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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur användningen av Stopphanden beskrivs som en 

strategi för att förebygga kränkande behandling i förskolan, samt vilka för- och nackdelar 

förskollärarna och rektorn anser att det finns med Stopphanden. För att ta reda på detta har vi 

ställt oss dessa frågor: Vad är förskollärarens roll i arbetet kring Stopphanden? På vilka sätt 

beskriver förskollärare och rektor att Stopphanden används för att förebygga kränkande 

behandling? Vilka effekter av Stopphanden beskrivs som centrala i intervjuerna? Vi har utgått 

från det sociokulturella perspektivet eftersom det passade studiens syfte bäst. Studiens 

datainsamling har genomförts med kvalitativa metoder och semistrukturerade intervjuer med 

tre förskollärare och en rektor. Resultatet visar att Stopphanden är en enkel och tydlig metod 

som är lätt att använda för vuxna och barn i alla åldrar. Vidare poängterades vikten av vilket 

syfte som ligger till grund för Stopphanden eftersom metoden lätt kan blandas ihop med andra 

begrepp.  
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Förord 
Vi vill tacka den rektor och de förskollärare som tagit sig tid att svara på våra frågor och delat 

med sig av sina kunskaper och erfarenheter, vilket har bidragit till att vi kunnat genomföra vår 

studie. Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Åsa Gyllefjord samt vår 

handledningsgrupp för alla goda råd och uppmuntrande ord under studiens gång. Sist men inte 

minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete som lett till många skratt, livslång vänskap 

och gråa hår samt våra nära och kära som stått ut med oss under hela utbildningen. 
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1. Inledning 
”Att gång på gång uppleva sig kränkt eller uteslutas ur gemenskapen stryper sakta 

möjligheterna att utveckla det känslomässiga livet både inom och omkring en människa. 

Växandet hämmas” (Öhman, 2009, s. 13).  

  

Vi anser att ingen, varken barn eller vuxen ska behöva känna sig utsatt för kränkande 

behandling. Det är därför viktigt att barnen redan i förskolan lär sig att det inte är tillåtet att 

utsätta någon annan för kränkande behandling, diskriminering, trakasserier eller mobbning och 

dessa centrala begrepp kommer att definieras mer i kapitel 3. Enligt läroplan för förskolan, 

Lpfö18 (Skolverket, 2018) är det i förskolan som grunden för barns livslånga lärande ska 

läggas, en grund som barnen bär med sig genom hela livet. I en studie av Repo och Sajaniemi 

(2015) framkom det att förskolor använder sig av handlingsplaner som är utformade för att 

passa förskolans verksamhet och barngrupp. Dessa handlingsplaner finns för att den 

verksamma personalen ska ha ett stöd i sitt förebyggande arbete mot kränkande behandling. 

Skolverket (2019a) betonar att det ska finnas ett målinriktat arbete för att undvika kränkande 

behandling av barn. Enligt Derman (2017) finns det olika strategier och metoder som 

förskollärare kan använda sig av i sitt arbete för att motverka kränkande behandling eller 

mobbning. En strategi som författaren lyfter fram som framgångsrik är samtal och dialog. 

 

En metod vi sedan tidigare sett vara framgångsrik och bekantat oss med är Stopphanden. 

Exempel på hur Stopphanden praktiserades har vi sett vid våra VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning) placeringar, framförallt på den sista VFU placeringen. Denna metod har stor 

betydelse för barnen och kan användas i de vardagliga situationerna som sker i förskolan. Med 

hjälp av Stopphanden lär sig barn att dra gränser, säga stopp och att den kränkande handlingen 

inte är okej. Stopphanden fungerar för de yngre barnen, de kan sätta fram sin hand fast de ännu 

inte har ett utvecklat tal, men även för de barn som inte har svenska som modersmål fungerar 

Stopphanden. I vårt sökande i litteraturen har vi haft svårigheter med att finna någon 

vetenskaplig bakgrund eller annan relevant information som beskriver användandet av 

Stopphanden, vilket gör att vår data om Stopphanden vilar på beprövad erfarenhet.  

 

1.1 Arbetsfördelning  

 

Under studiens gång har samtliga delar bearbetats tillsammans. Detta arbetssätt föll sig naturligt 

för oss eftersom vi anser att vi kompletterar varandra genom att ge varandra nya idéer när vi 

kört fast och formulera om text. Vårt samarbete har lett fram till nya erfarenheter och ökad 

kunskap.  
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2. Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med denna studie är att undersöka hur användningen av Stopphanden beskrivs som en 

strategi för att förebygga kränkande behandling i förskolan, samt vilka för- och nackdelar de 

intervjuade förskollärarna och rektorn anser att det finns med Stopphanden.  

 

För att få svar på vårt syfte har vi valt att utgå från nedanstående forskningsfrågor. 

 

o Vad är förskollärarens roll i arbetet kring Stopphanden? 

o På vilka sätt beskriver förskollärare och rektor att Stopphanden används för att 

förebygga kränkande behandling?  

o Vilka effekter av Stopphanden beskrivs som centrala i intervjuerna?  
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3. Bakgrund 
I denna del beskrivs styrdokument och lagar, för studien relevant forskning samt studiens 

centrala begrepp. 

3.1 Styrdokument och lagar 

 

UNICEF Sverige (2009) är en organisation som arbetar för barns rättigheter, det är en sorts 

”regelbok” som beskriver vilka rättigheter som bör gälla för alla barn i världen. FN har som 

mål att oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionsnedsättning eller andra olikheter ge alla barn 

rätten till att behandlas lika. Barnkonventionen ligger som grund för de lagar och bestämmelser 

som har trätt i kraft som lag i Sverige 1 januari 2020. Skolverket (2018) betonar vikten av att 

alla som arbetar inom förskolan ska respektera alla människor. Det ska inte ha någon betydelse 

vilken religion, kultur, etnicitet, kön och så vidare personen har, utan alla människor ska bli 

respekterade för vem de är. Skolverket framhåller även att förskolan ska vara likvärdig och alla 

barn ska få lika möjligheter till utveckling och lärande. I skollagen (SFS 2010:800) läggs det 

vikt vid att inget barn ska bli utsatt för kränkande behandling. Skollagen lyfter även fram att 

förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och att verksamheten ska formas så att den bildar 

en helhet av utveckling, lärande och omsorg. Under sin tid i förskolan lär sig barnen skapa 

kontakter och sociala relationer, vilket förbereder dem i det livslånga lärandet. 

3.2 Mobbning och kränkande behandling 

 

Enligt Agevall, (2007, refererad i Frånberg och Wrethander, 2011) är mobbning ett begrepp 

som funnits sedan lång tid tillbaka även om benämningen uppkommit sent. 

Mobbningsbegreppets betydelse har ändrats med tiden och det som ansågs vara mobbning på 

1960-talet är inte detsamma som mobbing idag. Uppfattningen har gått från att ha betraktats 

som sällsynta fall av aggression liktydigt med gruppvåld till att ha utvecklats till ett mer 

individrelaterat begrepp (ibid.). 

 

Björk (1999) skriver att mobbning som begrepp varit omtalat under längre tid men att det under 

1970-talet startades en process för att samla in systematiska kunskaper om mobbning. Roos 

(1979, refererad i Björk, 1999) beskriver att termen mob innebär en förkortning av latinets 

mobile vulgus. Genom att göra en översättning betyder mobb den föränderliga, opålitliga 

hopen, vilket för tanken till den tiden i Europas historia då människor försökte lösa sociala 

problem med hjälp av våld. Det mest passande översättningarna på svenska blir, att ofreda eller 

plåga, men dessa benämningar passar inte in i hur människor talar idag (ibid.). 

 

Att bete sig kränkande är enligt Öhman (2009) ett beteende som innebär att den andra personens 

integritet ifrågasätts. Kränkningar kan vara både fysiska och psykiska, uttalade och outtalade 

men även medvetna eller omedvetna. De fysiska kränkningarna kan tydligare noteras medan de 

psykiska är mer förfinade och kan ske i form av kränkande kommentarer (ibid.). 

