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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka pedagogers syn på blyga barn i förskolan samt vilka 

strategier de beskriver att de använder för att göra barnen delaktiga i verksamheten. Två 

frågeställningar formulerades; ”Vad har pedagogerna för uppfattning om blyga barn i förskolan?” 

och ”Vilka strategier beskriver pedagogerna att de använder för att integrera dessa barn i 

verksamheten?”. Detta undersöktes sedan genom att intervjua fem pedagoger, verksamma i 

förskolan. I materialet urskiljdes ett antal teman och dessa användes som utgångspunkt i både 

resultatdelen och analysdelen. Materialet analyserades utifrån tidigare forskning samt Vygotskijs 

teorier om sociokulturellt lärande. Resultatet visade att alla pedagogerna hade liknande 

beskrivningar av blyga barn och de ansåg att barnen behöver uppmärksammas och få stöd i 

förskolan för att slippa sociala problem senare i livet. För att inkludera dessa barn i verksamheten 

ansåg pedagogerna att uppmärksamheten var det viktigaste, att se och vara lyhörd för barnets 

behov. En god kontakt med föräldrarna ansågs också vara en viktig del i arbetet med blyga barn. 

Några av pedagogerna var överens om att de stora barngrupperna idag inte gynnar blyga barn 

utan att det istället behöver vara fler smågruppssituationer där det individuella barnet kan lyftas 

fram mer.  

 

 

Nyckelord: Pedagogik, Förskola, Intervju, Blyghet.   
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Inledning 

Under mina praktikperioder på lärarprogrammet har jag stött på många olika barn. Barn som 

varit livliga, glada, tillbakadragna, framåt, sociala, blyga, spralliga och försiktiga. De barn som 

främst fångat min uppmärksamhet har varit de tysta och blyga barnen. Kanske för att de ofta 

glöms bort av pedagogerna, och jag som utomstående har haft större möjlighet att lägga märke 

till dem och uppmärksamma dem lite extra. Under min utbildning har vi många gånger pratat om 

hur verksamheten ska ordnas så den passar alla barn, något som jag under praktikperioderna 

upplevt inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Vissa barn lyckas alltid falla igenom och 

inte få samma möjligheter att synas och höras, för att förutsättningarna inte skapas för dem. Ofta 

är det de blyga och tysta barnen som försvinner i mängden.  

Denna studie är min möjlighet till att studera hur blygheten uppfattas av pedagogerna ute på 

förskolorna och hur de beskriver att de arbetar med dessa barn för att få in dem i verksamheten. 

 

Jag vill passa på att tacka min handledare Åsa för bra handledning på vägen, samt min familj 

som funnits där och stöttat när det gått trögt.   
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Bakgrund  

Idag är social kompetens något som värderas väldigt högt och något som vi redan i förskolan 

förväntas lära barnen. Grunden för det sociala samspelet läggs redan på förskolan och är en del i 

barns utveckling och identitetsskapande (Jonsdottir, 2007, s. 14). Men vad händer när det inte 

fungerar? När barn är så tystlåtna och blyga att de går miste om det sociala samspelet? 

Blyghet 

Enligt Gren Landell (2010, s. 11) så blyghet ett ganska vanligt personlighetsdrag, nästan 50 % 

av befolkningen i västvärlden uppfattar sig själva som blyga. Något Zimbardo (1977, s. 23) kom 

fram till i sina studier var att blyghet är vanligare hos skolbarn än hos vuxna, vilket kan förklaras 

med att många vuxna har övervunnit sin blyghet som barn. Graden av blyghet kan variera och få 

olika stor inverkan på livet. Nästan alla människor känner sig någon gång blyga och det kan 

fungera som en slags skyddsmekanism, något som gör att vi tänker innan vi handlar (Zimbardo & 

Radl, 1982, s. 11). Zimbardos (1977, s. 29) studier visar att en liten del av människorna i 

undersökningen gillar att vara blyga, för att de har hittat blyghetens positiva sidor. Blygheten kan 

göra att vi håller oss i bakgrunden, observerar och när vi handlar så gör vi det eftertänksamt och 

försiktigt.  Blygheten behöver alltså inte vara ett hinder, vare sig för omgivningen eller för barnet, 

men ibland kan den leda till mer allvarliga problem. Det kan gå så långt att blygseln blir ett hinder 

i vardagen och gör så att barnet undviker situationer och får svårt att klara av vardagliga saker 

(Svirsky & Thulin, 2011, s. 16). Även Gren Landell (2010, s. 11) skriver att blyghet är ett vanligt 

besvär som kan leda till negativa konsekvenser. Trots detta så uppmärksammas problemen sällan 

och barnen kan gå igenom förskolan och hela skolgången utan att få hjälp. Blygheten kan bli ett 

mentalt handikapp som påverkar hela uppväxten (Zimbardo, 1977, s. 26; Svirsky & Thulin, 2011, 

s. 16). Det är viktigt att barn som är tillbakadragna och blyga får en chans till hjälp så tidigt som 

möjligt, för att förhindra att blygheten utvecklas till ett större problem.  

Förskolans roll 

Varför man är blyg och vad blygheten egentligen är, går inte att svara på med ett enkelt svar. 

Många forskare har delade uppfattningar om vad blygheten egentligen grundar sig i. Några menar 

att det kan vara medfött, andra säger att blyga inte har fått lära sig att umgås med andra, några 

säger att det är samhällets konstruktion som gör oss blyga (Zimbardo, 1977, s. 48). Det går alltså 

inte att säga vilka som kommer att bli blyga och vilka som kommer uppleva det som ett problem. 

Desto viktigare är det att redan i förskolan jobba för alla barns delaktighet och se till att alla barn 

får en chans att synas och höras. I läroplanen för förskolan (Lpfö98, s. 5) står det att 

verksamheten ska anpassas till alla barn och att alla ska få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. 
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Men på förskolorna är det idag stora barngrupper och få personal. Då är det lätt hänt att vissa 

barn inte alls uppmärksammas på samma sätt som andra. Svirsky & Thulin (2011, s. 16) skriver 

om svårigheten att bedöma när blygheten är ”normal” och inte. De menar att de viktiga är att se 

till individen, när blygheten och rädslan blir ett problem eller ett hinder i vardagen. Gren Landell 

(2010, s. 27) poängterar också vikten av att känna igen när barn har problem med blyghet och 

veta hur man som pedagog ska kunna förebygga svårigheterna och stötta barnet.  

I min studie ligger fokuset på de extremt blyga barnen, de barn som är så tysta och försynta att 

de inte märks alls. Den blygheten som blir ett hinder och ett problem för barnet. Syftet med 

studien är att undersöka pedagogers uppfattningar kring barns blyghet i förskolan samt undersöka 

vilka strategier de beskriver att de använder för att göra barnen delaktiga i verksamheten.  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Här presenteras den forskning som knyter an till mitt forskningsområde. Forskningen 

presenteras i olika underteman där jag för fram tidigare resonemang kring de aspekter jag finner 

intressanta och relevanta för min studie. Svensk forskning kring blyghet har varit svår att hitta, 

därmed har jag valt att också redogöra för andra aspekter av blygheten, såsom vikten av social 

samvaro, socialisation i förskolan samt pedagogens roll i arbetet med blyga och tysta barn.  

Blyghet  

Blyga barn 

Coplan, Prakash, O’Neil & Armer (2004, s. 244, 250) har gjort en studie kring skillnaden 

mellan socialt ointresse och blyghet och de menar att det är viktigt att skilja på dessa två 

egenskaper. I deras studie fann de att även bland förskolebarn är blyghet något som både märks 

och är problematiskt för barnet. Studien visade att pedagogerna uppfattar blyga barn som mer 

tillbakadragna och mindre socialt framåt. Zimbardo & Radls studie stärker detta i sina 

undersökningar som visar att blyga barn ofta känns igen av pedagogerna. De kännetecken 

pedagogerna angav i studien var att de blyga barnen har ofta färre vänner och undviker andra 

barn, de sitter hellre och tittar på när de andra barnen leker. De är ofta osjälvständiga och mer 

väluppfostrade än andra barn, på så sätt att de sällan hamnar i bråk. I studien observerades också 

blyga barn och resultatet visade att de blyga barnen sällan ställde upp på något frivilligt, de höll 

sig undan och frågade inte om hjälp även om behovet fanns (Zimbardo & Radl, 1982, s. 97). 

Coplan & Weeks (2009, s. 248) studie visar hur viktigt det är att uppmärksamma vilka sociala 

och emotionella problem blyghet kan innebära för barn. Studien visar också på en liten skillnad i 

språkkunskaper mellan blyga barn och icke blyga barn. Vardagsspråket är något som måste tränas 

i sociala sammanhang och blyga barn löper större risk att hamna efter sina kamrater om de 

undviker att interagera med kamrater (Coplan & Weeks, 2009, s. 248). Språket i sig kan underlätta 

kamratrelationer, studien visar att om barnen har den språkliga kompetensen i det språk som 

används bland jämnåriga, kan det underlätta deras sociala relationer (Coplan & Weeks, 2009, s. 

