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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger kan bemöta blyga barn i förskolan, 

och få kunskap om hur vi kan arbeta med det i framtiden för att ge blyga barn det stöd de 

behöver. I första delen av denna studie har vi med forskning från relevant litteratur, som 

stödjer oss i vårt arbete. Vi har valt att använda oss av halvstrukturerade intervjuer som 

innebär att intervjufrågorna är bestämda, men vi har också en del av det kvalitativa då vi 

ställer följdfrågor för att få bättre förståelse av det förskollärarna berättar. Våra intervjuer har 

analyserats, sorteras och kategoriseras utifrån syfte och frågeställningar, och därigenom växte 

strukturen för arbetet fram. I diskussionen argumenterar vi och drar slutsatser med stöd av 

intervjumaterialet, litteraturen och våra egna åsikter.  
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Inledning 
 

Vi tror att blyga barn inte får det stöd och hjälp de behöver från förskolan och detta upplever 

vi som ett tyst problem. Vi tror att de blyga barnen inte får samma möjlighet till resurser i 

förskolan som andra barn i behov av stöd, med sk. synliga problem. Exempelvis: explosiva 

barn, barn med diagnoser och med funktionshinder. Skollagen (2010) beskriver att barn som 

av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som 

deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller 

ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt 

stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Utifrån skollagen anser vi 

att blyga barn räknas som barn i behov av särskilt stöd, om barnen mår dåligt av att vara blyga 

och om det hämmar deras utveckling på ett negativt sätt. Skolverket (2007) menar att även om 

det står i skollagen att alla barn som är i behov av extra stöd ska ges detta, är det inte alla 

kommuner som lever upp till detta krav. 

 

Vi har dessutom själva erfarenheter av att vara blyg som liten och i förskoleåldern, där vi 

upplevde vår blyghet som negativ - vilket väckte intresse för denna studie. Därför vill vi lyfta 

detta ämne och gå djupare in på hur pedagoger jobbar med blyga barn. Eftersom vi har 

erfarenheter dels från tidigare jobb i förskolan, verksamhetsförlagd utbildning (praktik) 

genom utbildningen, samt via tidigare kurser och litteratur, vill vi genom detta arbete vara 

förberedda på hur vi kan bemöta och hantera blyga barn i förskolan. Vi anser att alla barn ska 

få möjligheter till det stöd de är i behov av, som styrks i förskolans styrdokument. I 

läroplanen för förskolan (Skolverket Lpfö 98/16, s. 5) står det att: “Verksamheten ska 

anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och 

stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar 

så att de utvecklas så långt som möjligt”. 

 

Ordet blyg har många synonymer som vi, informatörerna och författare använder oss av i 

studien. Dessa ord är: blyga, inagerande, avvaktande, tillbakadragna, inåtagerande, tysta och 

osynliga. 

 

Syfte  

 

Vi vill undersöka hur pedagoger kan bemöta blyga barn i förskolan, för att vi vill veta hur vi 

kan jobba med blyga barn i framtiden. 

 

Frågeställningar  

 

Vad kännetecknar blyga barn i förskolan? 

Hur kan pedagoger ge blyga barn det stöd de behöver? 
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Bakgrund – tidigare forskning 

 

Definitionen blyg 

 

I  Philip Zimbardos och Shirley Radls (1982) blyghetsforskning beskriver de att en blyg 

människa har en psykisk hållning som gör att de vill ha en extrem kontroll av hur världen runt 

om uppfattar dem. Blyga människor vill verkligen inte tillkalla uppmärksamhet och väljer att 

ligga lågt. Malin Gren-Landell (2014) påpekar i hennes forskning att bland obekanta 

människor blir blyga personer tillbakadragna och tystlåtna, vilket är ett medfött 

personlighetsdrag hos dem. Vissa blyga människor kan ge synen av att vara utåtriktade men är 

blyg i många eller färre situationer. Blygheten kan orsaka ett stort lidande för att de inte kan 

delta i aktiviteter som de har intresse av. Zimbardo och Radl påpekar att blyga människor har 

benägenhet att fly situationer där de känner sig obekväma och nervösa, för att de är rädda att 

bli värderade av andra, eller att ifrågasättas och kritiseras i det egna handlandet.  

 

Definitionen barn i behov av särskilt stöd 

 

Siv Bergquist m.fl. (2003) beskriver att våra personliga värderingar, erfarenheter och behov 

styr hur vi tolkar och beskriver verkligheten, och utifrån det föredrar vi skilda lösningar. Det 

är extra viktigt att reflektera kring ens egen människosyn, vad en har för föreställningar och 

värderingar när det handlar om människor som avviker från normen. Det kan vara människor 

med både synliga och osynliga problem. Människor som avviker från normen väcker starka 

känslor, både positiva och negativa och därför är det viktigt att vara öppen för människorna 

som anses vara svaga. Attityderna bidrar till påverkan där avvikande människor antingen får 

gemenskap eller stöts bort och därför är vår egen attityd av största vikt. Det gäller för 

pedagoger (vi väljer att kalla våra informanter, som både kan vara förskollärare och 

specialpedagoger samt allmänt i forskningen, för pedagoger) att inte tänka “vi och dem”, att 

innerligt bry sig om barnet, visa förståelse samt att acceptera den person barnet är. Lärdom 

om barns utveckling och behov samt lärdom om vad som räknas som avvikande jämfört med 

det “normala” är viktiga aspekter en pedagog ska kunna. Kristian Lutz (2013) anser att det är 

vuxna som har bestämt att barn som behöver extra stöd ska betraktas som barn i behov av 

särskilt stöd. Vuxna har ett utgångsläge som visar på att dessa barn utgör ett problem och 

syftet med att problematisera dessa barn kan bli att försöka ge dem rätt stöd som barnen själva 

gynnas av, men också verksamheten och på längre sikt samhället. Lutz (2013, s. 23) 

poängterar nedanstående: “En alternativ tolkning kan vara att de centrala definitioner och 

direktiv kring kategorin barn i behov av särskilt stöd är så otydliga och breda att många barns 

upplevda stödbehov kan placeras inom begreppets otydligt definierade ramar”. 

 

Inga-Lill Jacobsson och Marianne Lundgren (2013) beskriver att barn och unga som lever i 

utsatta situationer eller far illa, får till konsekvenser för deras undervisning och möjligheten 

att nå kraven i skolan. Vilket gör att uttrycket barn i behov av stöd breddas till att involvera 

förhållandet även utanför skolan. I utredningsprocessen och bedömningen av stöd, är den 
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mångfacetterade kompetensen bland elevhälsans olika stödresurser viktiga. Rädda barnen 

(2011) utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (1989). Det uppmanas till en 

internationell samverkan, vilket ska medföra rätten till att alla barn ska få sina behov 

tillgodosedda. Det finns fyra grundprinciper som staten har största ansvaret att se till att det 

realiseras: 

 

1. Alla barn har lika värde. 

2. Barnets bästa ska sättas i första hand. 

3. Alla barn ska ha rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

4. Alla barn ska ha inflytande över sina liv. 

 

Pedagogers förkunskaper och åsikter 

 

Eva Björck-Åkessons (2009) forskning visar att pedagogisk dokumentation handlar om den 

fysiska miljöns betydelse för lärande och utveckling. Den används som underlag för att se 

vilka processer som finns i förskolan samt för att granska kvalitén i verksamheten.  

