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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Studien bygger på pedagogers arbete av blyga barn i förskolans verksamhet. Under 
vår utbildning till förskollärare har vi saknat att ta del av området men även för att fördjupa oss 
hur tidigare forskning beskriver arbetet kring blyga barn. Skolverket (2016 s 12) menar att 
barnen ska “utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet 
att påverka sin situation”. Tystlåtna barn har lättare för att försvinna i mängden och därmed 
funderar vi på om blyga barn får en chans till att leva upp till läroplansmålet eller förblir 
osynliga. 
 
Syfte: Vårt syfte är att få en bredare förståelse för hur pedagoger arbetar med blyga barn i 
förskolan. 
 
Metod: Fem verksamma pedagoger intervjuades i fyra olika förskolor. Vi kontaktade varje 
förskolechef via telefon där vi kort beskrev vår studie. Varje intervju spelades in för att i 
efterhand transkriberas från tal till skrift, detta för att underlätta vår analysprocess. Vi 
granskade, jämförde och letade sedan efter likheter och skillnader mellan intervjuerna.    
 
Resultat: Det visade sig att blyghet är ett vanligt förekommande fenomen i förskolan och att 
det är pedagogens viktiga roll att ständigt bemöta och stötta blyga barn. Det framgår hur 
pedagoger upptäcker blyga barn samt hur de arbetar genom flera olika sätt för att stötta dessa 
barn.  
 
Nyckelord: barn, förskola, blyg, pedagoger.  
 
 
 
 
 
 
 



Innehåll 
Inledning ..................................................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställningar ........................................................................................................... 1 

Frågeställningar: ......................................................................................................................... 1 

Forskningsöversikt ..................................................................................................................... 2 

Blyga barn ............................................................................................................................... 2 

Inkludering och integrering .................................................................................................... 3 

Pedagogens bemötande ........................................................................................................... 4 

Pedagogens inflytande på blyga barn ..................................................................................... 6 

Lek och sociala relationer ....................................................................................................... 7 

Värdet av en barn- och vuxenrelation ..................................................................................... 8 

Metod ....................................................................................................................................... 11 

Val av metod ......................................................................................................................... 11 

Urval ..................................................................................................................................... 11 

Genomförandet ..................................................................................................................... 12 

Analysprocess ....................................................................................................................... 12 

Etiska överväganden ............................................................................................................. 13 

Trovärdighet ......................................................................................................................... 13 

Resultat ..................................................................................................................................... 14 

Med ett tränat öga lär du dig att se blyga barn ..................................................................... 14 

Blyghet och dess uppkomst .................................................................................................. 14 

Det är okej att vara blyg ....................................................................................................... 15 

Pedagogen som person ......................................................................................................... 16 

Individualisering och gruppering .......................................................................................... 17 

Diskussion ................................................................................................................................ 20 

Hur definieras ett blygt barn? ............................................................................................... 20 

Krävs det utbildning? ............................................................................................................ 20 

Är det en nackdel att vara blyg? ........................................................................................... 21 

Förblir blyga barn osynliga i förskolan? ............................................................................... 21 

Hur ska ett blygt barn bemötas? ........................................................................................... 23 

Didaktiska åtgärder ............................................................................................................... 24 

Förslag på vidare forskning .................................................................................................. 24 

Referenslista ............................................................................................................................. 25 

 



Bilagor 
Bilaga 1 - intervjufrågor 
Bilaga 2 - missivbrev 
Bilaga 3 – arbetsfördelning    



1 
 

Inledning  
Syftet med denna studie är att få bredare förståelse för hur pedagoger arbetar med blyga barn i 
förskolan. Detta intresse väcktes under utbildningens gång när vi kom att tala om att en av oss 
var en typisk blyg individ som barn. Blygheten visar sig på olika vis även i vuxen ålder. Den 
andra författaren däremot beskriver sin barndom som mindre blyg och därför är nyfiken på hur 
hon i sitt framtida yrke kan arbeta med blyga barn.  
 
Typiska drag hos en blyg individ är att personen upplever sig som obekväm, orolig, nervös i 
sociala möten, främst med okända människor (Gren Landell, 2014). Under vår 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU), samt arbete ute i förskolor har vi flertalet gånger, om 
inte i varje barngrupp, träffat på blyga barn. Vi antar därför att blyghet är ett vanligt 
förekommande personlighetsdrag. Det finns de som hävdar att blyghet är ärftligt, Brodin och 
Hylander (1998) menar till exempel att kropp och själ är en helhet som påverkas av arv, 
biologi, miljö och psykologi i samspel med andra människor. Hur pedagoger bemöter och 
stöttar blyga barn, kan främja deras framtid och därför ser vi det som viktigt att fördjupa oss i 
hur dessa barn kan stödjas redan i tidig ålder på bästa sätt.  

Vi ville forska om ett ämne som vi drar nytta av i vår fortsatta yrkeskarriär och där vi utvecklas 
i att bli mer vaken på tecken från blyga barn. Under studien har det visat sig att det inte finns 
mycket forskning kring blyghet hos barn och därför hoppas vi att studien kan vara till hjälp för 
andra verksamma pedagoger i förskolan för att få fler uppmärksammade på ämnet. Pape (2003) 
pekar på hur viktigt det är att lägga märke till blyga barn och sluta acceptera att de leker vid 
sidan av.  
 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att fördjupa oss i hur blyga barn bemöts på förskolor i Sverige. 
 

Frågeställningar: 
 

- Vad är ett blygt barn? 
 

- Hur upptäcks ett blygt barn i barngruppen? 
 

- Hur arbetar pedagogerna med bemötande av ett blygt barn?  
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Forskningsöversikt 
Inledningsvis följer en genomgång av tidigare forskning som behandlar ämnet blyga barn. Först 
beskrivs blyghet, därefter pedagogernas arbete av att inkludera och bemöta dessa barn, barns 
sociala kompetens samt den betydande relationen mellan barn och vuxen diskuteras.  
 
  
Blyga barn 
Socialstyrelsen (2010), Allison et al (2012), Forster (2013), Svirsky och Thulin (2006) och 
Akseer, Bosacki, Coplan och Grace LAO (2013) beskriver blyghet som ett medfött 
personlighetsdrag, vilket beskriver en människa som är socialt tystlåtna, försiktig och 
tillbakadragen, främst tillsammans med obekant umgänge. Brodin och Hylander (1998), 
Johannessen (1997) och Svirsky och Thulin (2006) påvisar att blyghet har en stark ärftlighet. 
Johannessen (1997) menar att blyga barn inte är sociala och drar sig undan socialt umgänge, de 
saknar även en förmåga att förstå regler och andras känslor. De har en större risk i att bli 
avvisade av andra barn då de är osynliga och låter andra barn ta mer plats. Carlo, J.Laible och 
Raffaelli (2000) studie visar barn som antingen hade, eller inte hade en gen som ökade risken 
för dem att bli blyga. När barnen följdes upp vid sjuårsålder visade det sig att barnen som bar 
på genen inte var mer blyga än den andra gruppen, om de hade fått god stöttning av föräldrarna 
under uppväxten. De andra barnen som hade växt upp med mindre stöd var inte heller speciellt 
blyga, om de inte bar på genen som förhöjer risken. Akseer et al (2013) nämner att barn kan 
vara blyga av olika anledningar som bland annat kan bero på känslan av otrygghet, att barnet 
inte vill ha någon uppmärksamhet, press och krav från skolan - att barnet vill eller måste vara 
perfekt. Dessutom att blyghet är en del av personligheten. De pedagoger som identifierade sig 
som ett blygt barn antydde att de vuxit ur sin blyghet med åldern. Detta genom mognad och 
självständighet som de lyckats med att växa ur sin blyghet och att tack vare det stärktes deras 
självkänsla.  
 
Gren Landell (2014) påvisar att blyghet är ett ärftligt temperamentsdrag och inte en rädsla. 
Dock finns det likheter med social rädsla då blyga personer upplever sig obekväma, oroliga, 
nervösa i sociala möten, främst med okända människor. Detta på grund av en ständig oro om 
andras värderingar av en själv och fokus ligger på att göra allt perfekt. Blyga individer vill inte 
upplevas som dåliga på något vis, vilket resulterar i att de undviker sina rädslor, till exempel 
sociala situationer. Eller att de talar snabbt eller tyst för att kontrollera situationen. Detta kan få 
motsatt effekt då andra inte hör vad som sägs och därför tycker att det är svårt att få kontakt 
med den personen. Barn berättar sällan själva om dessa känslor och därför märks det inte alltid 
av, därav kan blyga barn förbli osynliga. Blyghet inför okända människor är en normal 
utveckling hos barn i vissa åldrar medan en självmedveten blyghet ses från fyra till fem års 
åldern. Den självmedvetna blygheten kan även upplevas som ett hinder under tonåren gällande 
sociala relationer. 13,8 % av elever i årkurs sex till åtta kände mycket rädsla i sociala situationer. 
Det finns olika variationer i blyghet, vissa är blyga enbart i specifika situationer och andra 
känner ständigt av sin blyghet medan andra lider av den. Författaren menar att flera föräldrar 
hon har mött har ansett sig blyga under skolåldern men att de inte känner av blygheten som 
vuxna. Detta kan hänga ihop med att de har skaffat familj och vänskapsrelationer och blir därför 
inte lika beroende av att våga tala med okända människor. Även att de har tränat på att ta kontakt 
med andra eller har lärt sig strategier för att inte känna sig blyga.   
 
Ray Crozier och Badawood (2009) talar om att de situationer som har undersökts mest gällande 
fenomenet blyghet är de som kan upplevas som obekanta och utmanande för barnen och som 
påverkar deras beteende. Ett exempel som författarna återger är obekanta situationer där barnen 



3 
 

har observerats när de interagerar med andra barn och deras verbala kunskaper påverkades 
positivt. Författarna hävdar att det finns för lite fokus på samspel mellan kamrater i obekanta 
situationer i både förskolan och skolan. Detta visar sig där blyga barn undviker att svara på 
öppna frågor framför sina kamrater, men kan svara pedagogen på direkta frågor.  
 
Svirsky och Thulin (2006) menar att beteenden som kan ses hos barn som upplever sociala 
sammanhang som obehagliga, är bland annat stamning, mumlande, darrande röst, dålig 
ögonkontakt och nagelbitning. Tankar som uppstår är i många fall negativa och handlar oftast 
om att de vill fly från situationen, att de ska misslyckas eller bli bedömda eller inte bete sig 
acceptabelt. Forster (2013) menar att blyghet är som alla andra personlighetsdrag, att blyghet 
inte är ett problem i sig, utan blygheten blir ett problem först när rädslan till att socialisera sig 
tar över. Dock menar han att rädslan inte ska utmanas om det inte uppstår problem och att det 
idag ligger en förväntan i att människor ska vara utåtriktade. Att vara försiktig betraktas oftast 
inte som en fördel. Som vuxen är det viktigt att inte föra vidare normen eller sätta etiketter på 
barnet som att “hon är bara lite blyg”. Forster menar att kommentaren kan låta ursäktande vilket 
kan uppfattas som att det är fult att vara blyg. Liknande fälla kan upprepas genom omtanke till 
att uppmuntra barnet att vara social. Barnet kan tolka det som en nackdel till att vara blyg. 
Menar att rädslan ökar ju mer barnet undviker det som skrämmer det. Rädslan förminskas om 
barnet vågar möta sina rädslor istället för att fly undan. En situation är när blyga barn anländer 
till förskolan och undviker att hälsa och gör sig osynlig större delen utav dagen. Ett annat sätt 
är att leka vid sidan av för att undvika sociala situationer. Detta kallar Forster för trygghetsknep. 
Barnen tar till dessa när de inte kan undvika situationen, i detta fall förskolan. Trygghetsknepen 
hindrar barnet i längden från att utmanas i sina rädslor. Dessa knep kan dock vara svåra att 
upptäcka och vissa fall kan barnet göra det undermedvetet. Som förälder eller pedagog gäller 
det att vara uppmärksam på liknande tecken (Forster, 2013). Svirsky och Thulin (2006) påvisar 
också olika trygghetsknep genom att barnet bl.a. undviker ögonkontakt, sitter på händerna för 
att andra inte ska se att de skakar eller talar snabbt för att minska på uppmärksamheten. Genom 
att använda olika trygghetsknep finner barnet olika taktiker till att minska obehaget. Detta 
resulterar även i att omgivningen kan uppfatta individen som märklig eftersom dessa 
trygghetsknep drar till sig mer uppmärksamhet som är motsatsen till vad barnet önskar. Om 
barnet håller sina händer hårt kan det uppfattas som en spänd eller stressad människa. 
 
