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Kursplan
Forskningsetik, 7,5 högskolepoäng
Research ethics, 7,5 credits
Kurskod: -

Utbildningsnivå: Forskarutbildningsnivå

Fastställd av: Utbildningsrådet 2013-10-07

Vetenskapsområde: HumSam

Gäller fr. o. m.: 2013-08-26

Version: 1

Dnr: 2013/898 (222)

Huvudområde: Hälsa och Välfärd

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska forskarstuderande, inom områdena nedan, kunna:
Kunskap och förståelse
• identifiera och analysera vanligt förekommande forskningsetiska problem
• sammanfatta hur lagar och förordningar reglerar hantering av forskningsetiska frågor.
Färdighet och förmåga
• motivera val av forskningsmetoder och tillvägagångssätt med hänsyn tagen till etiska
överväganden
• tillämpa kunskap om etiska principer och analysera etiska dilemman i egen avhandling
och forskning
• kritisk granska tillämpningen av lagar och förordningar som reglerar forskningsetiska
frågor.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera vetenskaplig praktik i termer av vetenskaplig redlighet
• förmåga att göra forskningsetiska bedömningar
• värdera och bedöma etisk kvalitet i forskning.

Innehåll
-

lagar, regler, forskningsetisk kodex och forskningsetikansökan
etiska överväganden i hela forskningsprocessen från planering, genomförande,
rapportering till användning och konsekvenser av forskningen
värdering av känsliga uppgifter, populationers sårbarhet samt tillämpning av etiska
kalkyler
centrala begrepp såsom informerat samtycke, konfidentialitet, sekretess
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-

forskningsfusk och etiska problem i relation till kollegor
forskarens frihet och ansvar i förhållande till anslags- och uppdragsgivare
forskningsetiska avsnitt i avhandlingar

Undervisningsformer
Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå inkl. examensarbete 15 hp.

Urval
1. Studenter registrerade i Forskarskolan Hälsa och Välfärd
2. Studenter registrerade i forskarutbildning från annat lärosäte
3. Övriga sökande; högskolepoäng (vid lika poäng, lottning)

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Godkänd eller Underkänd.
Kursen examineras genom tre stycken individuella skriftliga inlämningsuppgifter som behandlas
vid seminarier samt en muntlig tentamen.
Kursen examineras av docent eller professor.

Övrigt
Närvarobestämmelser: obligatorisk närvaro vid seminarier.
Kursen bedrivs på hel- eller halvfart.

Kurslitteratur
Gustavsson, B., Hermerén, G., & Petersson, B. (2011). God forskningssed. Stockholm:
Vetenskapsrådet.
Helgesson, G. (2006). Forskningsetik för medicinare och naturvetare. Lund: Studentlitteratur.
Kalman, H., & Lövgren, V. (Red.). (2012). Etiska dilemman: Forskningsdeltagande, samtycke och
utsatthet. Malmö: Gleerups.
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Ytterligare litteratur i form av artiklar tillkommer.
Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