Pedagogisk dokumentation används för att granska verksamheten i syfte att göra barnens 

lärande synligt och detta verktyg kan pedagoger använda för att se vilka barn som behöver 

extra stöd i förskolan, både kortvarigt och bestående. Claes Nilholm (2012, s.11) uttrycker 

nedanstående citat: “Jag tycker själv att arbetet med barn/elever som av olika skäl befinner sig 

i svårigheter är en av förskolans och skolans absolut viktigaste uppgifter. Vi kan inte 

acceptera att förskola och/eller skola blir en negativ erfarenhet för barn och elever” 

 

Att vara blyg 

Gren-Landells (2014) forskning visar att i vissa åldrar är det naturligt att barn blir blyga för 

främmande människor. Att vara blyg kan innebära olika saker, vissa är blyga i speciella 

situationer och andra är blyga hela tiden. Det är inte alla som mår dåligt av sin blyghet, men 

en del kan känna sig frustrerade om de till exempel får sämre betyg i skolan för att de inte 

vågar prata. Författaren påpekar att många skolbarn känner sig bortglömda och osynliggjorda 

på grund av sin blyghet. Som pedagog är det ofta svårt att veta hur man ska förhålla sig till 

barn som är blyga, eftersom de ger tecken på att de inte vill vara synliga. Ger pedagoger inte 

uppmärksamhet indikerar de att barnen inte vill bli sedda, både tillbaka till dem och till resten 

av barngruppen. Vilket bidrar till att barnet känner att han eller hon inte har något att bidra 

med, och inte kan. Osäkerheten och deras oro håller dem samtidigt tillbaka, och därför är det 

av största vikt att lärare låter dem bli sedda. Andrea L Spooner, Mary Ann Evans och Renata 

Santos (2005) forskning visar att blyghet ofta skiljer sig från barns egen uppfattning, till 

skillnad från hur föräldrar och pedagoger uppfattar dem. Barnen ansåg sig vara mer blyga än 

vad pedagoger och föräldrar gjorde. Barnen hade lägre tro på sina kunskaper och lägre 

självkänsla i de fall där deras blyghet inte uppmärksammades. Då barnets personliga 

upplevelser kolliderar med vuxnas förväntningar, bidrar det till att deras självkänsla inte 

utvecklas och de känner sig otillräckliga.  
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Blyg från födseln och framåt 

 

Henning Ryes (2009) forskning visar att om barnet ska få möjlighet till att knyta 

vänskapsband måste omsorgsgivaren och barnet hitta interaktionsformer som gör att de 

kommer varandra nära och det bildar en personlig trygghet hos barnet. Om barnet inte får 

känna denna trygghet finns det risk att det blir svårt med interaktionerna även i förskoleåldern 

och leder till att barnet får det svårt i sociala sammanhang. Barn som är tillbakadragna kräver 

lite (eller ingen) uppmärksamhet, är lugna, väsnas inte ofta och verkar vara nöjd med 

tillvaron, upplever vuxna. Dessa barn vill helst inte göra någonting på eget initiativ utan 

väntar på en vuxen för stöd, även om de kan hantera det själv. De visar inget intresse för den 

tidiga ögonkontakten och vill sällan utforska omvärlden själva. 

 

Gren-Landells (2014) forskning visar att det finns olika typer av blyghet och den som 

beskrivs ovan kallas för beteendehämning där blygheten är stark och begränsande redan från 

spädbarnsålder, och en annan typ heter självmedveten blyghet som kommer från ca 4-5 års 

ålder. De tillbakadragna barnens sätt att bete sig kan lura föräldrarna och andra att de inte är i 

behov av stor mängd uppmärksamhet, vilket kan ge resultatet att de lämnas själva och genom 

det får mindre erfarenheter och möjligheter till lärande än andra barn. Det finns föräldrar som 

blir väldigt bekymrade och vill få barnet intresserad av gemensamma aktiviteter med andra 

barn, men de blir tvungna att ge upp när de inte ser en omgående positiv respons. Vissa 

föräldrar känner att deras tillbakadragna barn blir provocerande för dem, och andra får 

känslan av hjälplöshet och tappar sin tro. Dessa reaktioner från föräldrar och andra vuxna ger 

en stor risk att barnets lust till att upptäcka omvärlden minskar ännu mer.  

 

Rye (2009) anser att tillbakadragna barn behöver hjälp för att känna glädje att lyckas med 

någonting själv och följa egna initiativ, både när det gäller leksaker och andra barn. Det 

absolut första som måste göras är att dessa barn ska bjudas in till kommunikation och samspel 

på ett kärleksfullt sätt. Tillbakadragna barn vill vara okända och undviker gärna samarbete 

med andra, och därför kan de enkelt glömmas bort i förskolan och skolan. 

 

Situationer där blyghet är vanligt 

 

Zimbardo och Radls (1982) forskning visar att blyghet ofta kommer från tidiga 

barndomsupplevelser där det kan handla om barn som haft skolsvårigheter, svårt med det 

sociala, jämfört sig själva med sina syskon, vänner eller släktingar. Otrygga 

familjeförhållanden är en annan faktor där det blir brist på socialt stöd och även föräldrar som 

har låg social kompetens kan bidra till att barn blir blyga. Zimbardo och Radl (1982, s. 23-24) 

beskriver de tio vanligaste situationerna där människor kan vara blyga:  

 

“I uppmärksamhetsfokus (tex om man håller ett anförande inför en stor grupp)  

I underordnad roll  

Krav att agera bestämt  

Ny, okänd situation  

Man blir iakttagen och bedömd av andra  
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I utsatt/sårbart läge  

Ensam med någon av det andra könet  

Allmänt umgänge 

I uppmärksamhetsfokus (mindre grupp) 

Medlem av en liten arbetsgrupp”.  

 

Zimbardo och Radls (1982) visar att i en undersökning där pedagoger har undersökt 3-5 

åringars blyghet visade det sig att blyga barn är mindre vänliga, har svårt att få kompisar, 

gillar inte att delta i lek, vill inte besitta någon ledarroll, skrattar inte ofta och är sällan i bråk 

med andra. De barnen som observerats visade sig vara blyga genom att: undvika ögonkontakt, 

ville inte vara med frivilligt i något, lekte inte med i de andra barnens lek men höll sig ändå 

nära. En del av de blyga barnen höll sig alltid nära pedagogerna och en annan del fumlade 

mest omkring. Studien visade även att de höll sig i bakgrunden och även om de behövde hjälp 

vågade de inte fråga, speciellt inte andra barn. 

 

Pedagogers förhållningssätt 

 

Osäkerhet från pedagogerna 

 

Anette Sandberg, Anne Lillvist, Lilly Eriksson Eva Björck-Åkesson och Mats Granlund 

(2010) påpekar i sin studie att pedagoger känner sig ensamma i sitt jobb och är därför i behov 

av kompetensutveckling som ska stötta deras arbete med att möta barn i behov av särskilt stöd 

på ett professionellt sätt, speciellt gråzonsbarn. För att bedöma om ett barn behöver särskilt 

stöd kan pedagoger utgå från vad alla barn erbjuds, och om inte det räcker för barnet måste 

pedagogerna ge barnet stöd efter dess behov. Gråzonsbarn anses vara i behov av särskilt stöd 

på grund av att de ska få möjlighet till positiv delaktighet i verksamheten. Gren-Landell 

(2014) får ofta höra från pedagoger att barn med en inåtagerande problematik inte är något 

som tas upp under deras utbildning. Det leder till att pedagogerna blir osäkra på hur de ska 

bemöta dessa barn och är rädda för att det ska bli värre för barnet om de agerar, Det blir 

endast positiva följder om pedagoger agerar, för då kan de ge barnet möjlighet till en bra 

skolgång och en ljus framtid. Det krävs att pedagogen har kunskap om rädsla, oro och ångest. 

 

Jobba förebyggande 

 

Pia Williams och Ingrid Pramling Samuelsson (2000) har gjort en studie som handlar om 

kommunikation i en barngrupp där barnen blev indelade i grupper efter likvärdiga egenskaper, 

till exempel: de blyga barnen och de pratsamma barnen. Det har betydelse hur en barngrupp 

blir indelade när det gäller samarbete, samt barnens förväntningar på sig själva. 

Undersökningen klargjorde att gruppen med de blyga barnen inte gynnades av att vara 

tillsammans med jämbördiga. I gruppen med blyga barn fanns det möjligheter att ta plats, men 

inget barn valde att göra det för de behövde stöd från en pedagog eller kompisar. Pedagogen 

hade olika förhållningssätt beroende på vilken grupp hon befann sig i, för när hon var med de 

blyga barnen styrde hon barnen till att svara rätt jämfört med de andra två grupperna där 



6 
 

barnen fick tänka mycket själva, visade studien. Pedagogens roll är betydande i 

kommunikationen och samverkan barnen emellan, men om pedagogen förhåller sig till 

barnens egenskaper ändras ingenting jämfört med i stor grupp.  

 

Nilholms (2012) forskning om barn i behov av särskilt stöd handlar bland annat om att 

förebyggande arbete är en viktig del där det gäller att arbeta för att se till att inga barn och 

elever hamnar i svårigheter. När pedagoger ser barn eller elever som är i riskzonen för att 

hamna i svårigheter arbetar de medvetet för att stödja dessa barn för att undvika en större 

problematik. För att lyckas med detta måste pedagogerna tidigt upptäcka barnens brister. 

Björck-Åkessons (2009) forskning visar att de förebyggande åtgärderna ska både vara 

inriktade på miljön, på alla barn och på individen med svårigheter. Det är viktigt att veta att 

det inte finns en viss metod för alla barn i behov av särskilt stöd, utan varje individ behöver 

ett anpassat stöd specifikt till dess behov. 

