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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vad barnskötare och förskollärare har för uppfattning om 

blyghet hos förskolebarn samt hur de upplever att arbeta med blyga barns sociala utveckling. 

Studien utgår från ett fenomenografiskt perspektiv som syftar till att finna variationer i 

beskrivningar av fenomenen blyghet och social utveckling. Studiens empiri är insamlad från 

kvalitativa intervjuer från de två yrkeskategorierna inom förskolan. En intervjuguide har utformats 

som stöd under intervjuerna och studiens resultat och analys har skiljts mellan barnskötare och 

förskollärares utsagor. Resultatet har analyserats utifrån 23 kategorier, enligt den fenomenografiska 

ansatsen, där huvudkategorierna är blyghet och social kompetens. I resultatet framgick likheter och 

skillnader i barnskötare och förskollärares beskrivningar av fenomenen. En likhet vi kunde finna 

var att både barnskötarna och förskollärarna anser att blyga barn generellt är barn som är mer 

tillbakadragna och försiktiga i nya situationer. Vi fann en skillnad i yrkeskategoriernas uppfattningar 

om vad blyghet är där förskollärarna beskriver blyghet som ett personlighetsdrag och vi upplever 

att barnskötarna beskriver blyghet som ett beteende. 

Barnskötarna och förskollärarnas uppfattningar av arbetet med blyga barns sociala utveckling 

skiljer sig där de beskriver olika önskvärda tillvägagångssätt i arbetet. Barnskötarna upplever 

känslan av trygghet hos barnen som en viktig del i arbetet medan förskollärarna skapar trygghet för 

att kunna driva på barnen framåt. Gemensamt för förskolepersonalen är deras uppfattning om 

vikten av att skapa trygghet i förskolan men att syftet och deras tankesätt kring trygghet skiljer sig 

åt när de arbetar med social utveckling på förskolan. 
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Inledning 

Under lärarutbildningen, i kursen specialpedagogik 30hp, väcktes vårt intresse för blyga barn och 

hur deras sociala samvaro påverkas av att gå på förskolan. Vi upplever att samhället yrkar på socialt 

kompetenta medborgare och att förskolan måste följa med i den samhällsutvecklingen. Därmed 

blev vi intresserade över att ta reda på hur förskolepersonal upplever fenomenet blyghet och hur 

de arbetar med att utveckla blyga barns sociala kompetens.  

Denna studie är uppdelad i två delstudier där Camilla Nilsson har intervjuat barnskötare och 

Ida Törnstrand har intervjuat förskollärare och sedan har vi skrivit varsin resultatanalys utifrån vår 

insamlade data. De resterade delarna av studien har vi samskrivit men i tidigare forskning har 

Camilla Nilsson haft huvudansvaret över litteraturen om social kompetens och Ida Törnstrand om 

blyghet.  

När vi i studien talar om både förskollärare och barnskötarna använder vi oss av 

förskolepersonal som ett samlingsbegrepp för de två yrkeskategorierna, syftet med det är att 

underlätta läsandet. 

Vi vill tacka vår handledare Josefine Krigh för all hjälp med att föra studien framåt och 

framförallt vill vi tacka all förskolepersonal som har ställt upp på intervjuer, utan er hade vi inte 

kunnat göra denna studie.  
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Bakgrund 

Av västvärldens befolkning beskriver cirka 40-50 % sig själva som blyga. Enligt en rapport från 

Socialstyrelsen (2010, s. 11) är det ett temperamentsdrag som är ett medfött personlighetsdrag. 

Andra studier menar att beviset för att blyghet är medfött är en indirekt och inte en definitiv 

förklaring för att det är svårt att skilja på vad som är ett medfött personlighetsdrag och inlärt 

beteende (Zimbardo & Radl, 1982, s. 18, 19). Oavsett om det är medfött eller inlärt så är blyghet 

inget ovanligt bland barn i förskolan och det kan finnas en stor mängd barn som är blyga. I sociala 

sammanhang kan blyga barn försöka göra sig osynliga och gömma sig vilket kan leda till att de inte 

känner en tillhörighet i barngruppen (Folkman, 1998, s. 51). En orsak till det kan vara bristen på 

social kompetens som innebär förmågan att kommunicera och umgås med andra människor som 

främjar den sociala samvaron (Vedeler, 2009, s. 25; Nationalencyklopedin, 2014). Blyga barn kan 

behöva mer tid på sig för att känna sig trygga i ett socialt sammanhang då de är mer tillbakadragna, 

tystlåtna och försiktiga i kontakt med andra människor (Hilliard, 2007, s. 25).  

    Avsikten med denna studie är att undersöka vad förskollärare och barnskötare har för 

uppfattning om blyghet hos förskolebarn, samt hur de upplever att arbeta med blyga barns sociala 

utveckling. Utifrån våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi upplevt att blyga barn har blivit 

åsidosatta då de utåtagerande barnen syns och tar mer plats. Vi upplever att samhället yrkar på 

socialt kompetenta medborgare och därmed vill vi undersöka hur förskolepersonalen arbetar kring 

de blyga barnens sociala utveckling. Tidigare forskning pekar på att blyga barn behöver en 

pedagogik i förskolan som är anpassad efter deras individuella utvecklingsförmågor, som att 

exempelvis våga ta för sig eller våga säga sin åsikt (Folkman, 1998, s. 87). Förskolan har i uppdrag 

att utgå från en helhetssyn på barnen, där stöd och stimulans ska erbjudas efter deras egna behov 

och förutsättningar, så att deras sociala utveckling fortskrider (Lpfö 98, reviderad 2010, s. 4, 11).  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Blyghet 

Blyghet är ett vagt begrepp och ju mer vi försöker studera begreppet desto fler varianter upptäcks 

(Zimbardo, 1977, s. 20). De flesta människor har någon gång upplevt blyghet och i vissa situationer 

förekommer blyghet mer än andra. Blyghet fungerar som en skyddsmekanism för att vi människor 

ska ges möjlighet att tänka efter innan vi handlar i vissa situationer (Ibid., s. 11). Blyga barn kan 

beskrivas som ängsliga, kritiska och med höga krav på sig själva. De känner ofta en ängslan när de 

känner av omvärldens uppfattningar om dem samt i situationer där de kan utsättas för att bli 

generade eller förödmjukade. De blyga barnen försöker, tills de kan handskas med sin ängslan, 

undvika omvärlden men undvikandet hindrar dem bara från att lära sig socialisera med andra 

(Zimbardo & Radl, 1982, s. 10, 11). Denna ängslan kan framkalla en ångest inför sociala relationer 

och situationer vilket gör att de blyga barnen gärna står i utkanten istället för att ta del av den sociala 

samvaron (Coplan & Graham, 2012, s. 435, 436).    

De blyga barnen kan även ses som inåtvända. Ett inåtvänt barn är oftast de barn som inte hävdar 

sin vilja, de säger ingenting på samlingarna, de lägger inte upp mat på tallriken själva och de säger 

inte hej på morgonen när de kommer till förskolan. De har oftast ingen plats eller status i 

barngruppen, inte många kompisar och de är nästintill omöjliga att förbise för att de är så pass 

osynliga att man istället lägger märke till dem (Folkman, 1998, s. 51). Ett annat sätt att se på blyghet 

är att det beskrivs som ett temperamentsdrag hos människor som är tillbakadragna och blyga. 

Blyghet behöver inte framstå som ett problem för barnet eller omgivningen då nivån på blyghet 

kan variera och kan förekomma vid en viss situation. När blygheten blir ett hinder och tar över 

tillvaron för individen så går det istället över till social fobi (Svirsky & Thulin, 2006, s. 16). Andra 

studier pekar på förekomsten av två typer av social tillbakadragenhet hos barn med fokus på att se 

hur dessa två beteenden påverkar bristen på social interaktion. Den första bygger på social rädsla 

och oro hos barnet, trots att barnet vill interagera socialt med andra, det beteendet kallas blyghet. 

Det andra beteendet bygger på ett socialt ointresse av att interagera med andra människor (Coplan, 

Prakash, O’Neil & Armer, 2004, s. 247). 

Blyghetens påverkan av relationer  

I relationer med andra kan blyga barn känna sig bortglömda, utnyttjade, avvisade och 

missförstådda. Det är viktigt att vuxna visar dessa barn vilka resurser andra människor är och att 
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man kan dra nytta av dessa relationer utan att gå miste om sin självständighet eller integritet 

(Zimbardo & Radl, 1982, s. 70). Studier har även visat att olika relationer, som bland annat 

syskonrelationer, kan ha en positiv eller negativ påverkan i blyga barns sociala interaktion på 

förskolan. Det har visat sig att skydd och värme från en nära relation kan tona ner blygheten 

(Coplan & Graham, 2012, s. 435, 436). Blyga barn, som har goda relationer till sina syskon, har 

visat sig ha fler kamratrelationer på förskolan än blyga barn med mindre bra syskonrelationer. 

Huruvida relationen mellan syskon påverkar blygheten kan inte bevisas, men det finns en viss 

klarhet i att positiva syskonrelationer dämpar de negativa effekterna av blyghet på förskolan (Ibid.). 