 

Frånberg och Wrethander (2011) konstaterar att mobbning med dess konsekvenser är ett 

begrepp som alla har kommit i kontakt med. Däremot råder det en del oklarheter om vad det är 
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som ska åtgärdas och på vilket sätt när det gäller mobbning. Vidare beskriver Frånberg och 

Wrethander att det även finns skilda åsikter om orsakerna till att mobbning uppstår, vilket 

medför att det finns svårigheter att komma på strategier som kan förebygga att mobbning sker. 

Detta är för att verksamheter arbetar på olika sätt för att motverka kränkande behandling (ibid.). 

Beroende på vilken vetenskaplig tradition som är utgångspunkten kommer mobbning att 

uppfattas på olika sätt, vilket i sin tur betyder att de åtgärder som vidtas mot mobbning beror 

på individernas egna erfarenheter och därför kommer strategierna i hur man agerar mot 

mobbning att variera. Frånberg och Wrethander fastslår att det därmed inte finns något 

perspektiv som helt beskriver hur mobbning kan förebyggas, utan det beror på perspektivet den 

iakttagande personen har. Det blir för det mesta metoder som föreslås i olika sammanhang där 

fokus ligger på att behandla symtomen (ibid.). 

3.3 Förebyggande av kränkande behandling 

 

Enligt Asker (2009, 13 februari) är det viktigt att barn lär sig uttrycka sina känslor, detta även 

innan de lärt sig uttrycka känslorna verbalt. Palm och Sollenberg (2011) lyfter fram att ett sätt 

att visa att någonting inte är okej är att säga stopp eller att visa det med handen. Enligt Lenz 

Taguchi och Palmer (2017) ses kroppen som ett verktyg för att kunna uttrycka olika sätt att 

kommunicera. Lärandet ses även som en ständig process som sker i samspel med andra (ibid.). 

 

Storey och Slaby (2013) beskriver att pedagoger inom förskolan ofta väljer att blunda när yngre 

barn utför kränkande handlingar. Det beror på att pedagoger tror att barnen är oskyldiga och 

medvetet inte vill skada ett annat barn. Storey och Slaby konstaterar dock att pedagoger inte 

kan välja att bortse från kränkande behandling när det handlar om yngre barn eftersom de då 

har en tendens att fortsätta sina handlingar ju äldre barnen blir (ibid.). Därför är det viktigt att 

arbetslaget gemensamt arbetar för ett tidigt förebyggande mot kränkande behandling i förskolan 

(Skolverket, 2018). Detta lyfter även Alsaker och Valkanover (2001) fram och i deras studie 

konstaterar de att det behövs ett tydligt förebyggande arbete mot kränkande behandling redan i 

förskolan. Även Repo och Sajaniemi (2015) belyser hur viktigt det är att hitta förebyggande 

metoder för att minska kränkande behandling. En metod i det förebyggande arbetet är relationen 

och kontakten till barnens vårdnadshavare. Författarna anser att vårdnadshavare ska vara 

informerade och involverade om vad som försiggår i förskolan, om kränkande behandling 

förekommer har vårdnadshavare rätt till att veta detta för att på så vis kunna prata med barnen 

hemma. En annan metod som Repo och Sajaniemi lyfter fram är att pedagogerna samtalar med 

barnen om hur man ska bete sig mot varandra. Andra förebyggande metoder kan vara de olika 

program Saracho (2016) redogör för, där grunden i programmen är att pedagogerna ska vara 

delaktiga och tillsammans med barnen diskutera vad det innebär att vara en bra kompis och 

medmänniska.  

  

Enligt skollagen (SFS 2010:800) är kommunen huvudmannen och har då ansvaret för att det 

finns ett aktivt målinriktat arbete för hur man går tillväga om en kränkande behandling ägt rum, 

men också att det finns planerade åtgärder för detta. Dessa åtgärder ska revideras varje år. I 

skollagen anges det även att man som anställd inom förskolan/skolan har vissa skyldigheter. En 

av dessa skyldigheter är att när de får kännedom om att ett barn/elev blir utsatt för kränkande 
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behandling ska detta anmälas till rektor, som i sin tur anmäler till huvudmannen. Därefter är det 

upp till varje enhet att vidta de åtgärder som krävs. 

 

Barn behöver självklart få beröm och höra att de är duktiga men Forster (2009) menar att det 

finns olika sätt att berömma barn på. Han framhåller att istället för att ge barnen beröm som 

handlar om personliga egenskaper där barnen värderas som duktiga eller smarta, så ska 

berömmet fokusera på att ge barnen mer beskrivande uppmuntran. Forster förklarar att denna 

typ av uppmuntran istället fokuserar på att sätta ord på vad barnen gör utan att värdera det. Han 

betonar dock att det är viktigt att vara lyhörd för barnens behov. Alla barn är olika och behöver 

därmed uppmuntras på olika sätt. En del barn vill gärna höra att de varit duktiga medan andra 

föredrar mer diskreta gester som en klapp på axeln eller tummen upp.  

 

Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) betonar att förskollärarna har det största ansvaret för att lösa 

de problem som uppstår i förskolan. Det är förskollärarna som är de professionella, inte barnen 

och bara genom att som vuxen ta ansvar kan de problem som skapas i verksamheten lösas. 

Vidare beskriver Hejlskov Elvén och Edfelt att människor tycker det är lätt att ta ansvar när det 

finns bra metoder att arbeta efter. Vet förskollärarna sin roll och vad de ska göra samt vad som 

fungerar tar de gärna ansvar. Det är viktigt att förskollärare vet vad som fungerar och att de 

metoder som de arbetar efter har god effekt. Författarna beskriver det viktiga med att diskutera 

det som finns i vardagen och vad förskollärarna kan göra för att lösa problemen (ibid.).  

 

3.4 Begrepp 

I denna del ges en kort beskrivning av de begrepp som är relevanta för studien. 

3.4.1 Diskriminering 

Enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) definieras diskriminering som orättvis behandling, 

då någon gör skillnad mellan olika människor utefter ens egna normer och värderingar. Det som 

många anser vara diskriminering stämmer inte alltid överens med diskrimineringslagen (ibid.). 

Lagen i sin tur framhåller att om en person blir utsatt på grund av de sju 

diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, så är det 

diskriminering enligt denna lag. 

3.4.2 Trakasserier 

Ett beteende som grundas i någon av de sju diskrimineringsgrunderna är trakasserier, vilket 

innebär att människors värdighet blir kränkt (Skolverket, 2019a). Trakasserier är ett brett 

begrepp och enligt Göteborgs rättighetscenter (u.å.) kan det handla om att någon blir kallad för 

nedvärderande ord och handlingar. När någon känner sig hotad, förolämpad, kränkt eller illa 

behandlad räknas det som trakasserier (ibid.).  
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3.4.3 Kränkande behandling 

Kränkande behandling är när en person blir utsatt av en handling som inte är diskriminerande 

enligt lagen, men att personen i fråga känner sig, kränkt, sårad eller utsatt. Enligt skollagen 

(SFS 2010:800) som förskolans grundläggande värden vilar på, används kränkande behandling 

som ett samlingsnamn, men enligt Skolverket (2019a) är mobbning ett begrepp som inte 

används i skollagen. Därför kommer vi i vår studie skriva kränkande behandling. 

3.4.4 Hur kränkande behandling kan ta sig uttryck 

Enligt Skolverket (2019a) kan en kränkande behandling av en annan person utföras av en eller 

flera men även vara riktad mot en eller flera. När det gäller barn som blir utsatt för en kränkande 

behandling kan de utsättas av ett annat barn men även av en vuxen. Vidare belyser Skolverket 

att en kränkande behandling kan ske vid enstaka tillfällen eller vid upprepade tillfällen, den kan 

vara synlig och handfast eller dold och i det tysta. Exempel på en kränkande behandling kan 

vara ord som är förnedrande, rykten, elaka skämt eller rent av slag och sparkar, men även 

utfrysning och hot. Kränkande behandling existerar ofta på internet men även på sociala medier 

(ibid.).  

