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106 91 Stockholm
ÖVERKLAGAT ÄRENDE
Etikprövningsmyndighetens beslut den 12 juni 2019, dnr 2019-02998, se bilaga

Projekttitel: Samspel i samklang med elevernas behov
SAKEN
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
(etikprövningslagen)

ÖVERKLAGANDENÄMNDENS BESLUT

Överklagandenämnden för etikprövning ändrar inte Etikprövningsmyndighetens beslut.
BAKGRUND

Studiens övergripande syfte är att undersöka det socio-emotionella klimatet i
undervisningssituationen, och de relationer och samspel som äger rum i den, och sambandet
med elevernas lärande och engagemang. Specifikt kommer studien att utveckla ett
klassrumsinstrument som i förlängningen skall stödja lärarnas ledarskap och i syfte att
förbättra det sociala klimatet i klassrummet. Studien innehåller tre faser där den första
innefattar enbart specialpedagoger/lärare och där dessa kommer att inbjudas till workshops
m.m. för att diskutera och utveckla klassrumsinstrumentet. Del 2 är en pilotstudie som
innefattar 4-6 lärare och, enligt ansökan, upptill 500 elever. Den tredje delen är kvantitativ
och ska bygga på en stor mängd skolor, lärare och elever. De data som insamlas i denna del är
dock enbart på gruppnivå, dvs. klassrummet.
Etikprövningsmyndigheten har beslutat att inte ta upp ansökan till prövning, eftersom
projektet inte innehåller behandling av känsliga personuppgifter och inte heller i övrigt är av
sådan art att det omfattas av lagen om etikprövning. Myndigheten har också avgett ett
rådgivande yttrande där man betonar att forskningspersonsinformation skall utformas i
enlighet med anvisningarna på Etikprövningsmyndighetens hemsida.
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SKÄL FÖR BESLUTET

I överklagandet ifrågasätter klaganden Etikprövningsnämndens beslut och menar dels att det
finns en risk eftersom detta tar tid i anspråk av lärarna, dels att det faktum att en forskare
observerar i klassrummet kan påverka hur lärare och elever agerar. Det sistnämnda torde vara
en allmän problematik för s.k. deltagande observation. Överklagandenämnden finner inte att
något av dessa påpekanden är skäl nog för en ändring av det beslut som fattats av
Etikprövningsmyndigheten. De risker som tas upp kan inte anses vara sådana som omfattas av
etikprövningslagen och i överklagandet betonas också att data samlas in på klassrumsnivå och
inte på personnivå.

Överklagandenämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas.
Detta beslut har fattats av Ann-Christine Lindeblad, Kjell Asplund, Gert Helgesson, Jessica
Nihkn Fahlquist, Johan Fritzell, Bengt Gustafsson och Lena Näslund efter föredragning av
Johan Fritzell. Vid den slutliga handläggningen har dessutom ersättarna Christina Eintrei,
Bimbi 011berg och Birgitta Hilbinette samt kanslichefen Jörgen Svi&n och administrativa
sekreteraren Eva Kaaman Modig deltagit.
På överklagandenämndens vägnar

nn-Christine Lndeblad
Ordförande
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Sökande forskningshuvudman
Stockholms universitet
Forskare som genomför projektet

Projekttitel
Samspel i samklang med elevernas behov

Etikprövningsmyndigheten beslutar enligt nedan. Etikprövningsmyndigheten lämnar
samtidigt ett rådgivande yttrande enligt 4 a § förordningen (2003:615) om
etikprövning av forskning som avser människor.
BESLUT
Etikprövningsmyndigheten tar inte upp ansökan till prövning för godkännande.
Skäl för beslut
Projektet innebär inte någon behandling av känsliga personuppgifter. Projektet är
inte heller i övrigt av sådan art att det omfattas av lagen (2003:460) om etikprövning
av forskning som avser människor. Etikprövningsmyndigheten kan därför inte ta upp
ansökan till prövning för godkännande.

Rådgivande yttrande
Forskningspersonsinformationen bör utformas enligt anvisningarna på
Etikprövningsmyndighetens hemsida (se sidan För forskningspersoner).

Beslutet att inte ta upp ansökan till prövning kan överklagas hos
Överklagandenämnden för etikprövning. Hur man överklagar framgår av bifogad
anvisning. Det rådgivande yttrandet fårinte överklagas.

På Etikprövningsmyndighetens vagnar

Cecilia Hanö
Ordförande

Etikprövningsmyndigheten

registrator@etikprovning.sc

010-475 08 00 I Box 2110, 750 02 Uppsala I etikprovning.se
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Vid beslutsfattandet har följande personer medverkat;
Ordförande
Cecilia Hanö
Ledamöter med vetenskaplig kompetens
Elia Psouni, föredragande
Staffan Karlsson (Geriatrik, etik, omvårdnad), Ledamot
Mina O'Dowd (Sociologi), Ledamot
Gunilla Albinsson (Pedagogik), Ledamot
Vilhelm Persson (Juridik), Ledamot
Berit VVigerfelt (Etnologi, IMER), Ledamot
Bengt Sivberg (Vårdvetenskap), Ledamot
Ole Elgström (Statsvetenskap), Vetenskaplig sekreterare
Asa Alftberg (Etnologi), Vetenskaplig sekreterare
Ledamöter som företräder allmänna intressen
Lennart Hägglöf, Ledamot
Ann Hörnebrant-Sturesson, Ledamot
Ulla-Britt Andersson, Ledamot
Esmaeil Salehi, Ledamot
Beslutet sänds till:
Ansvarig forskare:
Forskningshuvudmannens företrädare:

Etikprövnincomyndicpeten

yepts.omm...

registratcr@etikprovning.se I 010-475 08 00 I Box 2110, 750 02 Uppsala I etilcprovning.se
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