249). Spooner, Evans & Santos (2005, s. 453) forskning visar att barns uppfattning om deras egen 

blyghet ofta skiljer sig från hur föräldrar och pedagoger uppfattar dem. Barnen rankade sig själva 

som mer blyga än vad deras föräldrar och lärare gjorde. Studien visade också att i de fall 

blygheten inte uppmärksammades eller erkändes hade barnen lägre självkänsla och lägre tro på 

sina kunskaper (Spooner, Evans & Santos, 2005, s. 456). Forskarna menar att då de vuxnas 

förväntningar på barnen krockar med barnen subjektiva upplevelser, leder det till att barnen 
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känner sig otillräckliga och inte utvecklar sin självkänsla (Spooner, Evans & Santos, 2005, s. 457). 

Zimbardo & Radls studier stärker detta då de visar att blyghet ofta hänger ihop med dålig 

självkänsla. Blyga personer är ofta väldigt självkritiska och medvetna om hur omvärlden uppfattar 

dem (Zimbardo & Radl, 1982, s. 11). 

Hur blygheten kan påverka  

Att vara blyg kan påverka livet på många sätt. Nejra Besic (2009) har skrivit en avhandling om 

effekterna av blyghet på ungdomars sociala liv. Ett av resultaten i studien visar att blyghet kan 

förändra ungdomarnas relationer med kamrater. Blygheten kan också vara ett skydd för 

ungdomarna och bidra till att de håller sig borta från att fastna i problembeteenden (Nejra Besic, 

2009). Philip G Zimbardo har forskat mycket kring blyghet och hans forskning visar att en liten 

del av de medverkande tyckte om att vara blyga. Detta för att de upptäckt att blygheten har 

positiva sidor, bland annat så ger blygheten oss möjligheter att observera och handla 

eftertänksamt och försiktigt (Zimbardo, 1977, s. 30). Hur mycket blygheten påverkar oss kan 

variera från person till person, något Zimbardo & Radls studier visar. En del människor upplever 

endast sin blyghet ibland, medan andra kan vara så osäkra i sina sociala relationer att de stänger 

sig ute från all social aktivitet (Zimbardo & Radl, 1982, s. 14).  

Coplan, DeBow, Schneider & Graham (2009, s. 900) har studerat blyga barns sociala beteende 

både i och utanför förskolan. Resultatet visade att blyga och tillbakadragna barn var mindre 

socialt aktiva även utanför förskolan. Studien visade också att föräldrarna till de blyga barnen mer 

sällan ordnade sociala aktiviteter för sina barn, om det skedde så hände det i hemmet. En 

anledning till detta kunde vara att det ansågs vara mindre stressande för barnet (Coplan, DeBow, 

Schneider & Graham, 2009, s. 900). Zimbardo & Radl (1982, s. 19) har i sina studier upptäckt att 

blygheten ofta utvecklas i miljöer där socialt umgänge saknas. Barn till föräldrar som själva inte är 

förebilder när de kommer till sociala aktiviteter, blir lättare blyga än andra barn. Zimbardo & Radl 

(1982, s. 18) menar dock att det finns vissa svårigheter i att avgöra vad som är inlärd respektive 

nedärvd blyghet.  

Blyga barn i förskolan  

Förskolan som social arena 

En viktig aspekt som framkommer i Markströms (2005, s. 202) studie är att förskolan har 

socialpedagogiska funktioner. Förskolan ger barnen möjlighet att socialiseras och delta i sociala 

sammanhang med både vuxna och barn. Detta uppdrag anses vara det mest centrala i de 

förskolor som Markström studerat.  

Markströms (2005, s. 143, 159) studie visade att både föräldrar och personal anser att 

förskolevistelsen lägger grunden för barnens fortsatta liv. Det är också i förskolan som grunden 
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för det sociala relationsarbetet läggs. Studien visar att barn kategoriseras på olika sätt och att det i 

förskolan finns det som anses ”normalt” och det som anses som ”avvikande”.  Både föräldrar 

och pedagoger lägger stor vikt vid barns sociala samspel och gemenskap med andra barn. Att 

vara social och kunna delta i gruppaktiviteter beskrivs av föräldrar ha en avgörande roll för hur 

barnet har det i förskolan.  

Markströms (2005, s. 83, 84) studie visar att barnen i förskolan ständigt har kontakt med 

varandra under dagen och ofta lämnas ifred av personalen. Barnens interaktion sker genom dels 

samtal men också genom kroppsliga rörelser och gester. I Markströms observationer förekommer 

barn som långa stunder under dagen är helt ensamma, de befinner sig i utkanten av barngruppen 

och leker inte med de andra barnen. För att passa in i mallen för ett ”normalt förskolebarn” så 

ska barnet varken vara för framfusig eller för tillbakadragen. Både föräldrar och pedagoger menar 

att barn som är tillbakadragna och blyga behöver extra stöd och hjälp av pedagogerna i förskolan 

(Markström, 2005, s. 161). 

Kamratrelationer – vikten av socialt samspel 

Kamratrelationer och socialt samspel är en viktig del av barnens utveckling. Både Markström 

(2005, s. 86) och Jonsdottir (2007, s. 13) menar att barns sociala samvaro i stor utsträckning sker i 

förskolan och att barnens sociala relationer gynnar deras utveckling. Förskolan har därmed en 

viktig uppgift i att hjälpa barnen att skapa dessa sociala relationer. En av de grupper som har visat 

svårigheter med att skapa kamratrelationer är de ignorerade barnen, de barn som uppfattas som 

blyga och ointresserade av andra barn (Jonsdottir, 2007, s. 60).   

Ihrskog (2006) har gjort en studie i barns och ungas relationsskapande i vardagen där hon följt 

ett antal barn över några år och gjort regelbundna intervjuer. Något som framkommit i resultatet 

är vikten av att ha en kamrat. Barnen själva anser att en kamratrelation ger samhörighet, 

delaktighet och emotionell trygghet. I en kamratrelation kan du utveckla den egna identiteten 

samtidigt som du känner tillit till andra människor. Känner man sig omtyckt och respekterad får 

man en positiv syn på sig själv. En kamratrelation gynnar också identitetsutvecklingen på så vis 

att den tränar den empatiska förmågan och du får känna dig delaktig och behövd (Ihrskog, 2006, 

s. 106, 154). Marie-Louise Folkman har forskat kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

och intervjuat över 70 pedagoger kring deras arbete. Något som framkom i studien var att 

inåtvända barn sällan hade något umgänge med andra barn. De stod utanför de andras lekar och 

drog sig undan, vilket gjorde att de missade mycket (Folkman, 1998, s. 83). Detta visar också en 

studie gjord av Coplan, Prakash, O’Neil & Armer (2004, s. 250), där blyga barn under den fria 

leken oftast lekte tysta bredvid varandra istället för med varandra. En annan aspekt på blyga och 

tillbakadragna barns kamratrelationer är när de väl väljer kamrater så väljer de ofta likasinnade. 

Nejra Besic (2009) studie visar att blyga barn och ungdomar ofta väljer kamrater som också är 

blyga, vilket kan ge följden att blygheten blir värre med tiden då kamrater ofta påverkas av 

varandra.  
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Pedagogen och blyga barn 

Jonsdottirs (2007, s. 148) studie visar att det finns ett samband mellan barnens sociala 

tillhörighet och pedagogens uppfattning av barnet. De barn som pedagogerna anser har stor 

social kompetens är de barn som tros ha större möjligheterna att utveckla kamratrelationer. 

Studien visar också att de barn som inte väljer en kamrat uppfattas av pedagogerna vara mindre 

självsäkra och mer ensamma än de barn som är populära. Dessa förväntningar är också dubbelt 

riktade då det barnet gör i sociala situationer påverkar pedagogens uppfattning av barnet, 

samtidigt som barnets sociala relationer påverkas av pedagogens uppfattningar (Jonsdottir, 2007, 

s. 148). Detta stärks i en studie gjord av Coplan, Prakash, O’Neil & Armer (2004, s. 250) där de 

forskat kring skillnader mellan socialt ointresse och blyghet i barndomen. Studien visade också på 

att pedagogens uppfattning av blyga barn hängde samman med vad barnen gjorde. De blyga 

barnen inledde sällan sociala relationer med kamrater vilket ledde till att pedagogerna uppfattade 

dem som osociala.    