Social kompetens   

En social kompetent person är någon som är flexibel och som kan anpassa sitt beteende genom att 

läsa av sin omgivning (Lillvist, 2009, s. 186).  Social kompetens kan ses som ”konsten att umgås 

med andra” och det innebär att inneha de resurser en människa behöver för att kunna möta 

utmaningar i olika sociala situationer. De resurserna är förmågan att umgås med andra genom att 

ha kunskaper, värderingar, färdigheter och motivation i socialt samspel (Pape, 2001, s. 21, 25). 

Andra studier beskriver social kompetens som att det alltid, i någon mening, betyder förmågan att 

fungera i relationer med andra människor eller fungera i en grupp samt hur personer definierar och 

hanterar problem i dessa relationer (Persson, 2003, s. 22; Vedeler 2009, s. 12).  

Blyga barns sociala utveckling 

Social samvaro innebär att man är fysiskt tillsammans med andra människor och samvaron är oftast 

frivillig och självvald. För barnen i förskolan är den oftast inte frivillig då barnen förmodligen inte 

själva valt den förskola som de går på. I förskolan möts olika barn med varandra för att 

vårdnadshavare har bestämt det och förskolan blir därför en påtvingad social samvaro (Ytterhus, 

2003, s. 17). När barn utsätts för svåra situationer behöver dem en anknytningsperson som ger en 

känsla av beskydd, tröst och trygghet. Finns det en känsla av trygghet vågar barnen utforska 

omvärlden för att dem känner sig säkra och det krävs en god omvårdnad från förskolepersonalen 

för att barnen ska känna sig trygga (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 23, 33). Att vara en 

anknytningsperson till barnen på förskolan innebär att förskolepersonalen tar ansvar för att bygga 

en tillitsfull relation till det enskilda barnet men även att erbjuda tröst och engagera sig i barnens 

behov. För att förskolan ska vara en trygg plats för barnen är det viktigt att ordinarie 

förskolepersonal är tillgängliga i verksamheten. Detta kan genomföras genom att omsorgsfullt lägga 

scheman och ledigheter för att undvika fler vikarier under samma dag då det skapar otrygghet hos 

en del barn om inte någon ordinarie personal finns på plats (Ibid., s. 278, 279). Hur väl barnen 



9 

 

fungerar i förskolans sociala samvaro och i kamratrelationer är beroende på deras sociala 

beteenden. Forskning visar att konsekvensen av blyga barns tillbakadragenhet gör att de förlorar 

möjligheterna att öva upp sina sociala förmågor och att etablera kamratrelationer (Lillvist, 2009, s. 

184). En social utveckling i barngruppen sker i en process genom att barnen först sätter upp sociala 

mål som att få delta i en redan pågående lek. Barnen utformar sedan en strategi för att uppnå sitt 

mål, genomför strategin och utifrån responsen utvärderar den för att sist bestämma hur de ska gå 

vidare med sitt mål. Denna process sker omedvetet hos barn med lägre social kompetens (Vedeler, 

2009, s. 23). 

För att en social samverkan ska äga rum mellan barnen krävs det att de innehar olika sociala 

resurser för att upprätthålla ett socialt flyt (Ytterhus, 2003, s. 71). En viktig resurs är att barnen 

måste vara snälla och vänliga mot varandra. Att vara vänlig innebär att barnen visar varandra 

respekt och tillit. Finns det en tillit mellan barnen skapar det en känsla av tillhörighet till varandra. 

Att vara snäll är det mest eftertraktade man kan vara som kompis i en barngrupp och för barnen 

är det motsatsen till att vara elak och göra någon illa fysiskt (Ibid., s. 74, 75).  En annan studie 

beskriver sociala färdigheter som resurser. De sociala färdigheter som krävs för att kunna samspela 

med andra beskrivas utifrån fem färdighetsområden: självhävdelse, empati, positivt socialt 

beteende, självkontroll, lek/glädje och humor (Pape, 2001, s. 32). För att barn ska kunna agera på 

ett socialt effektivt sätt och kunna använda sig av sociala färdigheter måste barnen ha kunskaper 

om vilka färdigheter som fungerar i olika sociala situationer. En av de sociala färdigheterna är att 

ha ett socialt positivt beteende som att kunna kompromissa i en konflikt. För att en kompromiss 

ska ske behöver barnet ha en motivation till att kompromissa samt en värdering om hur det är 

lämpligast att agera i en konflikt. Finns inte en värdering eller motivation kommer inte 

kompromissen ske trots att barnet har kunskap och färdigheten att kompromissa (Ibid., s. 28, 29). 

För att utveckla sociala färdigheter hos blyga barn bör förskolepersonal vara vaksam över hur vida 

barnet är redo för utmaningar och i vilken grad. Detta kan göras genom att ställa frågor till barnen 

och på så vis kan förskolepersonalen stimulera blyga barns sociala färdigheter (Zimbardo & Radl, 

1982, s. 53). 

Förskolepersonalens samt lekens betydelse för den sociala utvecklingen hos blyga barn 

Förskolans läroplan har en utgångpunkt om en helhetssyn på lärandet och det innebär ett 

förhållningssätt, hos förskolepersonalen, om att barn lär sig från att de vaknar på morgonen till 

dess de somnar på kvällen. Ett sådant förhållningssätt gör att förskolan kan utnyttja olika situationer 

och aktiviteter för den sociala utvecklingen hos barnen (Pape, 2001, s. 90, 91). En stor del av dagen 

på förskolan ägnar sig barnen åt fri lek som inte är styrd av förskolepersonalen och den syftar oftast 
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till att bland annat öva den sociala utvecklingen. För blyga barn kan social utveckling genom lek 

vara en utmaning. I leken krävs det att barnen kan lyssna, uppfatta, svara på andras bidrag och 

kunna tillämpa det i leken men även att kunna tillföra sina egna resurser och bidrag (Vedeler, 2009, 

s. 40, 56).  När en lek uppstår blir alla barn tilldelade en lekroll och då måste alla barn spela sin roll 

på ett sätt som de andra barnen kan acceptera (Ytterhus, 2003, s. 79). Barn har olika starka och 

svaga sidor men de kan hjälpa och dra nytta av varandra i barngruppen genom att inta olika roller 

som passar dem själva och där de kan utnyttja sina starka sidor. Det förskolepersonalen kan göra 

är att föra samman barngrupper som de vet fungerar bra tillsammans för att hjälpa till att etablera 

kamratrelationer. Relationer är en viktig del i barns sociala utveckling för det är där de lär av 

varandra (Vedeler, 2009, s. 76). Om ett barn ändå har problem med att ta sig in i en lek kan 

förskolepersonalen hjälpa barnet att begripa vad leken innebär och ge hanterbara verktyg för barnet 

att ta sig an en lekroll, samt att försöka få barnet att förstå meningsfullheten i leken (Ibid., s. 40). 

Andra studier har beskrivit strategier som förskolepersonal kan förhålla sig till i arbetet med 

blyga barn och barn som inte leker. Ett uppdrag som förskolepersonal har i sitt arbete med blyga 

barns sociala utveckling är att hjälpa dem att bygga ömsesidiga, meningsfulla relationer till andra 

människor (Folkman & Svedin, 2008, s. 34; Folkman, 1998, s. 11). Den första strategin är att få 

ögonkontakt med barnet så den får känna sig sedd, för det barnet ser i den vuxnes ögon blir barnets 

spegelbild av sig själv. Förskolepersonalen bör även få barnet att känna sig kompetent och det sker 

genom att de bekräftar de kompetenser som barnet har (Folkman & Svedin, 2008, s. 34, 35). Om 

de även bekräftar ett barns intresse för något blir det i förlängning en bekräftelse till barnet på att 

den duger som den är. Detta leder förhoppningsvis till att barnet vågar visa för andra vem den är. 

För att barnet ska få kunskaper om vem den är kan förskolepersonalen anpassa lekar utifrån 

barnens intresse och deras individuella förmågor (Ibid., s. 37, 39). Förskolepersonal bör även arbeta 

med är att utveckla barnets känsla för ömsesidighet och det innebär att förskolepersonalen hjälper 

barnet att samspela med de andra barnen på förskolan. Samspel kan exempelvis vara turtagning, 

samförstånd, ömsesidighet men även förmågan hos barnet att kunna hävda sig. I leken handlar det 

om förmågan att ömsesidig komma överens med sina kamrater om innehållet och rollerna i leken 

men också att våga stå upp för sin vilja att bidra i leken. Om barnet vågar stå upp för sig själv 

utvecklar barnet en egen känsla om vem den är (Folkman, 1998, s. 86; Folkman & Svedin, 2008, s. 

39, 41).  

Teoretiska utgångspunkter 

Det teoretiska perspektiv som denna studie utgår ifrån är fenomenografi som innebär att beskriva 

människors uppfattningar av ett fenomen i omvärlden med intervjuer som metod (Larsson, 1986, 
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s. 13). Studien syftar till att ta reda på förskolepersonals uppfattningar om blyga barn och hur de 

upplever att arbeta med deras sociala utveckling. Utgångspunkten inom fenomenografi är att hitta 

innebörder och inte samband, förklaringar eller frekvenser. I och med att vår studie fokuserar på 

förskolepersonals uppfattningar och upplevelser om hur verkligheten är, och inte sakförhållanden 

om hur verkligheten är och inte är, lämpar sig fenomenografi som teoretisk utgångspunkt (Ibid.).  