3.4.5 Beprövad erfarenhet 

Skolverket (2013) framhåller att beprövad erfarenhet har stor betydelse inom 

utbildningsområdet och andra komplexa yrken. Den innehåller en mängd tyst kunskap som är 

värdefull, vilket innebär att man inte alltid kan använda sig av den teoretiska kunskapen (ibid.). 

Däremot betonar Skolverket att all erfarenhet inte är beprövad, för att den ska vara beprövad 

måste den vara systematiskt prövad, dokumenterad samt utvecklad under en längre tid och av 

ett flertal personer. 

3.4.6 Värdegrund och likabehandling 

Olivestam och Thorén (2011) beskriver att en privatperson kan agera på olika sätt i de 

vardagssituationer som kan uppstå. Det kan handla om att personen utgår från sin personliga 

värdegrund och reagerar medvetet eller omedvetet på olika former av kränkningar. En 

privatperson har med sig sin personliga värdegrund från hemmet som sedan utvecklas bland 

kamrater och i skolan samt i olika former av livssituationer man är med om (ibid.). 

Fortsättningsvis förklarar Olivestam och Thorén att den personliga värdegrunden är en 

subjektiv uppfattning av hur man själv värderar olika beteenden och varierar från person till 

person, medan den professionella värdegrunden måste spegla den värdegrund som förskolan 

står för. Värdegrunden ska vara likvärdig. Förskolans demokratiska uppdrag är att agera utifrån 

en medveten yrkesetik, vilket innebär att förskolläraren ska vara lojal mot förskolans 

värdegrund (ibid.). 

Enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) (2012) är likabehandling en grundläggande 

rättighet som vi människor har, detta gäller även alla barn i förskolan. Under sin tid i förskolan 

ska barnen kunna vistas utan att bli utsatta för kränkande behandling eller trakasserier. För att 

kunna bedriva ett likabehandlingsarbete ska diskrimineringslagen, skollagen och förskolans 
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värdegrund vara utgångspunkter. Dessa aspekter bör därför ligga som grund för hur förskolans 

vision speglas i miljö, normer och värden samt hur detta blir synligt i den dagliga verksamheten. 

När man arbetar med ett likabehandlingsarbete på en förskola är det viktigt att alla i 

verksamheten är insatta och har kunskap om sitt uppdrag. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie vilar på det sociokulturella perspektivet, med syftet att undersöka hur 

förskollärare och en rektor beskriver hur Stopphanden kan användas för att förbygga kränkande 

behandling i förskolan. 

 

4.1 Studiens teoretiska referensram 

 

Säljö (2014) förklarar att den sociokulturella traditionen grundar sig i Lev Vygotskijs arbete 

med utveckling, lärande och språk. Han ville se människans utveckling ur ett biologiskt och 

sociokulturellt perspektiv och hur dessa olika perspektiv samverkade. Det sociokulturella 

perspektivet lägger stor vikt vid det sociala samspelet där interaktion och kommunikation anses 

vara två betydelsefulla faktorer för lärande och utveckling. Därför betraktas detta perspektiv 

vara en social teori om lärande och utveckling som skapar förståelse för hur människor i 

interaktion med andra utbyter kunskaper och erfarenheter. En sådan syn på lärandet gör att 

kunskap inte blir något som kan överföras mellan människor, utan kunskap blir något som 

människor är delaktiga i (ibid.). Dysthe och Igland (2003) beskriver att lärandet utifrån det 

sociokulturella perspektivet kan ses som ett socialt samspel, där både den som lär ut kunskap 

och den som tar emot är aktiva i processen. Enligt Dysthe och Igland betonar Vygotskij att en 

social interaktion är grunden för att lärande och utveckling ska kunna ske. Enligt Säljö (2014) 

är även språket en viktig faktor för utveckling och lärande, där Vygotskij menar att språket är 

människans partner och ett redskap för kommunikation. Men det är inte bara det verbala språket 

som får betydelse, utan Säljö menar att Vygotskij konstaterar att språket är ett flexibelt 

tankesystem som kan hjälpa människan att uttrycka sig och skapa förståelse för omvärlden. På 

så vis finns det fler sätt att kommunicera och uttrycka sig på, exempelvis med hjälp av bilder, 

teckenspråk och kroppsspråk. Det sociokulturella perspektivet ser således språket som ett 

teckensystem av olika uttrycksformer som ständigt står i rörelse och utveckling (ibid.). Vidare 

beskriver Säljö att ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den närmaste 

proximala utvecklingszonen, som Vygotskij förklarar är att arbeta tillsammans med en vuxen 

eller ett mer kompetent barn för att utvecklas och lära. Likaså lyfter Dysthe och Igland (2003) 

fram den proximala utvecklingszonen och att det centrala i detta perspektiv blir det sociala 

samspelet för lärande och utveckling. Strandberg (2016) skriver att en viktig faktor för att 

barnen ska utvecklas och lära är att arbeta tillsammans med en ”fiffig kompis”, som för tillfället 

kan lite mer och därför kan bli en viktig del i barnets lärande. Det sociokulturella perspektivet 

passar därför vår studie eftersom barnen tillsammans med vuxna och andra barn lär av och med 

varandra. 
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5. Metod 
I denna del ges en beskrivning av de metodologiska överväganden/teorins roll, urvalet, 

genomförandet, analysen och tolkningen, arbetets trovärdighet samt de forskningsetiska 

principerna. 

 

I vårt arbete har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer 

som Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) förklarar är förutbestämda frågor där 

svaren får vara längre, mer fria och ordningen anpassas efter intervjusituationen. Denna metod 

finns inom ramen för kvalitativa metoder och metoden handlar om att ta reda på personers 

uppfattningar och upplevelser (ibid.). Även Eriksson-Zetterqvist (2015) framhåller att en 

kvalitativ intervju är effektiv eftersom metoden kan anpassas utefter situationen och de 

intervjuade. Kvale och Brinkmann (2009) anser att en intervju är en aktiv process och ett 

professionellt samtal som leder till att kunskap skapas i samspel mellan dem som deltar i 

intervjun. Håkansson (2017) menar dock att sammanställningen av det insamlade materialet 

kan vara en tidskrävande process.  

 

5.1 Metodologiska överväganden/teorins roll 

 

Svensson (2015) förklarar att det i en studie inhämtas mycket teoretiska synpunkter, vilket 

innebär att forskaren utifrån detta ska beskriva, förklara men även förstå studien på olika sätt 

beroende på vilken teoretisk utgångspunkt forskaren haft. Vidare beskriver han att det är 

forskaren som samlar in data som är relevant för studien och detta görs med hjälp av olika 

metoder. I en empirisk samhällsvetenskaplig forskning har teorierna stor betydelse eftersom 

dessa teorier är vägledande men också begränsade i våra upplevelser att förstå omvärlden. 

Svensson beskriver att teorierna gör det möjligt för forskaren att se de olika perspektiv och de 

teoretiska utgångspunkter som finns i studien. Utifrån detta har vi valt att utgå ifrån det 

sociokulturella perspektivet för att på så sätt kunna avgränsa det vi vill studera. Perspektivet 

har varit ett stöd samt bidragit till en tydlig struktur och röd tråd genom hela studien. Tolkning 

av det insamlade materialet utgör grunden i en kvalitativ forskning och blir då mer tydlig 

eftersom forskaren befinner sig nära de objekt som ska studeras. Det är forskaren som sedan 

sätter ord på materialet för att underlätta analysarbetet (ibid.). I vår studie har detta inneburit att 

vi plockat ut begrepp som underlättat analysarbetet och lett till vårt resultat.  