Det är viktigt att vara medveten om sitt förhållningssätt som pedagog samt hur man ordnar 

verksamheten. Williams & Pramling Samuelsson (2000, s. 284) har gjort en studie kring 

kommunikation i en barngrupp där barnen delades in efter likheter, exempelvis; de tysta barnen, 

de aktiva barnen. Detta visade sig begränsa barnens utveckling och lärande. Hur barngrupperna 

organiseras har betydelse, inte bara för hur barnen samarbetar, utan även för barnens 

förväntningar på sig själva. Artikeln visade att gruppen med de tysta barnen inte gynnades av att 

delas in i grupper med jämlikar. I den lilla gruppen fick de tysta barnen möjlighet att ta större 

utrymme, men valde att inte göra det. Barnen fick inte heller det stöd de hade behövt från 

kamrater eller från pedagogen (Williams & Pramling Samuelsson, 2000, s. 299, 301). Studien 

visade också att pedagogens sätt att förhålla sig till barnen var olika beroende på vilken grupp hon 

var i. I den tysta gruppen hjälpte pedagogen barnen framåt, genom att lotsa fram dem till de rätta 

svaren, medan hon i de två andra grupperna lämnade utrymme åt barnen att tänka själva 

(Williams & Pramling Samuelsson, 2000, s. 299). Pedagogen har en stor roll i kommunikationen 

och samspelet mellan barnen, men om pedagogen anpassar sig efter barnen i gruppen blir 

förutsättningarna detsamma som om de hade varit i stor grupp (William & Pramling Samuelsson, 

2000, s. 303).  

Irhskogs (2006, s. 117) studie kring barns och ungas relationsskapande, visade att ungdomarna 

många gånger saknade de vuxnas stöd i skapandet av sina kamratrelationer. Det är en stor 

utmaning för förskolan att se till att alla barn får chans att etablera kamratrelationer med ett eller 

flera andra barn (Jonsdottir, 2007, s. 163). Något som är viktigt för barnens utveckling är 

anknytningen till pedagogerna. Det visar Marie-Louise Folkmans studier, där de barn som mötte 

engagerade vuxna i förskolan utvecklades över förväntan och fick en ökad förmåga till samspel 

(Folkman, 1998, s. 187).  
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Sammanfattning  

Forskningen visar alltså att blygheten kan vara både problematisk och jobbig för barnen. Den 

kan dock variera i utsträckning, från att vara mindre betydande till att ta över hela livet. Blygheten 

är också ofta förknippad med dålig självkänsla och det är viktigt att den uppmärksammas 

(Zimbardo & Radl, 1982, s. 11; Spooner, Evans & Santos, 2005, s. 457).  

I Markströms (2005) framkommer det att både föräldrar och pedagoger värdesätter barnens 

sociala kompetens och det är förskolans socialpedagogiska funktioner som ses som de mest 

väsentliga. Föräldrarna vill att barnen ska vara sociala och ingå i gemenskapen med andra barn för 

att ha det bra i förskolan (Markström, 2005, s. 143, 159). Att ha kamratrelationer har visat sig 

gynna barnens utveckling, vilket både Ihrskog (2006, s. 106, 154) och Jonsdottirs (2007) studier 

visar. Ihrskogs studie visar även att barnen själva ansåg att en kamratrelation gav samhörighet och 

trygghet. Folkmans (1998, s. 83) och Coplan, Prakash, O’Neil & Armers (2004, s. 250) studier 

visar att blyga barn ofta drog sig undan och stod utanför de andra barnens leker, vilket gjorde att 

de missade mycket av det sociala samspelet.  

Forskningen visar också att pedagogens uppfattningar och förväntningar på barnen spelar stor 

roll. Har pedagogerna uppfattningen om att barnet har stor social kompetens är det också troligt 

att det barnet utvecklar fler kamratrelationer (Jonsdottir, 2007,s. 148). Hur pedagogen förhåller 

sig och är delaktig i barnens vardag är något som också kommer fram i forskningen. Att ha 

engagerade pedagoger som är aktiva i barnens relationsskapande gynnar barnens sociala samspel 

(Folkman, 1998, s. 187).  
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Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektiv jag utgår från i min studie är Vygotskijs teorier om sociokulturellt 

lärande. Min utgångspunkt är vikten av det sociokulturella lärandet för barnets utveckling och en 

grundtanke är att barn behöver samspela och ha sociala relationer för att utvecklas och lära. 

Både Jonsdottir (2007) och Williams och Pramling Samuelsson (2000) tar i sina studier 

utgångspunkt i Vygotskijs teorier om sociokulturellt lärande. En av Jonsdottirs (2007, s. 17) 

teoretiska utgångspunkter är att barn både skapar och skapas av den sociala miljö de vistas i. 

Williams och Pramling Samuelsson (2000, s. 287) skriver i sin artikel om sociokulturellt lärande, 

där barn får nya idéer och kunskaper genom kommunikation och dialog med andra barn.  

Vygotskijs tanke om att barn är sociala aktörer och att de lär i samspel med andra är min 

centrala utgångspunkt i denna studie. I detta avsnitt redogör jag först för det sociokulturella 

perspektivet och Vygotskijs centrala tankar kring samspel och lärande. Sen beskrivs pedagogens 

roll i det sociokulturella perspektivet och jag går närmare in på Vygotskijs begrepp ’den närmaste 

utvecklingszonen’.  

Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv på utveckling och lärande handlar om att människor 

samspelar med andra inom praktiska och kulturella sammanhang (Säljö, 2000, s. 18).  

Vi tillägnar oss olika färdigheter och kunskaper i interaktion med andra och i alla lärprocesser 

är kommunikation och interaktion avgörande för vårt lärande. Hur vi lär oss saker är en fråga om 

hur vi får tillgång till de resurser vi behöver för att fungera i samhället. De sociokulturella 

resurserna både skapas och förs vidare genom kommunikation (Säljö, 2000, s. 21,22). Dessa 

kunskaper eller resurser utvecklas och byggs upp med tiden och har sitt ursprung i de insikter och 

handlingsmönster som skapas i samhället. I Vygotskijs teorier är resurserna de språkliga, 

intellektuella och fysiska redskap som vi använder i vårt vardagsliv och som gör det lättare att 

hantera omvärlden. Det kan vara dels värderingar och kunskaper, men också fysiska redskap i 

form av olika verktyg eller fortskaffningsmedel (Säljö, 2000, s. 20).  

Vilket samhälle och i vilken kultur man växer upp i har också betydelse för hur barnet 

socialiseras. De villkor och materiella förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika kulturer och 

samhällen (Säljö, 2000, s. 40). Förväntningarna på hur barnet ska agera och vilka normer som 

råder inom kulturen är också avgörande för barnets socialisation och utveckling. Inom det 

sociokulturella perspektivet går det att skilja mellan primär socialisation och sekundär socialisation.  

Den primära socialisationen är den som sker inom familjen när barnen är små och här förmedlas 

de mest grundläggande kunskaperna. Man lär sig språk, socialt samspel och att fungera i samhället 

(Säljö, 2000, s. 40). Den sekundära socialisationen är den som sker i skolan och där är rutinerna 

för det sociala samspelet annorlunda. I skolan ligger fokuset på lärande och undervisning och 

aktiviteterna bestäms ofta efter vad som anses vara nödvändigt att lära sig (Säljö, 2000, s. 40).  
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När barnen går i förskolan är leken en av de viktigaste utvecklingsmöjligheter för barnen. I 

leken kan de klara saker de annars skulle behövt hjälp med (Dale, 1998, s. 42). Leken utvecklar 

också barnens sociala samspel, då det i rolleken krävs att barnen kan de sociala koderna och de 

olika rollerna som används (Dale, 1998, s. 50).  

Pedagogens roll i det sociokulturella perspektivet  

Som nämnt ovan är den sekundära socialisationen den som sker i skolan eller förskolan. 

Pedagogen har där mindre insyn i barnets liv än barnets familj och pedagogen vet också mindre 

om hur barnet fungerar utanför förskolan (Säljö, 2000, s. 41). Enligt Vygotskij har dock skolan 

och förskolan en viktig roll i barnens utveckling och skolan betraktas som ett socialt 

sammanhang där själva kärnan är samarbetet mellan vuxna och barn (Bråten, 1998, s. 23). 

Pedagogen har en vägledande roll i detta samarbete och det handlar om ett samspel mellan den 

vuxna och barnet där båda ömsesidigt påverkar varandra. För att pedagogen ska kunna främja 

barnets utveckling krävs det att pedagogen har god insyn i både hur barnet fungerar och hur de 

sociala miljöer som barnet vistas i fungerar (Bråten, 1998, s. 24).  

I Vygotskijs utvecklingsteori ses barnet som en social varelse redan från födseln. Barnets 

samspel med omgivningen lägger grunden för den individuella utvecklingen (Bråten, 1998, s. 

104). Ett av Vygotskijs nyckelbegrepp i hans utvecklingsteori är, den närmaste utvecklingszonen och 

handlar till stor del om förhållandet mellan inlärning och utveckling och begreppet fokuserar i 

hög grad på det sociala samspelet som en utgångspunkt för lärandet. Vygotskij menar att den 

traditionella inlärningen kommer före och är en grund för den psykologiska utvecklingen. 

