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Kapitel 1 – Hvad er videnskabsetik? 

Videnskabens egen moral: Det interne perspektiv 

• Hvilke etiske principper skal gælde fælles for videnskaben, fx i forbindelse med forsøg 

forskningsmetode, forskningsdesign osv. 

• Code of conduct  

= adfærdskodeks hvori etiske principper nedskrives, altså hvad er god skik og acceptabel 

arbejdspraksis for fx en psykolog. 

o Kan være individuelle fra felt til felt (fx fra humaniora til psykologi) 

o Men kan også være generelle – eks. på fælles etiske principper og teorier er forsætlig 

uagtsomhed og svindel, snyd, fusk osv.  

• Kompleksitet i begrebet ”videnskabelig uredelighed”  grænsen mellem fusk og genialitet er mudret 

• Ex med sag mod Bjørn Lomborg – hvad er god moral osv.  
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Videnskab og samfund: Det eksterne perspektiv 

• Videnskabens betydning i samfundet 

• Anvendelse af forskningen/videnskaben i samfundet, fx i industrien eller militæret 

• Bohr skaber atombombe. Opdager først senere sit etiske ansvar i den forbindelse.  

 

Kapitel 2 – Videnskabsetikkens normer og værdier 

Videnskabelig ethos (ethos=den opfattelse andre har af en) 

• Merton: Det videnskabelige fællesskab består af særlig social struktur med egne normer og etiske 

regler. 

• Videnskaben er historisk set politisk og økonomisk uafhængig. 

• Mertons normsæt: CUDOS 

o Kommunisme (C): alle er lige, videnskabeligt arbejde er fælleseje 

o Universalisme (U): sandheden bestemmes uafhængigt af personlige eller partikulære forhold 

o Uegenyttighed/disinterestedness (D): Forskerens drivkraft er søgen efter sandheden. Han 

bør tilsidesætte personlige og selvpromoverende motiver. 

o Organiseret skeptisme (OS): Videnskaben skal kunne efterprøves. Der stilles strenge logiske 

og empiriske kriterier for videnskabelig sandhed.  

 

Mellem kendsgerninger og vurderinger 

• Mertons værdier kan bruges som billede på god videnskabelig praksis. 

• Ekspansionister: Der er sammenhæng mellem videnskab og værdi 

• Restriktionister: (Modsat ekspansionister) mener, at man ikke kan fortælle hvordan verden bør være, 

ved at se på hvordan den er. Man kan ikke slutte noget fra ”er” til ”bør”.  

• Der er en kløft mellem kendsgerninger og vurderinger. 

 

Kapitel 3 – Videnskabsetikkens teoretiske grundlag 
• Videnskaben kan ikke undgå normative spørgsmål der kræver etisk refleksion – dette viser Mertons 

CUDOS og forskningens værdiafhængighed.  

• Udover CUDOS, som er forskernes fælles opfattelse af god skik, præges forskningen af almene mere 

eller mindre implicitte etiske forståelser. 

• Kapitlet skitserer en teoretisk referenceramme for videnskabsetikken (starter med dydsetikken). 

  

o Der er forskellige teoretiske tilgange til etik (dydsetik, nytteetik osv) – og disse er hver i sær 

en verden for sig, og kan bruges til at se på et dilemma fra forskellige vinkler. (OBS – taget 

fra 1. forelæsning, s. 6 i noterne) 

 

Dydsetikken 

• Dydsetikkens ideal er det gode liv.  

• Tager udgangspunkt i vision om det gode liv i forhold til andre mennesker. 

Fundamentet er det livslange venskab med et andet menneske. 
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• Menneskets given og modtagen mellem frie forskellige mennesker er grundlag for det gode samfund, 

der bliver til gennem menneskets dydige handlinger som moralen integreres igennem.  

• Dydsetik stammer fra Aristoteles som forstod etikken som praktisk visdom (phronesis).  

• Dydsetikken er dydig praksis som er sandhedssøgende, kritisk rationalitet og som bidrager til 

fællesskabets gode liv.  