 

5.2 Urval 

 

Med tiden i beaktande genomfördes studien genom intervjuer med en rektor och tre 

förskollärare på tre olika förskolor i en kommun i Sverige. För att kunna besvara våra 

forskningsfrågor valde vi att intervjua den rektor och förskollärare 1 som varit drivande i arbetet 

med Stopphanden när den introducerades. Det var även förskollärare 1 som inspirerade oss till 

vårt val att skriva om detta ämne. De andra två förskollärare som vi valt att intervjua arbetar 

inom två områden som aktivt arbetat med Stopphanden under många år. Detta urval är något 

Bryman (2011) benämner som målstyrt eftersom vi valt intervjupersoner som är relevanta för 

vår studie. Ahrne och Svensson (2015) framhåller att ett fåtal intervjuer kan bidra till mer 



10 

 

noggrann och grundlig analys av det underlag som samlats in, vilket vi även baserar vårt val av 

förskollärare och rektor på. Likaså betonar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att en 

intervju som genomförs på rätt sätt kan ge goda kunskaper om det valda ämnet. I studien 

benämns förskollärarna som F1, F2 och F3 samt rektor. 

 

5.3 Genomförande 

 

Första kontakten togs med F1 som uppmuntrade oss att skriva om Stopphanden. I samråd med 

F1 mailade vi den rektor vi ville intervjua. I detta mail frågade vi även om det fanns någon 

förskollärare i området som vi kunde intervjua i vårt ämne, här fick vi kontakt med F3. F2 

kontaktade vi personligen. Samtliga personer fick ta del av ett informationsbrev (Bilaga 1) och 

därefter bokades tider för intervjuerna. Intervjuerna planerades in med några dagars mellanrum, 

detta för att kunna analysera och förbereda för eventuella kompletterande intervjuer av våra 

frågeställningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Genomförandet av intervjuerna skedde 

på deltagarnas arbetsplats, i ett enskilt rum på förmiddagen eftersom det passade bäst för 

verksamheten, men även för att de intervjuade skulle känna sig mer bekväma och trygga. Vid 

intervjun av F1 och rektorn fick de frågan: varför och hur väcktes tanken/idéen till 

Stopphanden? Denna fråga var relevant endast för dem, eftersom de var med i uppstarten av 

Stopphanden. Frågan: hur upplever du det är att arbeta med Stopphanden och hur arbetar ni 

med den i barngrupp? uteslöts rektorn eftersom rektorn inte arbetar i barngrupp. F2 önskade att 

ta del av intervjufrågorna i förväg, vilket hen fick göra för att kunna känna sig förberedd och 

bekväm. Varje intervju tog mellan 30 och 45 minuter. Eriksson-Zetterquist och Ahrne menar 

även att det är viktigt att tänka på hur man väljer att samla in informationen. Eftersom båda två 

genomförde intervjuerna valde vi att dela upp arbetet där en av oss ansvarade för ljudinspelning 

samt att ställa frågor medan den andre antecknade med hjälp av papper och penna. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) ser denna uppdelning som fördelaktig när två personer 

tillsammans genomför en intervju och anser att anteckningar tillsammans med ljudinspelning 

fungerar som en bra metod. Detta för att minimera risker med att inte hinna anteckna allt vad 

deltagarna säger. Som Eriksson-Zetterquist och Ahrne beskriver krävs det att intervjudeltagarna 

är informerade om metod för dokumentationen av intervjun, vilket de också var. Vi har även 

sökt information om Stopphandens ursprung genom att kontakta Rädda barnen för att fråga om 

det stämmer att Stopphanden var en del av deras metod Stopp min kropp. Där fick vi svaret att 

Rädda barnen inte har någon som helst koppling till Stopphanden. Det vi kan finna är att det är 

många förskolor som använder sig av Stopphanden eller stopp för att visa att de inte tycker att 

negativa handlingar är okej. Asker (2009, 13 februari) skriver i Svenska Dagbladet att förskolor 

använder sig av Stopphanden för att visa att barnen inte vill bli utsatta för negativa handlingar, 

utan vill markera sina gränser, medan en annan förskola enligt Götberg (2014) arbetade med 

stoppljus för att lösa konflikter. Skolverket (2019b) har en artikel om Stopphanden, men den är 

mer riktad mot att lära barnen säga nej när de inte vill delta i en dokumentation genom att bli 

fotograferad eller filmad. 
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5.4 Analys och tolkning 

 

Intervjuerna genomfördes tillsammans med ett par dagars mellanrum för att kunna göra en 

första analys och påbörja transkriberingen. Ahrne och Svensson (2015) förklarar att transkribera 

innebär att överföra ljud till skrift på ett noggrant sätt. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

beskriver att det finns flera sätt att transkribera material på. Vi valde att transkribera materialet 

själva för att kunna börja tolkningen redan under tiden vi lyssnade på materialet. Efter 

transkriberingen analyserade vi materialet och som stöd i vår analys har vi använt oss av 

Rennstam och Wästerfors (2015) begrepp: sortera, reducera och argumentera. Sortera handlar 

om att bemöta kaosproblemet och skapa någon form av struktur för att kunna få en överblick 

av de insamlade materialet (ibid.). När bearbetningen av det insamlande materialet sker 

framhåller Svensson (2015) vikten av att utgå ifrån studiens teoretiska perspektiv, eftersom 

detta perspektiv avgör vilka glasögon vi väljer att tolka vårt material med. Vi utgick från det 

sociokulturella perspektivet och kunde på så vis plocka ut viktiga begrepp som blev ett stöd för 

oss i arbetet. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver att det är omöjligt att kunna redovisa 

allt ifrån en intervju, vilket gör att det krävs en reducering av materialet. Vi letade då mönster i 

de olika intervjuerna för att sedan reducera det vi inte fann relevant för vår studie. Vårt resultat 

kommer att presenteras i olika kategorier.  

5.5 Trovärdighet  

 

All forskning utgår från att läsaren ska kunna tro på vad han eller hon läser och som Ahrne och 

Svensson (2015) betonar är trovärdigheten i en uppsats, artikel eller bok viktig. För att få en 

trovärdig studie krävs det att forskaren visat på att de val som gjorts vad gäller teoretiska 

perspektiv och begrepp är relevanta för studien. Likaså lyfter Bryman (2011) fram att det är 

trovärdigheten i en studie som avgör hur väl läsaren väljer att acceptera forskningen. För att 

göra studien än mer trovärdig framhåller Bryman att resultatet är en stor del av trovärdigheten 

eftersom resultatet ska vara i enlighet med vad de deltagande i studien framfört. Ahrne och 

Svensson (2015) beskriver att det är viktigt att studien har en tydlig struktur där genomförandet, 

studiens syfte och forskningsfrågor besvaras samt diskuteras. Vidare påpekar Ahrne och 

Svensson att det som kännetecknar en bra forskning är att texten ska vara möjlig att diskutera 

och kritisera. Det är alltid bättre att vara medveten om tänkbara svagheter i studien än att försöka 

undanhålla dem (ibid.). För att forskningen ska vara trovärdig behöver texten vara transparent, 

vilket Bryman (2011) förklarar med att forskaren konkret beskriver hur man gått tillväga genom 

hela texten. Som Ahrne och Svensson (2015) belyser ska en oberoende person kunna läsa och 

förstå texten samt kunna göra om studien på exakt samma sätt. 

 

Trovärdigheten i vår studie har visat sig genom att egna erfarenheter inte blivit synliga utan vi 

har varit transparanta i alla delar. För att våra egna erfarenheter inte ska påverka studiens 

resultat har vi utgått från vårt teoretiska perspektiv och utifrån detta perspektiv formulerat 

forskningsfrågor som varit relevanta för ämnet. Med de forskningsetiska principerna i ryggen 

har vi informerat deltagarna om studiens syfte, samt att allt material kommer att förstöras efter 

att arbetet är slutfört. Med hjälp av transkriberingen är deltagarna anonyma, vilket innebär att 



12 

 

de är skyddade genom att kön, namn och arbetsplats aldrig nämns. Det enda som går att spåra 

är deras yrke.  