Utvecklingen är beroende av lärandet och genom pedagogiken kan vi skapa inlärningsprocesser 

som gynnar den psykologiska utvecklingen (Bråten, 1998, s. 103). Vygotskij menade att det barnet 

klarar med hjälp av andra idag, klarar de själva vid ett senare tillfälle. Samarbetet med vuxna eller 

med barn som är mer kompetenta kan göra att barnet klarar mer än vad de hade klarat på egen 

hand (Bråten, 1998, s. 105). I denna process är det inte samarbetet i sig som är i fokus, utan mer 

vad samarbetet för med sig för potential för vidare utveckling och lärande. Det barnet lär sig i 

samspel med andra barn eller med vuxna är inte bara en hjälp att klara saker utan det ger barnet 

chans att nå nya nivåer i sin utveckling (Bråten, 1998, s. 105).  
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Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte är att undersöka hur pedagogerna uppfattar blyga barn i förskolan och på vilket sätt 

de försöker göra barnen delaktiga i verksamheten. 

 
 

Forskningsfrågor:  

 Vad har pedagogerna för uppfattning om blyga barn i förskolan?  

 Vilka strategier beskriver pedagogerna att de använder för att integrera dessa barn i 

verksamheten? 
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Metod 

I det här avsnittet förklaras och motiveras den metod som valts för datainsamlingen. Urvalet 

motiveras samt presenteras och tillvägagångssättet, dels för intervjuerna men också för 

databearbetningen och analysen, motiveras och förklaras. Sist tar jag upp de etiska aspekterna av 

studien samt reflekterar över metodvalet.  

Metod för datainsamling 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valde jag att samla in min empiri genom kvalitativa 

intervjuer. Att genomföra kvalitativa intervjuer, så kallade ”samtalsintervjuer”, är bra då du vill ta 

reda på hur intervjupersonen uppfattar något (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2012, s. 253). Eftersom jag i min studie valde att undersöka pedagogers uppfattningar om blyga 

barn så var kvalitativa intervjuer den bästa metoden. Jag valde att ha halvstrukturerade intervjuer, 

vilket innebär att intervjun till viss del är strukturerad efter huvudteman och frågor, men också 

öppen och anpassningsbar efter situationen (Esaiasson m.fl., 2012, s. 264). Att ha 

halvstrukturerade intervjuer valde jag för att känna tryggheten i att ha en mall att utgå från, 

samtidigt som intervjun inte blir för låst och strukturerad. Jag utformade en intervjuguide med 

temaområden, något som Trost (2010, s. 71) menar är bra när man vill låta intervjun vara öppen 

och låta den intervjuade styra. Temaområdena utgick från mina frågeställningar och eftersom 

mina intervjuer var halvstrukturerade valde jag också att skapa förslag på konkreta frågor under 

varje temaområde (Kvale, 2009, s. 146). Dessa frågor fungerade som en riktlinje under 

intervjuerna men det fanns också möjlighet att ställa följdfrågor, beroende på pedagogens svar. 

Intervjuguiden ligger under rubriken ”bilaga 1”.  

Urval  

Jag valde att intervjua fem pedagoger på två olika förskolor i en medelstor kommun i Sverige. 

Denna begränsning gjordes dels av studiens syfte, som var att undersöka pedagogernas syn och 

strategier. Om undersökningen syftar till att förstå en persons tankesätt krävs det färre intervjuer 

(Trost, 2010, s. 143). Med för många intervjuer kan materialet bli för stort och ohanterligt, så av 

tidsaspekten gjordes begränsningen till fem intervjuer (Trost, 2012, s. 143). Ytterligare en 

anledning till denna begränsning är den så kallade teoretiska mättnad som Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud (2012, s. 259) beskriver. Teoretisk mättnad handlar om att genomföra 

intervjuer tills någon ny relevant information inte framkommer längre (Esaiasson m.fl., 2012, s. 

259). Jag kände efter fem intervjuer, och påbörjat analysarbete, att ytterligare en eller två 

intervjuer inte skulle tillföra något nytt till min empiri och forskningsstudie, därav kom valet att 

stanna på fem intervjuer.  
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Urvalet av pedagoger gjordes av de två urvalsprinciperna, bekvämlighetsurval och 

snöbollsprincipen. I bekvämlighetsurvalet väljer du personer som finns tillgängliga, personer du 

hittar i din närhet, eller via lappar du satt upp på anslagstavlor (Trost, 2010, s. 140). Tre av 

pedagogerna hade jag haft kontakt med innan och jag fann det då naturligt att börja med att fråga 

dem om de kunde tänka sig att bli intervjuade. Genom snöbollsprincipen väljer du ditt urval från 

intervjupersonen, vid intervjun frågar du om personen vet någon mer som skulle kunna tänka sig 

att ställa upp på en intervju (Trost, 2010, s. 141). Via en av pedagogerna jag intervjuat fick jag tips 

om ytterligare två som skulle kunna vara lämpliga. I urvalet vägdes också de krav jag hade in, 

pedagogerna skulle vara utbildade barnskötare eller förskollärare och jobba aktivt i förskolan. 

Samtliga pedagoger arbetar i dagsläget på småbarnsavdelningar, vilket upptäcktes då intervjuerna 

redan var bokade. Då intervjuerna skulle kretsa kring blyga barn i allmänhet kunde man anta att 

pedagogerna även skulle svara utifrån andra erfarenheter och inte endast utifrån arbetssituationen 

i dagsläget, därför borde det inte ha påverkat resultatet åt någon riktning.  

Genomförande 

Två av pedagogerna kontaktades muntligt och tre av pedagogerna kontaktades vi mejl. Vid 

den första kontakten informerade jag om mitt syfte med intervjun, hur lång tid den skulle ta, samt 

informerade om att jag skulle spela in intervjun med hjälp av en diktafon. Då bestämdes också tid 

och plats för intervjun. Jag valde att spela in intervjuerna och detta gjordes för att jag skulle 

kunna koncentrera mig på den intervjuade och slippa anteckna allt de sa. Fördelen var också att 

jag sen kunde gå tillbaka och lyssna på materialet flera gånger (Trost, 2010, s. 74; Kvale, 2009, s. 

194). Enligt Trost (2010, s. 65) bör intervjuplatsen vara så trygg som möjligt för den intervjuade, 

miljön ska också vara ostörd utan åhörare. Alla intervjuer skedde på de berörda pedagogernas 

arbetsplatser. Detta för att underlätta rent tidsmässigt för dem, men också för att det kändes som 

den tryggaste och lugnaste miljön för intervjun. När jag kom till intervjuerna förklarade jag i stora 

drag de etiska aspekterna av studien, såsom att alla respondenter kommer att vara anonyma i 

studien samt att materialet endast kommer att användas av mig. Under en av intervjuerna 

fungerade inte min diktafon och jag valde då att anteckna hela intervjun. Under intervjuerna 

följdes min intervjugudie i stora drag och jag ställde följdfrågor där det passade. Intervjuerna tog 

mellan 15-25 minuter att genomföra.   

Material 

Jag intervjuade fem kvinnliga pedagoger som är utbildade förskollärare eller barnskötare och 

alla arbetar just nu inom förskolan. Det inspelade materialet består av fyra intervjuer som vardera 

är mellan 15- 25 minuter långa samt en nedskriven intervju. För att pedagogerna ska förbli 

anonyma har jag valt att ge dem fiktiva namn såsom; ”pedagog 1”, pedagog 2” osv. i studien. Här 

nedan följer en kort beskrivning av respektive pedagog:   
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 Pedagog 1 är utbildad förskollärare och har arbetat 14 år inom förskolan.  

 Pedagog 2 är utbildad förskollärare och har arbetet 35 år inom förskolan.  

 Pedagog 3 är utbildad förskollärare och arbetat inom förskolan i 5 år.  

 Pedagog 4 är utbildad barnskötare och har arbetat inom förskolan i 10 år.  

 Pedagog 5 är utbildad förskollärare och har arbetat inom förskolan i 34 år, med vissa 

uppehåll för barnledighet och andra jobb.  

Databearbetning och analysmetod  

Materialet bearbetades genom att jag lyssnade igenom intervjuerna ett par gånger och 

sammanfattade dem skriftligt i förhållande till min intervjuguide. Detta gjorde att alla intervjuer 

fick samma struktur och det underlättade analysarbetet. Oväsentligt material sorterades bort och 

endast det som hade med studien att göra blev kvar (Trost, 2010, s. 149, 150). Jag valde att endast 

sammanfatta intervjuerna, detta på grund av att tiden var begränsad till studien. När citat skulle 

användas i resultatdelen lyssnade jag igenom det inspelade materialet och skrev ner citaten 

ordagrant. Efter intervjuerna sammanfattats granskades de noggrant och jag letade efter likheter, 

skillnader i pedagogernas svar. Ett antal teman gick att urskilja i materialet och jag valde att 

strukturera upp materialet utifrån mina frågeställningar och de mest centrala temana som 

framkommit i intervjuerna. Resultatdelen och analysdelen är upplagda på samma sätt utifrån mina 

frågeställningar, med ett antal underteman. I resultatdelen presenteras det relevanta materialet 

från intervjuerna under de teman jag hittat och i analysdelen tolkas resultatet och knyts till den 

tidigare forskningen samt min teoretiska utgångspunkt.  