Fenomenografi 

Fenomenografi är en inriktning inom den kvalitativa empiriska forskningsansatsen som vill 

beskriva eller gestalta något meningsfullt (Uljens, 1989, s. 10). Det meningsinnehåll som är 

intressant inom fenomenografi är att beskriva, analysera och tolka människors uppfattningar utav 

fenomen i världen samt beskrivningar av dess variation utifrån ett pedagogiskt sammanhang 

(Uljens, 1989, s. 10; Marton & Booth, 2000, s. 146).  

Att uppfatta   

Det centrala begreppet inom fenomenografi är uppfattning. Uppfattningar är ofta någonting som 

är underförstått av den förgivettagna verkligheten och är en reflekterande grund som vi människor 

utgår ifrån när vi för våra resonemang eller handlande (Uljens, 1989, s. 19). Att uppfatta något är 

en meningsskapande aktivitet hos människan som innebär att vi människor avgränsar, särskiljer, 

skapar och organiserar meningsinnehåll i det vi uppfattar om omvärlden. Uppfattningar är en 

relation mellan omvärlden och individen och det är denna relation som är fenomenografins 

inriktning (Ibid., s. 19, 20). 

För att kunna granska människors uppfattningar behövs en skiljelinje mellan vad ett fenomen 

är samt hur fenomenet uppfattas och de delas in i två ordningsperspektiv (Larsson, 1986, s. 12; 

Uljens, 1989, s. 13). Den första ordningens perspektiv beskriver hur något är genom fakta och det 

är forskaren själv som beskriver olika aspekter i form av observationer utifrån. Detta perspektiv 

koncentrerar sig endast på verkligheten i sig (Ibid., s. 13, 17). Den andra ordningens perspektiv 

beskriver en persons upplevelse av något och det är inom detta perspektiv som är fenomenografins 

område och som denna studies empiriska beskrivning rör sig inom. Detta ordningsperspektiv 

koncentrerarar sig på verkligheten utifrån mänskliga uppfattningar (Uljens, 1989, s. 17).   

Beskrivningskategorier 

Fenomenografins uppgift är att kartlägga varierande uppfattningar av ett fenomen och då anses det 

huvudsakliga resultatet i undersökningen vara beskrivningskategorier. Beskrivningskategorier 

används för att sammanföra de kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen. Det innebär att 

genom analyser av likheter och skillnader i deltagarnas uppfattningar kommer dessa särskiljningar 
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att bilda beskrivningskategorier (Uljens, 1989, s. 39, 46). Då informanternas individuella 

uppfattningar kategoriseras in i skillnader och likheter tillsammans med de andra deltagarnas 

uppfattningar koncentreras sig beskrivningarna på en kollektiv nivå. Detta innebär att den 

individuella uppfattningen endast är intressant i förhållandet till andras individers uppfattningar av 

samma fenomen. Finns det en variation av uppfattningar är det av intresse att analysera 

variationerna och det är vad den fenomenografiska forskningen handlar om; att relatera de olika 

uppfattningarna till varandra (Ibid., s. 42, 43).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad förskollärare och barnskötare har för uppfattning om 

blyghet hos förskolebarn, samt hur de upplever arbetet med blyga barns sociala utveckling.  
 

 Hur uppfattar förskollärare blyghet? 

 Hur uppfattar barnskötare blyghet? 

 Vad har förskollärare för upplevelser av att arbeta med blyga barns sociala 

utveckling? 

 Vad har barnskötare för upplevelser av att arbeta med blyga barns sociala 

utveckling? 
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Metod 

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är fenomenografi där de grundläggande 

utgångspunkterna är inriktade på meningsinnehållet vilket sedan styr kategoribildningen och 

analysen av studiens data (Uljens, 1989, s. 60). I denna del kommer arbetets gång att beskrivas om 

hur empirins data är insamlad, bearbetad och analyserad.  

Fenomenografisk metod för datainsamling 

Fenomenografi är en kvalitativ metod vilket innebär att denna studie handlar om att beskriva 

förskolepersonalens uppfattning och upplevelser av fenomen. För att kunna få reda på 

förskolepersonalens uppfattningar av fenomen har kvalitativa intervjuer använts som metod för 

datainsamling. Syftet med intervjuer är att försöka nå fram till förskolepersonalens oreflekterade 

erfarande och till hjälp fanns att tillgå en intervjuguide (Marton & Booth, 2000, s. 168). Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 39, 41) menar att kvalitativa forskningsintervjuer handlar om att förstå 

ämnesområden från den intervjuades egna perspektiv från vardagen, där intervjuns struktur sker 

som ett vardagligt samtal. Denna studies intervjuguide utgår från öppna samtalsfrågor enligt en 

halvstrukturerad tematisk intervjuguide och det är ett strategiskt val för att vi som intervjuar ska 

kunna styra intervjuerna med förskollärarna och barnskötarna (Ibid., s. 146, 147). Intervjuguiden 

är utformad med teman utifrån studiens syfte och frågeställningar som sedan har underteman med 

specifika frågor som stöd under intervjuerna, det har även funnits möjlighet till följdfrågor. Hela 

intervjuguiden finns i bilaga. 1.  

Urval    

Det empiriska materialet i denna studie utgår från sex intervjuer av förskollärare och sex intervjuer 

av barnskötare. Vi anser att tolv stycken informanter är ett godtagbart antal då vi vill nå en djupare 

kvalitativ analys. Kvale och Brinkmann (2009, s. 129) menar att antalet intervjupersoner beror på 

hur många informanter som behövs för att få svar på studiens syfte. Med få antal informanter blir 

det svårt att generalisera samt att finna skillnader och med många informanter blir det svårt att 

finna mer ingående tolkningar av det insamlade datamaterialet. Vilket även Larsson (1986, s. 30) 

styrker då han anser att risken med för många uppfattningar av ett fenomen gör att den 

fenomenografiska analysen blir ytlig vilket i sin tur gör att syftet med en kvalitativ undersökning 

försvinner 

Informanterna är från två mellanstora städer i Mellansverige, där förskollärarna kommer från 

en stad och barnskötarna från en annan. Vi är medvetna om att förskollärarna och barnskötarnas 
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uppfattningar kan skilja sig åt på grund av att de kommer från olika städer, men de bakomliggande 

orsakerna är ingenting som denna studie syftar till att undersöka.  Den enda skillnaden vår studie 

är intresserade av att se är om det finns skilda uppfattningar mellan barnskötare och förskollärares 

beskrivningar av fenomenen blyghet och sociala utveckling.  

Vi har använt oss av självselektionsurval för att komma i kontakt med intervjupersoner. Detta 

innebär att förskolechefer har fått kontakta lämpliga informanter till deltagandet i undersökningen 

och därmed har vi inte själva valt ut de informanter som har deltagit i studien (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 189).  

Alla informanter i studien är kvinnor, det finns ingen tanke bakom valet av kön, utan de 

representativa yrkeskategorierna i denna studie är kvinnodominerande och därför blev utfallet 

homogent. Alla informanter är idag verksamma inom förskolan och kravet av urval har varit att 

alla ska ha en utbildning inom det yrke som de representerar. Se bilaga. 2 för information om ålder 

och yrkeserfarenhet hos inforanterna.  

Genomförande och material 

Innan intervjuerna har förskolepersonalen fått information om syftet med studien samt 

information rörande deras medverkan. Intervjuerna genomfördes i enskilt rum på de förskolor som 

informanterna arbetade på för att ingen obehörig skulle höra våra samtal. Det är en fördel att 

informanterna känner sig bekväma i miljön där intervjuerna äger rum för att våga svara på frågor 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 268).  Samtliga intervjuer spelades in med diktafon och tog mellan trettio 

och sextio minuter. Syftet med att spela in intervjuerna var att få möjlighet att lyssna igenom 

materialet en eller flera gånger när vi bearbetade datamaterialet (Trost, 2010, s. 149).  

Databearbetning och analysmetod 

För en kvalitativ analys av det insamlade datamaterialet krävs en bearbetning av intervjuerna.   

Databearbetningens avsikt inom fenomenografin är att finna kvalitativa skilda kategorier i empirin 

om det beskrivna uppfattningarna av de fenomen som forskningen behandlar (Larsson, 1986, s. 

20). I databearbetningen av materialet har vi följt tre steg och det första steget var att samla in 

datamaterial genom kvalitativa intervjuer och nästa steg var att analysera det insamlade 

datamaterialet (Trost, 2010, s. 147). Det datamaterial som har samlats in från de tolv intervjuerna 

har bearbetats genom transkribering. Hela intervjusamtalen har transkriberats med undantag från 

vissa sekvenser i intervjuerna som inte är väsentliga för studien, men detta har markerats tydligt i 

det transkriberade materialet. Barnskötarna och förskollärares uppfattningar har kategoriserats 

utifrån studiens frågeställningar, detta för att få en övergripande översikt på barnskötarna samt 
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förskollärarnas respons kopplat till studiens syfte. Kategoribildningarna har sedan omprövats ett 

antal gånger då vi flertal gånger har reflekterar över vår insamlade datamaterial vilket har förbättrat 

resultatanalysen. I det tredje steget har vi analyserat det tolkade datamaterialet mot studiens tidigare 

forskning (Trost, 2010, s. 147).  