 

I en intervjustudie som forskarna Robert J Coplan och Kimberley A Arbeau (2008) har gjort 

om hur blyga barn uppfattas av pedagoger, visade resultatet att pedagoger jämför blyga barn 

med utåtagerande barn. Forskarna menar vidare att risken för att blyga barn kan få lika 

omfattande problem som utåtagerande barn är stor. Utanförskap, svårigheter med kamrater 

och ensamhet är några av dessa sociala problem. Det behöver inte bli ett problem om 

pedagogen agerar direkt, genom att använda stödjande strategier där pedagogen är empatisk, 

när ett barn uppvisar blyghet. Istället för att påtvinga barnen som är blyga att delta i lekar de 

inte känner sig redo för, kan pedagogerna bland annat uppmuntra till att barnen ska leka med 

andra.  

 

Marie-Louise Folkman och Eva Svedin (2008) anser att i leken har pedagogen en viktig roll 

för de blyga barnen, där de ska stötta och uppmuntra barnet till att upptäcka leken och visa 

hur det kan vara att ha kompisar. Barnets kompetens utvecklas när det är i samspel med en 

vuxen som förstår vad barnet behöver för att utforska nya saker. 

 

Äldre barns perspektiv 

 

Gren-Landell (2014) beskriver att det finns många barn som är tystlåtna utan att vara blyga, 

oroliga eller rädda. Tysta barn ska inte göras om till pratsamma, utåtriktade barn och 

utåtriktade barn ska inte börja vara tystlåtna. Skolan behöver se barnet som den individ den är 

och skapa bästa möjliga förutsättning för en bra skolgång för alla. Gren-Landell (2014, s. 85) 

uttrycker att: “I mitt möte med blyga barn och ungdomar berättar många att de på 

utvecklingssamtalen får höra: om du bara pratade lite mer så skulle du få bättre betyg”.  

Eleverna blir alltså väldigt lite hjälpta, eftersom de vill synas på samma sätt som andra och 

vill inte vara tysta. De är dessutom oroliga för att deras betyg ska bli påverkade, som även 

deras föräldrar känner.  
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Pedagogers arbete med fokus att stödja det blyga barnet 

 

Konkreta tips för pedagoger 

 

Gren-Landell  (2014) och Zimbardo och Radl (1982) ger råd för hur pedagoger kan hantera 

blyghet för att det inte ska bli negativt för barnet: 

 

Gren-Landell (2014) påpekar att pedagoger bör avstå från att ge barnet beteckningar, till 

exempel: han är så blyg. Det är också farligt att kalla barnet för blygt, både i samtal och inför 

andra för då vet barnet att de vuxna förväntar sig att barnet ska vara blyg och blir då mer blygt 

än innan. Det betyder dock inte att pedagoger ska uttrycka kontraster om barnet, om barnet 

inte känner sig på det sättet, till exempel: Pelle är orädd, fast han egentligen är rädd. Även 

Zimbardo och Radls (1982) forskning tyder på att pedagoger ska vara försiktiga med 

benämningen blyg.  

 

Gren-Landell (2014) anser att det är naturligt att tillit är viktig för alla människor, men vissa 

blyga barn har det svårt med att lita på andra och därför blir det särskilt betydelsefullt för dem 

att jobba med tilliten. Zimbardo och Radl (1982) poängterar att det är viktigt att blyga barn får 

tilltro till andra eftersom de lär sig att själva visa tillit till människor. Blyga barn litar på andra 

människor när de håller löften, visa respekt för det privata och öppet visar rädslor. 

 

Zimbardo och Radl (1982) anser att pedagoger som har blyga barn i sin barngrupp måste ha 

tålamod för att barnet ska få möjlighet att i sin takt att komma in i verksamhetens aktiviteter. 

För att få med barnen i leken får en vara lugn, och försiktigt försöka göra barnet delaktigt. 

Gren-Landell (2014) beskriver att blyga barn kan lätt smita från situationer där det är andra 

barn och vuxna än barnets egen familj, för att de känner sig obekväma. Istället för att låta 

dessa barn vistas långa stunder ensamma kan vuxna uppmuntra och stödja barnet till att 

umgås med andra på varierande sätt. Däremot är det jätteviktigt att inte tvinga barnet in i 

någonting.  

 

Att hjälpa barnet till positivt tankesätt 

 

Gren-Landell (2014) betonar att många av de blyga barnen tror att blygheten är en del av 

deras personlighet som inte går att ändra, och det kan väcka oro och ångest när de känner att 

de inte kommer klara av en speciell situation. Pedagoger får uppmuntra barnet till att tänka 

positiva saker om sig själv, vilket kan bli en effektiv hjälp för barnet. Det kan vara bra att 

påminna sig om saker som kändes lyckat sen tidigare och ens starka egenskaper, samt vad 

som är positivt med att göra något som känns nervöst. Det kan hjälpa det blyga barnet att 

tänka exempelvis: Förut har jag vågat prata med några av de andra i gruppen och fått svar 

tillbaka. Zimbardo och Radl (1982) belyser att enligt psykologisk forskning är detta en bra 

inlärningsmetod. Istället för att lägga fokus på det som gick “fel” kan pedagoger uppmuntra 

barnet att reflektera kring hur det kan göra nästa gång för att det ska bli bättre. Detta är inte 

allt som krävs för att betvinga blyghet, utan ofta har blyga barn en skev världsbild där de ser 

mycket som ont. Pedagogens uppgift blir att förändra barnets syn på omvärlden genom att se 
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det positiva och på det sättet blir barnet mer positivt själv. Processen är det viktiga och inte 

slutresultatet.  

 

Gren-Landell (2014) illustrerar att man kan ge övningar där barnet ska kunna stå för sina egna 

åsikter, säga nej, be om hjälp och kunna hålla emot påtryckningar från kompisar. Gå inte 

alltid in när barnet hamnar i en konflikt, utan låt barnet sköta det själv om barnet inte tar skada 

av det. Rollspel kan vara ett bra sätt för blyga barn att prova på att ta för sig mer, för att sedan 

testa det i verkligheten, till exempel: fråga om att få vara med i en lek eller starta ett samtal. 

Pedagogen kan pröva en roll där hen spelar blyg så det blir ombytta roller. Låt barnet prata 

och svara själv eftersom de lär sig på det sättet. 

 

I Zimbardos och Radls (1982) blyghets-forskning visar de på att pedagoger bör hjälpa det 

blyga barnet att ta risker och det är bra att veta att det första steget alltid är svårast, för när 

barnet gjort det försvinner en stor del av ångesten, det kan vara exempelvis att säga “hej” högt 

till en människa. Det går lättare nästa gång barnet ska göra någonting som barnet tycker är 

jobbigt, som redan provat att ta en risk och såg, förhoppningsvis, att det gick bra. Författarna 

poängterar att barn blir generellt mindre blyga när det är åldersblandade barngrupper och att 

ett steg i rätt riktning kan vara att blyga barn får umgås med yngre barn än dem själva. 

Observera hur det blyga barnet reagerar när det leker med yngre barn och fråga det yngre 

barnet hur denne upplevde situationen för att sedan berätta det som var positivt till det blyga 

barnet. 
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Metod 

 

I denna del av rapporten redovisas metoden som valts till datainsamlingen. Vi presenterar 

urvalet samt hur vi går tillväga i processen och vi reflekterar kring två av metodens 

problematiker. Kristina Schött, Stina Hållsten, Bodil Moberg och Hans Strand (2015) menar 

att undersökningen av materialet och hur undersökningen har gått till ska visas i kapitlet 

“metod.” I de flesta fall och ämnen är kapitlen i metoden redogörelser för den metod som är 

vald. Metodbeskrivningen innehåller ibland ett avsnitt som handlar om att beskriva ett 

specifikt tillvägagångssätt, för materialets och analysens insamlande.  

 

Metod för datainsamling 

 

I denna studie har vi undersökt hur pedagoger jobbar med blyga barn, och därför valde vi 

intervjuer som metod. Annica Löfdahl, Maria Hjalmarsson och Karin Franzén (2014) betonar 

att det är viktigt att formulera ett syfte innan du åker ut till förskolor för att intervjua 

pedagoger, eftersom syftet står för den röda tråden i rapporten. Bo Johansson och Per Olov 

Svedner (2010) belyser att det finns två vanliga typer av intervjuer: den ena består av att 

samma frågor ställs till alla deltagare, den kallas strukturerad, och den andra, kvalitativ metod 

bygger på att frågorna inte behöver vara lika strikt bestämda, utan bestäms utifrån situationen 

Vi har valt att använda oss av halvstrukturerade intervjuer som innebär att intervjufrågorna är 

bestämda, men vi har också en del av det kvalitativa då vi har ställt följdfrågor för att få bättre 

förståelse av det pedagogerna berättade. Vi valde denna form av intervjuer eftersom det var en 

trygghet att ha frågor att utgå ifrån, men att vi också hade möjlighet att diskutera och ställa 

vidare frågor kring det vi ansåg var extra intressant. Tre av frågorna har vi lånat från boken: 

“Hon sitter ju bara där! Inagerande beteende hos barn och unga” (Ingrid Lund, 2006). 