 

5.6 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2017) framhåller att det finns många olika lagar och riktlinjer som forskare 

bör vara medvetna om och ta hänsyn till för att en studie ska kunna genomföras på ett lagligt 

och etiskt sätt. Det är därför viktigt att utveckla ett förtroende som gör att deltagarna i studien 

känner sig trygga i att medverka, vilket innebär att vi som forskare bär ett stort ansvar gentemot 

deltagarna som valt att medverka i vår studie (ibid.). För oss har detta inneburit att samtliga 

deltagare informerats om studiens syfte samt fått information om vad vi önskar från deras 

medverkan i studien. Till att börja med skickades ett informationsbrev (Bilaga 1) ut med 

studiens syfte och hur metoden kommer att genomföras för insamling av material. Vi har även 

informerat om att deltagarnas medverkan är frivillig, där de själva fått bestämma om de vill 

medverka i studien eller inte, samt att de blivit informerade om att de när som helst har rätt att 

avbryta sitt deltagande. För att inte sprida information och personuppgifter har det insamlade 

materialet hanterats konfidentiellt så att uppgifter inte kunnat nå obehöriga, utan materialet är 

endast till för studiens syfte. När det handlar om den ljudinspelning som skedde under 

intervjuerna har deltagarna informerats om att detta endast är till för studien och därmed 

kommer obehöriga inte kunna lyssna på ljudinspelningen, samt att ljudinspelningen kommer 

att raderas när arbetet är slutfört. När det gäller det informations- och samtyckesbrev som 

skickats ut till de svarande har informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet som tillsammans utgör vetenskapsrådets forskningsetiska principer legat till 

grund (Vetenskapsrådet, 2002) (Bilaga 1). 
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6. Resultat 
I denna del har resultatet redovisats i dessa kategorier: bakgrund till Stopphanden, på vilket sätt 

Stopphanden blivit synlig i verksamheten samt för- och nackdelar. 

 

6.1 Bakgrund till Stopphanden 

 

I resultatet beskrev rektorn att Stopphanden tydligt började synas i verksamheterna i hela 

området efter ett likabehandlingsmaterial från Skolverket, där barn i alla åldrar skulle lära sig 

säga nej när de utsätts för en handling som inte känns bra. Utifrån likabehandlingsarbetet som 

rektorn berättade om påbörjades ett arbete med att få metoden synlig i alla förskolor. F1 hade 

redan börjat arbeta med Stopphanden på en av avdelningarna med de yngre barnen i området. 

Detta efter en studiedag som handlade om rörelse och musik. Texten som inspirerade hen att 

hitta ett sätt för barn att säga stopp, det är inte okej var ”Nu ska vi hoppa”, som sedan fick 

namnet ”Stoppsången” (Bilaga 3). Anledningen till att F1 började med att lära barnen säga 

stopp med hjälp av Stopphanden låg till grund i erfarenheter från tidigare arbete ute i 

verksamheterna.  

 

6.2 På vilket sätt Stopphanden blir synlig i verksamheten 

 

I resultatet har det framkommit att det arbetas på olika sätt för att introducera Stopphanden i 

en barngrupp. Bland annat genom att sjunga och dansa till ”Stoppsången”, (Bilaga 3) för att 

sedan samtala med barnen om känslan som uppstod när det blivit tyst efter att man sagt stopp. 

F1 berättade att de i början av höstterminen arbetat med ”Stoppsången” som en introduktion 

och påminnelse för nya barn och personal, men det var inte bara en påminnelse för de nya i 

förskolan, utan F1 menar att alla ständigt behöver påminnas och komma ihåg betydelsen av 

stopp. Värdegrundsamtal tillsammans med barnen är ett annat sätt som framkommit, där delar 

av samtalen går ut på att prata om vad du vill, hur man är en bra kompis och att man ska vara 

snäll. F2 berättade att de använde sig av en bok ”Dom som bestämmer”. Den handlar inte om 

Stopphanden, men barnen kopplade det till att karaktärerna i boken hade kunnat använda sig av 

Stopphanden. När det kommer till de yngre barnen har det framkommit att det inte räcker med 

att berätta att de ska använda sig av Stopphanden, utan man behöver även använda sig av 

kroppsspråket för introduktionen av Stopphanden.  

 

Samtliga förskollärare och rektor beskrev att Stopphanden är en tydlig och enkel metod att 

arbeta med i en barngrupp. Metoden blev ett hjälpmedel som alla i verksamheten kunde 

använda sig av både verbalt och kroppsligt. För de yngre barnen som inte hunnit utveckla det 

verbala språket blev Stopphanden ett viktigt hjälpmedel, men även för de äldre barnen som inte 

vågade ta så stor plats. Likaså i förskolor med en stor mångfald av olika barn fungerade 

Stopphanden som ett hjälpmedel. Förskollärarna berättade även att metoden var viktig för dem 

själva eftersom barnen tog efter vad de vuxna gjorde och genom att förskollärarna var ordentliga 

med att använda sig av Stopphanden bidrog det till att barnen också vågade använda sig av 

metoden. Förskollärare 3 sade att ”Stopphanden är starkare än vad man tror. Min rätt att säga 

stopp, jag vill inte. Den har en bred innebörd men vissa saker är viktigare”.  
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F1 och F3 berättade att de hade Stopphanden utskriven och uppsatt på väggarna för att påminna 

varandra om att använda sig av stopp när något inte kändes okej. Vidare menar de att 

Stopphanden går att använda till allt inom verksamheten bara man vet vad syftet är och varför 

man använder den. Det är de vuxnas uppgift att förklara för barnen varför de använder 

Stopphanden. F2 och F3 anser att de yngre barnen behöver mer hjälp med detta medan de äldre 

barnen istället behöver uppmuntras till att våga och komma ihåg att använda den. F3 sade att 

”Det är ett bra verktyg som finns men vi är dåliga på att sätta ord på varför vi tycker den är 

bra.” 

 

Något som framkommit i resultatet är att rektorn anser att det finns en oro om man missar syftet 

och bakgrunden med Stopphanden, eftersom den lätt kan blandas ihop med andra begrepp som 

till exempel Stopp min kropp, TAKK och AKK, vilket även F3 nämner. Det rektorn gjorde för 

att minska risken för detta var att lyfta in Stopphanden i det systematiska kvalitetsarbetet 

(SKA). Förskollärarna och rektor var alla överens om att Stopphanden och arbetet runt den 

fortsatt måste vara ett levande arbete i verksamheten. Metoden måste även vara tydligt 

förankrad och att alla i arbetslaget har en gemensam samsyn om vad innebörden och syftet med 

Stopphanden är. Förskollärare 2 sa att ”Det är svårt att introducera något man inte riktigt tror 

på eller vet vad det innebär” 

 

F1 anser att Stopphanden kan kopplas ihop med många delar i Lpfö 18, bland annat att barnen 

har rätt till inflytande. F1 läser även upp ett citat från sidan 12 i Lpfö 18 ”förskollärare ska 

ansvara för att: 

· Barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde 

· Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar”  

 

6.3 För- och nackdelar  

 

Genom resultatet framkom det främst positiva tankar och åsikter gällande Stopphanden. 

Metoden är tydlig, barnen kan lätt ta till sig den och förstå den själv samt att den är lätt att 

introducera och förklara. Stopphanden har gett resultat och barnen har förstått att metoden 

fungerar och förstärker nejet. Förskollärare 1 sa ”Man ser resultat och det är en resa för både 

barn och personal, att vi vågar vara tydliga och att vi tycker det här är jätteviktigt”. Det ska 

räcka med att barnen kan säga stopp antingen verbalt eller genom sitt kroppsspråk. Stopp är 

stopp och därför ska den inte förväxlas med andra begrepp som exempelvis Stopp min kropp. 