Validitet och reliabilitet 

En valid studie uppnås när vi mäter det som är avsett att mätas, det vill säga att den samlade empirin 

stämmer överens med studiens syfte och frågeställningar (Esaiasson m.fl., 2012 s. 57). Denna studie 

är avsedd att endast undersöka förskollärarnas samt barnskötarnas uppfattningar av studiens 

fenomen och metoden har utformats enbart efter syftet, i form av en intervjuguide, och därför bör 

studiens validitet vara hög.  

Det finns flera metoder att mäta hur hög reliabilitet en studie har och av dem är att mäta om 

resultatet får replikerbarhet vid en förnyad mätning. Denna studie använder sig av kvalitativa 

intervjuer vilket innebär att svaren inte kan förväntas vara beständiga vid ny mätning och därmed 

kan man säga att reliabiliteten låg. För att vår studie ska ha en hög reliabilitet och vara tillförlitlig 

har vi som intervjuare ställt samma frågor utifrån vår intervjuguide och alla informanter har blivit 

intervjuade med samma förutsättningar, det vill säga på deras arbetstid och i ett enskilt rum på 

förskolan (Trost, 2010, s. 131).  

Reflektioner över metoden 

Det svåra med användningen av kvalitativ metod var att ställa följdfrågor som inte var ledande eller 

värderande frågor men det kan ha förekommit i en liten utsträckning. Vi är medvetna om att detta 

kan ha påverkat informanternas svar samt variationen i svaren (Larsson, 1986, s. 28, 29). Vi 

upplevde att det ibland var svårt att få svar på frågorna från intervjuguiden då informanterna 

tolkade frågorna på sina sätt. Därmed fick vi inte svar på de frågor vi ställde och konstruerade om 

frågorna på plats. Genom att omformulera frågorna kunde vi få svar på det innehåll som var avsett 

från början (Ibid., s. 27). I övrigt anser vi att intervjuguiden hjälpt oss att få svar på de uppfattningar 

från informanterna som vi sökt. 

Etiska överväganden 

Dem etiska forsknings principer som denna studie tagit hänsyn till utgår från Vetenskapsrådets 

(2002) fyra grundläggande regler för forskning. Syftet med etiska principer är att det krävs normer 

och regler om det skulle uppstå en konflikt mellan forskaren och informanten (Ibid., s. 6). Den 
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första regeln som denna studie har tagit hänsyn till är informationskravet vilket innebär att 

informanten har fått information om vad studie syftar att forska om (Ibid., s. 7). Sedan har 

informanten gett sitt godkännande, samtyckeskrav, om att informanten tycker det är okej att delta 

i studien (Ibid., s. 9). Den tredje regeln i de etiska principerna är konfidentialitetskravet vilket 

innebär att informantens identitet är skyddad (Ibid., s. 12). Den sista och fjärde regeln som studien 

behöver förhålla sig till är nyttjandekravet och det är att den information som samlas in hos 

informanten endast kommer nyttjas i syfte till studien och att informationen inte kommer användas 

i andra syften (Ibid., s. 14). All denna information har alla informationer fått information om i ett 

informationsbrev och de har skrivit under på att de har tagit del av informationen i ett 

samtyckesbrev där de godkänner sig medverkan. 
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Resultat och analys - förskollärare 

De intervjuade förskollärarna och barnskötarna som i denna resultatdel kommer att presenteras är 

i blandade åldrar och har därmed olika långa erfarenheter av att arbeta på förskola (se bilaga 2). 

Samtliga förskollärare och barnskötare som intervjuats upplever att de träffat på blyga barn under 

den tid de jobbat inom förskolan samt att det idag finns minst ett blygt barn i barngruppen.  

För att det ska bli trevligare att läsa så har fiktiva namn skapas men även för att bevara 

förskollärarnas och barnskötarnas konfidentialitet. 

Beskrivningskategorier 

Resultatanalysen har kategoriserats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Fenomenen blyghet 

och social utveckling är mångfacetterade, förskollärarna upplever att blyghet kan bero på flera 

orsaker och att social utveckling kan ske på olika sätt. Detta har skapat olika kategorier med en del 

underrubriker som beskriver deras variationer av uppfattningar av fenomenen. 

För att förstå vad förskollärarna uppfattar som social utveckling fick de svara på en fråga, från 

intervjuguiden, om hur de uppfattar social kompetens. När förskollärarna beskriver sina 

uppfattningar om social kompetens så beskriver de det inom ramen för begreppet social utveckling. 

Därmed har social kompetens skrivits in under beskrivningskategorin social utveckling. Inom social 

utveckling förekommer skilda uppfattningar om hur man kan driva de blyga barnen framåt för att 

utveckla deras sociala utveckling. Även trygghet har skrivits in under beskrivningskategorin social 

utveckling då det är något som förskollärarna upplever som grundläggande i arbetet med blyga 

barns sociala utveckling, men förskollärarna beskriver olika sätt att skapa trygghet på.  

 

Beskrivningskategoriseringarna är följande:  

 Blyghet: tillbakadragenhet och försiktighet (A:1) 

 Blyghet: flera sorters blyghet (A:2a) 

 Blyghet: ett positivt personlighetsdrag (A:2b) 

 Blyghet: ett personlighetsdrag som hindrar barnet (A:2c) 

 Social utveckling: social kompetens som förmåga att kunna hantera allas olikheter (B:1) 

 Social utveckling: social kompetens som förmåga att tillvarata sociala regler (B:2) 

 Social utveckling: driva barnen framåt i rätt mängd (B:3a) 

 Social utveckling: driva barnen framåt genom att ge stöd i leken (B:3b) 

 Social utveckling: driva barnen framåt genom att bygga upp självkänsla (B:3c) 

 Social utveckling: trygghet genom relationskapande (B:4a) 
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 Social utveckling: trygghet genom rutiner (B:4b) 

Blyghet: tillbakadragenhet och försiktighet (A:1)  

Förskollärarna är eniga om att blyga barn, generellt sätt, kan beskrivas som tillbakadragna och mer 

försiktig i nya situationer. Natalie beskriver blyghet hos barn med att säga: ’’att man är försiktig. 

Men just det här försiktiga och tillbakadragna är ju det man tänker på’’. Detta menar även Linda: 

’’Det är lite tillbakadragen, inte någon som tar för sig [...]. Lite avvaktande och tillbakadragen, inte 

den som är på när det kommer en ny person utan avvaktar’’. 

Blyghet: flera sorters blyghet (A:2a)  

Flera av förskollärarna upplever att det finns olika sorters blyghet och att det kan uttryckas olika 

på barnen. Johanna menar att: ’’alla blyga barn är olika och är blyga i olika situationer. En del kanske 

klarar jättebra att göra en sak medan en annan kanske är osäker i den situationen’’. Natalie upplever 

att det finns olika sorters blyghet och att det är en lång bred skala, när hon beskriver blyghet så 

delar hon in det i olika kategorier. Hon menar att blyghet kan vara ett personlighetsdrag, något som 

man ärvt från sina föräldrar eller för att man varit med om något som orsakar blyghet för vissa 

situationer.  

Vissa är ju blyga för att de är så som personer, att det är ett personlighetsdrag mer eller mindre hos 

den personen som ärvts från mamma eller pappa eller så att de kanske också är försiktiga av sig […]. 

Även blyga barn är ju väldigt olika också och i vilka situationer som de är blyga och hur det uttrycker 

sig. Sen finns det vissa som kanske är blyga för att de har varit med om saker som gör att de är lite 

blyga i vissa situationer eller så. Så det är ju lite olika vad blyghet kan stå för […] (Natalie) 

 Linda upplever att man som pedagog behöver rätt redskap för att hjälpa blyga barn individuellt: 

Det finns olika barn som är blyga på olika vis och att det är viktigt att man känner av hur man ska 

ta just det barnet så att den ska blomma ut och att komma till sitt rätta jag (Linda) 

Blyghet: ett positivt personlighetsdrag (A:2b)  

Sara och Natalie är de enda av förskollärarna som beskriver att de upplever betydelsen av att se 

blyghet som positivt men det skiljer sig i deras beskrivningar. Sara menar att blygheten kan ses som 

en styrka hos barnen för att de observerar mycket och lär sig utav det.  

Jag tycker att det är viktigt att se det som en positiv egenskap, det är en styrka att vara blyg just för 

att man märker att de observerar mycket och lär sig så mycket om omgivningen som kanske inte 

andra barn tänker på (Sara) 

Natalie upplever att blygheten är individuellt och att det även kan ses som något positivt:  
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[…] och att liksom se det som en att vi alla är olika, lite värdegrundstanke så kan man säga. Att vi är 

olika och vi är inte födda i samma normala form så att säga så därför måste man se på att barn är 

olika och låta dem få vara det också, och liksom ta tillvara på de olikheterna och inte försöka få 

barnet till att vara på samma sätt (Natalie) 

Blyghet: ett personlighetsdrag som hindrar barnet (A:2c)  

De andra förskollärarna upplever att blyghet kan bli ett hinder för det blyga barnet men det 

förekommer variationer i deras beskrivningar. De upplever att blygheten beror på att barnen inte 

vågar vara med, våga testa på nya saker och inte säger så mycket vilket de menar kan påverka barnet 

negativt. Natalie som tidigare nämner blyghet som positivt upplever även att det kan förekomma 

som ett hinder: ’’blygheten får inte gå över så att det blir ett hinder för barnet att vara social eller 

att hinder för att kanske få kunskap’’ (Natalie). Linda upplever att blygheten kan bli ett hinder för 

de blyga barnen. Hon upplever att man som pedagog behöver vara tydlig med de blyga barnen om 

vad som ska göras i exempelvis en aktivitet: ’’[…] att beskriva innan vad som kommer att hända så 

att det inte ska bli ett hinder att man blir osäker och inte vill vara med’’ (Linda).  