Intervjufrågorna finns under rubriken ”bilaga 1”. 

 

Urval 

 

Vi valde att intervjua fyra pedagoger – tre förskollärare och en specialpedagog, som alla 

jobbar på olika förskolor i tre olika kommuner i Sverige. En av dem jobbar med alla åldrar, 

två av dem jobbar på en storbarnsavdelning och den sista jobbar i en förskoleklass. Vi valde 

dessa pedagoger för att vi har någon slags relation med dem, för vissa känner vi bra och andra 

är mer en bekantskap. Johansson och Svedner (2010) betonar att personer som forskar måste 

förklara varför de valt de informanter de valt, om informanterna är slumpmässigt valda eller 

om forskarna nyttjat kontakter Vi valde fyra intervjuer med tanke på tidsaspekten och för att 

undvika ett överflöd av material. Jan Trost (2012) beskriver att om det är för många intervjuer 

finns det risk för att materialet blir för stort och svårhanterligt. 

 

Genomförande 
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Två av pedagogerna blev förfrågade muntligt om de ville medverka i en intervju, för att sedan 

bestämma tid via sms, en blev tillfrågad via mejl och den sista via telefon. Vid den första 

kontakten berättade vi vilket syfte vi har med studien och problematiken med ämnet. Vi 

skickade inte ut informationsbrev på grund av att vi är bekanta med alla pedagoger och för att 

vi redan berättat vad intervjun handlar om i stora drag. Intervjuerna var individuella och höll 

till på de olika arbetsplatserna där pedagogerna jobbar. Vi valde att genomföra intervjuerna på 

arbetsplatserna eftersom vissa arbetade när vi utförde dem, och andra hade nyss slutat för 

dagen. Dessutom anser vi att pedagogerna fick behålla sin yrkesroll när vi genomförde 

intervjuerna på deras arbetsplatser. Vi spelade in materialet med hjälp av mobil eller dator på 

grund av att vi ville vara lyhörda för det pedagogerna berättade. Löfdahl, Hjalmarsson och 

Franzén (2014) anser att det är önskvärt att forskaren ska spela in sina intervjuer för att kunna 

lyssna aktivt och ställa följdfrågor, samt att deltagaren slipper ta om vissa saker för att 

forskaren ska hinna skriva. 

 

Material  

 

Materialet vi spelade in innehåller fyra intervjuer som var mellan 25-60 minuter långa. Trots 

skillnaden mellan tiden på intervjuerna, har vi fått ungefär lika mycket användbar information 

från alla informatörer. Vi väljer att hålla alla pedagoger anonyma, genom att kalla dem för 

pedagoger eller pedagogen. 

 

Databearbetning och analysmetod  

 

Vi bearbetade materialet genom att vi först delade upp så vi fick två intervjuer var att 

bearbeta. Vi transkriberade genom att lyssna igenom materialet samtidigt som vi skrev ned 

det som uttalades utifrån intervjufrågorna, vilket gjorde att det blev enklare att sammanfatta 

och sedan jämföra svaren mellan pedagogerna. Material som inte var relevant till studien 

valde vi att inte ta med. Utifrån likheter och skillnader i pedagogernas svar från intervjuerna 

sammanfattade och granskade vi svaren till en enhetlig text, med rubriksystem.  

 

Validitet 

 

Vi använde oss utav samma frågor till alla intervjuer, vilket Johansson och Svedner (2010) 

anser är bra för att få en hög reliabilitet. Vi intervjuade två pedagoger tillsammans och två 

pedagoger var det en av oss som intervjuade, vilket Johansson och Svedner anser kan vara en 

brist med att vara själv vid en intervju. En nödvändig förutsättning för att få det trovärdigt är 

att vi gjort intervjufrågorna utifrån vårt syfte och därför har resultatet gett svar på våra 

frågeställningar, vilket styrks av Johansson och Svedner. Alltså att studien har mätt det den 

ska mäta. I vår uppgift har vi varit två stycken studenter som har undersökt en problematik 

och därför är studien mer trovärdig, jämfört om det skulle ha varit en student. Hela arbetet blir 

trovärdigt eftersom vi har använt oss av relevant litteratur, samt att informatörerna har 

besvarat våra frågeställningar. I princip alla förskolor har en liknande struktur och därför blir 
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denna problematik generell. Därmed finns det en generaliserbarhet i teoretisk eller analytisk 

mening (Kvale 1997). 

 

Etiska aspekter 

 

Det finns fyra krav att ta hänsyn till vid forskning, enligt Vetenskapsrådet (2002). I vår studie 

är det människor inblandade och därför krävs det att vi tar hänsyn till alla fyra kraven som är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi 

informerade informatörerna om de forskningsetiska principerna i början av intervjun och även 

att samtalet skulle spelas in. Pedagogerna blev informerade om informationskravet som 

innebär att det är frivilligt och att de har rätt att avbryta när de vill, samt att vi informerade om 

vårt syfte med studien. Samtyckeskravet beaktades genom att pedagogerna blev informerade 

om rätten över sin egen medverkan, och att de har rätt till att avstå intervjun. Pedagogerna 

blev informerade om att de var anonyma och att deras personuppgifter inte kan tas del av från 

obehöriga, vilket konfidentialitetskravet står för. Vi tog hänsyn till nyttjandekravet genom att 

pedagogerna blev informerade om att intervjuns innehåll inte kommer användas till något 

annat än denna studie. Materialet i denna undersökning kommer bevaras, så att ingen annan 

än oss har tillgång till det och det material som vi får in från intervjuerna och använder oss av 

kommer dessutom inte någon annan att ta del av, då de raderas efter examensarbetets 

godkännande. Vi tog stöd från Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) som beskriver att en 

person som forskar får inte spara inspelade intervjuer eller anteckningar, utan dessa måste 

raderas när examensarbetet är godkänt för att ingen obehörig ska kunna ta del av det.  

 

Diskussion över metoden 

 

Två av förskollärarna ville ha intervjufrågorna i förväg, vilket vi svarade nej på eftersom 

intervjuer med spontana svar ger ärliga svar. Om de får intervjufrågorna i förväg har de tid att 

svara utförligt på alla frågor, och de hinner reflektera kring alla frågor utan stress. Vi tänker 

att vissa kan skriva det som vi vill höra, och det som uttrycker sig vara ”en bra pedagog”, men 

vi vill ha sanningen och därför väljer vi att utföra intervjuer med spontana svar. Löfdahl, 

Hjalmarsson och Franzén (2014) poängterar att metoder i ett forskningsarbete utgår ofta från 

vuxnas perspektiv och detta är ett problem eftersom resultatet endast innefattar vuxnas tankar 

och erfarenheter istället för att gå utefter barnens perspektiv. Vi anser att detta är viktigt att 

tänka på, men vi har inte möjlighet att gå utifrån barns perspektiv eftersom vårt syfte riktar in 

sig på pedagogers arbete med blyga barn. Det skulle vara intressant att observera pedagoger i 

en förskole-vardag där det finns blyga barn, men för att göra det måste vi berätta vad vi ska 

göra och då blir det inte en trovärdig observation. Pedagogerna vet vad vi ska kolla efter och 

kan därför tänka på hur det blyga barnet bör bli bemött, då vi egentligen vill se verkligheten, 

hur pedagoger förhåller sig till blyga barn.  
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Resultat 

 

Pedagogernas syn på blyga barn 

 

Två av pedagogerna uppgav att blyga barn inte är med inom ramen för barn i behov av 

särskilt stöd. Den ena anser vidare att barn i behov av särskilt stöd endast är barn där 

pedagoger har sökt resurser eller gjort en handlingsplan, alltså oftast inte blyga barn. En av 

pedagogerna antog att vårt arbete handlade om barn med diagnoser där barnet blir blygt på 

grund av sin diagnos, eftersom vi har med barn i behov av särskilt stöd i rubriken, medan de 

andra två pedagogerna anser att blyga barn tillhör begreppet barn i behov av särskilt stöd. Alla 

pedagoger framställer ett blygt barn som drar sig för att prata mycket, och gärna ställer sig på 

sidan och känner av situationen. Två av pedagogerna beskriver ett blygt barn som 

svårdefinierad, där ena pedagogen påpekar att det även kan vara en tolkningsfråga där det 

finns olika syner på ett blygt barn. Två av pedagogerna nämner begreppet avvaktande som de 

beskriver som ett barn som ställer sig på sidan, inte tar den första kontakten och väntar in. En 

pedagog anser att ett blygt barn främst är en tjej (generellt) eftersom tjejer förväntas att ta 

mindre plats jämfört med pojkar.  

