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Forskningsetik, 2,5 högskolepoäng 
Research Ethics, 2,5 ECTS 

 

Ladokkod: FBIFE02 
Fastställd av: Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2012-12-

13.  

Version: 1  

Gäller från: vt 2013 

 

Nationellt forskningsämne: 1391 Biblioteks- och informationsvetenskap 

Kursens nivå och fördjupning: Kursen ges som högskolegemensam doktorandkurs. 

Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsvarande. Företräde för forskarstuderande. 

 

Mål 

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna 

- reflektera över, kritiskt granska och värdera sitt eget förhållningssätt i det egna och andras 

forskningsarbete 

- identifiera och analysera generella och specifika etiska problem, dilemman och frågeställningar i 

forskningen 

- initiera och föra en etisk dialog med hjälp av argument baserade i etiska begrepp och teorier i relation 

till forskningsetiska problem 

 

Innehåll  
Kursen behandlar forskningens allmänna etiska grunder och problem med stöd av begrepp och teorier 

inom olika etiska traditioner. Vidare behandlar kursen specifika forskningsetiska problem i relation till 

respektive deltagares forskningsområde. Slutligen behandlar kursen översiktligt regelverk och 

överväganden i relation till den svenska lagreglerade etiska prövningen. 

Undervisningsformer 
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen sker på 

svenska eller engelska beroende på studentunderlaget. 

 

Examinationsformer 

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen där studenten diskuterar ett 

forskningsetiskt problem inom ramen för sin forskning utifrån den presenterade 

teoribildningen.  

 

Studenten har rätt att byta examinator efter att ha underkänts två gånger av samma examinator. 

En skriftlig begäran om byte inlämnas till prefekt. 
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Betygsskala 

Betygsgraderna som används är Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

 

Kurslitteratur och övriga läromedel 

Loue, S. (2000). Textbook of research ethics: theory and practice. New York: Kluwer Academic / 

Plenum Publishers. 

Mauthner M., Birch M., Jessop J. & Miller T. (red.) (2002). Ethics in qualitative research. London: 

Sage Publications Ltd. 

 

Kursiv litteratur på svenska 

Helgesson G. 2006. Forskningsetik för medicinare och naturvetare. Lund: Studentlitteratur. 

Prop. 2002/03:50, Etikprövning av forskning. Stockholm: Regeringskansliet. 
 

 

Anvisade artiklar för seminarier tillkommer. 

 
Studentinflytande och utvärdering 

Studenternas synpunkter på kursen skall systematiskt och regelbundet inhämtas i muntlig 

och/eller skriftlig form. Studenterna skall delges resultatet av utvärderingen. Resultaten av 

utvärderingarna skall ligga till grund för kursens vidare utveckling. 

Se vidare Policy för kursutvärdering, Högskolan i Borås 2005-06-07, dnr 56-02-10. 


