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Naturvetenskaplig hederlighet 

1) Man får inte hitta på eller “frisera” mätvärden. 
 
2) Man får inte sno andras idéer eller arbeten. 
 
3) Sätter man sitt namn på ett arbete är man ansvarig för innehållet. 
  

Några grundpelare: 

[1]  
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Hur man inte ska göra (1) 

[2]  



Hur man inte ska göra (2) 

Karl-Theodor zu Guttenberg 

Tysklands försvarsminister okt 2009 – mar 2011 

[1]  [1]  [3]  
[5]  

[4]  



Hur ska man göra då? 

1) Man får inte hitta på eller “frisera” mätvärden. 
 
 
 
 
2) Man får inte sno andras idéer eller arbeten. 
 
 
 
 
 
3) Sätter man sitt namn på ett arbete är man ansvarig för innehållet. 
  

Var noggrann med källor. Se upp med bilder. 
 
Rapporter bör innehålla en ”Vem har gjort-vad”-del. 

Presentera eller diskutera alla mätdata. 
 
”Man får det man får”. 

Läs, och sätt dig in i, arbeten du är delaktig i.  
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“Vem har gjort vad” – ett exempel 

Det ska tydligt framgå vem  

som har gjort vad i arbetet. 

Välj formuleringar så att det  

framgår i hur stor grad de  

Inblandade bidragit till arbetet. 

Ibland behövs även en ”Tack”-del. 

Är bollen verkligen rund? 
Thomas Ravellli, Zlatan Ibrahimovic och Olof Mellberg 

 
Inledning 
... 
Bla bla bla 
… 
 
 
Vem har gjort vad 
TR och ZI planerade experimenten tillsammans. Hm hm-
mätningarna gjordes av TR och ZI tillsammans. Hmmm-mätningen 
gjordes av OM. Rapporten har skrivits av TR. ZI och OM hjälpte till 
med diskussionsdelen. Samtliga diagram ritades av OM. 
 
Tack 
Tack till Lars Lagerbäck för hjälp med analysen av mätdata och 
korrekturläsning av rapporten. 
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Källor 

[1] http://www.gocomics.com/calvinandhobbes/1995/10/20  
[2] http://www.sydsvenskan.se/lund/fem-studenter-avstangda-for-fusk/   
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Karl-Theodor_zu_Guttenberg  
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Causa_Guttenberg  
[5] http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12566502    
  

Kortfattad och bra läsning om vad man får och vad man inte får göra: 
 

  http://bluebook.physics.manchester.ac.uk/appendix.html  

Vidareläsning 
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