 

      En av pedagogerna anser att blyghet inte är ett personlighetsdrag. Hon menar dock att 

pedagoger som tror att blyghet kommer från personligheten inte kommer bry sig om detta 

problem, just för att personlighetsdrag inte behöver ändras. Hon tänker att vi inte kan veta hur 

en individ kommer att utvecklas, för om ett barn föds blyg behöver barnet inte vara blyg för 

resten av sitt liv om han eller hon får rätt stöd. Det är vår viktigaste uppgift på en förskola och 

som pedagog att ge extra stöd till barn som behöver det för att barnen inte ska få olika 

etiketter på sig, förklarar hon. En annan pedagog håller med om att pedagoger inte ska kalla 

barnet blygt, och påstår att det är bättre att sätta andra känslor i fokus, exempelvis: tycker du 

det känns jobbigt när…?, Får du ont i magen när…?, Blir du rädd när…?. De i arbetslaget 

benämner blygheten på andra sätt och kan genom det hjälpa barnet. Pedagoger får vara 

uppmärksamma att kolla vad detta barn har med sig och hon tror att det oftast beror på 

personlighetsdrag, men att det också kan finnas yttre omständigheter som gör detta barn blygt.  

Pedagoger måste finnas där för att stödja detta barn, eftersom barnet kan ha varit med om 

motgångar i sitt liv som gjort han eller hon blyg, exempelvis hört saker från sina kompisar, 

som gjort att detta barn håller sig undan för att slippa bli behandlad dåligt. Då måste de jobba 

med det på en gång, men om det däremot är ett personlighetsdrag får de diskutera hur de bör 

förhålla sig till det i vardagen, beskriver hon.  

 

Alla pedagoger uppger att de pratar i arbetslaget om blyga barn mer eller mindre generellt och 

kontinuerligt. En pedagog tycker det är viktigt att alla i arbetslaget är på samma plan och att 

arbetslaget har samma människosyn, för annars blir det svårt, och han uttrycker att:  

“Då bli man lite barnens försvarsadvokater.” En annan pedagog anser att det är viktigt att 

prata i arbetslaget om vad ett blygt barn väcker för slags känslor hos varje pedagog. Någon i 

arbetslaget kan känna att han eller hon blir irriterad på det här barnet och varför det känns på 

det viset: då måste den pedagogen jobba med det. En annan i arbetslaget kan säga att han eller 
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hon brinner för det här barnet och blyga barn generellt, och vill därför gärna få mer ansvar 

över barnet. Det är viktigt att alla i arbetslaget är ärliga, för barn väcker olika känslor hos dig, 

precis som vuxna också gör. Hon diskuterar också om arbetslaget där pedagogerna kan läsa in 

och tolka olika, exempelvis kan en pedagog tycka att barnet behöver utmanas mer, samtidigt 

som en annan pedagog tycker att de inte ska ställa för höga krav på barnet eftersom det är ett 

personlighetsdrag. En tredje pedagog berättar att de har något som heter barnhälsovård, där 

hon åker ut två gånger/termin för att träffa arbetslagen där de pratar om barn som arbetslagen 

behöver hjälp med. Det är viktigt att identifiera och analysera: vad är det vi pedagoger ser? 

 

Pedagogers anpassning till blyga barn 

 

Två av pedagogerna belyser att det är viktigt med ansvarsbarn, där den ena fortsätter med att 

påpeka att den som har ansvar för avvaktande barn får se till att dessa får vara mer i 

smågrupper för att våga ta för sig. Den andra antyder vidare att exempelvis vid utevistelse 

underlättar det om en specifik pedagog följer med det här barnet ut, eftersom alla barn inte har 

behovet att ha samma, nära kontakt med alla pedagoger. Den stund det krävs för det här 

barnet att bli tryggt ska tillgodoses i den mån det går, och det gäller att vara flexibel, påpekar 

hon. 

 

En generell åsikt från alla pedagoger gentemot blyga barn är att de anser att det är av största 

vikt att se och anpassa sig efter alla barn, samt ha en medvetenhet om att alla barn är olika. En 

pedagog uttrycker: “Vi är olika och det ska få vara så”. En annan beskriver att det finns 

pedagoger som inte ser alla barn, men att det förhoppningsvis finns någon annan i arbetslaget 

som har fångat upp individen. En viktig faktor enligt en av pedagogerna för ett blygt barn är 

att även familj, kompisar och miljön hjälper till att stödja.  

 

Verksamhetens påverkan 

 

Upplevelsen av och som pedagog 

 

Två av pedagogerna poängterar att förutfattade meningar kan vara farligt, på det sätt att vuxna 

i barnets närhet tror att barnet är blyg fast barnet själv inte upplever sig sådan. Den ena anser 

att det är viktigt att vara lyhörd, för om ett barn är blyg och försiktig kanske hon eller han 

trivs med det och uttrycker: “ Jag tror inte man ska göra ett för stort problem av blyga barn”. 

Hon fortsätter med att förklara att pedagoger inte får överföra sina egna känslor till det blyga 

barnet, för om exempelvis en pedagog var blyg som liten och mådde dåligt av det, kan 

pedagogen anta att det blyga barnet också mår dåligt. Under de första 5-10 åren som en av 

pedagogerna jobbade hade hennes arbetslag ett barn som aldrig ville delta, speciellt inte vid 

samlingen där barnet var väldigt iakttagande. Det kändes som att detta barn inte var en del av 

gruppens gemenskap, förklarar hon, men föräldrarna berättade att de fick höra massor av 

barnens förskole-vardag hemma. Barnet kunde alla sånger, berättade vad de pratat om, samt 

att barnet tog åt sig de lekar som förekom på förskolan och lekte dessa hemma. Pedagogen 

berättar att hon aldrig glömmer detta och det har gett henne en ny syn på hur iakttagande barn 

kan ta in information och att de också lär sig. En annan pedagog förklarar att barn väljer ofta 
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sin egen pedagog som det känner sig trygg med från början och anser att det bör få vara på det 

viset, eftersom anknytning är otroligt viktigt för barn i nya sociala sammanhang. 

 

“Kom, nu ska jag hjälpa dig!” Detta hoppas en pedagog att de blyga barnen ska tänka om 

henne som pedagog, att hon finns där, för att stötta dem i en situation där de behöver extra 

stöd. Hon beskriver att hon vill ge barnen känslan av att de ska vara trygga med henne. 

Pedagogen berättar om en situation där ett barn ville klättra men inte vågade och därför 

hjälpte hon detta barn genom att hålla om det. Efter tredje gången barnet provade att klättra 

lyste ansiktet upp av glädje och barnet vågade göra mer och mer själv. Det är viktigt att prata 

om det som hände, berättar pedagogen och förklarar att pedagoger kan ställa frågor angående 

situationen: ”hur kändes det när jag höll om dig när du skulle klättra? Skulle du kunna tänka 

dig att göra om det?”. Hon vill att barn ska utmanas och pröva det som de är osäkra på, istället 

för att låta dem vara. Tre av pedagogerna uttrycker en önskan om att visa barnen att de är 

närvarande genom att stötta när det behövs och att de kan inge ett förtroende för barnet. Den 

ena anser att det är viktigt att låta barnet komma till dig, samtidigt som det är betydelsefullt 

med ett bra bemötande från pedagogerna. Hon belyser vidare att det är viktigt att pedagoger 

har kunskap om blyga barn, och en annan beskriver att pedagoger bör veta att det finns blyga 

barn och att de hjälper till att stärka dem. En annan pedagog önskar att det skulle varit mindre 

barngrupper så att blyga barn fick bli mer synliga. Hon belyser att samhället generellt inte är 

där just nu, men det är hennes önskan för det skulle vara fantastiskt bra för alla barn, oavsett 

hur barnet är.  