 Petra och Cornelia upplever att det är de barn som lätt kan komma skymundan i barngruppen 

för att de är mer försiktiga och inte vågar ta plats. Jag upplever även att detta ses, av de 

förskollärarna, som att blygheter blir negativt för barnen i deras sociala utveckling då det kan hindra 

dem att våga prova på nya saker. Cornelia upplever att de blyga barnen lätt försvinner bland de 

andra barnen: ’’känner tyvärr kan lätt försvinna, dem här som tar väldigt mycket plats som hörs 

och syns och då kan det bli lätt att de blyga kommer ännu mer åt sidan’’. Det menar även Petra: 

Då tänker jag på dem här barnen som försvinner i gruppen i första hand, försvinner var väll ett hårt 

ord men dem som inte tar plats på andra sätt som vissa barn gör. […] De tar inte för sig lika mycket 

som vissa gör (Petra) 

Social utveckling: social kompetens som förmåga att kunna hantera allas olikheter (B:1) 

Förskollärarnas uppfattar social kompetens som förmågan att fungera socialt med andra som även 

är en del av barnens sociala utveckling. Men även här skiljer det sig i deras beskrivande av 

fenomenet. Cornelia upplever att social kompetens handlar om att kunna lyssna på andra 

människor: ’’att man liksom kan vara lyhörd för vad andra tycker och tänker’’ (Cornelia). Natalie 

upplever att: ’’social kompetens är ju lika mycket att kunna prata med människor som att kunna 

lyssna till människor’’. Petra beskriver fenomenet social kompetens med att möta andras olikheter: 

’’kunna möta alla, allas olikheter och alla är olika helt enkelt. Att kunna möta det […] det är en stor 

bit i social kompetens att kunna se sig själv i kommunikation med andra’’ (Petra). 
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Social utveckling: social kompetens som förmåga att tillvarata sociala regler (B:2) 

Många av förskollärarna upplever generellt att social kompetens handlar om förmågan att tillvarata 

sociala regler samt förmågan att klara sig socialt med andra människor. Barns sociala utveckling 

handlar om att kunna tillvarata sociala regler som särskilt förekommer i leken men även förmågan 

att tala med eller inför andra människor. ’’Vänta på sin tur, backa lite, att säga snälla saker till 

varandra och hur man är som kamrat’’, menar Cornelia är en del av de sociala reglerna. Johanna 

beskriver de sociala reglerna lite annorlunda, hon beskriver: ’’att se sin del i gruppen […]. Mycket 

det där med sociala regler att man vet vad som är lämpligt i vissa situationer och att man vågar 

prata med människor’’. Linda upplever mer att leken är en stor del inom den sociala kompetensen 

och att leken kräver att blyga barn har förmågan att tillvarata de sociala reglerna.  

Att kunna leka kräver ju himla många bitar av social kompetens, man ska kunna samspela, kunna 

föra en dialog, visa hänsyn. Det är ju inte lätt för ett barn att kunna utveckla alla dem bitarna. […] 

men man får inte glömma bort att det kan vara jättesvårt för många barn och just det här med leken 

och hur man ska vara och det stället höga krav och att man inte bara kan släppa dem, många behöver 

mycket stöd för att kunna utveckla den biten (Linda) 

Social utveckling: driva barnen framåt i rätt mängd (B:3a) 

När förskollärarna beskriver hur de upplever att arbeta med blyga barn och deras sociala utveckling 

så beskriver samtliga betydelsen av att driva barnen framåt men med betoningen; i rätt mängd.  De 

beskriver att driva fram barnen men med olika uttryck samt med olika sätt att göra det på. Natalie, 

Sara och Petra upplever att driva barnen framåt med att man ska hela tiden erbjuda möjlighet, det 

ett sätt att driva fram barnen utan att ställa krav och att inbjudan blir ett sätt att kravlöst driva 

barnen framåt. De menar att drivandet inte får leda till att barnen får uppleva ett misslyckande. 

Sara upplever drivandet med: ’’att aldrig pusha på för mycket utan mest erbjuda möjlighet’’. Natalie 

beskriver det med att: ’’också att acceptera och respektera barnet som den är och att inte pusha på 

för hårt’’.  

 Jag tycker att det är stödjande om man har lagom krav än att utsätta barn för misslyckande, ja men 

vad vill du ha nu då, nu måste du prata ja men liksom det är ingen bra pedagogik. […] de ska bara 

känna att det är roligt, det tror jag är jätte viktigt (Petra) 

Social utveckling: driva barnen framåt genom att ge stöd i leken (B:3b) 

Flera av förskollärarna beskriver leken som en viktig del i barnens vardag och det är mycket som 

händer i leken vilket blir mycket för barnen att tänka på. Cornelia, Natalie och Linda är de 

förskollärare som upplever att driva barnen framåt genom att ge barnen stöd i leken. De beskriver 

att barn som är blyga kan tycka att det är svårt med leken och att man som pedagog behöver man 
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vara med som stöd och styra. Cornelia beskriver det som att: ’’även om man har en fri lek så 

behöver man gå in och styra som lärare’’. Cornelia beskriver att hon upplever att man som pedagog 

får hjälpa de blyga barnen att etablera vänskap men att man inte får tvinga på barn sociala relationer. 

Hon beskriver ett exempel på hur man som förskollärare kan prata med föräldrarna för att hjälpa 

barnet att etablera vänskap: 

Prata med föräldrarna att bjud gärna hem olle hem till kalle och lek en eftermiddag [...], det kanske 

går bättre då för kalle och få ta med sig en kompis i sin miljö, det kan vara sådana små saker också, 

så att man har en dialog med hemmet är också viktigt tror jag (Cornelia) 

     Även Natalie upplever att blyga barn behöver hjälp med att skapa relationer med de andra 

barnen, att barnen själva inte har rätt verktyg för att ta kontakt med andra barn och då får man som 

pedagog vara med och hjälpa barnet. ’’Då får man ju ta barnet i handen och fråga vill du att jag ska 

fråga? Följ med så kan jag fråga’’ (Natalie). Natalie beskriver även att driva barnen framåt med att 

finnas till för barnen. Hon menar att: ’’det kan vara att vara nära det barnet hela tiden och försöka 

få de andra barnen närmre genom att starta en lek med det blyga barnet då brukar oftast de andra 

barnen undra vad man gör’’. Även Sara och Linda upplever stödet med att hela tiden vara nära 

barnet, att de kanske inte vågar och att man som pedagog får vara med och stödja.  

I leken att man kanske får vara med, de som inte vågar närma sig eller gå in i leken direkt att man 

hittar vägar och lär dem hur man kan ta in sig i en lek, och ibland att man är med i leken och sen när 

man ser att den har kommit in i leken kan man backa tillbaka lite (Linda) 

Social utveckling: driva barnen framåt genom att bygga upp självkänsla (B:3c)  

Förskollärarna upplever att blyga barn behöver bygga upp en god självkänsla vilket förskollärarna 

upplever att blyga barn oftast saknar. Sara upplever att det som pedagog är viktigt att visa barnen 

att även pedagogerna kan göra fel för att visa att det är acceptabelt att göra fel. Sara upplever att 

när barnen väl lyckats övervinna sin rädsla och faktiskt prova på något som de upplever är otäckt 

så stärks deras självförtroende. Det är i sådana sammanhang som Sara menar att det är viktigt att 

man tar det lugnt och inte tvingar på barnen något, det måste ske när barnet själv anser sig vara 

redo att utmanas. Linda beskriver hedersuppdrag, genom att exempelvis ge barnet ett uppdrag där 

barnet får känna sig viktig, som metod för att stärka självkänslan och tron på sin egen förmåga. 

Medan Johanna, så som några andra av förskollärarna, beskriver även att gruppstorleken har 

betydelse för att bygga på blyga barns självkänsla. Hon upplever att mindre grupper kan vara till 

hjälp för dessa barn: 

Det försöker vi tänka på och dela in barnen i små grupper när vi jobbar […]Att inte ha så många i 

gruppen tillexempel för då kanske de vågar det där och de känner de sig kanske starkare sen när de 

har vågat (Johanna) 
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Petra upplever att de blyga barnen känner trygghet i mindre grupper: ’’små grupper, miljöer där 

barnen känner sig trygga’’. Petra är den enda av förskollärarna som beskriver att hon inte upplever 

att självkänsla är kopplat till blyghet: ’’Jag kopplar inte ihop självkänsla och blyghet, man kan ha en 

god självkänsla fastän man är blyg så kan jag se skillnad’’ (Petra).  