• Målet er lykke. 

• Dydsetikkens ideal om det gode liv må kombineres med pligtetiske forestillinger der har en universel 

moral. Dette er fordi man ikke kan være sikke på at videnskabens normer (i dydsetikken) er alment 

acceptable.  

 

Pligtetikken 

• Pligtetikken (også kaldet den deontologiske etik) begrunder etikken i individets gode vilje og 

intentioner. 

• Pligtetikken indrammer og begrænser dydsetikken  fordi idealet om det gode liv skal være 

retfærdigt og kunne gælde universelt.  

• Kant: Moralnormer skal gælde universelt. Mennesket har uendelig værdighed som altid skal 

respekteres.  

• Pligtetikken vil mene at det er dybt problematisk at opnå forskningsresultater ved uetiske forsøg. – 

Menneskets værdighed skal forsvares overfor forskningen (fx vil det være uetisk at lave forsøg med 

fanger i koncentrationslejre). 

• Kants teori om dømmekraft kan hjælpe os med at forstå de moralske dilemmaer som den enkelte 

forsker måtte støde på 

o Bestemmende dømmekraft = i en ny situation bruges en regel der er bestemt på forhånd 

o Reflekterende dømmekraft = en kreativ opfindelse af en almenregel i en situation hvor der 

ikke kan gives forudbestemte regler. 

o Derudover er dømmekraften evnen til at sætte sig i andres sted og anskue problemer fra et 

universelt perspektiv 

• Dømmekraften går ud over den enkelte forskers eget perspektiv og kræver alment perspektiv på fx 

værdier og gyldighed.  

 

Nytteetikken 

• Nytteetikken (utilitarismen): en handlings værdi måles ud fra resultater og konsekvenser 

o Nytteetikken er altså skeptisk overfor dydsetikken der begrunder etikken moralsk. 

o Nytteetikken er også skeptisk overfor pligtetikken som fremhæver viljen og de gode 

intentioner.  

• Nytteetikken kommer efter idealet om det gode liv (dydsetikken) og efter pligtetikkens rettighedsetik.  

 

Samtaleetikken 

• At nytteetikken kommer efter dydsetikken og pligtetikken kan forklares med samtaleetikken.  

• Samtaleetik: Videnskabelig dialog bør foregå upartisk og uafhængig af personlige interesser i en fælles 

stræben for at nå frem til sandheden 

o Moderne videnskab er i særlig grad udtryk for samtaleetikkens ideal.  

• En central dimension i samtaleetikken er menneskets og forskerens ret til at sige fra når de 

konfronteres med beslutninger og handlinger som de ud fra gode grunde finder etisk problematiske.  

• For at de etiske normer er gyldige er det ikke nok at henvise til tradition, menneskets natur osv. Men 

alle skal inddrages og der skal være konsensus mellem forskerne i en fri samtale.  

o Fokus er altså på demokrati og kommunikation.  
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Etik og videnskabskritik 

• Kritik fra forskellige teoretikere (ej nærlæst) 

 

Blandingsetik og refleksiv ligevægt 

• Nyere moralfilosofi forsøger at kombinere nytteetik, pligtetik, samtaleetik og dydsetik med 

videnskabskritiske pointer.  

• Der er dog dilemmaer ved dette samspil – har man pligt overfor forsøgspersonerne der ofres for 

videnskabens fremdrift, eller har man pligt overfor den almene nytte af forskningen.  

o Interne dilemmaer = fx en yngre forsker opdager at en ældre forsker har udeladt data i en 

artikel 

o Eksterne dilemmaer = samfundsvidenskabelig forskning er sponsoreret af 

medicinalvirksomhed, og når frem til resultat som virksomheden ikke vil offentliggøre.  

 

• Blandingsetik = at afveje enkelte etiske teorier i forhold til hinanden og sætte dem i det bedste 

samspil med hinanden.  

• Refleksiv ligevægt = moralske institutioner, etiske teorier og konkrete sager afvejes i forhold til 

hinanden med henblik på at finde den bedste løsning. 