 
Inkludering och integrering  
Mallander och Tideman (2004) påvisar att det under flera år, i relation till skolan, funnits en 
tanke om en grundläggande utbildning för alla elever oavsett samhällsgrupp. Även om 
begreppet integrering inte användes förr i debatter och skolförordningar går det att identifiera 
likheter och argument som grundas i ett typiskt svenskt uttryck ”en skola för alla”, som står för 
en gemensam skola för alla barn. Begreppet integrering innebär att alla har rätt till delaktighet, 
människors olikheter ska ses som en tillgång och att alla är av samma värde och ingen ska 
uteslutas. När det talas om integrering kopplas det oftast till begrepp som delaktighet, 
gemenskap och lärande. På senare tid har begreppet inkludering nästintill ersatts, eftersom 
begreppet integrering föregåtts av en tidigare segregering, vilket betyder särskiljande, att elever 
pekats ut för att de till exempel behöver extra stöd, och därmed inte tillhör gruppen. I de flesta 
fallen är det funktionshindrade elever eller specialklasser det talats om. Därför ses begreppet 
inkludering mer rättvisande och tydligare för att motverka exkludering av vissa. Göransson 
(2004) menar att begreppet inkludering innebär att skolans främsta roll är stödja elever att bli 
en del av gemenskapen där olikheter ses som värdefulla. En inkluderande skola innebär att 
skolan visar respekt för mänskligheten och är lyhörd mot elevers olikheter. Inkludering uppnås 
först när människor anser att varje elev berikar klassrummet med sina unika förmågor. Dock 
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tyder erfarenheter på att inkludering inte kan behandlas som en fråga om en specialpedagogisk 
reform, utan att det istället handlar om hela skolan eller skolsystemet. Inkludering av elever 
med funktionshinder är endast som en del i strävan att utveckla en undervisning och 
skolverksamhet. Med andra ord är alla elever olika, inte endast funktionshindrade elever. För 
att utveckla en inkluderande skola behövs en systemförändring som ifrågasätter dagens skola, 
allt från innehåll till sättet att undervisa. Säljö (2014) påvisar att enligt Vygotskij handlar 
inkludering om att individualisera utifrån barnets behov i förskolan, detta för att kunna 
utvecklas med övriga barn i gruppen. Barn med behov av särskilt stöd ska bedömas utifrån dess 
starka sidor och inkluderas med övriga barn i gruppen, dock är kunskapen kring dessa barn 
mycket låg hos pedagoger, vilket påverkar flera verksamheter, men framförallt barnen då de 
inte får den stöttning dem är i behov av (Säljö, 2014).  
 
  
Pedagogens bemötande 
Gren Landell (2014) påvisar att pedagoger, i relation till skolan, har en viktig roll och på ett 
avgörande sätt kan stötta blyga elever till att få en bra grund för framtiden och en stabil 
skolgång. Att tidigt bemöta dessa elever kan förebygga oro, rädsla och ångest, vilket kan 
förhindra frånvaro och ofullständig skolgång, för att undvika konsekvenser som psykisk 
ohälsa och arbetslöshet. Som lärare finns det unika möjligheter att påverka och förebygga för 
även andra eventuella problem längre fram i elevens liv. Att stötta som lärare kan ske genom 
att visa att det är okej att säga fel och att våga be om hjälp, men även att skapa ett tryggt 
skolklimat med arbetsro i klassrummet. Ängsliga elever är mer känsliga för bristande ordning 
och ett stökigt klassrum, detta för att de vill ha kontroll och undvika situationer där något kan 
gå fel. Dels för att blyga elever, i många fall, ”utnyttjas” genom att placeras bredvid stökiga 
elever för att skapa arbetsro. Författaren har mött flera elever som beskriver att de mår dåligt 
av att placeras bredvid pratsamma eller stökiga elever. Det är inte rätt då det överbelastar 
deras ansvarstagande och dem blyga har svårt att säga ifrån när andra elever tar över. 
Författaren betonar flera gånger att tystlåtna eller blyga elever inte ska uppmuntras till att bli 
pratsamma och utåtriktade personer, eller tvärtom. Läraren ska inte få känslan av att gå in och 
rätta till ett ”problem” utan eleven ska få visad respekt som den individ den är och skolan ska 
därefter skapa förutsättningar för en bra skolgång. Dock bevittnar flera blyga elever sig som 
osynliga eller bortglömda i skolan. Dock vet inte många lärare hur de ska förhålla sig 
eftersom dessa elever visar tydligt att de inte vill synas och läraren bekräftar detta genom att 
de till exempel inte behöver svara på frågor inför klassen. Dock ger det fel signaler både till 
eleven och klassen genom att den eleven inte vill bli sedd. Även självkänslan påverkas genom 
att eleven anser sig inte kunna komma med något. Dock vill blyga elever visa vad de kan 
samtidigt som oron och osäkerheten håller de tillbaka, därför behövs läraren som låter dem bli 
sedda. Dock är det en balansgång att låta eleven vara blyg men ändå inte bli osynlig. Det 
gäller att erbjuda tillfällen till att träna i att få uppmärksamhet men samtidigt hitta olika sätt i 
att bedöma blyga elever på ett passande sätt.   

Brandtzaeg et al (2016) påvisar att det ibland kan vara bra att uppmuntra barnen genom 
kommentarer som “det är ingenting att vara rädd för, sätt dig här!”. Dock är det viktigt att barnet 
får en känsla av att rädslan accepteras för att kunna fortsätta träna på att övervinna den. Det 
krävs mer tid för försiktiga barn att förbereda sig på nya erfarenheter och därför är en vuxen 
som försöker förstå barnets rädslor ypperlig. Under en lek kan barnet “falla tillbaka” och bli 
ängsligt igen, även i situationer det känner sig trygg i. Känner sig barnet förstått sjunker 
stressnivån och det blir lättare att se rädslan ur flera perspektiv. Barn ska aldrig känna sig 
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ensamma med sina rädslor och därför ska pedagoger se allvaret med barns rädslor. Brodin och 
Hylander (2002) påvisar att det finns samband mellan blyghet och skam. Att läsa av barns 
uttryck som är glada, ilskna eller nedstämda är mer uppenbara än blyga barns ansiktsuttryck. 
Blyga barn kan i vissa fall ha behov av att bemötas genom andra känslor som finns hos dem. 
Därför ska deras blyghet inte bekräftas med risk för att minska deras självbild då 
tillbakadragenhet kan uppfattas som något negativt. Lyhördhet och respekt är två begrepp som 
(Brodin och Hylander) trycker på som viktiga för barns olikheter. För att arbeta med blyghet 
och skam finns det ett långsiktigt arbete där utgångspunkten är positiva affekter för att stärka 
barnets självkänsla. Det handlar då om att utnyttja de tillfällena där barnet visar ett intresse och 
glädje och efter det ge barnet en känsla av kompetens. Genom detta sätt stärks både barnets 
självkänsla och relationen mellan barn och pedagog. Brodin och Hylander (2002) menar att 
skam är starkt kopplat till barnets självkänsla och har en påverkan av deras 
personlighetsutveckling. Många associerar skam med auktoritär uppfostran och kan där av vara 
svårt att se det som en affekt som finns hos majoriteten av barn. Författarna menar att det inte 
alltid är lätt att förstå att det handlar om skam eftersom det hanteras på olika sätt exempelvis 
genom ilska, tillbakadragenhet, oberördhet och kan även leda till svårigheter att kunna samspela 
med andra barn. Undermedvetet skapas det ett mönster och en strategi hos människan där hon 
undviker affekten som även till slut blir en del av personligheten. Om individen har en 
försämrad självkänsla kan skamkänslorna bli skrämmande vilket leder till tillbakadragenhet, 
tappar sin tilltro och barnet vågar inte längre närma sig det som ses som lustfyllt. Brodin och 
Hylander (2002) menar att speciellt tysta och tillbakadragna och även passiva barn har större 
risk för att använda sig av denna strategi och där av är det viktigt att de får hjälp till att hitta 
tillbaka till det lustfyllda igen.  
 
Akseer et al. (2013) beskriver de vuxna som identifierade sig som ett blygt barn under sin 
barndom, hade lättare för att sätta sig in blyga barns situation, vilken har en betydelse för hur 
pedagoger förstår och bemöter blyga barn i sitt yrke. Arbetar de som lärare tenderar att tysta 
ned de mer pratsamma barnen och ge dem undermedvetet mindre uppmärksamhet och istället 
uppmuntras de blyga barnen att yttra sig. En av informanterna som uppgav sig som mindre blyg 
som barn upplevde sig ha mer tålamod kring blyga barn, men att den dock är begränsad. Med 
begränsad menar informanten att hen riskerar att till slut tappa både tålamodet och sympatin för 
det blyga barnet. De övriga mindre blyga upplevde ingen större påverkan av blyga barn, de 
känner empati, medkännande, har en medvetenhet om specifika tecken för obehag och kan utan 
större svårigheter undervisa de blyga barnen. Bosacki et al. (2016) menar även att det finns en 
viss rädsla över att de blyga barnen riskerar att hamna i bakgrunden, medan undersökningar 
visar att pedagogerna istället ger barnen mer uppmärksamhet och bekräftar deras behov. De 
mindre blyga pedagogerna anser sig känna en medkänsla med de blyga barnen, men att de blyga 
pedagogerna anser sig försöka uppmuntra de blyga barnen till att involvera sig mer med sina 
kamrater för att kunna övervinna deras ångest. 
 
  
Johannessen (1997) ringar in barn i tre olika grupper. Blyga barn beskrivs som fegisar. Barn 
som kräver mer uppmärksamhet av pedagogerna beskrivs som bråkstakar och barn som leker 
ensamma beskrivs som särlingar. Detta ses som svagheter hos barnen och dessa tre grupper 
skildras som avvikare. Hon menar att det är lätt att fastna i fällan genom att söka efter barnets 
svagheter. Pedagoger vill oftast skapa en helhetsbedömning av barnet innan problemet löses. 
Därför tar det tid innan pedagogerna handskas med problemet. En del pedagoger skapar 
träningsprogram för att förbättra barnets svagheter. Dessa träningsprogram är ofta ensidiga och 
skapar en ständig påminnelse för barnet om det inte kan. Träningen blir snabbt tråkig, 
utpekande och ensidig. Det gäller att skapa en träning där barnet lär sig något nytt och relationen 
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stärks mellan barn och pedagog. Desto bättre är det om träningen innefattar ett samarbete med 
hela barngruppen som barnet i efterhand kan utveckla i leken. Författaren menar att barnens 
problem inte löses genom att placera bråkstakarna, fegisarna eller särlingar hos snälla och 
duktiga barn, med andra ord påtvinga vänskap. Det kan fungera i vissa fall men det kan även 
sluta med att avvikarna blir ännu mer impopulära av att påtvingas andra barn. Pedagogerna ska 
istället stödja barnet i sin sociala kompetens och uppmuntra barnen till att förstå vad leken 
handlar om och hjälpa dem att försöka hitta sin roll. Barnen ska lära sig att hantera olika 
situationer istället för att undvika dem. 
 