Social utveckling: trygghet genom relationsskapande (B:4a)  

För att stödja de blyga barnen i deras sociala utveckling beskriver förskollärarna att man främst 

måste skapa en relation till barnet, de menar på att relationen mellan pedagog och barn är grunden 

till att arbeta stödjande. När det finns en god relation mellan pedagog och barn så upplever 

förskollärarna att barnet känner trygghet och då är det lättare att hjälpa barnet att utveckla sina 

sociala färdigheter.  Två av förskollärarnas uppfattningar skiljer sig lite från varandra. Sara menar 

att: ’’det handlar om att bygga upp en relation vi pedagoger och att lita på oss och sen till slut våga 

ta för sig lite mer.’’. Natalie upplever den ömsesidiga respekten i relationen som en del i att skapa 

trygghet: 

Det är att man känner barnet att man har utvecklat den här relationen där man har den ömsesidiga 

respekten, det är då man kan vara den här stödjande, personen i dem här situationerna. Men det 

krävs ju lite jobb att lära känna varandra först (Natalie) 

Det som skiljer sig i förskollärarnas uppfattningar av trygghet, genom att skapa en relation, är 

att Sara menar att när en trygg relation finns mellan pedagog och barn så litar barnet på pedagogerna 

och vågar då ta för sig lite mer. Natalie menar däremot att det krävs lite jobb för att utveckla den 

här relationen. Ömsesidig respekt är något som hon belyser som viktigt och när den relationen 

byggts upp då menar hon på att man kan vara den här stödjande personen för barnet. Cornelia 

upplever att när barnet upplever grundtrygghet så brukar blygheten ge med sig, men det viktigaste 

beskriver hon är: 

att det ska vara roligt på förskolan, så att dem inte vara här och känner at det är pest och pina för 

börjar de får dem otrygghet på förskolan så kommer det komma med upp i skolan tror jag, om man 

inte finner tryggheten här (Cornelia)   

Linda är en av de två förskollärare beskriver vikten av att skapa en relation till föräldrarna för 

att veta hur de ska jobba med barnen. Hon upplever föräldrar kontakten som betydelsefullt i arbetet 

med de blyga barnen:  

Det beror ju på när det visar sig när det är blygt men om det är ett blygt barn är det extra viktigt att 

prata med föräldrarna som oftast redan vet att mitt barn är blygt men så man berättar hur man 

jobbar och att man har en plan så dom inte tror att mitt barn kommer bara att flyta med och ingen 

uppmärksammar utan att det kanske är extra viktigt att prata med de, och den här dagliga kontakten 

i hallen. […] (Linda) 
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Social utveckling: trygghet genom rutiner (B:4b)  

Många av förskollärarna upplever att skapa rutiner är viktigt för de blyga barnen. De upplever att 

blyga barn behöver rutiner och om man ska göra något annorlunda någon dag som man inte brukar 

så menar de på att det är viktigt att tala om för de blyga barnen vad som kommer att ske. Johanna 

upplever att vara tydlig som ett sätt att skapa trygghet för de blyga barnen, hon menar: ’’att man är 

tydlig med vad som kommer att ske så att barnen vet vad som förväntas av dem så kanske de vågar 

vara med’’. Cornelia upplever att: ’’rutiner funkar jättebra för vissa men att bryta rutinerna av någon 

anledning kan vara som att sätta på locket igen för dessa barn’’. Petra menar att rutiner skapar 

trygghet:   

Rutiner, när dem vet vad som kommer så att det blir en trygg dag, samma personal är ju önskvärt, 

om vi har vikarie är det viktigt att informera vikarien om hur det är och hur vi gör. […] det är 

sårbarhet just för de blyga barnen när det inte riktigt är som det ska men det är en verklighet som 

de måste klara av också, då gäller det att det är en tydlig rutin och tydlig struktur på dagen. (Petra) 

Slutanalys- förskollärare 

Samtliga förskollärarna beskriver blyga barn som mer tillbakadragna och försiktiga i nya situationer 

men det skiljer det sig i deras beskrivningar om blyghet som personlighetsdrag är positivt eller 

negativt för barnets sociala utveckling. Det framgår även att det kan finnas andra orsaker till att 

barnet är blygt. Men det som förskollärarna upplever som en av de viktigaste delarna i arbetet är 

deras förhållningsätt, de beskriver att mycket i arbetet handlar om hur de upplever och uppfattar 

barnens individuella behov samt hur de förhåller sig till det. Förskollärarna menar att man som 

pedagog måste vara inkännande för att veta hur man ska arbeta med barnen individuellt och att ta 

sig tid för att känna av barnet så att arbetet anpassas efter barnets nivå. I förskollärarnas 

beskrivningar, om hur de upplever att arbeta med blyga barns sociala utveckling, upplever jag att 

trygghet är ett återkommande fenomen. Förskollärarna tar upp olika områden som är i betydelse i 

arbetet med blyga barns sociala utveckling men det som de olika beskrivningskategoriseringarna, 

inom social utveckling, har gemensamt är trygghet. Jag upplever att barnen finner trygghet i 

relationen till de vuxna men att barnen behöver känna trygghet i samtliga områden som är 

beskrivna. När barnen känner trygghet vågar de successivt träda in i en lek, tänja på rutinerna och 

våga prova på saker som de inte vågar som leder till ökat självförtroende. ’’Grundtrygghet, bara 

dem är trygga så brukar det oftast släppa.’’ (Cornelia). 
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Resultat och analys – barnskötare 

Beskrivningskategorier 

Det empiriska materialet är kopplat till studiens syfte för att lättare kunna se en koppling mellan 

syfte och resultatanalysen. Båda fenomenen blyghet och social utveckling är mångfacetterade och 

har olika nivåer av komplexitet i sina beskrivningskategorier vilket resulterade i tolv kategorier. När 

barnskötarna talar om hur de erfar att arbeta med blyga barns sociala utveckling upplever jag att 

trygghet är ett ord som genomsyrade intervjuerna. Därmed blev trygghet en mångfacetterad 

kategori i beskrivningskategorin om social utveckling.  

För att ta reda på hur barnskötarna upplever att arbeta med social utveckling fick de svara på 

hur de uppfattar social kompetens. Att vara socialt kompetent har många innebörder för de 

intervjuade barnskötarna men det är tydligt att alla kopplar social kompetens som ett verktyg till 

arbetet med den sociala utvecklingen. Därför är social kompetens kategoriserat med 

beskrivningskategorin om arbetet med social utveckling.  

 

Beskrivningskategorierna är följande: 

 Blyghet: ett försiktigt barn (A:1a) 

 Blyghet: ett osynligt barn (A:1b) 

 Blyghet: språket som en bakomliggande orsak (A:2a) 

 Blyghet: funktionshinder/diagnos som en bakomliggande orsak (A:2b) 

 Blyghet: otryggheten som en bakomliggande orsak (A:2c) 

 Social utveckling: verktyg till att vara social kompetent (B:1) 

 Social utveckling: turtagning som förmåga till social kompetens (B:2a) 

 Social utveckling: lek som förmåga till social kompetens (B:2b) 

 Social utveckling: en närvarande pedagog skapar trygghet (B:3a) 

 Social utveckling: att ge tid skapar trygghet (B:3b) 

 Social utveckling: mindre grupper skapar trygghet (B:3c) 

 Social utveckling: gemensamt förhållningssätt skapar trygghet (B:3d) 
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Blyghet: ett försiktigt barn (A:1a) 

Stina och Anita uppfattar ett blygt barn som försiktig. Anita uppfattar att blyga barn är försiktiga i 

dem sociala situationerna och att det tar längre tid för dessa barn att komma in i verksamheten: 

”det är barn som inte riktigt vågar ta för sig på samma sätt”. Stina upplever blyga barn som 

försiktiga för att de ofta tycker det är jobbigt i samlingen och att säga enkla saker som sitt namn. 

Hon tror att det kan bero på dålig självkänsla eller att de är osäkra på vem de är.  

Blyghet: ett osynligt barn (A:1b) 

Caroline, Hanna och Malin upplever ett blygt barn som någon som kliver bakom en vuxen, 

gömmer sig, som inte syns och inte hörs. Hanna beskriver att blyga barn ofta tittar ner i golvet och 

om de vill berätta något och det blir fel så kommer de ofta av sig och avslutar det de vill berätta. 

Caroline tänker på blyghet på det sättet som hon upplevde att man pratade om blyghet när hon 

växte upp: ”Barn som ställde sig bakom vuxna och inte vågade ta plats. Kanske inte vågade ta för 

sig på något sätt”.  

Tove använder ordet tillbakadragen om blyga barn. Hon menar att ett blygt barn kan vara den 

som står tyst i ett hörn och inte vill säga någonting och oftast har de inte heller många vänner. Stina 

upplever att dessa barn gör sig osynliga då de inte tar för sig av uppmärksamheten och talutrymmet 

i förskolan då de ”inte hörs så att säga och inte syns och inte ropar jag vill, jag kan, titta på mig”.  

Blyghet: språket som en bakomliggande orsak (A:2a) 

Tove upplever att hon har blyga barn i sin barngrupp men hon resonerar kring att det kan vara 

bakomliggande orsaker till varför barnen upplevs som blyga: ”om det beror på den sociala 

kompetensen eller om det är språkbristen som gör att de blir blyga och tystlåtna är svårt att säga”. 

Tove berättar att förskolan som hon arbetar på idag är en mångkulturell förskola och att det finns 

många barn som inte behärskar det svenska språket. Hon upplever att förskolepersonalen kan 

uppleva vissa barn som blyga fast det kanske är ett beteende på grund av att barnet inte kan 

kommunicera med hjälp av språket.  

