
              FORSKNINGSETIK (7,5hp)  
 

 
 

Kursplan 
 
Syfte  
Syftet med kursen är att deltagarna ska utveckla en fördjupad kunskap om forskningsetiska principer 
och god forskningssed och därtill hörande samhälleliga aspekter på forskning och vetenskap.  
  
Lärandemål  
Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna   

1. identifiera och analysera vanligt förekommande forskningsetiska problem  
2. visa god kunskap om gällande förordningar vad gäller forskningsetisk granskning och prövning 
samt gällande regelverk och normer om vetenskaplig redlighet  
3. muntligt och i skrift redogöra och argumentera för etiskt välgrundade val i forsknings-
processen  
4. reflektera över egna värderingar och hur dessa påverkar det egna förhållningssättet till sin 
forskning  
5. uppvisa god förmåga att utifrån olika forskningsetiska och vetenskapliga normer och 
värderingar bedöma frågor om vetenskapens roll i samhället och om forskarens ansvar gentemot 
samhället  

  
Innehåll  
Under kursen behandlas forskningsetiska frågor i ett historiskt och nutida perspektiv, forsk-
ningsetiska övervägande vid val av forskningsproblem och metod, hur egna värderingar påverkar 
forskningsprocessen, frågor kopplade till vetenskaplig oredlighet och publiceringsetik samt 
vetenskapens möjligheter och dess roll i samhället.  
  
Undervisning  
Föreläsningar, seminarier och workshops.  
  
Särskild behörighet  
Genomgången forskarutbildning eller antagen till forskarutbildning.   
  
Examination  
Kursens examineras genom följande moment:   

• SEM1 Skriftlig inlämningsuppgift, 1-2 sidor, inklusive obligatoriskt seminarium, tillfälle 2 
(1,5hp)  
• SEM2 Skriftlig inlämningsuppgift, 1-2 sidor, inklusive obligatoriskt seminarium, tillfälle 3 
(1,5hp)  
• SEM3 Skriftlig inlämningsuppgift, 1-2 sidor, inklusive obligatoriskt seminarium, 
tillfälle 4 (1,5hp)  
• INL1 Skriftlig inlämningsuppgift (2,5hp), består av en individuell skriftlig inlämningsuppgift om 
c:a 7 sidor utifrån eget valt forskningsetiskt problem, vilket beskrivs i relation till det egna ämnet 
eller den egna avhandlingens kunskapsobjekt eller kunskapsområde och kursens litteratur.     

 



Betyg  
På kursen ges betyget Godkänd (G)   
 
Måluppfyllelse  
Kursen Forskningsetik, 7,5hp inbegriper examensordningens examenskrav och krav på måluppfyllelse, 
bilaga 2, HF  
  
Värderingsförmåga och förhållningssätt:   
För licentiatexamen ska doktoranden:  

• visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, och  
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används.  

  
För doktorsexamen ska doktoranden:  

• visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och  
• visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används  

  
 


