
AK2008 Bioteknologins etik 7,5 
hp
Ethics of Biotechnology

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Kursplan för AK2008 gäller från och med HT07

Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Huvudområden

Särskild behörighet
Högskoleingenjörs- eller civilingenjörsstudier motsvarande 120 hp.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Lärandemål
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Kursen syftar till att ge deltagarna tankeredskap för att reflektera över de etiska problem som 
aktualiserats genom den snabba utvecklingen inom bioteknologins område.

Kursinnehåll
Kursen tar sin utgångspunkt i praktiska etiska problem inom bioteknologins område, t ex: 
Är det en etisk skillnad mellan terapeutisk och reproduktiv kloning eller är det bara grader 
på en skala? Är det rätt att tillåta forskning på stamceller? Vilka etiska problem uppstår 
då man utvecklar genetiskt modifierade organismer (GMO) i syfte att förbättra kvaliteten 
hos livsmedel? Är det forskarna, staten, eller kommersiella intressen som ska besluta vilken 
bioteknologi som ska tillåtas? För att kunna analysera dessa frågor kommer vi att bekanta 
oss med viktiga moralfilosofiska teorier som t ex nyttoetik och pliktetik, och likaledes med 
användbara begrepp som t ex moraliska dilemman.

Kurslitteratur
Kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination
 • DEL1 - Deltagande/seminariedeltagande, 1,5 hp, betygsskala: P, F 
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
 • ÖVN1 - Hemuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg
Deltagande (DEL1; 1,5 hp) P/F
tentamen (TEN1; 3 hp) A-F
hemuppgifter (ÖVN1; 3 hp) A-F

Etiskt förhållningssätt
 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.
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