Kapitel 4 – De videnskabsetiske principper 

Videnskabens ansvar 

• Tidligere beskrev og efterlignede videnskaben naturens processer i dag beskrives naturen ikke blot, 

men videnskaben foretager også konstruerede indgreb i denne og har også til hensigt at ændre den 

menneskelige biologi.  

o Ansvarsetikken er derfor i dag også menneskets ansvar om at bevare naturen og 

menneskearten, så de fremtidige generationer også får gode levevilkår.  

• Ansvaret er alles, også selvom man kun er en lille fisk i et stort hav.  Ex ud fra nytteetisk perspektiv 

på hvordan den mindste indsats kan have stor betydning (s. 41).  

• Den enkelte forskers bevidsthed om moralske forpligtelser er vigtig og en grundlæggende betingelse 

for videnskabens ansvarsprincip. 

 

Respekt for forskningsfriheden 

• Videnskabens mål = at søge sandheden – uafhængigt af politiske, økonomiske osv interesser, altså no 

strings attached (=forskningsfrihed). 

• Men videnskaben bør kun have retten til at bestemme fuldt over indholdet og målet med forskningen 

så længe det ikke forvolder skade eller krænker andres ret  

o  Altså forskningsfriheden er indskrænket af forskningsansvaret (som blev nævnt i starten 

af kap. 4). Etisk råd sætter fx etiske grænser for forskningen.  

• Forskere: Love om etik osv. fratager dem den totale forskningsfrihed (frihed med no strings attached).  

• Forskere vogter over paradigmer. Først når de gamle forskere går af, eller de gamle paradigmer 

tvinges ud, kan nye paradigmer komme til.  

 

Moralsk samvittighed og værdighed (moralsk blindhed) 

• Forskningsfrihed kan aldrig være absolut 
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o Forskerne skal altså altid afveje deres forskning i forhold til samfundets sociale værdier og 

magtforhold. 

o Forskere skal være OBS på hvordan deres tilhørsforhold til en social kontekst eller kultur 

påvirker deres forskning 

• Arendt: ”Det ondes banalitet” = det onde er resultatet af tankeløs handling, dvs. mennesker ikke kan 

vurdere de moralske konsekvenser for deres handlinger.  

• Ex: forskning folk frai koncentrationslejre var ok og blev dengang betragtet som objektivt. Det er det 

bare ikke, da forskerne jo er styret af Hitlers ideologi om hvad der er rigtigt og forkert, og ikke deres 

egen moral og objektivet.  

• Lov om forskningsetik blev dannet på baggrund af forskning med koncentrationslejrfanger (Nürnberg 

erklæringen) 

o I loven står fx om samtykke fra deltager i eksperiment 

 

Videnskabens etiske integritet 

• Situationer hvor forskere er uærlige og bevidst producerer falske resultater, udgør den største trussel 

mod videnskabelige integritet.  

• Integritet står på spil hvis man fx lyver eller opdigter resultater.  

o Der er gråzone mellem at integritet ødelægges eller man blot sjusker eller er doven. Men 

som udgangspunkt kan man sige, at er man doven eller sjusker og fejlene skyldes dette, kan 

det ikke betragtes som noget man har gjort med overlæg og dermed skader det ikke ens 

integritet. 

Men begås handlingen med overlæg, altså snyd, så skader det ens integritet. (ex på forsker 

som brugte løgn og satire til at kritisere postmodernismen, hans integritet er skadet fordi 

midlet, løgn, er forkasteligt – dette selvom hans artikel måske beviste af postmodernismen 

kan kritiseres på nogle områder). 

 

Retfærdighed og solidaritet 

• Kravet om menneskerettigheder og respekt tilspidses fx når forskningen producerer produkter som 

har stor betydning for fattige og nødlidende mennesker, men som virksomhederne gør så dyre at dem 

det er tilsigtet ikke har råd til det. 

o Ex; genmodificeret afgrøder produceres til fattige bønder, men bliver så dyre at bønderne 

ikke har råd til dem.  