Validitet och reliabilitet  

Trost (2010, s. 133) menar att validiteten handlar om hur väl det insamlade materialet stämmer 

överens med frågan, att materialet mäter det som är avsett att mäta. Då denna studie ämnade 

undersöka pedagogers uppfattningar och erfarenheter är det deras personliga uppfattningar som 

är relevanta för studien och intervjuguiden utformades därefter. Studien syftar endast till att ta 

reda på dessa fem pedagogers uppfattningar om blyga barn och är inte ute efter generella 

uppfattningar om blyghet (Trost, 2010, s. 133). Detta gör att validiteten blir hög i denna studie.  

Med reliabilitet menas hur tillförlitlig och hur stabil metoden är (Trost, 2010, s. 131). Eftersom 

en intervjuguide med teman utformades och användes vid samtliga intervjuer, kan det bidra till en 

hög reliabilitet. Dock kan en hög reliabilitet också betyda att intervjuerna ska ge samma resultat 

vid ett senare tillfälle och då blir istället reliabiliteten för denna studie låg (Trost, 2010, s. 132). 

Detta beror på att det inte finns någon garanti för att intervjuerna skulle få samma utfall vid ett 

senare tillfälle då de bygger på interaktionen mellan mig och intervjupersonerna vid just det 

tillfället.  
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Etiska aspekter  

Enligt Vetenskapsrådets hemsida (www.codex.vr.se) finns det fyra krav att ta hänsyn till vid 

forskning. Eftersom min studie involverar andra människor så berörs den av alla fyra kraven. 

Dessa krav är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentilatetskravet och nyttjandekravet. 

Vid intervjutillfällena informerade jag pedagogerna om studiens syfte, samt att jag skulle spela in 

intervjun. Samtycke till studien hämtade jag dels vid förfrågan om intervju, men också vid själva 

intervjutillfället. Konfidentilatetskravet berör hur vi använder och förvarar uppgifter om 

personerna i studien. Pedagogerna i denna studie kommer att vara anonyma och materialet 

kommer att förvaras på sådant sätt att ingen förutom jag kommer ha tillgång till det. 

Nyttjandekravet handlar om att materialet inte får lånas ut till andra studier, så när studien är 

genomförd kommer materialet att förstöras och kommer alltså inte användas på annat vis än i 

denna uppsats.   

Reflektion över metoden 

Innan huvudstudien genomförde jag en pilotintervju och detta gav mig chans att bearbeta 

intervjuguiden samt öva på att intervjua. Jag är ingen van intervjuare och detta kan ha påverkat 

resultatet då jag ibland blev väldigt låst vid intervjuguiden och glömde att ställa följdfrågor. Att 

boka, genomföra, sammanfatta och analysera intervjuer tar tid och detta begränsade studiens 

omfattning då tidsaspekten inte gjorde det möjligt att genomföra fler än fem intervjuer. Jag 

upplever dock att den kvalitativa intervjun var rätt metod för denna studie och att jag fått svar på 

mina frågeställningar.  

Jag upplevde inte att pedagogerna påverkades av att intervjuerna spelades in. Detta kan bero 

på att alla pedagoger var förberedda på det då de informerades om detta redan vid frågan om 

intervju. Under en intervju fungerade inte diktafonen och jag blev då tvungen att anteckna. Nu i 

efterhand kan jag tycka att den intervjun blev bättre då det blev mer pauser och jag tog det 

lugnare i och med att jag måste hinna med att anteckna. Pauserna öppnade upp för att pedagogen 

berättade mer och fördjupade sina svar. Det var dock svårt att hinna få med allt genom att skriva, 

på så sätt underlättade det att spela in de övriga intervjuerna.   
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Resultat  

Resultatdelen delas upp i två huvudavsnitt utifrån frågeställningarna. Utifrån pedagogernas 

svar har det gått att urskilja ett antal teman under varje frågeställning. Dessa teman bildar 

underrubriker och kommer att belysas utifrån intervjuerna och referat samt citat från intervjuerna 

kommer att presenteras under de olika rubrikerna. Som jag skrev i metodavsnittet används fiktiva 

namn på pedagogerna för att upprätthålla anonymiteten. 

Vad har pedagogerna för uppfattning om blyga barn i förskolan?  

De tysta barnen 

Alla pedagoger upplever att de har stött på blyga barn i förskolan och anser att de har blyga 

barn i den barngrupp de arbetar i idag. Pedagogerna beskriver de blyga barnen som de ”tysta” 

barnen, de barn som inte hörs och syns lika mycket som de andra, som inte tar för sig och som 

inte pockar på uppmärksamheten på samma sätt som andra barn. I de pedagogstyrda aktiviteterna 

försvinner de blyga barnen i mängden, de sitter med och lyssnar men är inte själva aktiva. De 

upplevs vara trygga med att inte stå i centrum. Pedagog 3 beskriver det såhär: 

När du fångar in dem i en samling så stannar ju det barnet oftast kvar. Sen vad som kan vara svårt 

är ju att hinna se barnet i samlingen såklart. 

I den fria leken upplever pedagogerna att de blyga barnen leker bra, men oftast i utkanten av 

de andra barnen. Pedagog 1 menar att de blyga barnen kan vara aktiva i leken och andra barn kan 

komma in i deras lek, men de tar sällan själv initiativ till att leka med andra. Några pedagoger 

anser att det är skillnad mellan yngre och äldre barn när det kommer till blyghet, medan en 

pedagog anser att det är individuellt. Hos yngre barn kan blygheten vara svårare att se, man 

förväntar sig inte att yngre barn ska leka med varandra på samma sätt som äldre barn, säger 

pedagog 4. Yngre barn sitter ofta kvar i gruppen, även om de leker för sig själva, medan äldre 

barn mer går iväg och gör något själva. Pedagog 5 menar att yngre barn som är blyga kan 

upplevas som otrygga och försiktiga i gruppen. Hon säger också att yngre barns blyghet är något 

man nästan inte tar hänsyn till i förskolan, då pedagogerna kommer nära ändå, vid exempelvis 

matsituationer, påklädning och blöjbyten. De har inte utvecklat språket ännu och är tvungna att 

vara tillgängliga hela tiden, är de blyga så får de nästan inte vara det, säger pedagog 5.  

Både positivt och negativt 

Pedagogerna anser att det kan vara både positivt och negativt att barn är blyga. Så länge 

pedagogen ser och uppmärksammar barnet behöver det inte vara negativt. Blyga barn tänker ofta 
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sig för innan de agerar, vilket kan vara positivt, menar pedagog 5. Men hon säger också att de i 

och med det kanske tappar spontaniteten, vilket kan vara negativt. Pedagog 2 och 4 menar att alla 

barn är olika och alla kanske inte trivs med att vara i centrum hela tiden. Pedagog 2 beskriver det 

såhär:  

Alla behöver ju inte stå först i ledet, jag ska ju få vara den person jag är, och om jag är lite tyst och 

inte pratar så mycket, ska jag få vara så. Men jag ska i alla fall känna att jag får mina behov 

tillfredsställda, att jag ska få möjlighet att säga till att ”nu vill jag gå in för jag är kissnödig”. Vågar 

man då inte det då blir de ju väldigt drabbade.    

Pedagog 2 menar alltså att blygheten kan bli väldigt negativ om barnet känner att de inte får 

sina behov tillfredsställda och inte vågar säga till. Vissa av pedagogerna har någon gång märkt att 

blygheten har påverkat barnets utveckling. Den sociala biten kanske inte utvecklas i samma takt 

som hos de barn som tar mer plats, eller om blygheten hänger ihop med att barnen är otrygga, så 

kan det påverka utvecklingen. Pedagog 2 menar att självkänslan och självförtroendet får sig en 

skjuts framåt om man som pedagog tar sig tid att lyssna på barnet och att barnet får känna att det 

jag säger är viktigt. Några av pedagogerna tror att barnen själva är medvetna om sin blyghet.  Ett 

blygt barn blir nog medveten om sin roll tidigare än andra barn, säger pedagog 5.   

Bakomliggande faktorer och följder 

Majoriteten av pedagogerna tror att blygheten sitter i generna, att det är biologiskt och ärftligt. 

Dock menar några av pedagogerna att miljön spelar stor roll. Pedagog 5 menar att man som 

förälder kan förhålla sig olika till sitt barns blyghet, antingen stärka barnet och lära det förhålla sig 

till sin blyghet, eller tvärtom. Även pedagog 2 och 3 anser att miljön har stor inverkan, främst 

hemmiljön, hur man är uppväxt och vilka förutsättningar man har med sig till förskolan.  

Alla pedagoger anser att det är viktigt att uppmärksamma blyga barn i förskolan. Följderna om 

barnen inte uppmärksammas kan bli att de får svårt att bygga relationer, självkänslan och 

kunskapsinlärningen. Pedagog 5 menar att kunskapsinlärningen kräver att man först är trygg i 

inlärningssituationen. Både pedagog 1 och 3 anser att det är viktigt att uppmärksamma barnen nu 

annars kommer de inte ikapp i skolan heller. Pedagog 1 beskriver det såhär:  

På skolan har man inte lika mycket plats och inte lika mycket utrymme för barn. De som är blyga 

och tysta försvinner ofta helt och hållet i skolan. Så det är jätteviktigt att ge dem rätt redskap redan 

här på förskolan.  
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Vilka strategier beskriver pedagogerna att de använder för att integrera dessa barn i 

verksamheten? 