Blyghet: funktionshinder/diagnos som en bakomliggande orsak (A:2b) 

Hanna och Caroline upplever att andra kan uppfatta ett barn som blygt, fast det kan vara något 

annat som ligger till grund för barnets beteende. Hanna upplever att ordet blyghet kan bli som en 

stämpel, att föräldrar upplever att ett barn är blygt när det kanske handlar om att barnet har problem 
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med något annat: ”när man som förälder upptäcker att ett barn är annorlunda kan det vara lätt att 

tänka att det är blygt men när det kanske handlar om något annat”. 

Caroline upplever att det finns många barn som är avvaktande i hennes barngrupp. 

Förskolepersonal kan tro att ett barn är blygt men att det istället ligger andra faktorer bakom som 

förskolepersonalen måste ställa sig kritisk till: ”är det för att man inte vill vara med helt enkelt och 

gömmer sig bakom någon slags fasad? Det kan faktiskt vara ett barn som har ett funktionshinder, 

som inte är så tydligt”.  

Blyghet: otryggheten som en bakomliggande orsak (A:2c) 

När det kommer till de mindre barnen i förskolan kan Malin uppleva att man som vuxen kanske 

ser barnen som blyga fast de inte är det. När ett litet barn är ny i en förskola kan det vara 

omständigheten som gör att barnet upplevs som blygt och oroligt då barnet kanske inte är van med 

främmande människor och nya situationer:  

Det kommer nya människor och de kommer fram. Ofta vuxna människor och småbarnsföräldrar 

tänker inte på att alla barn kanske inte vill prata med mig och förstår liksom inte att den enda 

tryggheten de har just då är den där pedagogen. Om den pedagogen är ensam vid tillfället och då 

blir det jättesvårt för det här stackars barnet (Malin) 

Social utveckling: verktyg till att vara social kompetent (B:1) 

Samtliga av barnskötarna uppfattar att social kompetens är ett verktyg och att det handlar om att 

vara inkännande, att ”känna empati för andra” (Malin). Att vara socialt kompetent beskriver många 

av barnskötarna som färdigheter att kunna mötas, läsa av andra människor samt att kunna anpassa 

sig i olika situationer. ”Socialt kompetent blir man väl när man träffat mycket människor”, menar 

Hanna.  

Att inneha verktyg i den sociala kompetensen innebär inte nödvändigtvis att barnen vet hur man 

använder sig av dessa verktyg för att socialisera sig i barngruppen. Där kunde några av barnskötare 

uppfatta att det krävs olika förmågor för att öva och utveckla sin sociala utveckling, vilket dem 

beskriver i nedanstående kategorier. 

Social utveckling: turtagning som förmåga till social kompetens (B:2a) 

Stina, Tove och Malin menar att turtagning är en del av den sociala kompetensen: ”man är artig 

och väntar på sin tur” (Tove). Att förstå att det blir min tur snart uppfattar de som en viktig 

egenskap, vilket kan vara svårt för barn i förskolan: ”att förstå att det blir min tur så småningom 
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även om jag inte får göra det först först först av alla, hela tiden, varje gång. Så vänta är en social 

kompetens” (Stina). 

Malin upplever att barnen lär sig mycket om social kompetens under matstunderna. Hon tycker 

det är viktigt med en trevlig matstund och att det är ett tillfälle för dem att lära sig att vänta på sin 

tur på maten och att man bjuder maten till nästa person. Utifrån hennes erfarenheter upplever hon 

att förskolan glömmer bort att arbeta med den sociala kompetensen, men att det går att öva på den 

under de vardagliga rutinerna på förskolan.  

Social utveckling: lek som förmåga till social kompetens 

Barnskötarna upplever generellt att förmågan att kunna leka med andra barn på förskolan är 

kopplat till den sociala kompetensen. Stina kallar det för att förstå lekregler och det handlar om att 

kunna förstå när kompisarna säger ja eller nej till att vara med att delta i en pågående lek. Är en lek 

redan påbörjad måste man anpassa sig efter de barn som redan leker: 

Då kan man inte bara komma in om det är tre stycken som vill leka så kan man inte bara komma in 

och börja styra och ställa och bestämma, utan då får man kanske stå bakom och så får man faktiskt 

synas till, och bli tilldelad den roll man får av sina kompisar för att få vara med (Stina) 

Anita, Caroline och Tove tänker på de barn som är avvaktande och har svårt att ta kontakt med 

de andra lekande barnen, de barn som sällan leker eller har svårt att leka med resten av barngruppen. 

Caroline upplever att lekreglerna kan te sig otydliga för dessa barn: ”just lekhallssituationen där det 

kan bli gaska stojig och livligt, och kanske regler för lek kan vara lite otydliga”. Stina upplever att 

barn som inte har syskon har svårare med den sociala biten när det kommer till leksituationer. Hon 

menar att ett småsyskon lär sig att anpassa sig efter syskonens villkor för att få chans att vara med 

och leka.  

Social utveckling: en närvarande pedagog skapar trygghet (B:3a) 

Hanna tror att trygghet hos barnen skapas om förskolepersonalen är en ”närvarande pedagog” i 

det sociala arbetet med de blyga barnen: ”alltså att man är närvarande, lär känna, trygghet och inte 

krav i grupp att man ska prestera”. Även Anita menar att förskolepersonalen måste vara 

närvarande. Barnen måste få knyta an, hålla i handen, sitta bredvid eller finnas där tills de känner 

sig trygga i situationen som de befinner sig i. Malin upplever att när tryggheten finns till 

förskolepersonalen så lättar blygheten lite hos barnen och då vågar de ta för sig mer i förskolan. 

Även Caroline beskriver att det krävs trygghet till förskolepersonalen för att de blyga barnen ska 

utvecklas:  
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För känner de sig trygga så vågar de kanske glömma sig själva lite grann i olika situationer. Att lägga 

över sin rädsla, om det nu är rädsla det handlar om, att känna att de vuxna har koll och dem tar 

ansvar (Caroline). 

Social utveckling: att ge tid skapar trygghet (B:3b) 

Samtliga av barnskötarna upplever att de behöver ge blyga barn tid i förskolan för att hjälpa dem 

att utvecklas socialt. Tove upplever att blyga barn behöver mera tid innan de vågar att exempelvis 

säga sitt namn på samlingen medan Caroline menar att man behöver ”ge dem tid och läsa in 

situationen” där barnen är avvaktande. Genom att ge barnen tid driver man inte på dem för mycket: 

”dem behöver väldigt mycket tid för att komma över den där tröskeln att våga, kanske prata eller 

visa beröring eller vad det nu handlar om. Jag tror det är viktigt att de får väldigt mycket tid” 

(Malin). 

Jag får intrycket, utifrån barnskötarnas berättelser, att förskolepersonal behöver vara extra 

tålmodig med blyga barn i alla situationer då de upplever att dessa barn är mer avvaktande. Genom 

att ge blyga barn tid att vänta tills de är redo att exempelvis ta kontakt med andra barn eller prata i 

samlingen driver man inte på dem för mycket. Anita upplever att dem blyga barnen behöver mer 

tid på sig för att komma in i verksamheten, man driver inte på dem för mycket utan låter det ta tid: 

”jag har aldrig varit med om att det inte har fungerat men det kan ta otroligt lång tid” (Anita).  

Social utveckling: mindre grupper skapar trygghet (B:3c) 

Att tänka på hur gruppen ser ut är något som samtliga barnskötare tar upp under intervjuerna när 

de berättar om hur de resonerar kring blyga barns sociala utveckling på förskolan. Malin tycker det 

är viktigt att tänka på att man inte placerar ett blygt barn bredvid ett barn som hörs och syns mycket 

bara för att lugna gruppen: ”för de får ingen plats då om dem hela tiden ska vara tillsammans med 

dem här lite stökigare”. Hon tycker även det är viktigt att arbeta med mindre grupper för att 

förskolan har för stora barngrupper. Att arbeta i mindre grupper är något som alla barnskötare 

lyfter fram som en viktig punkt. Jag får intrycket av att barnskötarna generellt upplever att blyga 

barn känner sig tryggare och kommer fram mer i en grupp med färre barn. Stina lyfter fram det 

som en av fördelarna med mindre grupper; att man som förskolepersonal inte kan missa att se alla 

barn och att alla får komma till tals. En annan fördel som barnskötarna lyfter fram är att de upplever 

att de blyga barnen vågar ta mer plats när det är färre barn runt omkring: ”när de är i en större 

grupp försvinner de mycket lättare. Då backar de, vill inte riktigt vara med, eller sitter tysta och 

bara gör det man har sagt åt dem” (Tove). 
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Social utveckling: gemensamt förhållningssätt skapar trygghet (B:3d) 

Många av barnskötarna upplever att all förskolepersonal, på dem förskolorna som de arbetar på, 

har generellt samma förhållningssätt när det kommer till att stödja blyga barns sociala utveckling 

samt att det pratats om det i arbetslagen. Stina upplever att hon och hennes kollegor är konsekventa 

i sina förhållningssätt och att de arbetar på samma sätt. Tove menar att det är viktigt att all 

förskolepersonal över avdelningsgränserna arbetar mot samma mål när det kommer till att stödja 

ett barn: ”om det är så att vi är sjuka, på vår avdelning, om det kommer in någon från huset att den 

vet: att ja just det, de kör med det här”. Caroline tror att de arbetar ganska lika på hennes förskola 

för att all förskolepersonal har mycket gemensam handledning och de försöker ha ett gemensamt 

arbetssätt och synsätt och syftet är ”ett gemensamt förhållningssätt som kommer barnen till del”.  