 

Positiv och negativ påverkan i verksamheten 

 

”Ja, det är en sådan där sak vi funderar fram och tillbaka hela tiden”, svarar en av 

pedagogerna på frågan om hur de planerar verksamheten för att det ska passa alla barn, 

inklusive blyga barn. Hon fortsätter med att förklara att det är svårt att individanpassa 

verksamheten, speciellt med många barn i samma grupp. I en stor grupp märker pedagoger 

tidigt vilka barn som är försiktiga och inte vill stå i centrum, och det är viktigt att dessa barn 

också får komma till tals, exempelvis vid situationer där det är mindre människor omkring. En 

annan pedagog börjar med att berätta att många förskolor anpassar efter åldersindelat, vilket 

gör att barnen flyttar mellan avdelningar, och gör att barnen hamnar i nya grupper. Då gäller 

det att inte tappa bort barnen som bara flyter med. Utifrån organisering gäller det att se sin 

grupp, att känna barnen, och veta var man ska lägga ribban. Fortsättningsvis påpekar 

pedagogen att just kunskapen om att alla ska få synas, ska ligga till grund om hur pedagoger 

planerar upp dagen. Vi försöker planera utifrån grupper där barnen utmanas från där de är. 

Samtidigt tänker hon att om ett barn endast vill umgås med ett annat specifikt barn, är det 

pedagogens uppdrag som vuxen att försöka underlätta, visa och följa med och stötta. En tredje 

pedagog belyser vidare att det är viktigt med en “vi”-känsla i barngruppen där de känner sig 

trygga med varandra och har roligt. Det är viktigt att se det enskilda barnet, men att alla dessa 

barn samtidigt är i en gemensam grupp.  

 

Något som tre av pedagogerna poängterar är upplevelsen av otillräcklighet - att inte hinna 

med, som är en av de största svårigheterna i den dagliga verksamheten, när det gäller blyga 
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barn. En av dessa pedagogen påpekar att något som inte gynnar varken blyga barn, barn i 

behov av särskilt stöd eller andra barn är stora grupper och för lite personal. En annan 

pedagog tycker vidare att det är svårt att se alla barn utifrån situationer och sammanhang, men 

poängterar ändå att pedagoger oftast ser de barn som står utanför. En tredje pedagog tycker 

det är svårt att tolka och förstå varför ett barn är blyg, samt hur arbetslaget ska utmana detta 

barn. 

 

Pedagogerna har relativt olika syn på barngruppens positiva inverkan på blyga barn. Två av 

pedagogerna anser att barnen får möjlighet att träna sig socialt. “En barngrupp har positiv 

inverkan på allt”, säger en av pedagogerna där hon anser att det är i barngruppen barnen får 

lära sig det sociala samspelet, bl.a turtagande, hur de ska kommunicera med varandra, 

konfliktlösning och hur en ska bemöta andra på ett bra sätt. En annan pedagog belyser mindre 

grupper som något viktigt och användbart, medan en tredje pedagog betonar att det är 

betydelsefullt som pedagog att veta att jag som pedagog är viktigast. Det handlar om att hinna 

se, och fråga upp om hur det kändes vid en viss situation. Hon påpekar att förskolan förväntar 

sig ganska mycket av barnen, men frågan är om förskolan lägger vikt vid att fråga hur barnen 

upplevde det. En av pedagogerna poängterar att om en barngrupp har arbetat mycket med 

likabehandlingsplanen blir den gruppen medvetna om hur de beter sig mot varandra, där de lär 

sig att stödja och uppmuntra varandra. 

 

En av pedagogerna vill tänka att en barngrupp endast ger positiva sidor i verksamheten och att 

det är pedagogernas uppgift att uppfylla det. Hon tänker inte att barngruppen är något negativt 

för ett blygt barn, men hon påpekar att de finns de som säger att barn utvecklas mer i en liten 

grupp där de kan vara sig själva. Om det är en för stor barngrupp med trånga lokaler, är det 

vår uppgift som pedagoger att fördela utrymmet till barnet, för att de ska få tillfredsställa sina 

behov. En annan pedagog anser att det har stor inverkan om många barn som tar mycket plats, 

för då räcker inte pedagogerna till. Risken blir att de barn som kräver mycket gör att de 

tillbakadragna barnen inte får den uppmärksamhet de behöver, och då gäller det att pedagoger 

är medvetna om det.  

 

Resurser och arbetet med blyga barn 

 

Två av pedagogerna uttrycker att resurserna i förskolan är väldigt begränsade, där den ena 

betonar att det gäller att byta plats på personal i arbetslagen vid behov för att det ska bli en bra 

verksamhet. En annan pedagog anser att de blyga barnen inte får lika mycket stöd som andra 

barn i behov av särskilt stöd, vilket en av de andra pedagogerna håller med om och som 

beskriver att en vanlig diskussion är att vi alltid ger extra stöd åt de utåtagerande barnen och 

att de blyga barnen blir osynliga. Det beror på att vi som pedagoger måste stödja de 

utåtagerande barnen först eftersom de inte bara skadar sig själva, utan även ofta andra barn. 

Hon påpekar att det som spelar roll är pedagogers förhållningssätt, kunskaper och färdigheter 

som de ska använda sig av. Det är inte säkert att arbetslag får någon extra personal, utan 

arbetslagen får nyttja förskolepedagogiken. 
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      Konkret arbete med blyga barn 

    

      En pedagog förklarar att i vissa fall kan det vara en god idé att para ihop olika konstellationer 

i barngruppen, exempelvis ett blygt barn tillsammans med ett barn som gärna pratar mycket, 

för att de ska kunna ge och ta utav varandras personlighetsdrag. Avslutningsvis säger hon att 

detta gör pedagogen för att det handlar om att utmana barnen i de rätta sammanhangen. Dock 

anser en annan pedagog att detta inte är en bra idé. Det går inte att para ihop ett blygt barn 

med ett annat barn som kommer ta all plats själv. Pedagoger ska försöka hitta ett barn som är 

drivande i leken men som ändå kan ge det blyga barnet plats i leken, genom att bjuda in det 

barnet till att få en roll eller säga sin åsikt. Där måste pedagoger observera och se vem som 

skulle kunna förstärka det positiva med det här barnet, förklarar hon. Alla barn trivs inte med 

varandra och därför måste vi vara observanta för att se om det funkar eller inte. 

 

En av pedagogerna beskriver att de vid många tillfällen haft “våga-tema”, som är väldigt olika 

för alla barn. I slutet av temat kan ett barn läsa en hel saga för en stor grupp medan ett blygt 

barn kanske vågar visa upp sin teckning i stor grupp, och talar om vilken färg han eller hon 

använt. Pedagoger kan göra detta tema på roliga sätt, exempelvis att fiska uppdrag i våga-

lådan, där det kan stå exempelvis: stå på ett ben, spring fem varv runt mattan, krama 

kompisen närmast dig. Nästan alla barn tycker om detta och de tänker inte på att de är i 

centrum för att de tycker uppdragen är roliga att utföra. De i arbetslaget brukar även kunna 

locka de blyga barnen, genom att de får göra det på ett lustfyllt sätt. Om de inte fixar det 

första gången kan en pedagog ställa sig upp och det blir två stycken och genom det får barnet 

inte all uppmärksamhet på sig. Det finns otroligt många roliga och lustfyllda sätt som 

pedagoger kan använda för att barn ska våga mer, och barnen behöver inte känna sig 

ensamma, för alla andra i gruppen gör det också, förklarar hon. En annan pedagog tar upp att 

kroppsspråket, ögonkontakt och tecken som stöd är bra hjälpmedel för att på avstånd kunna 

kommunicera med blyga barn. Pedagogen kan använda sig utav dokumentation för att 

dokumentera vecka för vecka och tänka vilka förändringar som har uppstått, samt vad 

arbetslaget har gjort som har varit lyckat för detta barns självständighetsutveckling. 
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Analysdiskussion och slutsatser 

 

Pedagogers förhållningssätt 
 

Två av pedagogerna anser att de som arbetar i förskolan inte ska benämna blyga barn för 

blyga, där en av pedagogerna tänker att vi på förskolan inte vet utvecklingen av barnet, alltså 

att barnet inte behöver vara blygt hela sitt liv. Hon tycker att den viktigaste uppgiften i 

förskolan är att pedagoger ska ge extra stöd till barn som är i behov av det, för att de inte ska 

få olika etiketter på sig. Både Gren-Landell (2014) och Zimbardo och Radl (1982) visar i sin 

forskning att pedagoger bör avstå med att ge barnet beteckningen blyg. Det är också farligt att 

kalla barnet för blygt, både i samtal och inför andra för då vet barnet att de vuxna förväntar 

sig att barnet ska vara blyg och blir då mer blygt än innan. Vi håller med pedagogerna och 

författarna angående att inte benämna blyga barn för blyga, men vi kan ändå inte bortse från 

att någonting måste benämnas, för i annat fall förblir det tysta problemet tyst. Vi har själva 

blivit kallade blyga som barn och upplevde det som negativt, och vi kände oss sämre än 

barnen som var framåt och de som vågade ta för sig mer, vilket gjorde att det blev värre. Vi 

har alltid haft känslan av att det är sämre att vara blyg, och därför vill vi ge positiva 

upplevelser till barn som vi ska jobba med i framtiden och visa att barnet är värdefull precis 

som han eller hon är.  