Att vara lyhörd och uppmärksam 

Det alla pedagoger nämner som de viktigaste strategierna är att uppmärksamma barnet, att se 

barnet i gruppen, vara lyhörd för barnets behov och uppmuntra barnet att våga mer. Pedagog 1 

och 5 pratar om hur viktigt det är att ta tillvara på de små stunderna tillsammans med barnet. Att 

utnyttja de stunder man är ute och leker och sätta sig med det barnet. Eller att försöka skapa 

extra kontakt vid blöjbyten och påklädnadssituationer. Pedagog 5 och 4 menar också att det är 

viktigt med vuxenstöd, att man som pedagog är med i leken och är observant så att man ser vad 

som händer i leken. Något som nästan alla pedagoger också nämner är hur viktigt det är att 

uppmärksamma det blyga barnet inför de andra barnen. Att visa de andra barnen att barnet finns 

och att det barnet säger och tycker är viktigt att lyssna på. Enligt Pedagog 1 handlar det om att 

bygga upp självkänslan, att stärka barnets personlighet och identitet, bland annat genom att lyfta 

barnet och säga deras namn. Så att de andra barnen hör namnet och ser att barnet finns. Eller 

som pedagog 3 beskriver det; 

Fråga barnet på samlingen om de vill komma fram och välja sång. Så att de åtminstone har fått 

uppmärksamheten och frågan. Sen går jag inte vidare och tar fram barnet, för barnet vill ju inte. 

Men jag har sett barnet och visar andra barn att barnet finns. 

Verksamheten i förskolan 

Nästan alla pedagoger anser att de stora barngrupperna som finns i förskolorna idag inte 

gynnar blyga barn utan att de istället behöver de små lärgrupperna där barnets kompetens blir 

mer synligt. Majoriteten av pedagogerna är överens om att de blyga barnen lätt försvinner i de 

stora barngrupperna som finns idag. En pedagog anser dock att de stora grupperna kan vara 

något positivt. Hon menar att det i och med den stora barngruppen alltid finns någon för någon. 

Om det var en liten barngrupp kanske barnet aldrig får en kompis. Pedagogen påpekar dock att 

för att det ska bli positivt så har de vuxna en väldigt stor roll. Enligt pedagog 2 så har pedagoger 

stor makt och det är viktigt att den används rätt. Pedagog 5 menar också att pedagogen måste 

skapa bra sammanhang och att det är de vuxna som måste organisera både miljön och 

barngruppen. Att uppmärksamma barnet och vara lyhörd för vad barnet vill leka med är en viktig 

del i arbetet menar pedagog 3;  

Vi arbetar efter att barnet ska välja aktivitet, i och med att vi har lärmiljön, med rum i rummen. 

Barnet ska då i rummet välja vilket rum de vill leka i. Men det här barnet kanske inte väljer, det här 

barnet kanske hamnar någonstans. 
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Hon menar att bara miljön i sig inte kan underlätta för blyga barn utan de vuxna måste hela 

tiden vara med och se. Att verksamheten är pedagogstyrd i den meningen att pedagogen är 

lyhörd och hjälper barnet, inte bara bestämmer.  

Föräldrakontakt  

Ett sätt att få reda på mer om barnet är att ha god kontakt med föräldrarna. Alla pedagoger 

menar att föräldrarna ofta är medvetna om att sitt barn är blygt. Ibland kan det till och med vara 

föräldrarna som själva tar upp det och frågar, säger pedagog 4. Pedagog 1 menar dock att det 

fortfarande är jätteviktigt att lägga fram sådana saker på ett positivt sätt för föräldrarna, så att det 

inte blir något negativt; 

Vi kan sätta ett litet frö hos föräldrarna som de kan gå hem och tänka på. Inte ta det på ett negativt 

sätt, oftast vill ingen förälder höra något dåligt om sitt barn, så man måste vara försiktigt när man 

tar sådana samtal med föräldrarna. Men det är jätteviktigt att markera så tidigt som möjligt.  

Pedagog 3 säger att just föräldrakontakten är ett bra sätt att ta reda på vad barnet tycker om att 

leka med, det blyga barnet kanske själv inte vågar berätta det. Vet jag mycket om barnet så kan jag 

hjälpa barnet, säger pedagog 3. Det finns många forum för föräldrakontakten, något som alla 

pedagoger nämner är utvecklingssamtalen där möjligheten finns att sätta sig ner med föräldrarna 

och prata om barnets vistelse i förskolan. Något som också kommer upp är föräldramöten, 

inskolningssamtal och den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi har många forum och 

det brukar räcka, säger pedagog 3. Något som både pedagog 4 och 2 lyfter är vikten av att ha god 

kontakt i arbetslaget. Dels inför utvecklingssamtalen men också i vardagen, för att stämma av och 

se hur barnen har det.  
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Analys  

Analysen läggs upp på samma sätt som resultatdelen utifrån mina frågeställningar. De teman 

som framkom i resultatdelen används även här som rubriker och resultatet tolkas med hjälp av 

relevant forskning samt Vygotskijs teorier om sociokulturellt lärande.  

Vad har pedagogerna för uppfattning om blyga barn i förskolan?  

De tysta barnen 

I intervjuerna framkommer det att alla pedagoger beskriver de blyga barnen som de tysta 

barnen, att de inte syns och hörs lika mycket och inte pockar på uppmärksamheten på samma sätt 

som andra barn. De leker utanför gruppen och är sällan aktiva i pedagogstyrda aktiviteter. Detta 

resultat liknar det både Zimbardo & Radl (1982, s. 97) och Coplan, Prakash, O’Neil & Armer 

(2004, s. 244, 250) fick fram i sina studier. I deras studier var blygheten något som både märktes 

och var besvärligt för barnet. Pedagogerna uppgav också liknande kännetecken som i denna 

studie, att blyga barn sällan ställer upp på något frivilligt, de undviker andra samt står utanför 

leken och tittar på när de andra leker. Resultatet i min studie visar alltså likt tidigare studier att 

pedagoger ofta är medvetna och har en klar definition av blyga barn. Något som är viktigt att 

tänka på, som framkommer i den tidigare forskningen, är sambandet mellan pedagogens 

uppfattning och barnens sociala tillhörighet (Jonsdottir, 2007, s. 148; Coplan, Prakash, O’Neil & 

Armer, 2004, s. 250). Hur de blyga barnen uppfattas av pedagogen hänger ofta samman med hur 

barnen agerar, blyga barn inleder sällan sociala relationer med andra barn, vilket leder till att 

pedagogen uppfattar dem som osociala (Coplan, Prakash, O’Neil & Armer, 2004, s. 250).  

Vygotskij menade att vi tillägnar oss kunskaper i interaktion med andra och att interaktionen 

är avgörande för vårt lärande (Säljö, 2000, s. 21, 22). Att de blyga barnen försvinner i mängden 

och inte upplevs ha några vänner kan göra att de missar det viktiga samspelet som är en av 

grundtankarna i det sociokulturella perspektivet. I det sociokulturella perspektivet är leken en 

viktig utvecklingsmöjlighet för förskolebarn, i leken utvecklas det sociala samspelet och barnen 

klarar saker de annars behövt hjälp med (Dale, 1998, s. 42, 50). Pedagogerna i den här studien 

upplever att de blyga barnen leker bra, men sällan med jämnåriga kamrater. Även om andra barn 

kan komma in i deras lekar tar de sällan initiativ till att leka med andra, vilket är ytterligare ett 

tecken på att de går miste om en viktig utvecklingsmöjlighet.  

Både positivt och negativt 

Forskningen visar att det finns två sidor av blygheten, en positiv sida och en negativ, vilket stärks 

av det som framkommer i den här studien. Pedagog 5 menar att blyga barn ofta tänker sig för 
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innan de agerar, vilket också Zimbardos (1977, s. 30) studier visar, där de medverkande ansåg att 

blygheten gav möjligheten att observera och tänka igenom handlingen innan agerandet. Enligt 

pedagog 2 kan blygheten dock bli negativ om barnen känner att de inte vågar säga till och inte får 

sina behov tillfredsställda. Något som framkommer i den tidigare forskningen är att blyga barn 

sällan frågar om hjälp även om de behöver (Zimbardo & Radl, 1982, s. 97). Hur mycket 

blygheten påverkar barnet kan variera enligt Zimbardo & Radls (1982, s. 14) studier och det visar 

även min studie där några av pedagogerna har märkt att blygheten påverkat barnets utveckling på 

något sätt, medan andra inte har märkt det. Oftast handlar det om den sociala utvecklingen, men 

också självkänslan och tryggheten. Blyga barn är ofta medvetna om hur omvärlden uppfattar dem 

enligt Zimbardo & Radl (1982, s. 11) och det menar också pedagog 5 i min studie. Hon tror att 

blyga barn blir medvetna om sin roll tidigare än andra barn.  