• Social retfærdighed er et ideal for videnskaben – men det er komplekst. (Fx med de firmaer som skal 

tjene penge og derfor ikke bare sælger medicinen billigere). 

 

Kapitel 5 – Videnskabens professionsetik 
• Udover de rent videnskabelige problemer, skal videnskabsetik også tage stilling til; 

o Spørgsmål om anvendelse af forskningsresultater 

o Forskningspolitik 

o Finansieringen af forskningen 

o Administration 

o Uddannelse 

o Rekruttering af nye forskere 

• Videnskaben udgør en samlet profession (på linje med andre grupper i erhvervslivet).  

• Forskningssucces afhænger også af god ledelse og økonomiske ressourcer 
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Etikken i den videnskabelige metode 

• Etikken i videnskabens metoder går ud på at håndhæve normerne om sandfærdighed, omhu og 

åbenhed.  

• Det kan være svært at skelne mellem hvornår videnskaben krænker og forsømmer sandheden. 

o Pligtetikken mener at det er svært at bevise hvornår forskernes fejlagtige handling er sket i 

god tro og hvornår den er sket i ond tro.  

• Åbenhed om forskningsdesign, databehandling og konklusioner er det vigtigste princip til at sikre 

sandheden.  

 

Publikationsetik (peer-review) 

• Gensidig kritik og udveksling af ideer er grundlæggende i videnskaben.  

o Fx når man udgiver en videnskabelig artikel bedømmes og vurderes den af andre forskere 

som også har ekspertise indenfor det felt artiklen handler om.  dette kaldes en peer-

reviewed artikel.  

• Peer-review foretages for at give upartisk bedømmelse og bedømmer artiklen på faglige præmisser, 

og ikke pga. ydre kriterier som fx tilhørsforhold, økonomi osv.  

• Problemer med peer-reviewing (s. 61) 

• Det er blevet et generelt krav at forskere skal publicere noget.  

o Desuden er der forskel på anerkendelse alt efter hvor de publicerer deres videnskabelige 

artikler/bøger etc. 

o Skal det gøres til et norm at publicere noget? 

• Kreditering; 1. forfatter osv.  Hvem som skal krediteres hvordan kan være et problem. Desuden skal 

man passe på at øverste ansvarlige professor, som ikke har foretaget forskningen, ikke tager hele 

æren ved at stå øverst på artiklen.  

 

• I Danmark har vi UVVU til at efterprøve og holde øje med videnskabelig uredelighed. (Tænk Milena 

Penkowa) 

o Definition af videnskabelig uredelighed (iflg. UVVU) – s. 63 

• Videnskabelig uredelighed drejer sig ikke længere kun om etiske værdier, men har fået en juridisk 

dimension.  

 

• UVVU har uarbejdet nogle vejledende retningslinjer for god publikationspraksis, herunder hvornår 

man er berettiget til forfatterskab på en artikel. 

• Grænsen for hvornår noget er videnskabelig uredelighed (jf UVVU) kan være for bred, idet den kan 

anklage kreative og måske geniale forskere som tænker ud af boksen, for videnskabelig uredelighed.  

 

Etikken på den videnskabelige arbejdsplads 

• Etiske problemstillinger i forskerens hverdag, altså på arbejdspladsen 

o Fx ved ansættelse, nepotisme, positiv særbehandling osv. 

o Hvis man opdager videnskabelig uredelighed på arbejdspladsen – skal man ”sladre”? 

(whistlesblowing) 
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Kapitel 6 – Etiske problemer i natur- og sundhedsvidenskaberne 

Militærteknologi og ingeniør etik 

• Etisk dilemma er når den teoretiske viden kan anvendes i samfundet 

o Fx når forskere udvikler ting, som kan bruges politisk. 

o Et eksempel herpå er under nazisterne hvor forskerne skulle udvikle atombomben (74) 

o Niels Bohr og Einstein arbejdede sammen om at udvikle atombombe før tyskerne (74) 


