
 

Forskningsetikk 

 
 

Emnekode  

Namn på emnet, ny-

norsk 
Forskingsetikk  

Namn på emnet, bok-

mål 
Forskningsetikk  

Course Title, English Research ethics  

Studiepoeng, omfang Deltagelse to dager (16 timer), lesing av kurslitteratur (400 sider) og 

innlevering av paper (4000-5000 ord) med fokus på etiske spørsmål: 3 

studiepoeng. Forberedelse, deltagelse  to dager, (16 timer) og lesing av 

kurslitteratur: 1 studiepoeng. 

Studienivå Ph.d. 

Undervisningsspråk Norsk 

  Semester Høst eller vår 

Undervisningssted Universitetet i Bergen, Bergen 



 Mål og innhold Generelt: 

Kurset retter oppmerksomhet mot i) etikk innenfor forskningsfellesska-

pet f.eks. knyttet til uavhengighet og forfatterskap, ii) beskyttelse av 

deltagere f.eks. knyttet til informert samtykke og sårbare grupper, og 

iii) forskningens funksjon og verdi i et samfunnsperspektiv. 

 

Kurset vil ta utgangspunkt i deltagernes egne ph.d-prosjekt og diskutere 

etiske tema relatert til de aktuelle prosjektene. Videre vil kurset ha som 

mål å støtte deltakernes utvikling av kunnskap og bevissthet om forsk-

ningsetiske spørsmål, samt deres evne til kritisk stillingstaken og etiske 

overveielser. 

 

 Type kurs: etikk/vitenskapsteori 

 

Læringsutbytte:  

Ved fullført kurs har ph.d. kandidaten følgende læringsutbytte:  

 

Kunnskap: 

 har kunnskap om anerkjente etiske normer og teorier relevante 

for forskning. 

 har kunnskap om regelverket som ivaretar forskningsetikk. 

 har kunnskap om ulike retningslinjer/matriser som kan brukes 

som verktøy i arbeidet med forskningsetiske spørsmål.  

Ferdigheter: 

 kan identifisere, reflektere over, analysere og drøfte forsknings-

etiske tema. 

 kan posisjonere seg og sitt prosjekt i det etiske landskapet. 

 kan diskutere kritisk forskerens samfunnsansvar, uavhengighet 

og mulige interessekonflikter. 

Generell kompetanse: 

 er i stand til å beskrive, reflektere over og begrunne egne forsk-

ningsetiske standpunkt og har evne til å diskutere etiske spørs-

mål med andre i forskerfellesskapet.  

Krav til forkunnskaper Mastergrad. Deltakere må være tatt opp som ph.d.-kandidat ved en dok-

torgradsgivende institusjon. 

Tilrådde forkunnska-

per                               
Det er anbefalt at kandidaten har et grunnleggende kurs i vitenskaps-

teori. 

Er emnet åpent eller er 

det reservert studenter 

på bestemte program? 

Kurset er åpent for ph.d.-kandidater fra institusjoner knyttet til WNGR 

II. Ph.d.-kandidater fra andre institusjoner kan tas opp ved søknad 



Undervisningsformer og 

omfanget av organisert 

undervisning  

Forelesninger, workshops og seminar, totalt 16 timer fordelt over to da-

ger.   

Obligatorisk un-

dervisningsaktivitet 

80% tilstedeværelse  

Obligatoriske aktiviteter:  

a) En kort presentasjon av etiske spørsmål relater til eget ph.d.-prosjekt 

(maks 1 side). Tidspunkt for innlevering vil bli kunngjort. 

b) Et forberedt muntlig innlegg i gruppe som utgangspunkt for videre 

diskusjon.   

Vurderingsformer 1 studiepoeng: 80% tilstedeværelse + obligatoriske aktiviteter (be-

stått/ikke bestått) 

3 studiepoeng: 80% tilstedeværelse + obligatoriske aktiviteter (be-

stått/ikke bestått) og paper 4000-5000 ord (bestått/ikke bestått) 

Litteraturliste Litteraturlisten vil gjøres tilgjengelig når kurset annonseres 

Emneevaluering Skriftlig, digital evaluering 

Programansvarlig Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen 

Emneansvarlig Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen 

Administrativt ansvarlig Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen 

Kontaktinformasjon Institutt for pedagogikk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


