
Retningslinjer for arbeidsnotat om forskningsetiske temaer i eget prosjekt  

Før kursstart skal kandidatene levere et arbeidsnotat i forskningsetikk. Notatet skal 

redegjøre for ett eller flere forskningsetiske temaer i egen avhandling, og legges til grunn for 

presentasjon og diskusjon i seminarene i forskningsetikk (se neste side).  

Notatet skal være mellom 800 og 2000 ord og lastes opp i Fronter: SV9102 - Fellesrom 2015-

vår. Notatet skal leveres som pdf.  

Innleveringsfrist: 10.april 2015  

Seminarene tar utgangspunkt i notatene som er innsendt før kursstart. Kursledelsen deler 

deltakerne i mindre seminargrupper og utpeker en kommentator til hvert notat. 

Kommentatoren får 3-5 minutter til å kommentere, supplert av seminarleder. Det settes av 

15-20 minutter til diskusjon. Alle i gruppen leser notatene fra de andre i gruppen og 

forventes å delta i diskusjonen med kritiske og konstruktive kommentarer.  

Etter seminaret 24. april kan notatet revideres i lys av forelesninger, pensum og innspill som 

kom frem under seminaret.  

Endelig versjon av etikknotatet leveres i Fronter 22. mai 2015.  

Dersom du har problemer med innlevering/uthenting av notater kan du ta kontakt med Stian 

Andreassen på epost: stian.andreassen@psykologi.uio.no 
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Deltakerne anbefales å ta utgangspunkt i Forskningsetiske retningslinjer for 

samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH 2006). Disse gir en god oversikt over 

relevante normer og har solid fagfelleforankring i det norske forskningssystemet. I forordet 

gjøres det rede for sammenhenger og forskjeller mellom forskningsetikk og juss. 

Retningslinjene er inndelt i 6 grupper (A-F):    

 Forskningens egenverdi, frihet og samfunnsrelevans. Det er en forskningsetisk 

utfordring å ta ansvar for at forskning både er tilstrekkelig vitenskapelig interessant 

og samfunnsrelevant. På et overordnet, vitenskapsteoretisk nivå er all forskning 

underlagt de samme forskningsetiske forpliktelser (vitenskapenes enhet). Eksempler 

på fellesstandarder er krav til pålitelig dokumentasjon, upartiskhet, saklighet og 

konsistens i argumentasjon.    

 Hensyn til personer. Mange tenker utelukkende på denne type normer 

som ”forskningsetikk”, f.eks. formulert i krav om å unngå skade eller om fritt og 

informert samtykke. Som det fremgår av NESH-heftet er det flere typer retningslinjer. 

Men de som faller i gruppen hensyn til personer er viktige og mange (15 av 47 

retningslinjer).  

 Hensyn til grupper og institusjoner. Man skal ikke bare ta hensyn til personer, men 

også til institusjoner, grupper og lokalsamfunn. Relevante temaer er for eksempel 

forretningshemmeligheter og nasjonale sikkerhets-interesser  

 Normer i forskersamfunnet. Påbud om vitenskapelig redelighet og forbud mot 

plagiat står sentralt. I norsk samfunnsforskning er det et forbedringspotensial når det 

gjelder henvisningsskikk. Legg merke til retningslinje 29.  

 Oppdragsforsking. Forskningsetikken gjelder naturligvis også oppdragsforsking, 

inklusive der oppdragsgiver er en offentlig instans. Jf. debatten høsten 2010 om 

oppdrag og utredninger for offentlige instanser.  

 Forskningsformidling. Bemerk definisjonen av forskningsformidling i retningslinje 42. 

Formålet er ikke PR for egen avhandling eller eget forskningsmiljø (som er legitimt 

nok, men en annen type oppgave).  

 