Den nackdel vi kunnat spåra i vårt material och som 2 av 3 förskollärare också berättat är att 

Stopphanden kan missbrukas i den mening att den används för att slippa bli jagad när barnen 

leker tagen eller när kompisen säger stopp och sätter upp handen gör mottagaren likadant. 

Däremot anser F1 att det inte finns några nackdelar med den utan det är mottagaren av 

Stopphanden som ska lägga vikten i den. Något som varit gemensamt hos alla intervjuade är att 

Stopphanden fått bra bemötande från vårdnadshavarna. Rektorn berättade att ”Vi gav 

vårdnadshavarna ett redskap”. Exempelvis för att Stopphanden speglar en trygghet av att det på 

förskolor aktivt arbetas med hur man kan stärka ditt och andra barns integritet, men även för att 

metoden minskar tjatet på barnen samt att den är lätt att förstå och ta till sig. F1 betonar även 
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att det är lika viktigt att uppmärksamma barnen när de gör något som är bra, vilket de visar 

genom att ge barnen ”tummen upp”. I resultatet har det framkommit att ordet nej fort går över 

men har man en Stopphand uppe samtidigt som tydligt markerar att handlingen inte var okej 

gör att nejet får en starkare innebörd.  

 

Genom resultatet framkom det att F1 anser att Stopphanden är ett viktigt arbete och att det följer 

med barnen vidare genom livet. Detta blev tydligt när hen träffade på barn som gått i förskolan 

för flera år sedan och de frågar om de fortfarande sjunger ”Stoppsången”. Med detta i tanken 

avslutar F1 med att säga att Stopphanden är ett arbete som aldrig får stanna av. 

 

6.4 Resultatsammanfattning 

 

I resultatet framkom det att samtliga som deltog i studien anser att Stopphanden är en enkel och 

tydlig metod som är lätt att använda för barn i alla åldrar och därmed blir den en fungerade 

metod i arbetet mot kränkande behandling. Dock visade resultatet på att det är viktigt att vara 

tydlig med vilket syfte Stopphanden har och hur den ska användas, detta för att den annars lätt 

kan blandas ihop med andra begrepp som bland annat Stopp min kropp. En förskollärares 

uppdrag går bland annat ut på att se till att inget barn utsätts för kränkande behandling och 

därmed är det viktigt med en samsyn i arbetslaget och att alla arbetar mot samma håll. Det 

framkom även i resultat att förskollärare och barn inte får glömma bort att uppmuntra det 

positiva handlingarna, vilket kan göras på flera olika sätt, men här användes ”tummen upp”.  
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7. Diskussion 
I denna del diskuteras valet av metod, den teoretiska utgångspunkten samt resultat i förhållande 

till syftet och forskningsfrågor. Syftet med studien var att undersöka hur användningen av 

Stopphanden beskrivs som en strategi för att förebygga kränkande behandling i förskolan, samt 

vilka för- och nackdelar förskollärarna och rektorn anser att det finns med Stopphanden. 

Forskningsfrågorna var följande: vad är förskollärarens roll i arbetet kring Stopphanden? På 

vilka sätt beskriver förskollärare och rektor att Stopphanden används för att förebygga 

kränkande behandling? Vilka effekter av Stopphanden beskrivs som centrala i intervjuerna? 

 

7.1 Metoddiskussion  

 

Arbetet har baserats på en kvalitativ studie där vi tillsammans genomfört semistrukturerade 

intervjuer. Som Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) beskriver handlar intervjuer om att de 

intervjuade personerna berättar och förklarar hur deras tankar och upplevelser är om ett visst 

ämne. Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskollärare och en rektor använder sig av 

Stopphanden för att förebygga kränkande behandling i förskolan. Utifrån de intervjuer som 

genomfördes fick vi en beskrivning av hur de intervjuade personerna arbetar med Stopphanden 

tillsammans med barnen i verksamheten. Däremot betonar Eriksson-Zetterquist & Ahrne att 

forskaren bör vara medveten om att en intervju inte säger allt, men om intervjuerna är rätt gjorda 

kan de bidra till goda kunskaper. Det finns även andra aspekter att ta hänsyn till när intervjuer 

genomförs. Håkansson (2017) lyfter fram att intervjuer kan vara tidskrävande samt att det kan 

vara svårt att hitta personer som vill delta. Men även att det kan vara svårt att sammanställa och 

bearbeta de insamlade underlagen. Det är också viktigt att vara medveten om att intervjuer inte 

säger något om hur arbetet konkret ser ut i verksamheten, utan intervjuerna utgår utifrån 

förskollärare och rektors upplevelser och blir därmed subjektiva. Hade studiens syfte varit 

annorlunda och handlat om att ta reda på hur förskollärare arbetar med Stopphanden i 

verksamheten med riktlinjer från rektor skulle datainsamlingen istället skett genom 

observationer. Håkansson förklarar att observationer ger en mer tydlig bild av hur arbetet 

faktiskt ser ut i verksamheten jämfört med vad en intervju gör. En fördel som Eriksson-

Zetterquist & Ahrne (2015) lyfter fram med kvalitativa intervjuer är att frågorna inte behöver 

följa en viss ordning, utan kan anpassas allt efter hur intervjun fortskrider. Likaså att öppna 

frågor kan bidra till att andra frågor besvaras samtidigt eftersom att de intervjuade kan prata 

mer fritt och öppet om ämnet. Genomförandet av intervjuerna utgick från förberedda 

intervjufrågor, men frågorna ställdes inte alltid i samma ordning eftersom de svar vi fick precis 

som Eriksson-Zetterquist & Ahrne beskriver ledde oss till andra frågor. 

 

Med tanke på att tiden med detta arbete är begränsad valde vi att transkribera det insamlande 

materialet själva. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) belyser att detta arbetssätt är 

tidskrävande men samtidigt en metod att föredra eftersom vi genomförde intervjuerna. Vi kunde 

då med hjälp av de anteckningar som gjorts lättare förstå sådant som varit svårt att höra på 

inspelningen i mobiltelefonen. Likaså att vi under transkriberingen lärt känna vårt material mer 

och kunde på så vis påbörja tolkningsarbetet under tiden vi lyssnar och antecknar viktiga 

beståndsdelar i intervjuerna. Som vi tidigare redogjort skriver Håkansson (2017) om att det kan 
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vara svårt att sammanställa och bearbeta underlagen och därför har vi valt att intervjua tre 

förskollärare och en rektor. Vi är medvetna om att vårt resultat kunnat vara annorlunda om vi 

valt att intervjua fler förskollärare och rektorer, eftersom vi då fått mer material att arbeta med 

och jämföra. Men för oss var inte kvantitet det viktiga, utan kvalitén i varje genomförd intervju. 

Vi kan dock konstatera att resultatet är mättat. Det hade inte blivit en alltför stor skillnad om vi 

valt att intervjua fler förskollärare och rektorer eftersom det underlag vi fått in gav liknande 

svar. Däremot kan vi konstatera att resultatet kunnat vara annorlunda om vi valt att göra en 

jämförelsestudie mellan förskolor som aktivt arbetar med Stopphanden och de förskolor som 

inte gör det. Vår tanke med studien var dock inte att jämföra, utan vi ville nå ut till de förskolor 

som arbetar med Stopphanden. Vår metod baseras på den tid vi har utsatt för detta arbete och 

med tiden i åtanke valde vi därför endast en metod. Bryman (2011) beskriver att 

transkriberingen lätt kan misstas för att vara enkel och oproblematisk men i vårt fall har det 

varit en långvarig process som samtidigt varit ett viktigt hjälpmedel där vi kunnat lyssna om 

och om igen, pausat och spolat tillbaka för att inte missa betydelsefull kunskap förskollärarna 

och rektorn delgett oss. Detta har även gjort att vi kunnat kvalitetssäkra de insamlade materialet 

samt fått ytterligare kunskap om vårt valda ämne. 