  
Pedagogens inflytande på blyga barn  
Pape (2003) menar att pedagoger ska bli bättre på att se blyga barn i gruppen än att blunda för 
det då det upplevs som bekvämt med barn som inte kräver lika mycket som självhävdande barn. 
Ett dilemma för pedagoger är att lära de självhävdande barnen att behärska sig och ge mer plats 
åt andra. Begreppet självhävdelse är en del av vår personlighet och gör det möjligt för oss att 
kontakta andra människor. Egenskapen är behövlig för att kunna införskaffa sig 
vänskapsrelationer. Att ha bristande självhävdande innebär exempelvis att barnet är osynligt, 
kräver inte mycket av omvärlden, ber inte om hjälp och hamnar aldrig i konflikter. 
Självhävdelse har samband med dålig självkänsla och självrespekt. Därför är pedagogens 
centrala uppgift att stärka barngruppens självhävdelse. Bosacki, Coplan och Woods (2016) 
menar att lärare kan använda barnböcker som hjälpmedel för att blyga barn skulle öka sin 
förståelse för sina känslor och hur de ska användas för att hantera sociala situationer. Andra 
böcker hjälpte barnen att inse att deras känslor är normala och uppmuntrar barnen att ta hjälp 
av lärare, föräldrar eller vänner. Forskarna kom även fram till att blyga individer kan uppfattas 
som mindre intelligenta.  
   
Koglin och Petermann (2011) beskriver ett arbetssätt för att reducera blyghet. För att skapa 
emotionella kunskaper och kompetens hos barnen måste de lära sig olika grundkänslor. Även 
att försöka identifiera möjliga orsaker till deras känslor. Detta för att öka barnens medvetenhet 
om att alla kan uppleva olika känslor i liknande situationer. Arbetet behandlar emotionell 
kompetens, problemlösningar och sociala färdigheter där de stärks genom att dem deltagande 
barnen fick lära känna sina känslor samt benämna känslorna. Barnen lärde sig att känna igen 
känslor både hos sig själv och hos andra genom ansiktsuttryck, beteenden och röstlägen. 
Resultatet visade positiva förändringar hos barnen. Barnens sociala kompetens ökade genom 
bättre vänskapsrelationer, mindre ouppmärksamhet och rastlöshet. Deras sociala kompetens 
och medvetenhet förbättrades både inför deras egna samt andras känslor. Även deras hantering 
av känslor, bättre koncentration i grupp och en ökad kunskap av problemlösningar förbättrades 
efter övningen. De barn som ansågs vara blyga fick ökad motivation till sociala deltaganden. 
  
Socialstyrelsen (2010) uppmärksammar eventuella negativa effekter av barnets blyghet både 
för det enskilda barnet och i barngruppen. Barnet ska stå upp för sina åsikter, be om hjälp vid 
behov, säga ifrån och inte falla för grupptryck. Det är även bra att låta barnen själva lösa 
konflikter utan att en vuxen går in och tar över konflikthanteringen. Att benämna barnet som 
blygt kan påverka barnet genom att det istället lever upp till denna förväntan och blir försiktig 
i sitt bemötande mot andra. Barnet ska uppmuntras till att tillbringa mer tid med andra barn än 
att tillåtas leka vid sidan av. Genom att bygga en tillit till barnet genom handlingar och 
kommunikation skapas en trygghet hos barnet. Positivt självprat är något som kan vara till hjälp 
för ett blygt barn. Att lära barn ett positivt tänkande till exempel genom att påminna om dess 
starka sidor, vilket kan få barnet att växa i sitt självförtroende. Uppmuntra barnets deltagande i 
olika situationer, utan att skapa en obehagskänsla hos barnet (Socialstyrelsen, 2010). 
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Lek och sociala relationer  
Brandtzaeg et al (2016) menar att under barnets tre första år utvecklas främst den emotionella 
utvecklingen, vilket innebär: att kunna samspela med andra människor, att uttrycka positiva 
som negativa känslor och att skilja och känna igen känslor både hos sig själv men även andra. 
Vid tvåårsåldern börjar barnen leka ihop istället för bredvid varandra och mellan två och tre år 
utvecklas lekförmågan kraftigt. Då blir rollekar en grund till barns utvecklande av språk, 
tänkande och den sociala förmågan. Barnet utvecklar idéer och tränas inom kreativitet, 
turordning och samarbete. Det är även i den åldern som barnen läser av hur de kan påverka 
andra individer men samtidigt vad det kan bestämma själva. De ska lära sig att lyssna på vuxna 
men de behöver även uppleva att andra rättar sig efter deras vilja. I ett sociokulturellt perspektiv 
är kommunikativa processer centrala. I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikativa 
processer centrala. Säljö (2014) påvisar att människan tar del av kunskaper och färdigheter 
genom kommunikation. Genom att ta del av hur medmänniskorna ser eller tycker om världen, 
skapar barnet en medvetenhet om vad som är intressant i varje situation. Genom människans 
unika sätt att kommunicera, i jämförelse med andra arter, har vi förmågan att skapa och 
kommunicera kunskap. Därför är vi inte endast begränsade av våra egna upplevelser utan vi 
kan fråga andra. Människor byter ständigt information, kunskaper och erfarenheter i samspel 
med andra. När människan lär sig nya saker ökar handlingsförmågan och vi förändras som 
individer eftersom förståelsen ökar för hur sociala aktiviteter fungerar och vad de innebär. 
Pedagogens roll är att planera en social miljö och att samspelet mellan barnet och miljö är 
funktionell. Pedagogen ska observera och analysera för att möta och hjälpa barnet på lämpligast 
sätt (Säljö, 2014).  

 
Pape (2003) anser att det är omöjligt att bortse från leken när det talas om social kompetens, 
vilket innebär resurser som gör det möjligt att möta utmaningar i samspelssituationer. Leken är 
viktig för den sociala kompetensen och är en avgörande del av barns sociala liv. Lek kräver en 
god förmåga att umgås med andra barn samtidigt som den förmågan stärks genom åren. Barnen 
använder leken till att bearbeta upplevelser och händelser från verkliga livet. Även till att 
utveckla och behålla vänskapsrelationer, att kommunicera, att lösa konflikter och ta olika roller. 
Lek är även ett verktyg för språkutvecklingen, motoriska färdigheter, social samvaro och en 
central del av barnets kognitiva utveckling. Pape menar att leka är en del av att vara barn. Att 
uppleva barndomen som en “god barndom” tillför gemenskap och känslan av att vara en del av 
leken. Pape menar att en del barn lyckas glida igenom dagen utan att delta i någon social lek. 
Barnet kan t.ex. trä pärlor på en tråd, rita eller gunga osv, utan att ha kommunicerat med någon 
under hela förskole-vistelsen. Pape (2003) pekar på hur viktigt det är att lägga märke till dessa 
barn och sluta acceptera att de leker vid sidan av. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, 
socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.  

Brodin och Hylander (1998) betonar också rollekar barnen emellan och deras glädje i att andra 
härmar. Skillnaden på rollekar mellan barn och vuxen är att en vuxen inte gläds åt samma 
kroppsliga upplevelse medan den formen av samspel bara kan fungera mellan barn. När barnet 
är runt tre månader gammalt börjar det agera annorlunda mot andra yngre barn. Barn gillar och 
behöver umgås med andra barn, trots att de inte leker tillsammans. Barn kan närma sig andra 
okända barn på ett sätt de aldrig skulle göra mot en okänd vuxen. Barns samspel är helt unikt. 
Brandtzaeg et al (2016) menar att pedagogens viktiga uppgift blir att hålla uppsikt över 
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barngruppen och eventuellt hjälpa barnen att komma igång med leken någon gång under 
treårsåldern. Leken tränar barnet i att förstå olika känslor och tillstånd både hos andra och sig 
själva. Barnet bearbetar även svåra känslor, därför kan pedagoger observera vad som ofta 
återkommer i barnets lek då det kan handla om att barnet arbetar med att förstå något. När barn 
och vuxna leker rollekar ihop har de mer ögonkontakt och skrattar mer än vid andra tillfällen. 
Detta ger en känsla av samhörighet hos barnet. Forskningen visar att barn som i tidig ålder 
utvecklar sociala färdigheter har mindre psykiska problem och anpassar sig bättre socialt runt 
tioårsåldern. Att ha en vän vid sin sida kan få barnet att lättare ta sig an livet och dess utmaningar 
än utan kamratrelationer. Målet innan barnen slutar förskolan är att alla ska ha upplevt glädje 
och trygghet i att ha en vän och känna sig som en del av gruppen.    
 
Forster (2013) påvisar att barn som har svårare att hitta vänskapsrelationer grundar sig i att de 
inte finner barn som är som de. Barnet kan få hjälp genom en vuxen som hittar sammanhang 
eller någon de får vara sig själva med. Aktiviteter som innehåller samarbete leder till att 
vänskapsrelationer utvecklas med 70 - 80%. Att ha vänner eller känna gemenskap ligger till 
grund för att barn ska må bra och utvecklas och har barn svårt att behålla sina vänskapsrelationer 
kan det bero på att de inte har tränat tillräckligt mycket i sociala samspel. Färdigheter som kan 
leda till bättre relationer mellan barn är att lyssna på andra, göra snälla handlingar, 
kompromissa, inleda kontakt och vara personlig. Brodin och Hylander (1998) menar att barn 
som inte söker samspel kan helt enkelt ha svårt att uppfatta andras mimik och rörelse för att 
sedan härma deras beteende. Dessutom kan barnet vara upptagen av sin egna aktivitet och har 
därför inte tid att titta eller söka efter samspel. 
 
 
Värdet av en barn- och vuxenrelation 
Brandtzaeg et al (2016) menar att barn- och vuxenrelationen ligger till grund för att barnet ska 
börja leka med andra barn och träna på sociala färdigheter. Är det ett barn som är vid sidan av 
och inte leker ska pedagogerna främst arbeta på sin relation till barnet. Bildar inte barnet trygga 
vuxenrelationer ökar oron vilket resulterar i en förhöjd nivå av stresshormoner. Stressade barn 
lägger sin energi på att söka efter vuxna som kan ge dem trygghet istället för att leka. Det visade 
sig att kronisk stress hos barn får en negativ påverkan på hjärnans utveckling vilket kan leda till 
emotionella svårigheter och uppmärksamhetsproblem. Förskolor, som har hög kvalitet, är även 
till barnets fördel om det har svaga eller problematiska relationer hemma. Brodin och Hylander 
(1998) påvisar att det grundläggande samspelet mellan en vuxen och ett barn påverkar såpass 
att pedagogen inte kommer någonstans med sitt pedagogiska uppdrag. Barnet kommer inte 
varken att lyssna på eller förstå pedagogen. En del barn inskolas och börjar leka direkt och visar 
inget intresse för pedagogerna. I många fall visar det sig att det barnet har pedagogerna mest 
bekymmer med för att det grundläggande samspelet mellan barn och vuxen inte utnyttjades. 
Samspel går dock aldrig att tvinga fram utan det ska lekas fram. Barn- och vuxenrelationen ses 
som en lärande relation där pedagogen ska utveckla barnets möjligheter, t.ex. introducera olika 
material, skapa nyfikenhet hos barnet, utforska och skapa tillsammans. 

Brandtzaeg et al (2016) påvisar att barn redan som nyfödda söker trygghet hos vuxna och detta 
är en överlevnadsförmåga. Detta kallas anknytning och innebär att barn känner trygghet till 
vuxna omkring sig och att vuxna hjälper de att hantera svåra känslor och stöttar dem vid lek 
och utforskande Anknytningen grundas på fysisk trygghet och överlevnad. Anknytningen har 
visat sig ha fler funktioner vilket är helt avgörande för barnets psykiska och socioemotionella 
utveckling. Uppfattar barnet att en trygg vuxen ser, gläds och förstår mår barnet bra och känner 
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lycka. Om spädbarn däremot inte upplever trygga relationer utvecklas inte hjärnan som den ska. 
Brandtzaeg et al (2016) beskriver sekundära anknytningspersoner, som till exempel känd 
förskolepersonal för barnet. Barnet har till en början en trygg relation till sina föräldrar men i 
förskolan där föräldrarna lämnar barnet måste det bilda trygga relationer till personalen. Ju fler 
relationer barnet skapar till vuxna desto bättre mår barnet, förutsatt att relationerna är trygga. 
Framförallt små barn är beroende av trygga vuxna för att kunna förstå sin omvärld och lära 
känna sig själva. Författaren rekommenderar att barnet ska få chansen till att skapa en trygg 
relation till en viss vuxen vid inskolningen på förskolan, och därefter en till pedagog. Detta för 
att barnet ska hinna känna sig trygg med andra vuxna än sina föräldrar. Genom att ha två 
huvudansvariga pedagoger vid inskolningen blir barnet mindre känsligt om den ena vuxne är 
frånvarande en dag. Detta kan även vara en fördel för pedagogerna att känna ett ansvar över 
“sina” barn då detta förstärker den vuxnes känsla av omsorg.  