Bakomliggande faktorer och följder 

Om blygheten är genetisk eller om det är miljön som påverkar är svårt att avgöra, enligt 

Zimbardo & Radl (1982, s. 18). Dock upptäckte de i sina studier att barn som saknar sociala 

förebilder blir lättare blyga än andra barn, blygheten utvecklas i miljöer där socialt umgänge 

saknas. Många av pedagogerna i denna studie ansåg att blygheten var biologisk och ärftlig, vilket 

till viss del bekräftas i tidigare forskning. En tolkning kan vara att bristen på socialt umgänge i 

familjen beror på att föräldrarna också är blyga, vilket skulle stödja uppfattningen om att 

blygheten är ärftlig. Dock menar två pedagoger att de tror att miljön också spelar roll, vilka 

hemförhållanden barnet är uppväxt i, något som också stämmer överens med Zimbardo & Radls 

(1982, s. 19) tidigare studier.  

Hur och vart barnet växer upp påverkar socialisationen, menar Vygotskij. De förväntningar 

och normer som råder skiljer sig åt mellan olika kulturer och samhällen, och är en avgörande del 

för barnets utveckling och socialisation (Säljö, 2000, s. 40). Vilka hemförhållanden barnet växer 

upp i spelar alltså roll för om barnet utvecklar blyghet eller inte. Om det sen är ärftligt eller en 

miljöfråga får lämnas osagt.  

I studien framkommer det att alla pedagoger anser att det är viktigt att uppmärksamma de 

blyga barnen redan i förskolan. De menar att barnet kan få svårt med sociala relationer, 

självkänslan och kunskapsinlärningen om inte stödet sätts in redan i förskolan. Även om 

blygheten kan variera i omfattning så tycks den tidigare forskningen vara överens om att 

blygheten kan vara mycket problematisk för barnet (Coplan, Prakash, O’Neil & Armer, 2004, s. 

244, 250; Zimbardo & Radl, 1982, s. 97). Pedagogerna i denna studie menar att vi ska ta 

blygheten på allvar redan i förskolan och det är något som Spooner, Evans & Santos (2005, s. 

456) också menar är viktigt, främst när det kommer till att erkänna blygheten. För barnets skull är 

det viktigt att det sätts ord på deras blyghet, att den erkänns och uppmärksammas. I de fall barnet 

upplevde sig själv som mer blygt är hur barnets föräldrar och lärare uppfattade hen, hade barnet 

sämre självkänsla och sämre tro på sig själv (Spooner, Evans & Santos, 2005, s. 457). Resultatet i 
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min studie kan tolkas som att denna medvetenhet finns bland pedagogerna, då de menar att 

blygheten bör uppmärksammas i förskolan. Detta kan jämföras med Markströms (2005, s. 161) 

studie där både föräldrar och pedagoger ansåg att blyga barn behöver extra stöd av pedagogerna i 

förskolan.   

Vilka strategier beskriver pedagogerna att de använder för att integrera dessa barn i 

verksamheten? 

Att vara lyhörd och uppmärksam 

Det pedagogerna berättar som de viktigaste strategierna för att uppmärksamma blyga barn är 

att se barnet i gruppen, vara lyhörd för barnets behov och uppmuntra barnet att våga mer. De 

pratar också om hur viktigt det är att ta tillvara på de små stunderna, såsom blöjbyten eller 

leksituationer. Några av pedagogerna lyfter fram vuxenstödet, hur viktigt det är att pedagogen är 

med i leken och är observant på vad som händer i leken. Detta går att jämföra med det Vygotskij 

menar i det sociokulturella perspektivet, där pedagogen fungerar som en vägledare och 

samarbetar med barnet (Bråten, 1998, s. 23). Den närmaste utvecklingszonen handlar om det 

barnet klarar med hjälp idag, klarar de själva vid ett senare tillfälle (Bråten, 1998, s. 105). Detta 

kan jämföras med det pedagogerna pratar om, att stötta barnet och uppmuntra, tills barnet så 

småningom klarar det på egen hand. Samarbetet med vuxna eller andra barn ger barnet en chans 

att nå nya nivåer i sin utveckling, enligt Vygotskij, och detta visar hur viktigt det är att pedagogen 

är närvarande och ser barnet (Bråten, 1998, s. 105).  

Resultatet visar att pedagogerna i denna studie tycks vara medvetna om hur viktigt det är med 

vuxenstöd, något som också tas upp i Folkmans (1998, s. 187) studie, där de barn som mötte 

engagerade och närvarande pedagoger fick ökad samspelsförmåga. Att som pedagog vara på 

barnens nivå och fungera som stöd är viktigt för barnen, vilket Ihrskogs (2006, s. 117) studie 

visar. I hennes studie saknade barnen ofta de vuxnas stöd i skapandet av sina kamratrelationer.  

Verksamheten i förskolan 

Enligt resultatet behöver verksamheten i förskolan ordnas i mindre grupper, istället för de 

stora barngrupper som finns idag, för att underlätta för barn som är blyga och tillbakadragna. De 

blyga barnen försvinner lätt i mängden i de barngrupper som är idag, menar pedagogerna. Enligt 

forskningen måste de små grupperna ordnas medvetet och genomtänkt. Pedagogen måste tänka 

på sitt förhållningssätt i den lilla gruppen, annars kan utfallet få motsatt effekt (Williams & 

Pramling Samuelsson, 2000, s. 299, 301). I Williams & Pramling Samuelsson (2000, s. 299, 301) 

studie gynnades inte de tysta barnen av att delas in i grupper med andra tysta barn, så att tänka på 

gruppindelningen är en viktig del i att ordna verksamheten.  
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En av pedagogerna i min studie anser att de stora barngrupperna kan vara till de blyga barnens 

fördel, då hon menar att de alltid finns någon för någon, i den lilla gruppen kanske barnet aldrig 

får en kompis. Vikten av att ha kamratrelationer har visats i många studier, och förskolan har en 

viktig roll i att hjälpa barnen med dessa. I Ihrskogs (2006, s. 106, 154) framkommer det att 

barnen själva värdesätter kamratrelationer och tycker att de ger en känsla av samhörighet, 

trygghet och delaktighet. Samma studie visar också de fördelar en kamratrelation kan ha för 

utvecklingen, barnen får utveckla sin identitet, sin empatiska förmåga och känna sig behövd.  

Pedagogen menar att även om de stora grupperna kan vara bra för de blyga barnen, krävs det 

engagerade pedagoger. Pedagogerna har en stor roll i om det blir en positiv upplevelse för 

barnen. Pedagog 5 menar att pedagogerna har ansvaret för att organisera miljön och barngruppen 

och är den som måste skapa bra sammanhang för barnen. Detta kan kopplas till Vygotskijs 

teorier där förskolan har en viktig roll i barnen utveckling och själva kärnan är samarbetet mellan 

pedagogen och barnen (Bråten, 1998, s. 23).   

Föräldrakontakt  

Enligt det sociokulturella perspektivet så har pedagogen mindre insyn i barnens liv och vet 

mindre om hur barnet fungerar utanför förskolan, än barnets föräldrar. Dock behövs 

informationen för att pedagogen ska kunna främja barnets utveckling (Bråten, 1998, s. 24). Detta 

är något som pedagogerna i denna studie trycker extra hårt på. Pedagog 3 menar att det blyga 

barnet kanske inte själv vågar berätta vad hen vill leka med eller vad hen tycker om, och då är det 

extra viktigt att prata med föräldrarna för att få hela bilden av barnet. Ju mer man vet, desto mer 

kan man hjälpa till, menar pedagog 3. I resultatet menar alla pedagoger att föräldrarna ofta är 

medvetna om att sitt barn är blygt och att det i vissa fall kan vara dem som tar upp det och pratar 

med pedagogerna. Detta kan tolkas som att föräldrarna värdesätter barnens tid i förskolan och 

vill att barnen ska ha en så bra förskolevistelse som möjligt. Något som stärker detta är 

Markströms (2005, s. 143, 159) studie där både föräldrar och pedagoger ansåg att 

förskolevistelsen lägger grunden för det sociala relationsarbetet och barnets fortsatta liv. Att 

föräldrarna upplever sitt barn som blygt och tar upp detta, kan vara ett tecken på att föräldern 

lägger vikt vid att barnet ska kunna samspela och ha en gemenskap med andra barn. Att vara 

social och våga delta i gruppaktiviteter beskrivs av föräldrarna i Markströms (2005, s. 143, 159) 

studie ha en avgörande roll för hur barnet har det i förskolan.   
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Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagogerna uppfattar blyga barn i förskolan 

och på vilket sätt de försöker göra barnen delaktiga i verksamheten. 