 

Under denna studie har syftet, forskningsfrågorna samt den teoretiska utgångspunkten legat till 

grund för arbetet. Den teoretiska utgångspunkten har hjälpt oss att begränsa de material som 

studerats. Med hjälp av Rennstam och Wästerfors (2015) begrepp: sortera, reducera och 

argumentera kunde vi bemöta kaosproblemet och skapa en överblick av det insamlade 

materialet. Dessa begrepp har sedan varit till hjälp för oss i analysarbetet samt för att få fram 

ett resultat. Rennstam och Wästerfors förklarar att sortera handlar om att bemöta kaosproblemet 

och skapa någon form av struktur för att på så vis få en överblicka av de insamlade materialet. 

Detta gjorde vi genom att sortera materialet för att lättare kunna se allt som en helhet. När 

sorteringen av det insamlade materialet är påbörjat beskriver Rennstam och Wästerfors att även 

arbetet med att analysera materialet är igång. Vi sorterade därför materialet i olika kategorier 

för att lättare bilda struktur och ordning. Under tiden bearbetningen av det insamlade materialet 

sker framhåller Svensson (2015) hur viktigt det är att utgå utifrån studiens teoretiska perspektiv, 

eftersom olika perspektiv avgör vilka glasögon vi väljer att tolka vårt material med. Vi utgick 

ifrån det sociokulturella perspektivet och det gjorde att vi lättast kunde plocka ut begrepp som 

var relevanta för vår studie men även för att dessa begrepp skulle bli ett stöd i vårt arbete. 

Begreppen vi kunde se som användbara för vår studie var, interaktion och socialt samspel, den 

proximala utvecklingszonen och kommunikation. Nu i efterhand känner vi att det skulle varit 

intressant att ha använt oss av två olika teorier för att får fler perspektiv på vår studie. Efter 

sorteringen övergick vi till att reducera de insamlade materialet och som Rennstam och 

Wästerfors (2015) beskriver är det omöjligt att kunna redovisa allt ifrån en intervju, vilket gör 

att det krävs reducering av materialet. Därför letade vi mönster i de olika intervjuerna för att 

sedan reducera det vi fann irrelevant för vår studie. 

 

För att styrka att vår studie genomförts på ett etiskt korrekt sätt har vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer legat till grund (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna har informerats 

om studiens syfte samt deltagit frivilligt i studien. De har även fått information om att de när 

som haft rätt att avbryta sin medverkan och att materialet hanterats konfidentiellt. Med stöd av 
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de intervjuer som genomförts utgår detta arbete från våra tolkningar av de intervjusvar vi fått 

in och resultatet är sammanställt av våra uppfattningar tillsammans med det material vi samlat 

in. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Enligt Skolverket (2018) ska inget barn i förskolan utsättas för kränkande behandling och 

förskolan ska aktivt motverka all form av diskriminering. För att detta ska bli möjligt behöver 

förskolor hitta metoder att arbeta efter för att förebygga kränkande behandling bland barnen. I 

vår studie anses Stopphanden vara en sådan förebyggande metod som både är tydlig och enkel 

för barn och vuxna att lära sig använda i verksamheterna för att visa att negativa handlingar inte 

är acceptabla. 

 

Som Repo och Sajaniemi (2015) skriver är det viktigt att det finns handlingsplaner i förskolan 

för att personalen ska ha något att utgå ifrån i det förebyggande arbetet mot kränkande 

behandling. Däremot konstaterar författarna att det inte finns tillräckligt tydliga handlingsplaner 

som faktiskt förebygger kränkande behandling, vilket betyder att förskolorna behöver ha en 

mer konkret metod att arbeta med för att förebygga kränkande behandling. Enligt denna studie 

kan vi dock se att de förskolor där de intervjuade arbetar har utarbetat en tydlig metod i arbetet 

med att förebygga kränkande behandling, alla intervjuade var eniga om att Stopphanden var en 

tydlig metod i det arbetet. Samtliga förskollärare samt rektor i denna studie har många års 

erfarenhet av arbetet med Stopphanden i verksamheten. Rektorn arbetar aktivt med att göra 

Stopphanden tydlig i alla förskolor i hela området, samtidigt som förskollärarna arbetar med att 

göra Stopphanden levande i sina verksamheter. 

 

Som resultaten visar finns det en oro för att syftet med Stopphanden glöms bort och blandas 

ihop med andra begrepp som till exempel Stopp min kropp, AKK och TAKK. Vi tycker att det 

kan vara bra att Stopphanden kan kopplas ihop med till exempel TAKK, för det gör att fler 

förstår innebörden med själva tecknet. En anledning till detta som framkommit i intervjuerna 

kan vara för att Stopphanden används på många olika sätt i förskolorna. Likaså redogör Palm 

och Sollenberg (2011) att Stopphanden kan användas i fler situationer än bara som en metod i 

syfte att förebygga kränkande behandling. Det kan därför bli problematiskt om Stopphanden 

inte är förankrad och har ett tydligt syfte, vilket samtliga intervjupersoner även är eniga om. De 

menar att det är viktigt att all verksam personal i förskolan arbetar mot samma mål för att 

minimera att eventuella oklarheter om Stopphanden uppstår. Några förskollärare beskriver en 

viss oro för att Stopphanden kan missbrukas. Det kan bland annat handla om att barnen i leken 

säger stopp när de blir jagade eller att Stopphanden används i tid och otid och på så sätt tappar 

sitt värde. En problematisering som Asker beskriver (2009) är att barnen utnyttjar Stopphanden 

i sin hemmiljö för att slippa borsta tänderna.  

En förskola består av många barn och förskollärare i olika åldrar och lika många personligheter. 

Något man måste komma ihåg när det är dags att introducera nya saker är att barnen har olika 

förutsättningar för inlärning. För vissa räcker det att få något berättat för sig en gång medan de 

för andra krävs betydligt mer stöttning. Detta är något Strandberg (2016) liknar med begreppet 
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”fiffig kompis”. Det viktiga är inte vem som är den ”fiffiga kompisen”, utan det är ett utbyte av 

kunskap mellan barn-barn eller barn-vuxen som betyder att en kompis för tillfället kan lite mer 

än en själv och därför kan agera ”lärare” och låta kompisen se och lära (ibid.). Enligt vår studie 

använde sig en av de intervjuade av musik och rörelse tillsammans med barngruppen på sin 

förskola för att barnen på ett naturligt, lättsamt och lekfullt sätt skulle få en introduktion av 

Stopphanden, vilket då kan leda till att barnen känner en ökad trygghet i gruppen. En annan 

metod som kan öka barnens trygghet är att använda sig av något enkelt som visar något positivt, 

i detta fall ”tummen upp”. Varför skulle denna metod också kunna leda till trygghet och 

förebyggande av kränkande behandling? Mycket för att denna metod är lätt att ta till sig och 

lätt att förstå, enligt Foster (2009) behöver barnen fem gånger mer kärlek, vilket han menar är 

att man ska berömma barnen fem gånger mer än man tjatar och skäller på dem. Vi tycker 

självklart att barnen måste veta vad som är rätt och fel och ett enkelt sätt att förmedla detta är 

genom att använda Stopphanden eftersom den kan användas och förstås av alla barn, små som 

stora. Vi anser att användandet av metoden bidrar till att barnen känner sig mer delaktiga och 

trygga, detta för att det kan vara lättare att lära sig ett tecken än ett ord. Enligt Skolverket (2018) 

ska barnen ges möjlighet till att bygga tillitsfulla relationer och kunna känna trygghet i gruppen. 

Skolverket betonar också att barnen ska ha inflytande i förskolan och det innebär att de ska ges 

möjlighet till att påverka sin verksamhet, vilket samtliga av de intervjuade var överens om.  

