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Klagande 

Stockholms universitet 

Överklagat beslut 

Etikprövningsmyndighetens beslut den 23 juni 2021, dnr 2021-03063, se Bilaga 

Projekttitel: Socialt samspel i lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i 

inkluderande förskolor för barn i behov av stöd. 

Saken 
Prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etik-

 

prövningslagen) 

Överklagandenämndens beslut 
Överklagandenämnden för etikprövning ändrar inte det överklagade beslutet. 

Bakgrund 

I ursprungsansökan (dnr 2019-02977) angavs att forskningsprojektets huvudfråga var att undersöka 

hur specialpedagogiska arbetssätt och metoder i förskolan kunde påverka barnens lek- och 

språkfärdigheter, engagemang och delaktighet. I första hand skulle barnens samspel under 

organiserade lekstunder och strukturerade boksamtal studeras. 

Det uppgavs att datainsamling skulle genomföras under hösten 2019 i 14-17 förskolor med 97 barn 

och 14-17 lärare. För detta erhölls godkännande av Etikprövningsmyndigheten. 

Datainsamlingen kom senare att utvidgas på ett sådant sätt att Överklagandenämnden för 

etikprövning i sin tillsynsverksamhet fann att forskarna frångått etikprövningstillståndet genom att 

väsentligt ha ändrat antalet forskningspersoner (beslut T24-2020/3.2). 

En ny datainsamling som påbörjades hösten 2020 (utan etikprövning) innefattade ytterligare 22 

pedagoger och 120 nya barn. Forskarna genomförde intervjuer, observationer och videofilmer samt 

samlade in frågeformulär, checklistor, loggboksanteckningar och mötesanteckningar. Insamlingen 

avslutades före sommaren 2021, då den klagande lämnade in en ändringsansökan till 

Etikprövningsmyndigheten (odaterad). Denna ansökan var begränsad till den återstående 

behandlingen av det insamlade materialet. 

Etikprövningsmyndigheten har avvisat ändringsansökan med hänvisning till att en prövning enligt 

etikprövningslagen endast kan gälla forskning på material som samlas in efter ett godkännande. 

Klaganden för i överklagandet (dnr 2021-03063) ett längre resonemang kring tidigare beslut av 

Etikprövningsmyndigheten och Överklagandenämnden. Forskarna har dessutom själva granskat det 
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material som ändringsansökan gäller och då bedömt att det inte innefattar känsliga personuppgifter, 

"möjligtvis med undantag för en videosekvens där en av lärarna bär sjal." Den klagande menar att 

Överklagandenämnden bör pröva om känsliga personuppgifter ingår i det material som den aktuella 

ändringsansökan gäller. 

Skäl för beslutet 

Forskning som redan har utförts kan inte erhålla etikprövningstillstånd i efterhand. Så länge projektet 

inte har slutförts kan emellertid prövningen ändå fylla en funktion för den del av forskningen som 

återstår. En sådan prövning kan dock endast avse forskning ifråga om material som insamlas efter 

godkännandet, något som inte är fallet i den aktuella ändringsansökan. Det finns därför inte skäl att 

ändra Etikprövningsmyndighetens beslut. 

Överklagandenämndens beslut får enligt 37 § etikprövningslagen inte överklagas. 

Detta beslut har fattats av Ann-Christine Lindeblad, Yvonne Lundberg Giwercman, Kjell Asplund 

(föredragande), Anna Sarkadi, Ann Wennerberg, Bengt Gustafsson och Lena Näslund. Vid den slutliga 

handläggningen har dessutom ersättarna Carina Gunnarsson, Gert Helgesson, Ingemar Engström, 

Johan Fritzell och Birgitta Hainette samt kanslichefen Jörgen Svi&n, administrativa sekreteraren 

Katarina Gate Lundgren och juristerna Amelie  Metz  och  Johanna  Sjöcrona deltagit. 

På Överklagandenämndens vägnar 

-2(Å 
Ann-Christine Lindebla 

Ordförande 
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