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Kort introduktion i
forskningsetik - nu som
gratis e-bok
Hur ska forskning utföras så att man inte skadar den
som deltar? Vilken kunskap är värd att forska efter?
Vad är priset för att avstå från forskning? Vi berättar
om de händelser, synsätt och riktlinjer som format

Ladda ned e-boken om
Forskningsetik - 10 frågor och
svar, här:
http://www.opensnh.se/items/s
how/134

och fortsätter påverka dagens forskningsetik.
Omkring 30 sidor.
E-boken om Forskningsetik – 10 frågor och svar

E-boken laddas ned via denna sida:
http://www.opensnh.se/items/show/134
Det är en fil i formatet .epub vilket enbart kan läsas
via e-bokprogram. Se hjälp med detta nedan.
Boken i Libris.
Redaktör/skribent: Anja Castensson. Materialet har
faktagranskats av Stefan Eriksson, docent i
forskningsetik, Uppsala universitet och redaktör för
webbplatsen Codex, codex.vr.se. Producerades
ursprungligen 2013 på Forskning.se/forskningsetik
i samarbete med SNH - samverkan för nätbaserad
högskoleutbildning. SNH finansierar också denna
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e-bok.

För att kunna läsa en e-bok på dator behöver du
ha Adobe digital editions på din dator. Vill du läsa
e-boken på en mobil enhet som till exempel
läsplatta, surfplatta eller mobiltelefon behöver du
en läsapp. Där finns oftast redan en läsapp
installerad, men annars finns till exempel Bluefire
Reader som du kan ladda ned via Google Play
eller App Store.
/Mats Brenner, Learning Center och ordf. SNH.se /
OpenSNH.se
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