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BESLUT
Sökande forskningshuvudman
Göteborgs universitet
Forskare som genomför projektet
Projekttitel
Språkvalet i årskurs 6 - elevers förväntningar, upplevelser och
bedömningar av sitt lärande.
Etikprövningsmyndigheten beslutar enligt nedan.
BESLUT
Etikprövningsmyndigheten avslår den forskning som anges i ansökan.
Skäl för beslutet
I beslut om komplettering daterat 2019-09-04 skrev myndigheten:
All information till forskningspersonerna och samtyckesblanketter ska utformas
på det sätt som beskrivs i dokumentet Stödmall forskningspersonsinformation
och under fliken Bra att veta under rubriken Försöksperson eller
forskningsperson? på Etikprövningsmyndighetens hemsida,
www.etikprovning.se.
Myndigheten finner att de nya informationsbladen i bilaga 1 och 2 inte möter
anvisningarnas krav på hur de ska vara utformade så att de ger
forskningspersonerna tillräcklig information. Ansökan avslås därför.
Det här beslutet kan överklagas hos Överklagandenämnden för
etikprövning. Hur man överklagar framgår av bifogad anvisning.
På Etikprövningsmyndighetens vägnar
Erik Göransson
Ordförande
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Beslutet har fattats av följande personer:
Ordförande
Erik Göransson, f.d. rådman.
Ledamöter med vetenskaplig kompetens
Staffan Hygge, miljöpsykologi, vetenskaplig sekreterare
Lena Almqvist, psykologi, vetenskaplig sekreterare, - föredragande
Gun Sundberg, nationalekonomi
Gunilla Carstensen, sociologi
Marie-Louise Hall-Lord, omvårdnad
Niclas Månsson, pedagogik
Greta Ågren, etologi
Minna Gräns, rättsvetenskap
Ledamöter som företräder allmänna intressen
Sture Beckman
Barbro Larsson
Rigmor Åkesson
Gert Ohlsson
________________________________________________________
Beslutet sänds till
Ansvarig forskare:
Forskningshuvudmannen: Göteborgs universitet
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Hur man överklagar Etikprövningsmyndighetens beslut
Vem får överklaga?
Det är forskningshuvudmannen som får överklaga Etikprövningsmyndighetens
beslut om det har gått sökanden emot. Överklagandet ska vara skriftligt.
Skrivelsen ska vara undertecknad av behörig företrädare för forskningshuvudmannen.
Om forskaren överklagar ska en fullmakt från forskningshuvudmannen bifogas.
När ska beslutet senast överklagas?
Överklagandet ska ha kommit in till Etikprövningsmyndigheten inom tre veckor
från den dag då forskningshuvudmannen fick del av beslutet.
Vad ska överklagandet innehålla?
Överklagandet ska innehålla uppgifter om
1. klagandens namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och e-postadress
2. det beslut som överklagas (dag för beslut, projekttitel och diarienummer)
3. hur ni anser att myndighetens beslut ska ändras och skälen till att beslutet
bör ändras.
Var ska överklagandet skickas?
Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för etikprövning. Men det
ska skickas eller lämnas till Etikprövningsmyndigheten.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid överlämnar myndigheten
överklagandet och handlingarna till Överklagandenämnden för etikprövning.
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