vi kommer se över befintliga föreläsningar och seminarier med målet att höja kravnivån, undvika 
överlapp och visa fler kopplingar till verkliga händelser. 
Ses över våren 2018. 

Integrationen av befintliga moment i respektive kurs. 
Ses över våren 2018. 

Eventuellt samarbete med CRB på programmets slutkurser kommer diskuteras. 
Diskuteras våren 2018. 

Efter revidering och inventering kommer en sammanställning mailas ut till samtliga kursansvariga för 
biologi- och kemikurser (år 1-5), för att säkerställa att samtliga lärare är medvetna om vad som tas upp 
på olika kurser. 
Skickas ut hösten 2018. 
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