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Om vårdnadshavare vill veta vad som är svarat angående deras barn
På förekommen anledning vill jag som huvudansvarig för SOFIA-studien tydliggöra vad som gäller angående detta.

Enligt Personuppgiftslagen har vårdnadshavaren rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka uppgifter
som finns lagrade om sitt barn. Jag vill poängtera att våra erfarenheter i tidigare projekt är att det är mycket
ovanligt att vårdnadshavare använder sig av möjligheten att få ut materialet och när så har skett har detta
inte varit problematiskt.
Som forskare använder vi oss av barnens personnummer - omkodade till löpnummer - endast för att kunna
följa barnen över tid. Detta innebär att den enskilde forskaren inte kan agera som upptäckare när det gäller
barn som exempelvis blivit slagna. Därför kan vi heller inte gå in och göra anmälningar till socialtjänsten. Av
samma anledning kan vi inte heller ingripa om personal inte har följt anmälningsplikten.
Om vårdnadshavare vill hämta ut uppgifter om sitt barn kommer vi att använda oss av följande rutin:
•

•
•

Samtliga uppgifter kommer att lämnas ut till vårdnadshavaren personligen av någon i
forskargruppen. Vårdnadshavaren har ingen möjlighet att på egen hand få tillgång till dessa
uppgifter. I materialet framgår inte vem i pedagoggruppen som har svarat på frågorna om just detta
barn.
Vid utlämnandet av uppgifter måste vårdnadshavren visa legitimation för att få tillgång till
uppgifterna.
Forskaren förklarar syftet med att pedagogerna fyllt i uppgifter om barnet och vad de ska användas
till. Tydliggör att uppgifterna endast ska redovisas på gruppnivå, att ingen individ kommer att
pekas ut och att de som arbetar i forskargruppen har tystnadsplikt.

Om det skulle uppstå funderingar på grund av att vårdnadshavaren inte förstår varför pedagogen svarat som
denne gjort kommer ett möte att ordnas med forskare, vårdnadshavare och rektor för den aktuella
förskoleavdelningen.
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