Brandtzaeg et al (2016) menar att genom en trygg relation utvecklas barnet på flera olika plan. 
Barns goda samspel till vuxna visar att de har bättre minne, språk, läs - och matematiska 
färdigheter vid skolstart. Det har även visat sig att goda relationer till pedagogerna på förskolan 
ger en bättre social kompetens och mindre beteendeproblem framöver. Barn med trygga 
vuxenrelationer leker och sysselsätter sig lättare på egen hand eftersom de är medvetna om att 
när en svårighet uppstår, när de blir rädda eller ledsna finns den vuxnes stöd vid behov. En 
trygg anknytning minskar även barnets stress. De försiktiga barnen visar signaler ganska snabbt 
på att de inte trivs om avdelningen upplevs negativ eller om omsorgen är bristande. Har barnet 
eventuell en otrygg anknytning till föräldrar kan det trots allt skapa bra relationer till de vuxna 
på förskolan. En god kvalité i förskolan innebär att pedagogerna är stöttande och ser barns 
behov, pedagogerna har utbildning, anpassad gruppstorlek, antal barn per vuxen och förskolans 
miljö. Sannolikheten för att utveckla trygghet hos vuxna och barn är större i förskolor med 
mindre barngrupper jämförelsevis med förskolor med större barngrupper. Det beror på att det 
är färre barn per vuxen och de vuxnas utbildning har en inverkan. Den vuxnes utbildning eller 
tidigare arbetserfarenheter visar att pedagogen är mer stöttande, varmare, stimulerande och är 
tillmötesgående utefter barnets ålder. Blyga barn tjänar på att placeras på en förskola med god 
kvalitet eftersom det är de blyga barnen som blir mest negativt påverkade om förskolan har 
dålig kvalité (Brandtzaeg et al, 2016).  

Brandtzaeg et al (2016) anser att glädje har en stor roll för barns utveckling och är en av 
grunderna till trygga relationer. Glädje stimulerar hjärnan och blir mer mottaglig för lärande. 
Att känna glädje tillsammans ökar gemenskapen och det blir roligare att umgås. Glada barn är 
lättare att samarbeta med och troligtvis lyssnar de mer på den vuxna. Pedagoger blir mer lyhörda 
av att dela barngruppen i mindre grupper och ser varje barn som en egen individ. Barnen märker 
av det också då pedagogen ser på de med andra ögon än att hålla uppsikt över en grupp runt 20 
barn. Tryggheten ökar genom mindre grupper och som pedagog ökar förutsättningen till att se 
varje barn inifrån. Brandtzaeg et al (2016) lägger vikt vid att personalgruppen ska lägga mycket 
tid till att diskutera trygga barn- och vuxenrelationer. Reflektera över händelser och vad 
personalen observerar hos varandra. Då kan personalgruppen få en likasinnad arbetsmetod och 
hjälpas åt i arbetet med barnen. En förskola med ouppmärksamma pedagoger kan lätta 
kränkningar, i värsta fall, utvecklas till mobbning. I förskolan är det många barn som grundar 
sina första sociala erfarenheter i grupp och att visa hänsyn till andra, med andra ord grundläggs 
antimobbningsarbetet (Brandtzaeg et al, 2016). 
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Enligt Baumgartneraand, H Schneider, Settea (2014) kan goda relationer ge en positiv effekt 
till följd av alltför blyga barn, vilket visade sig på barn som hade samma lärare under flera år 
som utvecklade närmare och tryggare relationer till sin lärare. Gren Landell (2014) påvisar, i 
relation till skolan, att blygheten bidrar till vilken relation som skapas mellan eleven och läraren. 
En svag elev- och lärarrelation visade tendenser till att eleven utvecklade sämre skolprestationer 
och sämre social kompetens. Blyga elever tar mindre kontakt med andra än personer som inte 
är blyga, vilket resulterar i att en blyg elev inte tar initiativ till att lära känna sin lärare. Som 
lärare är det i detta fallet viktigt att förstå att en blyg elev inte är ointresserad av att lära känna 
sin lärare eller andra elever, och därför bör läraren försöka ta dem första stegen till kontakt. 

Vuxna kan även förstärka barns blyghet, detta genom att skydda barnet, men detta beteendet 
förstärker endast barnets oro (Forster, 2013, Gren Landell, 2014 & Socialstyrelsen, 2010). I 
detta fall börjar föräldrar, enligt Forster (2013) svara på frågor barnet får till sig eller fyller ut 
svaren eftersom det är plågsamt att se barnet bli oroligt. Eller när barnet utsätts för konflikter 
och föräldrarna löser konflikten åt barnet för att det inte ska bli orättvist behandlat. Detta 
beskyddande resulterar i att barnet aldrig får utmana sin rädsla utan undviker farorna. Sker detta 
ofta kan barnet utveckla en bristande känsla till sin egen förmåga eftersom föräldrarna ideligen 
ingriper. Socialstyrelsen (2010) menar dock att det är svårt att bekräfta om det är det blyga 
barnets oro som får föräldrarna att agera beskyddande eller om det är föräldrarnas blyghet som 
förstärker barnets oro. För att förstå barnets blyghet är det viktigaste att upptäcka vad det är 
som gör barnet fortsatt blygt vilket förstärker dennes oro, rädsla och försiktighet. Gren Landell 
(2014) anser att föräldrarna kan överföra en mer miljömässig ärftlighet på blyga barn, vilket i 
många fall kan vara undermedvetet. Detta ängsliga beteendet handlar oftast om överdrivet fokus 
på ”hot” och mindre fokus på positiva händelser, exempelvis diskutera mycket om sjukdomar 
och faror. Dock är det inte utrett om vilka exakta förhållningssätt från föräldrarna som har 
betydelse och hur stor den betydelsen har för utvecklingen av oro, utan det krävs samverkan 
mellan flera faktorer.  
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Metod 
I följande avsnitt presenteras en motivering av de olika överväganden som gjorts och även 
vilken metod som valdes för insamlingen av empirin. Här beskrivs även urvalet av 
studiedeltagare, hur intervjuerna genomfördes och analysprocessen.  
 
 
Val av metod 
För att besvara studiens forskningsfrågor valde vi att genomföra en kvalitativ studie i form av 
intervjuer med verksamma pedagoger i förskolan. Eftersom vi ville veta hur pedagogerna 
arbetar kring bemötning och hur ett blygt barn upptäcks, drog vi slutsatsen att intervjuer var 
den lämpligaste metoden med hänsyn till den tiden vi hade. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 
Wängnerud (2012) talar om hur kvalitativa intervjuer är en bra metod om du vill undersöka 
studiedeltagarnas uppfattningar om ett ämne. Den kunskap vi kan erfara genom dessa intervjuer 
är att få reda på hur deras tankar och åsikter om blyga barn ser ut. Alternativet hade varit 
observationer, men för att genomföra dessa skulle det krävas av oss att lära känna både barnen, 
pedagogerna och mer tid. Med detta i åtanke valde vi därav att genomföra en kvalitativ studie 
med intervjuer av de verksamma pedagogerna. Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg 
och Yvonne Wengström (2013) beskriver hur kvalitativ metod kan bidra till en djupare analys 
i en specifik fråga i en mindre grupp av studiedeltagare. Vi intervjuade sammanlagt fem 
pedagoger då vi ansåg att det räckte för få fram ett resultat. Orsaken till att vi drog denna slutsats 
var på grund av tidsbegränsningen, vi upplevde att det skulle bli för mycket material för att 
kunna göra en grundlig analys. Vi valde att använda oss av semistrukturerad intervju då det är 
lättare att ställa eventuella följdfrågor eller be om mer utvecklade svar till pedagogen. Vi valde 
semistrukturerade intervjuer vilket innebär att de är till viss mån strukturerad, men att den även 
är öppen och kan anpassas efter intervjuns gång (Esaiasson et al, 2012). Intervjuerna avslutades 
alltid genom att fråga studiedeltagarna om de hade något utöver intervjuns frågor att tillägga.  
 
 
Urval  
Vi valde att intervjua fem pedagoger på fyra olika förskolor i kommuner där ingen av oss hade 
några tidigare erfarenheter eller förkunskaper om. Dock arbetar en av de intervjuade 
pedagogerna i en av våra hemkommuner och den förskolan har en av oss tidigare erfarenheter 
av. Tre av pedagogerna är behöriga förskollärare och resterande två är lärare för yngre åldrar. 
Två av deltagarna är från., samma förskola och valdes genom att den intervjuade 
studiedeltagaren erbjöd sig att fråga sina kollegor om någon mer var intresserad av en intervju 
med oss. 
Vi ansåg att valet av att använda oss av fem pedagoger var tillräckligt för att hålla materialet 
nere. Hade vi valt att intervjua fler pedagoger hade det inneburit mer material och mer tid. Då 
vi ansåg att tiden inte skulle ha räckt till nöjde vi oss med endast fem för att kunna få ut 
välarbetade intervjuer. Steinar Kvale och Svend Birkmann (2009) benämner hur den kvalitativa 
studien inte kräver många studiedeltagare då man istället lägger mer fokus på vad 
studiedeltagarna säger och inte antalet. Något som vi upptäckte relativt snabbt under 
analysprocessen av intervjuerna var att studiedeltagarnas svar var relativt lika och mycket av 
svaren var återkommande bland deltagarna. En tanke är då att fler intervjuer eventuellt inte 
hade tillgett oss någon ny information då deltagarna var relativt överens gällande det blyga 
barnet och det avgjorde att dessa fem pedagoger var tillräckligt. Däremot om vi skulle ha utökat 
vår studie med fler frågar och fler studiedeltagare är det möjligt att vi hade fått fler svar och 
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hade då eventuellt gett oss mer och ny information om ämnet. Men det hade också inneburit 
mer material att analysera och med den tiden vi fick på oss var de frågorna vi valde tillräckliga 
för att ge oss ett resultat. Att öka antalet intervjuer med enbart dem frågorna hade då inte tillgett 
oss någon ny information.  
 
Alla pedagoger som intervjuades var kvinnor och här följer en kort beskrivning av varje 
pedagog: 
 
·         55 år, förskollärare, arbetat i sex år inom förskolan men innan dess som dagbarnvårdare 
i 20år. 
·         25 år, förskollärare, arbetat inom förskolan i 2,5år. 
·         40 år, utbildad som lärare för yngre åldrar, arbetat inom förskolan i 13år. 
·         32 år, utbildad som lärare i yngre åldrar, arbetat inom förskolan i 5år. 
-     47 år, förskollärare, arbetat inom förskolan i 27år. 
 
