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Svar på høringsuttalelse

Fakultet for Humaniora og pedagogikk takker for revisjonen av de forskningsetiske
retningslinjene og er i alt vesentlig positiv til endringene og tilføyelsene. Vi vil særlig fremheve
som positivt at hensynet til barn er klart presisert. Generelt bør det reflekteres tydeligere over
begrepet forsker. Det blir nå brukt om mange flere enn de tradisjonelt sertifiserte forskerne.
Trengs det en egen «Forskningsplakat»? Ellers har fakultetet bare små endringsforslag:







I formålsavsnittet på s. 5 foreslår vi at det også sies eksplisitt at retningslinjene skal være til støtte for
arbeidet med forskningsetikk ved universiteter og høgskoler.
På s. 10, andre avsnitt, foreslår vi at metoder føyes til der det står om valg av tema, datakilder og
tolkninger.
§ 29 om medforfatterskap er viktig, og her skulle vi gjerne sett at det som står om takking ble utfylt
noe. Takking er tilsynelatende et økende problem i mindre forskningsoppgaver (BA-og MA-nivå), på
PhD-nivå og i annen publisering – når veileders eller fagfelles innspill helt eller delvis er neglisjert, og
når veileder eller fagfelle ikke har fått anledning til å se sluttprodukt eller takken. Også her kunne det
være aktuelt å vise til Vancouver-konvensjonens regler for takk.
På s. 29-30 står det ikke noe om medforfatterskap og veiledning. Veilederansvaret er utdypet på s. 32,
men vi mener det også burde stå noe om dette i avsnittet om medforfatterskap.
I § 32 ser vi at «stjeling» av forskningsideer ikke er omtalt. Dette er et aspekt som i høy grad vil prege
kollegiale forhold. Trolig opplever ganske mange forskere at deres forsknings- eller prosjektidé blir
overtatt av kolleger, gjerne uten at «tyven» selv mener å ha stjålet.
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