 

En av pedagogerna påpekar att det är bättre att sätta andra känslor i fokus exempelvis: tycker 

du det känns jobbigt när…? Får du ont i magen när…? Blir du rädd när…?. I hennes arbetslag 

benämner de blygheten på andra sätt och kan genom det hjälpa barnet. Williams och Pramling 

Samuelsson (2000) tar upp att pedagogen i deras studie delade in barngruppen i blyga och mer 

pratsamma barn. Pedagogen anpassade sina frågor utifrån individernas personligheter, där hon 

styrde de blyga barnen till rätt svar, och de mer pratglada barnen fick tänka mycket själva. 

Pedagogens roll är betydande i kommunikationen och samverkan barnen emellan, men om 

pedagogen förhåller sig till barnens egenskaper ändras ingenting jämfört med i stor grupp. Vi 

poängterar att det kan vara både positivt och negativt beroende på hur pedagogen ställer 

frågor till barnet. Vi anser att om pedagogen ställer ledande frågor är det negativt, eftersom de 

förväntar sig ett visst svar från barnet och barnet säger det som han eller hon tror att 

pedagogen vill höra och får inte möjlighet till att uttrycka sig. Positivt kan vara om barnen har 

svårt att sätta ord på sina känslor och behöver stöd i det. Vi tänker att förslagsvis kan 

pedagoger ställa mer öppna frågor utifrån individens förutsättningar, exempelvis: Hur känns 

det när du…? Vad tänker du när…?. Detta är något vi kommer ha i åtanke när vi jobbar med 

blyga barn i framtiden: bara för att barn är blyga kan vi inte minimera deras talutrymme, för 

att vi kanske tror att barnen inte vill prata eller inte är i behov av det. Istället ska vi ge blyga 

barn möjligheter till att våga prata och ta för sig i samtal där de känner sig bekväma.  

 

En av pedagogerna tycker det är viktigt att alla i arbetslaget är på samma plan och att 

arbetslaget har samma människosyn, för annars blir det svårt att samarbeta med varandra. En 

annan pedagog ger ett exempel på att de som arbetar i förskolan kan ha olika åsikter: en 

pedagog kan tycka att ett blygt barn behöver utmanas mer, samtidigt som en annan inte tycker 
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att de ska ställa för höga krav på barnet eftersom det är ett personlighetsdrag. Bergquist m.fl. 

(2003) påpekar att det är extra viktigt att reflektera kring ens egen människosyn, vad en har 

för föreställningar och värderingar när det handlar om människor som avviker från normen. 

Det kan vara människor med både synliga och osynliga problem. Vi anser att det är viktigt 

med liknande människosyn, och att det är en förutsättning för att kunna sträva mot samma 

mål i vårt framtida yrke. Samtidigt är det inget vi kan bestämma eftersom människor är olika, 

och även personal bör få vara det. Vi tycker det är betydelsefullt att reflektera kring vilken 

människosyn pedagoger har gentemot barn som avviker från normen, framförallt blyga barn 

som är osynliga. När det handlar om verksamheten anser vi att pedagogers olika 

förhållningssätt kan vara positivt, för att få nya perspektiv och genom det utveckla 

pedagogiken.  

 

Två av pedagogerna poängterar att förutfattade meningar kan vara farligt, på det sätt att vuxna 

i barnets närhet tror att barnet är blyg fast barnet själv inte upplever sig sådan. En av 

pedagogerna uttrycker att: “jag tror inte man ska göra ett för stort problem av blyga barn”. 

Andrea L Spooner, Mary Ann Evans och Renata Santos (2005) som visar i sin forskning att 

blyghet ofta skiljer sig från barns egen uppfattning, till skillnad från hur föräldrar och 

pedagoger uppfattar dem. Barnen ansåg sig vara mer blyga än vad pedagoger och föräldrar 

gjorde. Barnen hade lägre tro på sina kunskaper och lägre självkänsla i de fall där deras 

blyghet inte uppmärksammades. Då barnets personliga upplevelser kolliderar med vuxnas 

förväntningar, bidrar det till att deras självkänsla inte utvecklas och de känner sig 

otillräckliga. Vi anser att förutfattade meningar både kan vara positivt, och negativt. Positivt 

för att pedagoger eventuellt kan se hur ett barn är, och negativt för att de tar för givet att 

barnet är blygt. Vi håller med om att pedagoger inte ska göra ett för stort problem av blyga 

barn, för att det kanske inte behöver vara ett problem, men samtidigt är det bra att vara 

medveten om att blyga barn kan behöva stöd och bör i så fall få det. Vi tycker det är värre om 

ett barn är mer blyg än vad pedagoger uppfattar, eller om de inte har sett att barnet är blygt 

jämfört med om pedagoger uppfattar barnet som mer blygt än vad han eller hon är. Det beror 

på grund av att vi tycker att det är absolut viktigast att barnet blir sedd, men om pedagogen 

inte har uppmärksammat barnets blyghet ser han eller hon inte en viktig del av barnet som 

antingen är tillfällig eller varaktig. 

 

En av pedagogerna anser att de blyga barnen inte får lika mycket stöd som andra barn i behov 

av särskilt stöd, vilket en annan pedagog håller med om som beskriver att en vanlig 

diskussion är att vi alltid ger extra stöd åt de utåtagerande barnen och att de blyga barnen blir 

osynliga. Det beror på att vi måste stödja de utåtagerande barnen först eftersom de inte bara 

skadar sig själva, utan även ofta andra barn. Gren-Landell (2014) påpekar att hon ofta får höra 

från pedagoger att barn med en inagerande problematik inte är något som tas upp under deras 

utbildning. Det leder till att pedagogerna blir osäkra på hur de ska bemöta dessa barn och är 

rädda för att det ska bli värre för barnet om de agerar. Det blir bara bättre om pedagoger 

agerar, för då kan de ge barnet möjlighet till en bra skolgång och en ljus framtid. Det krävs att 

pedagogen har kunskap om rädsla, oro och ångest. Vi instämmer i pedagogernas åsikter, där 

det är viktigt att ta de utåtagerande barnen först eftersom de kan bli fysiska. Däremot kan 

pedagogerna dela upp sig, att en tar mer ansvar för de blyga barnen och en tar mer ansvar för 
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de utåtagerande barnen, för alla barn ska få stöd när de behöver. Utåtagerande barn får ta ut 

sin frustration medan blyga barn har allt inom sig, vilket vi tror är minst lika jobbigt om inte 

värre, i alla fall i ett längre perspektiv. Vi tänker att det kan bero på att pedagoger inte har bra 

kunskaper om blyga barn, utan bättre kunskaper om utåtagerande barn vilken kan göra att de 

ger de barnen stöd först. 

 

Konkret arbete med blyga barn 

 

En pedagog förklarar att i vissa fall kan det vara en god idé att para ihop olika konstellationer 

i barngruppen, exempelvis ett blygt barn med ett barn som gärna pratar mycket för att de ska 

kunna ge och ta utav varandras personlighetsdrag. Avslutningsvis säger hon att detta gör 

pedagogen för att det handlar om att utmana barnen i de rätta sammanhangen. En annan 

pedagog anser att detta inte är en bra idé. Det går inte att para ihop ett blygt barn med ett 

annat barn som kommer ta all plats själv. Pedagoger ska försöka hitta ett barn som är drivande 

i leken men som ändå kan ge det blyga barnet plats i leken, genom att bjuda in det barnet till 

att få en roll eller säga sin åsikt. Där måste pedagoger observera och se vem som skulle kunna 

förstärka det positiva med det här barnet, förklarar hon. Alla barn trivs inte med varandra och 

därför måste vi vara observanta för att se om det funkar eller inte. Zimbardo och Radl (1982) 

anser att ett steg i rätt riktning kan vara att blyga barn får umgås med yngre barn än dem 

själva. Pedagoger bör observera hur det blyga barnet reagerar när det leker med yngre barn 

och fråga det yngre barnet hur denne upplevde situationen för att sedan berätta det som var 

positivt till det blyga barnet. Fördelen enligt oss med att para ihop ett blygt barn och ett barn 

som gärna pratar mycket kan vara som ena pedagogen förklarar, att kunna dela med sig av 

varandras personligheter och få nya perspektiv som andra barn ser det. Vi vill påpeka att 

likaväl som vi vuxna inte alltid kommer överens med andra vuxna och människor, så gör inte 

barn heller det. Vilket är viktigt att tänka på, att man inte “tvingar på” barnen nya relationer. 