     
Genomförandet  
Vi startade med att kontakta förskolechefen via telefonsamtal där vi informerade kort om 
studien och sedan fick förskolechefen även ta del av intervjuns syfte, att intervjun kommer att 
spelas in men raderas och uppskattad tid via ett missivbrev. Förskolechefen informerade sina 
kollegor och en frivillig pedagog ställde upp på en intervju. Därför hade vi varken namn eller 
förkunskaper om pedagogerna innan intervjuerna. Vi bokade tid för intervju och genomfördes 
på studiedeltagarnas arbetsplats i fyra olika förskolor. Vi intervjuade en pedagog på varje 
förskola förutom på en förskola där två pedagoger intervjuades, dock enskilt. Vi valde att 
intervjua pedagogerna på deras arbetsplats för att de skulle känna sig trygga i en känd miljö. Vi 
ansåg då pedagogen befann sig en känd miljö har den inte samma behov av att ta in okända 
intryck eller dylikt som kan störa intervjusvaren. Av samma anledning satt vi i ett enskilt rum 
avsides från resterande pedagoger och barn. Varje intervju skedde under pedagogens arbetstider 
där pedagogen själv fick välja en passande tid som vi anpassade oss efter. Vid varje tillfälle 
spelades intervjuerna in via en mobiltelefon men även anteckningar fördes. En av oss 
intervjuade pedagogen medan den andre antecknade tonläge, ansiktsuttryck, kroppsspråk och 
dylikt. Detta för att vi är oerfarna intervjuare och upplevde denna metod som enklast för oss. 
Därför valde vi att spela in alla intervjuer för att transkriberingen efteråt skulle underlättas 
eftersom en ordagrann dialog återges. På detta sätt mister vi ingen avgörande information till 
vår studie. Enligt nationalencyklopedin (2018) kallas också denna form för 
metakommunikation som handlar om människans språkliga och icke-kommunikation, där 
förmågan används till reflektion och att dra en slutsats (Nationalencyklopedin, 2018). Direkt 
efter varje intervju transkriberades inspelningarna. Efter att intervjuerna och transkriberingarna 
blev färdigställda gjorde vi en sammanställning och kodade av transkriberingarna. Vi noterade 
återkommande begrepp och vilka gemensamma kontexter vi kunde finna mellan de intervjuade 
pedagogerna. 
 
 
Analysprocess 
Vi startade analysprocessen genom ordagranna transkriberingar av alla de inspelade 
intervjuerna. Genom transkriberingarna upptäckte vi delar i materialet som vi uppfattade som 
oväsentliga. Med oväsentligt menar vi delar där intervjun eventuellt gled iväg från syftet med 
studien. När vi kände oss nöjda med materialet som vi fått ut av transkriberingarna efter att ha 
sorterat bort det oväsentliga delarna kunde vi lägga fokus på likheter och skillnader. Vi 
jämförde studiedeltagarnas svar tillsammans för att urskilja likheter och skillnader. Det vi 



13 
 

kunde urskilja relativt snabbt var de återkommande svaren och det var enklare att hitta likheter 
mellan dem än skillnader. Genom att använda sig av kodning kommer vi närmare empirin och 
datamaterial och är till för att kunna skapa och lyfta fram olika kategorier som materialet berör 
(Tjora, 2012). Av vårat material kunde vi plocka ut fem olika kategorier som vi upplevde 
berörde vårt ämne och som används som rubriker i resultatet. Dessa kategorier är:  
 

• Med ett tränat öga lär du dig att se blyga barn 
• Blyghet och dess uppkomst 
• Det är okej att vara blyg 
• Pedagogen som person 
• Individualisering och gruppering  

 
 
Etiska överväganden 
Under varje intervju har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Före 
varje intervju blev pedagogerna informerade via ett missivbrev om syftet med intervjun och 
vad den behandlade. De blev även underrättade om att deltagandet är frivilligt men att det även 
är okej att avbryta under intervjuns gång. Alla personliga uppgifter är anonyma och det går ej 
att identifiera pedagogen. Datamaterialet kommer endast att användas till studiens syfte. Innan 
intervjuns början upprepade vi dessa forskningsetiska principer muntligen till varje pedagog. 
 
De vetenskapliga studierna om egenskapen blyghet fann vi via sökmotorn ERIC via EBSCO 
Host samt från facklitteratur men även stycken tagna från läroplanen och socialstyrelsen.  
 
 
Trovärdighet 
Trovärdigheten av studien är hög för att studiens undersökning omfattade pedagogernas 
uppfattningar kring fenomenet blyghet och metoden har framställts utifrån syftet i form av en 
intervju. Trovärdigheten ökade genom att vi valde att använda oss av inspelningar och 
anteckningar av intervjuerna för att inte mista någon information och för att minska risken av 
förvrängningar av deras svar. Vi har försökt att vara öppna och lyhörda för studiedeltagarnas 
tankar under intervjuerna och ställt följdfrågor för ett förtydligande eller utvecklande svar, för 
att inte låta våra värderingar påverka.  För att öka trovärdigheten vidare i vår studie har vi tagit 
hjälp av en nära släkting som under arbetets gång har korrekturläst materialet. I resultatet har 
vi angett citat från studiedeltagarna som enligt Wallengren och Henricson (2012) menar på 
skapar mer trovärdighet.  
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Resultat 
  
Under detta avsnitt presenteras resultatet utifrån studiens frågeställningar och 
sammanställningen av empirin för vår studie. Vi har sammanställt och analyserat vad våra 
studiedeltagare uttryckt om blyga barn, hur dessa upptäcks samt hur dem bemöter dessa barn. 
De intervjuade pedagogerna benämns som studiedeltagare.  
 
Med ett tränat öga lär du dig att se blyga barn 
Studiedeltagarna är eniga om att ett blygt barn är lätt att definiera genom specifika tecken. Dessa 
barn är tystlåtna, tillbakadragna, avvaktande, osäkra, otrygga och observerande. Dessa barn blir 
lätt osynliga i sin omgivning och undviker ögonkontakt och sociala situationer som de upplever 
som obehagliga. Blyghet är något barn föds med och är en del av deras personlighet och 
studiedeltagarna är enade om att det är okej att vara ett blygt barn likväl som att det är okej att 
vara ett irriterat eller glatt barn. De ser inte blyghet som en nackdel och ett barn ska inte behöva 
ändra sig efter någon annans åsikt, då det är fel att tänka att alla människor vill synas och höras 
och ska ta för sig i sociala sammanhang.  Majoriteten av studiedeltagarna ansåg att det 
förekommer ett blygt barn i varje barngrupp men samtidigt är många barn blyga från 
inskolningen, men att blygheten släpper desto tryggare de känner sig i förskolans miljö och med 
människorna. Det beror på individen hur olika lång tid det tar att vänja sig vid en främmande 
miljö utan sina vårdnadshavare. Studiedeltagarna menar att en aktivitet som samling är en 
främmande situation med många okända ansikten samtidigt. Denna aktivitet kan därför 
upplevas som besvärlig för många barn när de dessutom inte är medvetna om vad det går ut på. 
En annan studiedeltagare ansåg att förr i förskolan fanns det en oskriven regel om att “alla måste 
närvara på samlingen”. Ett sådant ögonblick kan upplevas som hemskt för ett blygt barn. Därför 
är okej att iaktta de första gångerna för att erfara hur leken går till, då barnet efter ett par gånger 
sluter sig till cirkeln av ren nyfikenhet.   
   

 

Under intervjuerna frågade vi studiedeltagarna om det går att skilja blyga barn eller barn med 
funktionshinder åt. Somliga studiedeltagare menade att det är två helt skilda ting men att det 
är lättare att se och arbeta med blygheten när en fastställd diagnos finns. Innan det finns en 
diagnos var det lättare att påpeka att barnet är blygt än att klassa det som ett funktionshinder, 
detta för att ett barn med t.ex. talsvårigheter som funktionshinder kan välja att vara tyst till 
följd av osäkerhet och därefter uppfattas som blyg. 

 

Blyghet och dess uppkomst  
Ett blygt barn kan upplevas som svårt att upptäcka, då blygheten inte syns hela tiden men 
tenderar att uppstå under olika situationer. Framförallt upplevdes det att de yngre barnen som 
inte har språket till en början, kan anses som svårare att upptäcka deras blyghet. För att upptäcka 

“Barnen närmar sig till slut, låt dem iaktta en, så till slut närmar de sig automatiskt för dem 
är ju nyfikna, även blyga barn är ju nyfikna barn, men det kanske behöver få stå och spana 
lite bakom gardiner ett tag ibland.” 
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ett blygt barn i en småbarnsgrupp, vilket innefattar barn mellan ett till tre år, fokuserar de på att 
betrakta barnets ansiktsuttryck, kroppsspråk och beteende då blygheten också kan vara barnets 
personlighet. Blyghet kan uppstå hos barn i främmande situationer, trots att barnet annars 
definieras som utåtriktad och pratglad. Detta kan bero på att samhället ställer olika krav på olika 
åldrar och i högre ålder kan barnet utsättas för mer sociala krav, till exempel som att hålla 
föredrag inför klassen. Blyghet kan även uppstå hos flera barn när det sker besök på förskolans 
resterande avdelningar, men att dem blir sig själva igen när gruppen är tillbaka på sin ordinarie 
avdelning. Om barnet varit ledig eller sjuk vid en längre period kan tendenser till blyghet även 
visa sig till en början.  
 
En annan studiedeltagare anser att en del barn får hon hålla intill sig när de anlänt till förskolan. 
Detta för att hon menar att de är nästintill nyvakna och ovana vid ljud. Flera barn har börjat leka 
och det är flera intryck att ta in för barnet som anlänt på morgonen. Efter en stund när barnet 
tagit in alla intryck, vaknat ordentligt och varit nära en vuxen brukar barnet snabbt komma in i 
leken. Studiedeltagaren var medveten om detta och vet att barnen börjar leka efter att ha känt 
trygghet från en vuxen. Dessa barn är inte blyga för övrigt utan detta sker då barnet skiljs från 
familjen och lämnas på förskolan.  
 

 
Det är okej att vara blyg 
Det upplevs som att det är okej att vara ett blygt barn men alla studiedeltagare anser att det går 
att arbeta med sin blyghet och att blyga barn behöver stöttning. Detta genom att utmana dem, 
till exempel att ge barnet många chanser till att uttrycka sina åsikter inför grupp eller enskilt 
eller genom att låta barnet visa förskolans vikarie runt på avdelningen och därmed träna i att 
kommunicera med okända människor. Detta är en utmaning att ge barnet måttligt med 
uppmärksamhet än att vistelsen på förskolan ska börja upplevas som obehaglig. Det framkom 
att blyga barn kan bli mindre blyga endast genom att vistas i förskolan. Därför att dessa barn 
utmanas i sociala sammanhang under sin vistelse och träffar flera olika människor i ung ålder.  
 
 

 
Samtidigt är det mindre bra att uppmärksamma inför barnet att den är blyg med risk för att 
sänka barnets självkänsla, då självkänsla, självförtroende och barnets blyghet har kopplingar. 
Genom att visa att det är okej att vara blyg, lyssna på deras tankar eller åsikter och låta dem 
observera och iaktta, kan barnen växa i sin självkänsla och självförtroende. De vuxna på 
förskolan ska agera som en coach och uppmuntra barnet framåt under hela vistelsen på 

”Som jag förklarade så får jag ta emot barn på morgonen, som jag får ta på armen, för de 
är blyga, de tittar ner. De är blyga när de kommer på morgonen”. 

”Får man rätt stöd så växer man i sin självkänsla och sitt självförtroende. Men sen som 
sagt, handlar det personlighet också och jag tycker inte att man ska tänka att alla ska vara 
de där personerna som vill synas och höras.” 
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förskolan. Barnet ska utmanas i att försöka själv, som vid på- och avklädning för att barnet ska 
få skapa en känsla av att “jag kan” för att våga testa även vid nästa tillfälle.  
 
 

 
Med andra ord anser studiedeltagarna att de flesta barnen växer ur sin blyghet men att det inte 
finns ett samband med åldern, utan att det handlar mer om hur pedagogerna stöttar blyga barn. 
En av studiedeltagarna antydde att en del barn kan förbli blyga upp i vuxen ålder, men att det 
inte är något som bör upplevas som konstigt då det återigen kan vara en del av individens 
personlighet. Det framkom flera gånger att goda relationer mellan pedagog och barn kommer 
att underlätta för barnet i senare ålder genom att barnet har lättare att självmant våga ta det 
obehagliga steget att utmana sig själv i främmande situationer. 
  
De flesta uttryckte sig negativt i samband med att blyghet kan hämma barns utveckling både 
till och från. I detta fall är det pedagogens ansvar att se till att barnet utvecklas och så 
småningom vågar att ta plats i barngruppen för att utmana sina rädslor. Det upplevs som viktigt 
att möta barnet utefter dess behov och utmana det i lagom takt. Återigen är barnets självkänsla 
centralt och pedagogens ansvar är då att stärka barnet och hjälpa genom att försöka sätta ord på 
vad barnet försöker uttrycka eller förmedla. Dock känner ingen studiedeltagare en större stress 
inför tystlåtna blyga barn då de vet att barnen använder sina språkliga funktioner under andra 
tillfällen. En studiedeltagare anser att blyga barn använder sitt verbala språk i hemmet. 
Dessutom hade hon aldrig mött ett barn som inte uttrycker sig på något vis. Hon litar på att 
barnet växer i sin förmåga att uttrycka sig verbalt. 
   