I denna del diskuteras resultatet och analysdelen under två rubriker som är aktuella i 

förhållande till studien och dagens debatt i medier, i vilken frågorna kretsar kring vikten av att 

vara social och framåt i vårt samhälle.  

Blyga barn i dagens förskola 

Alla intervjuade pedagoger är medvetna om de blyga barnen och kan beskriva hur de blyga 

barnen agerar i barngruppen. De verkar dock tycka att blygheten inte behöver vara ett problem, 

så länge pedagogen ser och uppmärksammar barnet. I bakgrunden nämns det att barnen många 

gånger får gå igenom hela förskolan och skolan utan att få den hjälp de behöver, blygheten kan 

då få stor inverkan på uppväxten och barnets fortsatta liv (Gren Landell, 2010, s. 11; Zimbardo, 

1977, s. 26; Svirsky & Thulin, 2011, s. 16). Detta är ett tecken på att trots pedagogens goda 

intentioner kanske de inte alltid hinner med att se alla barn i dagens förskolor.  

Alla barn är och bör få vara olika, dock är det viktigt att uppmärksamma när barnet hamnar 

utanför och missar viktiga samspelsmöjligheter på grund av sin blyghet. Vygotskijs teorier visar 

hur viktigt samspelet är för barnets utveckling och både resultatet och den tidigare forskningen 

visar att även pedagogerna och föräldrarna värdesätter barnens sociala kompetens i förskolan. 

Den sociala kompetensen är något som värderas högt i dagens samhälle och nästan tas för given. 

Det stärks också av något som en pedagog nämnde, att små barn som saknar språket nästan inte 

tillåts vara blyga för de krävs att de är tillgängliga hela tiden, vid blöjbyten, påklädning och andra 

situationer. Det kanske säger något om hur dagens förskolor ser ut, med stora barngrupper och 

liten individualisering, även om majoriteten av pedagogerna anser att den lilla gruppen skulle 

gynna barn som är tysta och tillbakadragna. Även om man kan tänka att barnen idag blir så illa 

tvungna att skolas in i att inte vara blyga tror jag inte att det är den bästa lösningen. En viktig del i 

att uppmärksamma blyga barn är att de blyga barnens subjektiva upplevelser av sin blyghet måste 

stämma överens med pedagogernas uppfattningar om dem (Spooner, Evans & Santos, 2005, s. 

456). Detta visar att barnen mår bättre av att deras blyghet erkänns och uppmärksammas, för att 

sedan kunna jobbas med.  

Blygheten är ett viktigt och vanligt problem som behöver uppmärksammas mer, något som 

både forskningen och resultatet visar. Dock har det varit svårt att hitta svensk forskning kring just 

blyghet, den svenska forskningen har mer fokuserat på det sociala samspelet och vikten av 

kamratrelationer, vilket kanske också säger något om samhällets syn på blyga. 
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En verksamhet för alla  

Vilken stor roll pedagogen har för barnen, är något som genomsyrar hela resultatdelen. Både i 

forskningen och i pedagogernas svar framkommer det hur viktiga pedagogerna är för barnen i 

förskolan. De har viktiga uppgifter i att hinna se alla barn, vara lyhörda, ha god kontakt med 

föräldrarna och samtidigt ordna verksamheten så att den anpassas efter alla barn. Är det möjligt 

att hinna med det? Är det inte lätt att vi missar ett barn som leker tyst och bra för sig själv? I 

Vygotskijs teorier poängteras också det viktiga samarbetet mellan vuxna och barn och hur viktigt 

det är för barnen att ha bra personer i sin närhet att lära av (Bråten, 1998, s. 105).  

Något som visat sig i både den tidigare forskningen och i Vygotskijs teorier är hur viktigt det 

är med vuxenstödet (Folkman, 1998, s. 197; Ihrskog, 2006, s. 117; Bråten, 1998, s. 105). Även 

pedagogerna i denna studie menar att vi måste ta tillvara på de små stunderna med barnen och 

vara med i leken för att vara ett stöd för barnet. För att kunna vara ett så bra stöd som möjligt tas 

föräldrakontakten upp som en viktig del i arbetet.  

Pedagogerna verkar veta hur de vill att verksamheten ska ordnas för blyga barn, men upplever 

också att det inte ser ut så i verkligheten. Kanske är det omöjligt att ordna en verksamhet för alla 

barn, men förskolan har en stor betydelse i barnens liv, kanske ännu större för de tysta och blyga 

barnen. Detta för att förskolan har chans att förändra förutsättningarna för barnet, att stötta och 

hjälpa redan från början. Gren Landell (2010, s. 27) skriver om hur viktigt det är att känna igen 

när barn har problem med blyghet och veta hur man som pedagog ska kunna förebygga 

svårigheterna och stötta barnet. Eftersom problemet är så pass vanligt så tror jag att det finns en 

risk att vi har överseende med det i förskolan och tänker att det växer bort. Jag menar att 

blygheten är något som aktivt måste arbetas med redan i förskolan för att förhindra att barnet får 

problem senare i livet, något som stärks både i denna studie och i tidigare forskning. Samhället 

idag gynnar inte de som är tillbakadragna och blyga, vilket gör att de som är blyga hamnar utanför 

och missar mycket. Så även om alla barn ska få vara olika är det också förskolans uppgift att ge 

dem rätt redskap och förutsättningar att klara sig i samhället och i deras fortsatta liv.   
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Konklusion  

Studiens syfte var att undersöka hur pedagogerna uppfattar blyga barn i förskolan och på 

vilket sätt de försöker göra barnen delaktiga i verksamheten. De frågeställningar jag utgick från 

var ”vad har pedagogerna för uppfattning om blyga barn i förskolan?” och ”vilka strategier 

beskriver pedagogerna att de använder för att integrera dessa barn i verksamheten?” 

Resultatet visade att pedagogerna har en ganska klar definition och bild av blyga barn i 

förskolan och de anser att blyga barn behöver uppmärksammas i förskolan för att slippa problem 

senare i livet. För att inkludera dessa barn i verksamheten nämner pedagogerna hur viktigt det är 

att som pedagog se och uppmuntra barnet och ha god kontakt med föräldrarna. De flesta av 

pedagogerna är överens om att de stora barngrupperna idag inte gynnar blyga barn, utan att det 

istället behöver vara fler smågruppssituationer och att det är viktigt att man som pedagog tar 

tillvara på de små stunderna med barnet.  

 

Mitt resultat visar endast pedagogernas uppfattningar och hur de beskriver att de arbetar med 

blyga barn. Något som skulle vara intressant att studera i ett vidare perspektiv är hur det faktiskt 

går till ute i verksamheten, att göra en observationsstudie kring blyga barn i förskolan.  

Något jag medvetet valt att inte beröra i denna studie är genusperspektivet, detta skulle också 

kunna vara något för framtida forskning, att undersöka skillnader och förutsättningar för blyga 

pojkar respektive blyga flickor.  

 

Som tidigare nämnt anser jag att det saknas svensk forskning kring blyghet och vad detta beror 

på går att resonera kring. Kanske är problemet alltför vanligt och accepterat att ingen bryr sig. 

Fast samtidigt är social kompetens något som krävs i dagens samhälle och är du så blyg att du 

inte vågar dig ut i samhället, borde det vara ett problem värt att forska kring.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

Tema 1: Bakgrundsfrågor  

Ålder 

Utbildning  

Jobb 

Hur länge har du arbetat inom förskolan?  

 

Tema 2: Bakgrundsfrågor blyga barn 

Definiera begreppet 

Vad tänker du på om jag säger blyga barn?  

Egna erfarenheter 

Vad har du för erfarenhet av blyga barn i förskolan? 

Anser du att ni har blyga barn i barngruppen i nuläget? 

 

Tema 3: Pedagogernas uppfattning 

Barnet 

Har du någon gång märkt att blygheten har påverkat barnets utveckling? Beskriv!  

Anser du att det finns något positivt med att barn är blyga? Om ja, ge exempel!  

Vad tror du det kan finnas för bakomliggande faktorer till att ett barn är blygt? 

Situationer 

Hur fungerar barnet i de pedagogstyrda aktiviteterna? (Samling, etc.) 

Hur fungerar barnet i fria leksituationer? 

Fungerar barnet olika beroende vilken pedagog som är närvarande? Om ja, på vilket sätt?  

Följder  

Anser du att blyga barn behöver uppmärksammas i förskolan? Om ja, motivera! 

 

Tema 4: Pedagogiska strategier/arbetssätt 

Arbetssätt  

Har du några speciella strategier eller arbetssätt för att hjälpa ett blygt barn?   

Hur arbetar ni med det blyga barnet i pedagogstyrda aktiviteter? 

Hur arbetar ni med det blyga barnet i den fria leken? 

Verksamheten 

Vad tror du är viktigt i den pedagogiska verksamheten för blyga barn? Motivera!  

Hur tror du att förskolan kan påverka det blyga barnet? (Positivt och negativt).  

Föräldrakontakt 

 Kontaktar ni föräldrarna om ni har ett barn som är blygt? Hur går ni tillväga?  

  