Öhman (2009) förklarar att en kränkande behandling kan ta sig uttryck både psykiskt och fysiskt 

och när en kränkning utförts innebär det att personens integritet ifrågasätts. Enligt Skolverket 

(2018) ska alla verksamma inom förskolan värna och främja människolivets okränkbarhet samt 

individens frihet och integritet. Men även ta i aktning alla människors, oavsett bakgrund, lika 

värde. Vidare beskriver Öhman (2009) att det enbart är den utsatte som kan avgöra om 

handlingen är kränkande eller inte och enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har barnet 

tolkningsföreträde, vilket innebär att det är de enskilda barnets upplevelser som räknas. Av det 

som framkom i vår studie kan Stopphanden missbrukas genom att den används för mycket eller 

vid fel tillfälle. Men det kan samtidigt vara svårt att avgöra eftersom känslan för handlingen 

upplevs olika. Kan det vara så att det mer handlar om att det är mottagaren av Stopphanden som 

avgör vikten av stoppet, precis som det framkommit i vår studie? Från intervjuerna har det 

också framförts att det inte bara går att säga stopp och använda Stopphanden, utan att det bör 

finnas ett komplement som exempelvis ”tummen upp” som visar och bekräftar att barnen har 

gjort något bra. Det är lika viktigt att berömma barnen när de gjort något bra likväl att det är 

viktigt att markera när de gjort en handling som inte är okej.  

Enligt Skolverket (2018) är alla inom förskolan viktiga förebilder för varandra. Det betyder att 

alla, inte bara de vuxna ska föregå som goda exempel. Det är klart att vuxna bär ett större ansvar 

för att så sker, men det får inte glömmas bort att barn tar efter varandra. Barn gör inte som 

vuxna eller andra säger, utan de gör som man själv gör, till exempel genom att härma, upprepa 

det den vuxne sagt eller gjort. Därför kan inte pedagoger välja att blunda när en kränkande 

behandling sker i förskolan, vilket Storey och Slaby (2013) belyser att pedagoger kan göra. 

Enligt denna studie kan vi dock inte se att förskollärare väljer att se förbi en kränkande 

behandling. Istället lyfter förskollärarna fram att det är viktigt att de är tydliga med användandet 

av Stopphanden och markerar när en handling inte är okej för att på så vis stärka barnen till att 
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göra likadant. Likaså konstaterar Alsaker och Valkanover (2001) utifrån deras studie att det är 

i förskolan grunden för det livslånga lärandet påbörjas, vilket även inkluderar hur man är mot 

andra och därför är det viktigt att redan i förskolan hitta metoder för ett förebyggande arbete 

mot kränkande behandling. Detta är också något som framkommit i resultatet, att det redan i 

förskolan är viktigt att påbörja arbetet om värdegrunden samt hitta andra verktyg som också 

kan stärka barnens självkänsla och integritet, vilket samtliga intervjuade anser att Stopphanden 

bidrar till. 

 

7.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

 

I studien har det framkommit hur viktigt det är att tidigt lära barnen hur man är mot varandra 

och att kränkande behandling kan förekomma bland barn i alla åldrar, men även att barn är 

snabba på att ta efter vad andra gör. Något som också blivit tydligt är att det bara är mottagaren 

av handlingen som kan avgöra om det är en kränkning eller inte. Med dessa insikter har vi insett 

att det viktigt att ta vara på de metoder/arbetssätt som fungerar så därför måste Stopphanden 

leva vidare. För att detta ska bli möjligt har vi än en gång insett hur viktigt det är med en samsyn 

i arbetslaget. Utifrån vårt resultat kan vi se att Stopphanden har en bred användbarhet. Det i sin 

tur kan leda till att Stopphanden missbrukas och tappar sitt värde. Därför kan det bli en utmaning 

att som förskollärare göra en avvägning för användandet av metoden. Det är viktigt att barnen 

blir trygga i sig själv samt vågar markera och säga nej när de inte vill, vilket resultatet tyder på 

att Stopphanden hjälper barnen att göra. Samtidigt måste hänsyn även tas till att Stopphanden 

kan användas som en undanflykt i leken eller för att komma undan andra aktiviteter som att 

tvätta händerna före maten i den dagliga verksamheten. Resultatet visar på att Stopphanden gör 

skillnad, men det är viktigt att metoden är tydligt förankrad för att användas på rätt sätt. Om 

Stopphanden inte är tydligt förankrad kan en konsekvens bli att alla som vistas i förskolan blir 

tjatiga och tillrättavisande, vilket i sin tur leder till en dålig stämning och otrygg 

verksamhet/miljö att vara i. Därför blir det även viktigt att lyfta in ett komplement till 

Stopphanden som förstärker de positiva barnen gör, som till exempel ”tummen upp”. 

 

7.4 Förslag till vidare forskning 

 

Under arbetets gång har det väckts en del tankar och funderingar hos oss som varit av intresse 

att forska vidare om. Det första är att det hade varit intressant att komplettera denna studie med 

observationer för att på så vis kunna se om Stopphanden används på det sätt förskollärarna har 

beskrivit i intervjuerna. För det andra hade det varit intressant att intervjua förskollärare som 

arbetar på förskolor där Stopphanden inte används i verksamheten, detta för att höra deras 

tankar om vad de anser. Vidare skulle intervjuer med barnen vara givande eftersom de vistas 

många timmar i verksamheten och det hade varit intressant för studiens utformning att höra 

deras syn om Stopphanden. Det hade även varit spännande att ta reda på om Stopphanden följer 

med barnen upp till skolan och vidare genom livet.  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev  

 

Hej! 

 

Vi heter Linda och Daniela och är två studenter som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Vi har nu börjat skriva vårt 

examensarbete inom specialpedagogik med fokus på Stopphanden, där vårt syfte är att reda på 

om Stopphanden kan förebygga kränkande behandling i förskolan. 

  

För att kunna genomföra vårt arbete vill vi intervjua förskollärare och en rektor. Vi kommer att 

använda oss av ljudinspelning och skriva anteckningar. Dessa kommer endast att användas av 

oss i vårt arbete och behandlas konfidentiellt. Deltagandet är helt frivilligt och det kan avbrytas 

när som helst. När arbetet är klart kommer det att vara sökbart och publicerat i Luleå tekniska 

universitets databas.  

 

Vi önskar att kunna genomföra intervjuerna inom kort.  

Tveka inte att höra av er vid eventuella frågor. 

  

Med vänliga hälsningar  

Linda Granström - lingar-5@student.ltu.se 

Daniela Nyberg - dannyb-5@student.ltu.se 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor  

 

• Varför och hur väcktes tanken/idéen till Stopphanden? (F1 & rektor) 

• Vilka för- och nackdelar ser du med Stopphanden i barngrupp? 

• Hur upplever du det är att arbeta med Stopphanden och hur arbetar ni med den i 

barngrupp? (F1, F2 & F3) 

• Varför tror du att Stopphanden blivit så stor och användbar inom förskolan bland både 

barn och personal?  

• Vilken respons mötte du bland kollegor (F1), barngrupp och vårdnadshavare när du 

introducerade Stopphanden? (Följdfråga, på vilket sätt?) 

• På vilka sätt kan Stopphanden användas i syftet att förebygga kränkande behandling? 

 

Nu har vi inga fler frågor, har du något annat du vill tilläga innan vi slutar? Annars tackar vi 

för oss. 

 

 

/Linda & Daniela  
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Bilaga 3 
 

”Stoppsången” 

 

Nu ska vi hoppa, hoppa, hoppa 

Nu ska vi hoppa, hoppa, hoppa 

Nu ska vi hoppa, till vi säger STOPP 

 

Nu ska vi klappa, klappa, klappa 

Nu ska vi klappa, klappa, klappa 

Nu ska vi klappa, till vi säger STOPP 

  

Nu ska vi smyga, smyga, smyga 

Nu ska vi smyga, smyga, smyga 

Nu ska vi smyga, till vi säger STOPP 

 

Nu ska vi dansa, dansa, dansa 

Nu ska vi dansa, dansa, dansa 

Nu ska vi dansa, till vi säger STOPP 
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Bilaga 4 
 

 