 
Pedagogen som person  
Ett exempel på ett hinder som kan uppstå är då studiedeltagarna inbjuder till samtal eller 
aktiviteter men barnet är extremt blygt och inte vågar utnyttja situationen. Att andra barn tar 
över samtal under exempelvis samlingar upplevs också som en svårighet och i många fall 
hamnar tystlåtna barn i bakgrunden. I dessa situationer försöker studiedeltagarna bromsa 
pratsamma barn för att kunna lyfta de blyga barnen. Ytterligare en konsekvens är att lyckas med 
detta utan att sänka någon av de övriga barnen. En av studiedeltagarna betonade vikten av att 
läsa av barnet: vad vill barnet egentligen och samtidigt ha en medvetenhet om att alla barn inte 
alltid är i behov av att leka med en kamrat utan att det likaså okej att leka vid sidan av. Detta 
upplevdes som en svårighet gällande att läsa av barnet korrekt och samtidigt vara uppmärksam 
på hur ofta barnet leker vid sidan av. Byte av avdelningar kan också upplevas som en svårighet 

”Att det är ett blygt barn som iakttar behöver inte betyda att det endast gör det, utan dem kan 
ju få in lika mycket genom att bara iaktta, ofta kan det ju komma en lång reflektion efteråt 
istället.” 

”Det är mer hur pedagoger arbetar med blyghet och om man har människor runt en som 
lyssnar och tror på en, för har man massa som inte tror på en, inte lyssnar utan bara 
dumförklara så förblir man nog ganska blyg.” 
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då barnet byter från de yngsta till dem äldre barnen och att tryggheten med dåvarande 
barngruppen försvinner. I många fall upplever studiedeltagarna att de får börja om med barnets 
blyghet. 

Stress bland personalen kan även vara en orsak till att missa de blyga barnen. De menar att 
stress leder till att pedagogerna kan missa signaler på att blyga barn bland annat leker bredvid 
och inte mår bra av det. Därmed undgås vissa signaler som kan upplevas som påfrestande för 
barnet till exempel om det vågar eller vill närvara under aktiviteter. Då uppstår det även stress 
hos det blyga barnet när situationen blir alltför obehaglig.  

 

 
I vissa fall krävs det ett arbete kring inkludering för att få in blyga barn i gruppen. För att en 
inkludering ska ske menar studiedeltagarna att pedagoger ska stötta det blyga barnet och det 
ska få chansen till att vara sig själv. Betydande faktorer är även barn- och vuxenrelationen, 
humor, uppmuntra, lyfta barnets positiva styrkor och att ge komplimanger framför andra barn 
för att höja dess självkänsla. Ett annat sätt är att tillåta barnet att vara nära pedagoger det känner 
sig tryggt med. Somliga studiedeltagare menar att det inte är svårt att inkludera blyga barn då 
de, i många fall, självmant hittar vänner på egen hand. Dock är det endast pedagogernas ansvar 
att läsa av barnet om det behöver stöttning eller hittar vänner utan en vuxens hjälp.  

Lyhördhet och medvetenhet är återkommande begrepp under intervjuerna vilket 
studiedeltagarna menar är en viktig kompetens som pedagog. Pedagoger ska alltid vara lyhörda 
och ha en medvetenhet inför alla barns behov, men speciellt mot de blyga barnen, för att inte 
riskera att dem hamnar i bakgrunden. En egenskap som bör finnas hos varje pedagog är att ha 
förmågan att se alla barn som unika och att kunna bemöta de olika personligheterna utan att 
riskera att kränka barnet. Pedagogen ska försöka möta dem på den nivå de är för att kunna ge 
rätt stöd på en måttlig och lämplig nivå för barnet. En studiedeltagare ansåg att det inte krävs 
kompetens hos pedagogen för att kunna arbeta med blyga barn, utan att det istället handlar om 
personkemi och kommunikation, hur du är som pedagog, hur du ser på barnet, att du har ett 
sunt förnuft men även vara medveten om barnets egen kompetens. Pedagogens roll är att hitta, 
se och lyfta de blyga barnen. En annan studiedeltagare menade att hennes förskollärarutbildning 
och fortbildningar under yrkets gång har hjälp henne mycket i arbetet kring blyga barn, men 
även andra barn med svårigheter eller diagnoser. Dessa fortutbildningar har gett henne stöd i 
strukturer, bemötande, hur pedagogen ska tänka i olika situationer och hur de kan lägga upp 
vardagen för att underlätta både för både barn och vuxna i verksamheten. 

 
Individualisering och gruppering 
Flera studiedeltagare har lagt märke till ett positivt framträdande hos blyga barn, detta genom 
att använda sig av mindre grupperingar av en stor barngrupp. Detta för att blyga barn vågar 
uttrycka sig mer och för att ge övriga barn chansen till att våga framhäva sig och uttrycka sig 

”Men sen kan man säga att stress är ett hinder. I en stressad situation är det ju lättare att 
inte vara lyhörd. Att man missar att se där signalerna från blyga barn.” 
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verbalt som fysiskt. Det är lätt att ”försvinna” i en grupp på 20 barn. En del barn behöver dock 
få observera ostört under en längre tid medan andra kan ta sig an uppgiften direkt.  
   

 
Ytterligare en effekt av mindre grupper är att studiedeltagarna tar sig mer tid till att lyssna på 
varje barn. Det är viktigt att inte endast samtala utan lyssna och ställa följdfrågor till barnen för 
att de ska våga uttrycka sig. Ett bättre förhållningssätt innebär att pedagoger visar ett intresse 
och en nyfikenhet oavsett vad barnet vill berätta. En studiedeltagare som varit föräldraledig 
under en period lade märke till att vissa barn sökte omgående kontakt med henne medan andra 
var desto mer avvaktande. Hennes förhållningssätt till situationen var att försöka utveckla en 
relation till de mer avvaktade barnen genom att placera dessa flertalet gånger runt hennes bord 
under måltiderna. Även under lugna stunder satte hon sig bredvid dessa barn och lekte 
tillsammans. Återigen är det pedagogens ansvar att möta barnet och inte tvärtom. Därefter kan 
relationen byggas när barnet känner trygghet till den vuxna. 
  
Då flera lade märke till att blyghet uppstod vid inskolningen har en studiedeltagares förskola 
förändrat deras bemötande vid inskolning genom att behandla barnet efter dess behov. De har 
uppmärksammat att förskolans gård utomhus är en otrygg situation för många inskolade barn 
vilket hon menar kan upplevas som ett stort område som blir svårare för barnen att greppa. De 
inskolade barnen stöttas genom att sitta i en barnvagn, där de upplevs som trygga därför att 
andra barn inte kommer åt dem. Barnvagnarna ses som ett arbetsredskap där barnen får skapa 
en uppfattning om förskolan samt trygghet inför pedagoger och barn. En pedagog är ansvarig 
för inskolningen på ett och samma barn. Detta för att barnet främst ska knyta an till en och 
samma pedagog och känna tryggheten hos en annan vuxen individ än den till sina föräldrar. 
Denna pedagog sitter vid samma bord under måltiderna samt när barnet ska sova (i den mån 
det fungerar). Idéen är att barnet ska anknyta till resterande pedagoger senare under året. Hon 
menar att detta tar olika lång tid för olika barn. 
 
Studiedelatagarna upplever att de medvetet, eller undermedvetet, agerar annorlunda mot blyga 
barn gentemot andra barn i verksamheten. En studiedeltagare förklarar att hon stundtals 
undermedvetet lägger mer fokus på det blyga barnet än på övriga barn. Hon ser med ömhet på 
dessa barn. En annan studiedeltagare uppmuntrar blyga barn att uttrycka sig verbalt under till 
exempel en samling, men tystar samtidigt ner andra barn som brukar samtala. Det framkommer 
att studiedeltagarna försöker med en ständig medvetenhet och ett gott bemötande att lyfta de 
blyga barnen för att inkludera dem i barngruppen och träna de i att se deras eget värde samt 
höja deras självkänsla.  

”Jag har ett barn som innan vi började med mindre grupper så kom han inte alls fram. Han 
vågade inte säga någonting och vi såg inte hans utveckling heller. Han sa aldrig någonting, 
han ville inter äga någonting när vi hade samling, inte sjunga, inte någonting utan bara stod 
bredvid eller bakom oss. Sen delade vi på grupperna så att han hamnade i en grupp med 
fyra andra barn och sedan dess har han utvecklats jättemycket och i snabbare tempo. Nu 
vågar han ta den här platsen och stå och sjunga och prata inför barnen och ta egna 
initiativ.” 
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En studiedeltagare menar hon är exkluderar blyga barn medvetet under vissa planerande 
aktiviteter. Det är under aktiviteter där blyga barn inte förväntas delta verbalt eller fysiskt. Hon 
bjuder hon inte in dessa barn med samma engagemang som vid andra situationer och att det är 
lätt att glömma barnet och att undermedvetet räkna med att barnet inte kommer att delta under 
aktiviteten. 
 
Flera studiedeltagare anser att det finns olika strategier eller aktiviteter för att stötta blyga barn 
och detta genom att bygga en trygg barn- och vuxenrelation. Studiedeltagarna har en 
överensstämmande uppfattning om att barnet ska självmant vilja närma sig pedagogen och den 
vuxna ska acceptera tiden det tar. Dock kan pedagogen erbjuda eller närma sig med försiktighet 
om barnet till exempel sitter och målar eller dylikt. Studiedeltagarna menar att barnet ska ta 
första initiativet till kontakt och att i många fall känner de blyga barnen av den vuxens närvaro 
som en trygghet och pedagogen kan endast genom sin existens uppmuntra barnet till att våga 
leka och utforska. Under detta första stadiet av barn- och vuxenrelationen skapar 
studiedeltagarna en uppfattning om barnet och lägger då märke till hur mycket det går att pressa 
barnet. Samtidigt ska pedagoger använda sig av flera strategier och lära sig att läsa av och inte 
utsätta barnet för obehagliga situationer och därav få motsatt effekt, till exempel att placera en 
okänd vikarie och ett blygt barn runt samma bord under måltiderna. 
  
En annan förskollärare har uppfattningen av att humor kan fånga det blyga barnet. Genom att 
vara rolig och intressant som pedagog väcks nyfikenheten och barnet vill lära känna dig. Dock 
kan metoden vara svår beroende på vilket barn det handlar om. Kan barnet inte språket eller 
upplevs som obekväm att samtala, fungerar det att använda kroppen eller olika ljud. En annan 
studiedeltagare har en uppfattning om att det inte finns några specifika strategier utan att blyga 
barn ska uppmuntras under hela vistelsen i förskolan. Genom att närma sig ett blygt barn anser 
studiedeltagarna att det är viktigt att titta efter barnets intressen, kunskaper eller vad det 
fascineras av att göra på förskolan. Studiedeltagarna återkommer till hur viktig de anser att 
relationen mellan barnet och pedagogen är. Många barn söker trygghet hos vuxna människor 
och under dennes otrygga situationer ska pedagogen visa förståelse för dess rädsla. 
 
 
  
  
 

 

”Det kan nog vara om man till exempel sitter i en samling och så pratar ett barn som 
inte är så blygt. Det finns ju barn som pratar hela tiden som man får jobba med att de 
ska lyssna på andra barn. Ja, kommer det då ett blygt barn och vill säga någonting i en 
samling då är det klart att man verkligen vill lyfta det barnet istället för att kanske lyfta 
det barnet som hela tiden pratar. Så man får ta till vara på dem tillfällena” 
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Diskussion 
Syftet med studien var att få ökad förståelse för hur pedagoger bemöter blyga barn i förskolan. 
Avslutningsvis diskuteras vårt resultat i förhållande till tidigare forskning och vilka slutsatser 
vi har dragit. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning. 
 
