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Forskaretik i praktiken: Etnografi

Practical Research Ethics: Ethnography

7.5 Högskolepoäng

7.5 ECTS credits

Kurskod: RH1ETIK

Gäller från: HT 2022

Institution Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Behörig är den som är antagen till utbildning på forskarnivå vid humanistisk eller annan fakultet vid
Stockholms universitet, eller motsvarande vid annat lärosäte.

Lärandemål

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- kritiskt reflektera kring forskaretisk problematik vid tillämpning av etnografiska metoder inom det
humanvetenskapliga forskningsfältet
- självständigt tillämpa forskaretiska perspektiv och göra forskaretiska bedömningar i relation till etnografiska
metoder inom det humanvetenskapliga forskningsfältet
- visa fördjupad förståelse för forskaretisk problematik vid tillämpning av etnografiska metoder

Innehåll

Kursen syfte är tvådelat: 1) att ge en fördjupad kunskap i forskaretisk problematik vid tillämpning av
etnografiska metoder inom det humanvetenskapliga forskningsfältet, det vill säga problematik som innefattar
både det som omfattas av lagen och övriga forskaretiska överväganden som alltid görs kontinuerligt av
forskaren; 2) att ge färdighet och förmåga att reflektera kring forskaretisk problematik och göra forskaretiska
bedömningar vid tillämpning av etnografiska metoder inom det humanvetenskapliga fältet.

Kursen ger en orientering i forskaretisk problematik vid tillämpning av etnografiska metoder inom det
humanvetenskapliga fältet. Kursen tar sin utgångspunkt i den lagstiftning och det etiska ramverk som styr
humanvetenskaplig forskning. Under kursens fortsättning behandlas sedan forskningsprocessen från
forskningsplanering till publicering och datalagring utifrån olika etiska perspektiv och den problematik som
kan uppstå i spänningen mellan etiska regelverk och forskningspraktik. Givet kursens praktiska fokus
genomförs undervisningen i form av obligatoriska seminarier om etiska frågeställningar och dessas
tillämpning på kursdeltagarnas egna avhandlingsarbete. Under kursen presenterar inbjudna forskare
forskaretisk problematik utifrån egen forskningserfarenhet.

Obligatoriska moment

Obligatoriska moment är: 
i) närvaro på seminarierna, och 
ii) slutförande av samtliga skriftliga och muntliga seminarieuppgifter.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktiv närvaro vid seminarierna, samt via en reflekterande skriftlig slutuppgift i
form av ett PM.

Arbetsform
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Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
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Syllabus
for research course

Practical Research Ethics: Ethnography

Forskaretik i praktiken: Etnografi

7.5 Higher Education

Credits

7.5 ECTS credits

Course code: RH1ETIK

Valid from: Autumn 2022

Department Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies

Prerequisites and special admittance requirements

Learning outcomes

In order to pass the course, students are expected to be able to:
- critically reflect on research ethical issues when using ethnographical methods within the humanities
- independently apply research ethical perspectives and to make research ethical judgements related to
ethnographical methods within the humanities
- demonstrate in-depth understanding of research ethical issues when using ethnographical methods

Content

The course has two main objectives. First, the course gives in-depth knowledge in research ethical issues
when using ethnographical methods in practical research, i.e. issues including what is covered by law and
other research ethical deliberations that are always done continuously throughout the research process.
Secondly, the course offers the opportunity to improve the competence and the ability to reflect on and to
make research ethical judgements when using ethnographical methods.

The course starts with the legislation and the ethical framework that regulate research within the humanities.
During the rest of the course, the research process from research planning and field work to publication and
data storage are discussed from various ethical perspectives, and the ethical issues that might arise at the
intersection between ethical frameworks and research practice. Instruction is provided in the form of seminars
where the different ethical issues related to the research process are discussed with the opportunity to apply
these to one’s own doctoral thesis. During the course, invited researches will also present research ethical
problems based on their own research experience.

Mandatory exams

Mandatory elements are:
i) attendance at the seminars
ii) completion of written and oral seminary assignments throughout the course.

Forms of examination

The examination on the course consists of active participation at seminars, and of a written assignment.

Form of instruction

Teaching activities include lectures and seminars.
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