Vi anser att det kan vara minst lika viktigt att pedagoger tänker på att blanda barn i olika 

åldrar, för att barn ska bli trygga i att vara med alla åldrar. 

 

En av pedagogerna beskriver att de vid många tillfällen haft “våga-tema”, som är väldigt olika 

för alla barn. I slutet av temat kan ett blygt barn kanske våga visa upp sin teckning i stor 

grupp, och talar om vilken färg han eller hon använt. Pedagoger kan göra detta tema på roliga 

sätt, exempelvis att fiska uppdrag i våga-lådan, där det kan stå till exempel: stå på ett ben, 

spring fem varv runt mattan, krama kompisen närmast dig. Nästan alla barn tycker om detta 

och de tänker inte på att de är i centrum för att de tycker uppdragen är roliga att utföra. 

Barnen behöver inte känna sig ensamma, för alla andra i gruppen gör det också, förklarar hon. 

Zimbardos och Radls (1982) blyghets-forskning visar att pedagoger bör hjälpa det blyga 

barnet att ta risker, det kan vara till exempel att säga “hej” högt till en människa. Det går 

lättare nästa gång barnet ska göra någonting som han eller hon tycker är jobbigt, som provat 

att ta en risk och såg (förhoppningsvis) att det gick bra. Gren-Landell (2014) poängterar att 

tysta barn inte ska göras om till pratsamma, utåtriktade barn och utåtriktade barn ska inte 

börja vara tystlåtna. Skolan behöver se barnet som den individ den är och skapa bästa möjliga 

förutsättning för en bra skolgång för alla. Vi anser att blyga barn bör uppmuntras till att prova, 

men pedagoger får inte ändra på barnets personlighetsdrag, om blygheten beror på det. Det är 
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viktigt att känna av barnets vilja till att prova och anpassa efter det. Vi tycker det är bra om 

pedagoger utmanar det blyga barnet, för barnet kommer utvecklas och våga prova nya saker. 

Våga-temat som en av pedagogerna tar upp är ett väldigt användbart, konkret tips som vi 

kommer vilja använda oss utav i framtiden. Det känns bra för att det inte endast är de blyga 

barnen som utför uppdragen, vilket gör att fokusen inte blir på dem utan på miljön och alla 

barn generellt.  

 

En av pedagogerna uttrycker att pedagoger kan använda sig utav dokumentation för att 

dokumentera vecka för vecka och tänka vilka förändringar som har uppstått, samt vad 

arbetslaget har gjort som har varit lyckat för detta barns självständighetsutveckling. Björck-

Åkessons (2009) forskning visar att pedagogisk dokumentation handlar om den fysiska 

miljöns betydelse för lärande och utveckling. Den används som underlag för att se vilka 

processer som finns i förskolan samt för att granska kvalitén i verksamheten. Pedagogisk 

dokumentation används för att kontrollera verksamheten i syfte att göra barnens lärande 

synligt och detta verktyg kan pedagoger använda för att se vilka barn som behöver extra stöd i 

förskolan, både kortvarigt och bestående. Detta är bra påstår vi, för att dokumentation 

tydliggör utvecklingsprocessen och vi tycker att pedagoger ska använda sig mer av detta 

arbetssätt. Det är ett bra verktyg för att synliggöra alla individer, men framförallt se vad blyga 

barn behöver för stöd. Samtidigt är det lätt att lägga problemet på barnet när vi egentligen ska 

bedöma verksamheten i miljön och vårt förhållningssätt. Fokusen ska ligga på hur vi kan 

förändra vårt bemötande gentemot barnet, samt hur vi kan utveckla miljön för barnets bästa.   

 

En generell åsikt från alla pedagoger gentemot blyga barn är att de anser att det är av största 

vikt att se och anpassa sig efter alla barn, samt ha en medvetenhet om att alla barn är olika. 

Nilholm (2012) anser att förskolans och skolans mest betydelsefulla uppgift är arbetet med 

barn och elever som av olika anledningar befinner sig i svårigheter. Barn och elevers förskole- 

och skoltid får inte bli till negativa erfarenheter. Gren-Landell (2014) visar i sin forskning att 

många skolbarn känner sig bortglömda och osynliggjorda på grund av sin blyghet. Som 

pedagog är det ofta svårt att veta hur man ska förhålla sig till barn som är blyga, eftersom de 

ger tecken på att de inte vill vara synliga. Ger man då som pedagog inte uppmärksamhet 

indikerar man att de inte vill bli sedda, både tillbaka till dem och till resten av barngruppen. 

Vilket bidrar till att barnet känner att han eller hon inte har något att bidra med, och inte kan. 

Osäkerheten och deras oro håller dem samtidigt tillbaka, och därför är det av största vikt att 

lärare låter dem bli sedda. Vi tycker också att det är av största vikt att barn och elevers 

förskole- och skolgång blir positiv, men vi tror inte att alla barn och elevers upplevelser i 

förskola och skola är positiva, för att många pedagoger inte vet hur blyga barn ska bemötas. 

 

Slutsatser 

 

      Som slutsats vill vi poängtera att vi tror att pedagoger gör sitt yttersta för att se alla barn, 

dessvärre förmodar vi att detta inte är verkligheten, och att alla barn inte får det stöd de 

behöver. Följden blir att de blyga barnen blir ett tyst problem, just för att pedagoger inte ser 

det som ett problem. En av de viktigaste faktorerna som vi har fått fram i denna studie är att 

pedagoger bör vara uppmärksamma och se varje barn där det är. Det är viktigt att pedagoger 
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inte har förutfattade meningar om barnets mående av att vara blyg, utan observerar och 

reflekterar kring barnets vardagssituationer. Den andra faktorn som är betydelsefull är att 

anpassa verksamheten och sitt förhållningssätt gentemot blyga barn. Där det kan handla om 

att göra mindre grupper, ge ansvar åt en pedagog som barnet känner sig trygg med samt 

utveckla miljön kring barnet. Den sista och minst lika viktiga faktorn är att vara positiv till att 

utmana på olika sätt, utifrån det blyga barnets förutsättningar. Det kan vara att uppmuntra 

barnet till att prova saker som han eller hon är osäkra på.  

 

Vidare forskning 

 

De pedagoger vi har intervjuat anser sig se alla barn, och även blyga barn. Enligt forskningen 

framställs det däremot en annan bild av verkligheten, där vi insett att det är svårt att vara 

pedagog. Vi undrar om dagens pedagoger blundar för problemet eller om de omedvetet tror 

att de ser de blyga barnen. Något som skulle kunna vara intressant att fortsätta forska om, är 

hur det tysta problemet kan synliggöras i förskolan. Det tysta problemet innebär att barnen är 

tysta, alltså blyga, och därför ser inte pedagoger detta som ett synligt problem.  
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Bilaga   

 

Intervjufrågor 

 

 Hur beskriver du ett blygt barn? 

 Vad tänker ni kring uppdraget gentemot dessa barn? (läroplan) 

 Hur upplever du dig själv som pedagog i förhållande till blyga barn? (Lund, 2006) 

 Hur tror du att de barn som har detta beteende upplever dig som pedagog? (Lund, 

2006) 

 

 Har ni en öppen diskussion om problemet blyga barn? 

 Hur planerar ni verksamheten så att det passar alla barn, inklusive blyga barn? 

 Vad anser du att barngruppen har för positiv inverkan för dessa barn? 

 Vad anser du att barngruppen har för negativ inverkan på dessa barn? 

 Vad upplever du som de största svårigheterna i den dagliga verksamheten när det 

gäller dessa barn? (Lund, 2006) 

 

 Hur tycker du att resurserna fördelas för blyga barn gentemot andra barn i behov av 

särskilt stöd? 

 Hur tänker ni kring arbetsfördelningen gällande dessa barn? 

 Hur känner ni kring de stöd och resurser ni får: 

- Av förskolechefen? 

- Specialpedagogen? 

- Psykologer/kuratorer? 

 Hur jobbar ni med blyga barn? 

 Hur skulle ni vilja jobba med blyga barn?  

- Förbättringar i framtiden?  

 

 

 

 