 
Hur definieras ett blygt barn? 
Resultatet visade att studiedeltagarna anser att blyghet är ett personlighetsdrag och beskriver 
blyga barn som tystlåtna, tillbakadragna, avvaktande, osäkra, otrygga och observerande barn. 
Dessa barn backar undan och blir osynliga samtidigt som de läser av sin omgivning. Blyga barn 
undviker ögonkontakt och verbala situationer samt upplevs som otrygga. En del barn söker mer 
vuxenkontakt och känner trygghet mer än hos andra barn. Gren Landell (2014) påvisar att 
blyghet är ett ärftligt temperamentsdrag och att blyga personer upplever sig obekväma, oroliga, 
nervösa i sociala möten, främst med okända människor. Det vi tolkar som gemensamt mellan 
tidigare forskning och resultatet är att det finns en likartad syn på det blyga barnet men att 
”blyg” är ett svårdefinierat begrepp. Hur definieras ett blygt barn och vad är det som avgör att 
barnet räknas som blyg? När kan pedagogen avgöra att ett blygt barn är i behov av stöttning? 
Blyga barn specificeras genom olika tecken och blyghet hör till barnets personlighet, men det 
upplevs som svårt att definiera ett blygt barn då blygheten kan uppstå under olika situationer, 
även hos utåtriktade barn. Därmed finns det inte en ”mall” om hur det är att vara blyg, då vissa 
alltid känner sig blyga, vissa är det ibland och vissa är det inte alls och därmed kan det vara 
svårt som pedagog att upptäcka blyghet hos barn. Vi tolkar det, utifrån våra fem intervjuer att 
det finns olika sätt att se på blyghet och att det är en tolkningsfråga beroende på vem du frågar. 
Personer som anser sig själva som blyga kan utåt sätt upplevas som utåtriktade individer. 
Dessutom menar alla studiedeltagare att många barn växer från sin blyghet medan Svirsky och 
Thulin (2006) påvisar att blyghet har en stark ärftlighet. Om alla barn växer från sin blyghet, 
medan tidigare referens menar att det är ärftligt, får blyga barn den stöttning de har rätt till? 
 
En av våra intervjufrågor baseras på om det finns någon skillnad på blyga barn eller barn med 
funktionshinder. Alla studiedeltagare ansåg att blyghet och funktionshinder är två helt skilda 
ting men att funktionshindrade också kan vara blyga individer. De menar att ett funktionshinder 
är svårt att fastställa innan en diagnos har påvisats. De menar även att dem inte har tillräckliga 
kompetenser till att läsa av tecken på eventuella diagnoser. Vygotskij menar att barn med 
särskilda behov ska få en bedömning utifrån dess starka sidor och att de ska bli en del av 
barngruppen, dels att kunskapen om barn med särskilda behov är låg, vilket påverkar 
verksamheterna (Säljö, 2014). Därför faller idéen om att funktionshindrade ska bli en del av 
barngruppen då studiedeltagarna menar att de inte har kunskapen om att arbeta med dessa barn. 
Konsekvensen till detta är att funktionshindrade barn blir påverkade i sina 
utvecklingsmöjligheter.  
 
 
Krävs det utbildning? 
Somliga studiedeltagare anser att det inte krävs utbildning eller en särskild kompetens för att 
arbeta med tillbakadragna barn utan att pedagogen ska arbeta olika efter varje barns 
förutsättningar. Brandtzaeg et al (2016) påvisar att pedagogens utbildning eller arbetserfarenhet 
har en inverkan genom att den vuxne är mer stöttande, varmare, stimulerande och är 
tillmötesgående utefter barnets ålder. En annan studiedeltagare ansåg att hennes utbildning till 
förskollärare samt fortbildningar under yrkets gång har hjälpt henne, bland annat genom 
strukturer, bemötande och att barngruppen ska delas upp i mindre grupper. Vi tolkar det som 
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att utbildning ger bättre kompetenser till att urskilja blyga barn, men även andra barn, då det 
finns en annan förståelse till varför vissa barn behöver mer stöttning än andra. Att arbeta som 
outbildad bland barn finns eventuellt inte en förståelse kring varför specifikt blyga barn behöver 
stöttas eller att ett oerfaret öga missar dessa osynliga barn. Vi anser även att personer, med eller 
utan utbildning, som ansåg sig blyga i barndomen kan lyckas identifiera dessa. Detta för att de  
pedagogerna har lättare för att förstå blyga barn och bemöter dem med ett annat tålamod 
(Akseer et al, 2013). 
 
Är det en nackdel att vara blyg? 
Våra studiedeltagare betonade flertalet gånger under intervjuerna att det är okej att vara blyg 
och de ser inte barns blyghet som en nackdel, tvärtom vände dem det till något positivt. Att 
tillbakadragna barn är goda lyssnare. I vår litteratursökning var Johannessen (1997) den enda 
som såg blyghet som ett problem och benämner blyga barn som fegisar och avvikare. 
Blygheten, det vill säga problemet, bör pedagogerna arbeta med för att inte riskera att blyga 
barn blir ännu blygare. Att vara blyg ses som en svaghet. Hon placerar även två andra grupper 
i fack som benämns för särlingar och bråkstakar. Läroplanen anser att ”förskolläraren ska 
ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget 
värde” (Skolverket, 2016 s 8). Att ha detta sätt att tänka i ett arbete som inkluderar unga 
individer anser vi varken gynnar barnen eller själva verksamheten. Att benämna blyghet som 
ett problem, tror vi, resulterar i många fall att pedagogerna blundar för dessa barn, då blyga 
barn inte anses som störande barn eftersom dem drar mindre uppmärksamhet åt sig. Vi anser 
att detta tankesätt kan upplevas som kränkande mot individers integritet då blyghet är en del av 
deras personlighet. Vi hoppas och tror att tankarna kring blyga barn har ändrats på de flesta 
förskolorna och att pedagogerna istället arbetar med att stärka dessa barn, då tidigare forskning 
menar att blyga barn tjänar mest på att vistas på en förskola med god kvalité. Dessa barn blir 
mest negativt påverkade, medan de i en god miljö utvecklas desto mer. Innebörden av god 
kvalité på förskolan innebär pedagoger som är stöttande och ser barns behov, pedagogers 
utbildning, gruppstorlek, antal barn per vuxen och förskolans miljö (Brandtzaeg et al, 2016). 
 
 
Förblir blyga barn osynliga i förskolan? 
I linje med resultaten i tidigare studier visade våra resultat att antalet barn i förskolegruppen 
kan påverka blyga barn genom att de blir mer tystlåtna. Studiedeltagarna menar att blyga barn 
inte framträder i en större grupp men att de både hörs och syns mer i grupper med färre barn. 
Detta för att mindre grupper skapar en sorts trygghet vilket stärker barnets självkänsla. Mindre 
grupper ses som ett verktyg för att framhäva de blyga barnen vilket Brandtzaeg et al (2016) 
påvisar att som pedagog ökar förutsättningen till att se varje barn inifrån. Genom mindre 
barngrupper gynnas även pedagogerna som blir mer uppmärksamma eftersom det blir färre barn 
per vuxen, med andra ord gynnas hela verksamheten av mindre barngrupper. Detta oroar oss då 
barngrupperna, i många fall, blir allt större ute i förskolorna vilket ökar pressen på både 
pedagoger och barn till att vara socialt kompetenta. Frågan är ifall det blir för höga krav för 
blyga barn. Forster (2013) menar att det idag ligger en förväntan i att människor ska vara 
utåtriktade. Likaså Vygotskij menar att bra verksamheter badar i språk och att barn inte ska 
förväntas vara tysta eller leka i ensamhet, det gynnar inte utvecklingen (Säljö, 2014). Dock 
tolkar vi pedagogernas svar som att det är en sorts behaglighet med blyga barn i gruppen. En 
studiedeltagare förklarade att vid planerade aktiviteter där hon inte räknade med verbalt eller 
fysiskt deltagande hos blyga barn bjuder hon inte in barnet med samma engagemang som vid 
andra tillfällen, eftersom aktiviteterna ska pågå under en viss tid. Somliga menade även att de 
stillsamma barnen försvinner i mängden bland andra barn som är mer socialt utåtriktade, därför 
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ges inte alltid tiden till att stötta eller framhäva blyga barn. Om tiden anses begränsad till att 
tillgodose blyga barn, ställer vi oss därför frågan i vilka mer situationer dessa barn exkluderas 
medvetet eller under vilka tillfällen de faktiskt prioriteras? Detta kan ses som en oro att blyga 
barn inte alltid får den stöttning dem behöver vilket Bosacki et al (2016) menar att vissa lärare 
medvetet uppmuntrar blyghet eftersom blyga barn är mindre störande. Akseer et al, (2013) 
påvisar att hans informanter i studien som ansåg sig minimalt blyga i sin barndom, upplevde 
sig ha tålamod kring arbetet med blyga barn. Denna var dock begränsad och att de riskerar att 
tappa sitt tålamod och sin sympati inför blyga barn. Vi kan tolka det som att barn som syns och 
hörs mer får snabbare och mer stöttning eftersom de drar mer uppmärksamhet åt sig. Frågan är 
hur ofta studiedeltagarna inte bjuder in blyga barn med samma engagemang och hur ofta dessa 
barn exkluderas från aktiviteter därför att de inte vågar delta fysiskt eller verbalt.  
  
Somliga studiedeltagare ansåg att de tillfälligt inte hade blyga barn i sin barngrupp. Däremot 
menade alla studiedeltagare att det förekommer blyga barn i varje barngrupp, vilket tolkas som 
att de säger emot sig själva. Att påvisa att det inte finns blyga barn på sin avdelning anser vi att 
pedagogerna blundar för de mer stillsamma barnen. Dessa barn ses som snälla och lugna istället 
för blyga, vilket är oroväckande då blyga barn är i behov av stöttning inför sin framtida 
utveckling. Det är pedagogens ansvar att kunna urskilja när blygheten blir ett hinder i barnets 
vardag. Pape (2003) anser att det ska ses oroväckande att blyga barn undviker sociala situationer 
som kan påverka deras framtida utveckling och att pedagogerna aktivt ska arbeta för att ge 
barnen ett deltagande i sociala sammanhang. Vi ställer oss frågan varför studiedelatagarna anser 
att de inte har blyga barn, samtidigt som de menar att blyghet har en koppling till inskolningen, 
vilket Gren Landell (2014) stärker med att blyghet inför okända människor är en normal 
utveckling hos barn i vissa åldrar. Beror detta på att det är svårt att upptäcka dessa barn eller att 
barngrupperna är för stora till följd att blyga barn blir osynliga? Om dessa barn förblir osynliga 
och inte får stöttning vad blir då deras framtida konsekvenser? Dock är studiedeltagarna överens 
om att blyga barn behöver stöttning men somliga ansåg att barnet inte påverkas av framtida 
komplikationer till följd av sin blyghet, det vill säga om ett blygt barn skulle förbli osynligt för 
pedagogerna. Dock ansåg en annan studiedelatagare att det kan uppstå språkbrister framöver, 
om barnet är tystlåtet och sällan uttrycker sig verbalt. Studiedeltagarna anser att blyga barn ska 
utmanas, detta genom att till exempel ge de chansen att tala i grupp eller att få visa vikarier runt 
på avdelningen. Genom att utmana och uppmuntra växer dessa barn i sig själva och deras 
blyghet reduceras, vilket Gren Landell (2014) menar att pedagogernas avgörande roll kan gynna 
blyga barns framtid. Lärarens roll, i relation till skolan, kan på ett avgörande sätt stötta blyga 
barn till att få en bra grund för framtiden och en stabil skolgång. Att tidigt bemöta dessa elever 
kan förebygga oro, rädsla och ångest, vilket kan förhindra frånvaro och ofullständig skolgång, 
för att undvika konsekvenser som psykisk ohälsa och arbetslöshet. Utifrån våra studiedeltagares 
svar tolkar vi det som att det är en svår övergång att utmana barnen måttligt. Blir det för mycket 
utmaning kan förskole-vistelsen till slut upplevas som obehaglig och skrämmande. Därför 
ställer vi oss frågande när blyga barn utmanas på en lagom nivå och om det märks tydligt när 
det bli för mycket för dessa barn då Gren Landell (2014) påvisar att blyga barn sällan visar sina 
känslor. En annan tolkning är att blyga barn är en genre av barn som har mest behov av att 
vistas i förskolan. Detta för att kunna möta sina rädslor och utveckla sin sociala kompetens. Att 
exkludera dessa barn från förskolan tror vi kan förvärra deras blyghet och att det blir en mindre 
chock då de som sexåringar kastas in i en förskolegrupp runt 20 barn.  
 
Under studiens gång uppmärksammade vi att det fanns ytterst lite svensk forskning kring 
blyghet som ett specifikt ämne, men desto mer forskning fanns att hitta från andra länder. Hur 
pedagoger reagerar och relaterar till blyghet enligt J Coplan och Prakash (2003) undersöks för 
lite. En anledning till att inte det inte förekommer många undersökningar kring fenomenet kan 
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vara för att blyghet hos yngre barn inte är något som är uppenbart för dem, samt att blyga barn 
ofta hamnar i ensamma aktiviteter vilket inte är ovanligt bland yngre barn. De blyga barnen 
syns därför inte lika mycket som de bör göra och därav görs inte tillräckligt många 
undersökningar angående fenomenet blyghet (J Coplan och Prakash, 2003). Detta stärks genom 
att somliga studiedeltagare efter intervjun frågade nyfiket om varför vi forskar om blyga barn. 
Det uppstod en mindre förvåning om varför vi uppmärksammade fenomenet. En 
studiedeltagare uttryckte sig genom att hon ansåg att vi forskade om ett intressant ämne och 
hon hade aldrig tidigare diskuterat fenomenet blyghet som ett låst ämne. 
 
  
Hur ska ett blygt barn bemötas? 
Studiedeltagarna ansåg att det fanns strategier till att reducera blyghet genom att närma sig 
barnet med försiktighet, utveckla en god relation samt fokusera på barnets positiva sidor. 
Forskningen påvisar att barnböcker går att använda som hjälpmedel därför att blyga barn skulle 
öka sin förståelse för deras känslor och hur de ska användas för att hantera sociala situationer 
(Bosacki et al, 2016). Utifrån studiedeltagarnas svar och tidigare forskning tolkar vi det som att 
det finns strategier för att kunna stötta samt reducera blygheten vilket Säljö (2014) stärker 
genom att i ett sociokulturellt perspektiv behandlas begreppen samspel och kommunikation. 
Dessa strategier kan pedagoger använda sig av för att stärka blyga barn. Goda sociala relationer 
och situationer är en grund som skapar möjligheten till samspel individer emellan. Bland annat 
genom att planera en social miljö och att samspelet mellan barnet och miljön är funktionell. 
Pedagogen ska observera och analysera för att möta och hjälpa barnet på lämpligast sätt (Säljö, 
2014). Enligt studiedeltagarna är pedagogens roll mest central och denne bär på det största 
ansvaret vilket är främst att stötta det blyga barnet och utveckla en trygg barn- och 
vuxenrelation. Baumgartneraand et al (2014) påvisar att goda relationer kan ge en positiv effekt 
till följd av alltför blyga barn. Barn som hade samma lärare under flera år utvecklade närmare 
och tryggare relationer till sin lärare. Studiedeltagarna menar att pedagogerna ska avvakta och 
ge de blyga barnen tiden till att utvecklas och söka kontakt på barnets villkor. Studiedeltagarna 
upplever att en bra relation till barnet är grunden till trygghet och ju tryggare barnet blir med 
pedagogen desto mer utåtriktad blir det. Även kommunikationen har en större betydelse kring 
arbetet med att stärka tillbakadragna barn. I ett sociokulturellt perspektiv är all slags 
kommunikation central (Säljö (2014). Då forskningen påvisar hur avgörande relationen är 
känns det positivt att studiedeltagarna fokuserar på en trygg relation till blyga barn. Dessutom 
fick vi intrycket av att relationen inte utvecklas under stress utan att studiedeltagarna närmar 
sig barnet med försiktighet. Dock ställer vi oss frågan när en relation känns trygg för både 
pedagog och barn? Vad blir det för konsekvenser om pedagogen anser sig ha en trygg relation 
och barnet i fråga, aldrig känt trygghet med pedagogen?  
 
Studiedeltagarna menar att blyga barn kan inkluderas genom att få komplimanger, känna 
trygghet till de vuxna på förskolan, uppmuntran och att lyfta barnet. Framförallt inkluderas 
blyga barn genom att minska ned barngruppen till mindre grupper då barnet vågar delta desto 
mer, både fysiskt som verbalt. Det handlar om att göra en individualisering utifrån barnets 
behov, detta för att kunna utvecklas med den övriga barngruppen, vilket Vygotskij påvisar att 
begreppet inkludering handlar om (Säljö, 2014). Vi ställer oss frågande om tid och personal 
finns i förskolan för att minska ned barngruppen och hur ofta det ska ske för att blyga barn ska 
få tillräcklig stöttning och utmaning i sina sociala begräsningar? Många förskolor har rutiner 
och raster för personalen som ska följas under dagen. Om barngruppen består av ett 20tal barn 
där alla ska få samma stöttning och uppmärksamhet ställer vi oss därför frågan om tid och 
engagemang finns till att inkludera och bemöta blyga barn? Skulle en personalökning innebära 
positiva eller likvärdiga resultat? 
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Vi upplevde under intervjuerna att flera studiedeltagare gick in i en försvarsposition och 
diskuterade blyga barn med ömhet i rösten. En studiedeltagare uttryckte det som att hon ”tar 
blyga barn under sina vingar”. Vi tolkade detta som att blyga barn är sårbara och behöver mer 
skydd från omvärlden än vad andra barn är i behov av. Frågan är om studiedeltagarnas omsorg 
speglar sig i arbetet med de blyga barnen och hur de, och övriga barngruppen, läser av 
pedagogernas kroppsspråk. Forster (2013) påvisar hur det är plågsamt som vuxen att se ett barn 
oroligt och därmed beskyddar barnet från det onda, även när vuxna diskuterar blyga barn kan 
det låta som ursäktande vilket kan uppfattas som att det är fult att vara blyg. Utifrån forskningen 
tolkar vi det som att barnet läser av de vuxnas bemötande vilket kan resultera i att barnet kan 
utveckla en negativ känsla till sin egen förmåga. Samtidigt utrycker studiedeltagarna att blyga 
barn är fulla med kunskap vilket motsäger Bosacki et al (2016) som kom fram till att blyga 
individer kan uppfattas som mindre intelligenta av flera lärare. En av studiedeltagarna uttryckte 
att blyghet kan ses som en positiv egenskap då blyga barn observerar och lyssnar in situationen. 
Hon tror att dessa barn blir goda lyssnare framöver och lär sig mycket genom att lyssna. Genom 
att vända blyghet till något positivt anser vi att pedagogen stödjer barnen i rätt riktning. 
Resultatet och forskningsöversikten visade att det finns flera olika sätt att bemöta blyga barn i 
förskolan. Utifrån resultatet tolkar vi det som att det finns flera olika strategier som hjälper på 
olika barn. Därmed finns det inget facit på hur blyga barn ska bemötas utan detta är upp till 
pedagogen att utvärdera vad som fungerar eller inte samt att barnet uppmuntras måttligt.  
 
 
Didaktiska åtgärder 
De didaktiska åtgärder som kan vidtas för att arbeta med blyga barn kräver strategier och ett 
förhållningsätt. För att integrera blyga barn krävs det trygga barn- och vuxenrelationer och som 
vuxen att vara uppmärksam på barnet om det använder sig av ensidiga aktiviteter och ifall barnet 
ofta leker avsides. Pedagogens syn på blyga barn påverkar arbetet genom att förhållningssättet 
genomsyrar pedagogens bemötande mot barnen. Därför är det av stor vikt som pedagog att 
fundera kring sin syn på blyga barn. Även ge stöttning genom att låta blyga barn möta andra 
barn i förskolan för att utmana sociala färdigheter och söka efter vänskapsrelationer. 
 
 
Förslag på vidare forskning 
Det hade varit intressant med vidare forskning kring blyghet ur ett genusperspektiv. Får blyga 
flickor och pojkar likvärdig stöttning?  

Idag finns det generellt stora barngrupper i Sveriges förskolor vilket resulterar i större krav på 
social kompetens både hos barn som förskolepersonal. Frågan är ifall det blir för höga krav för 
blyga barn. Forskningsöversikt visar att mindre grupper ger tryggare relationer mellan pedagog 
och barn, vilket även stärker blyga barns sociala utveckling i längden. Därför vore det intressant 
ifall vidare forskning undersöker hur barngruppens storlek påverkar barns sociala utveckling. 

  
Genom att söka efter tidigare forskning till vår studie framkom det hur lite svensk forskning det 
finns kring blyghet som ett centrerat ämne. Därför hade det varit intressant med fortsatt 
forskning kring fenomenet blyghet för att bredda kunskapen samt hur pedagoger kan stödja 
blyga barn. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor:  
 

(Hur länge har du arbetat i förskolan? Utbildning, ålder, kön). 
 
1. Vad är dina tankar på det blyga barnet?  
 
2. Förekommer det ett blygt barn i varje grupp?  
 
3. Finns det specifika tecken för blyghet hos barn?  
 
4. Hur skiljer man ett blygt barn från ett barn med exempelvis ett funktionshinder?  
 
5. Vad har du för erfarenhet av blyga barn? Beskriv en situation? 
 
6. Upplever du att du agerar annorlunda mot ett blygt barn jämtemot andra barn i 
barngruppen? Medvetet eller omedvetet? 
 
7. Vad för aktiviteter/strategier finns det för att reducera blygheten? Hur närmar man sig ett 
blygt barn? Hur gjorde du då? 
 
8. Påverkar blygheten barnets utveckling? 
 
9. Vad krävs det för kompetens som pedagog att arbeta med blyga barn?  
 
10. Vilka hinder eller svårigheter stöter man på vid inkludering av ett blygt barn? Beskriv ett 
exempel? 
 
11. Växer barnet ur sin blyghet med åldern?  
 
12. Vill du tillägga något som vi inte har tagit upp under intervjun? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 
 

 

Missivbrev: 

 

Hej! 

   

Vi är två studenter som studerar till förskollärare på Högskolan Väst, Trollhättan. Vi har 
påbörjat vårt examensarbete och har valt att forska om det blyga barnet i förskolan.  

 

Studiens syfte:  

Vi vill i vår studie undersöka hur pedagogerna i verksamheterna upptäcker och även arbetar 
med blyga barn på förskolan. Vi vill undersöka pedagogernas tankar på det ”blyga barnet”, 
vad de gör för att stödja barnet och vad som utmärker ett blygt barn från andra barn.  

 

Vi skulle uppskatta om du ville delta i studien. Intervjun pågår max under 1 timme och vi ser 
helst att intervjun sker på er arbetsplats. Hela intervjun spelas in och materialet raderas efter 
godkänd tentamen. Materialet brukas endast av oss och eventuellt vår handledare.  

 

Etiska aspekter:  

Under deltagandet av studien tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Det innebär att deltagandet är frivilligt och att deltagarna har möjligheten till att när som helst 
avbryta. Alla personliga uppgifter är anonyma och att resultatet kommer endast användas till 
vårat forskningssyfte.  

 

Kontaktuppgifter:  

Malin Nordström  

tel. 073-XXX 

mail: XXX@hotmail.com  
 

Rebekka Moisio  

tel. 073-XXX 

mail: XXX@live.se 

mailto:XXX@live.se


 
 

Bilaga 3 
 
Arbetsfördelning. 
  
Följande avsnitt är skrivna av: 
 
Malin: Diskussionsavsnittet. 
 
Rebekka: Metodavsnittet. 
 
Övriga avsnitt är skrivna tillsammans. Förutom att vi delade upp transkriberingen av 
intervjuerna. Malin transkriberade 3 intervjuer och Rebekka 2 intervjuer.  
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