Hanna och Anita upplever inte att de pratar direkt om arbetsmetoder på deras förskolor när det 

kommer till specifikt de blyga barnen men ”oftast så finns det bara i ryggraden”, menar Anita.  

Dock berättar båda om att förskolepersonalen har möten och pratar om hur man kan gå vidare 

med observationer eller en situation om ett barn behöver extra stöd. 

Slutanalys - barnskötare 

Jag får intrycket av att alla barnskötarna uppfattar blyghet som ett beteende hos barnen men om 

de anser att det är ett medfött eller inlärt beteende kommer inte fram i deras utsagor. Det är 

beteenden hos blyga barn som jag anser beskriver blyga barn som mindre framåt än resten av 

barngruppen. Dock använder sig barnskötarna av olika variationer för att beskriva hur de uppfattar 

blyghet. Jag upplever att barnskötarna ser att det finns en vilja hos de blyga barnen att interagera 

med andra men att barnen saknar verktyg för att ta för sig. Det jag även kan uppfatta är att trygghet 

är ett grundläggande mål hos barnskötarna för de vill att alla barn ska känna sig trygga i förskolan. 

Genom att ge dem blyga barnen extra tid, arbeta i mindre grupper, ha ett enat förhållningsätt 

försöker de skapa en känsla av trygghet hos dessa barn. Grunden i den sociala utvecklingen för 

barnskötarna är att skapa trygghet på förskolan och utifrån tryggheten kan de skapa situationer för 

barnen att utveckla sina sociala kompetenser. 
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Diskussion 

I denna del diskuteras blyga barns sociala utveckling utifrån förskollärarnas och barnskötarnas 

uppfattningar. Vi kommer att diskutera, analysera samt koppla våra resultat till tidigare forskning 

och utifrån studiens syfte och frågeställningar. Sedan kommer vi att diskutera förskollärarnas och 

barnskötarnas uppfattningar inom ramen för pedagogiska konsekvenser.   

Tidigare forskning 

I vårt empiriska material kan vi se att förskolepersonalen delar samma syn om vad blyghet är men 

att det förekommer variationer i deras beskrivningar. En generell uppfattning hos 

förskolepersonalen är att blyga barn har ett tillbakadraget och ett försiktigt beteende. Att vara 

tillbakadragen och försiktig anser vi kan kopplas samman med en känsla av otrygghet i de sociala 

sammanhang som barnen kan befinna sig i. Vi upplever även att förskolepersonalen beskriver dessa 

egenskaper som nackdelar i barnens sociala samvaro men att det finns ett samtal och arbete kring 

att stödja dem. Några av förskollärarna resonerar dock kring att blyghet kan ses som en positiv 

egenskap, då blyga barn observerar och lär sig mycket av det de ser vilket kan bli en styrka hos 

dem. Det styrker Svirsky och Thulins (2006, s. 16) teori om att blyghet inte alltid är ett hinder för 

barnet då det finns olika nivåer på hur blygheten ter sig i olika situationer. Annan forskning belyser 

att blyga barns beteende ofta blir ett hinder fast de vill interagera socialt med andra men att de 

känner rädsla och oro inför detta (Coplan m.fl., 2004, s. 247).  

Förskolepersonalen upplever att blyghet beror på olika saker; att det är ett personlighetsdrag, 

något som är ärvt eller att det är bakomliggande orsaker som gör att man blir blyg. Barnskötarna 

upplever att dessa bakomliggande orsaker kan bero på språkbrister, funktionshinder/diagnos eller 

att otrygghet på förskolan skapar ett blygt beteende. Oavsett orsak till att ett barn är blygt krävs det 

viss social kompetens av barnen i förskolan. Att arbeta med social kompetens i förskolan anser vi 

är viktigt så att barnen får sociala färdigheter med sig ut i samhället. Förskolan lägger grunden till 

det livslånga lärandet och vi får intrycket av att arbetet med den sociala utvecklingen sker 

kontinuerligt i den dagliga verksamheten. 

Alla barn som vistas på en förskola har inte själva valt att gå där och därför kan de sociala mötena 

på förskolan bli en påtvingad social samvaro (Ytterhus, 2003, s. 17). Vi ställer oss frågan om detta 

kan bli problematiskt för de blyga barnen då de ofta saknar sociala resurser vilket Ytterhus (2003, 

s. 71) menar är vad som krävs för att upprätthålla ett socialt flyt. Därför tror vi det är viktigt att 

förskolepersonalen hjälper de blyga barnen att utveckla en god social kompetens samt 

kamratrelationer för att de ska klara av de sociala utmaningar som krävs på förskolan. Tidigare 
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forskning stödjer vår tanke genom att de anser att förskolepersonalens uppdrag är att hjälpa barn 

att bygga ömsesidiga och meningsfulla relationer till andra människor (Folkman & Svedin, 2008, s. 

34; Folkman 1998, s. 11). I vår empiri skiljer sig beskrivningarna åt om vad barnskötarna och 

förskollärarna uppfattar som viktiga tillvägagångssätt för att utveckla barns sociala kompetens. 

Förskolepersonalen belyser vikten av att skapa en känsla av trygghet på förskolan men det 

förekommer variationer i yrkeskategorierna om hur de beskriver att arbeta med detta. 

Förskollärarna upplever att skapa en bra relation till barnet är grunden till trygghet men även rutiner 

är önskvärt för att skapa en trygg vardag för barnen. Förskollärarna belyser även att mindre grupper 

har betydelse för att skapa trygghet. De menar att mindre grupper stärker de blyga barnens 

självförtroende och självkänsla då de vistas i en miljö där de känner trygghet. Barnskötarna upplever 

generellt att trygghet skapas när de ger de blyga barnen tid att få utvecklas i sin egen takt på 

förskolan. De ser även den pedagogiska miljöns påverkan där de upplever att mindre grupper är 

en trygghet för blyga barnens sociala utveckling. De upplever att det är i dessa mindre grupper som 

de vågar synas och höras. 

Vi upplever som vi redan nämnt att det finns ett samtal och vilja hos förskolepersonalen att 

utveckla blyga barns sociala kompetens. Trots att de upplever att blyga barn drar sig tillbaka, är 

försiktiga och inte tar plats i barngruppen får vi intrycket av att förskolepersonalen 

uppmärksammar dem. Detta styrker Folkmans (1998, s. 51) studie där hon såg att de blyga barnen 

är nästintill omöjliga att förbise för att de gör sig så pass osynliga att de istället sticker ut i mängden.  

Pedagogiska konsekvenser 

Vi kan i vårt empiriska material se att även om förskollärarnas och barnskötarnas beskrivningar 

skiljer sig åt så tolkar vi dem beskrivningarna som att de har en gemensam uppfattning om vad 

blyghet är. Vi kan även se ett tydligt tillvägagångssätt i arbetet med blyga barns sociala utveckling 

och det är att skapa trygghet. Många av förskollärarna och barnskötarna upplever att de har ett 

gemensamt förhållningssätt på sina förskolor och att detta beror på att all förskolepersonal arbetar 

i arbetslag där alla strävar efter samma mål. Även om det är två yrkeskategorier så arbetar 

förskollärarna och barnskötarna tillsammans och detta tror vi är en anledning till att vi kan finna 

likheter och inte stora skillnader i våra insamlade datamaterial.  
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Konklusion 

Av vårt empiriska material får vi intrycket att det pågår ett samtal och ett medvetet arbete i 

förskolan kring hur man ökar barnens sociala utveckling. Detta tror vi för att möta den förväntan 

som finns, både från civil- och tjänstesamhällets sida, på att utveckla barnens sociala färdigheter 

och i förlängningen göra dem till goda samhällsmedborgare. Det sker idag en förskoledebatt om 

mängden barn på avdelningarna i förskolan. I december 2013 gick Skolverket ifrån 

rekommendationen om ett maxantal på 15 barn per avdelning på förskolan eftersom 

rekommendationen ändå inte efterlevs i verksamheterna (Lärarförbundet, 2013). Detta upplever vi 

är ett budskap från Skolverket om att det är okej med de stora barngrupper som förskolorna har 

idag. Genom att mängden barn ökar ställs det ett högre krav på både barnen och 

förskolepersonalens sociala kompetens. Vi ställer oss frågan om detta kan bli för höga krav för 

blyga barn att leva upp till. Vårt empiriska material visar att förskolepersonal upplever att mindre 

barngrupper skapar trygghet hos blyga barn som i förlängning leder till att öka deras sociala 

utveckling. Vi finner det önskvärt om vidare forskning gjordes på den pedagogiska miljön för att 

undersöka hur barns sociala utveckling påverkas av barngruppernas storlek i förskolan. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Bakgrund  
 

Ålder: 
 

Kön: 
 

Utbildning: 
– Vad har du för utbildning? och när tog du examen? 

 
Arbete: 
– Hur länge har du varit verksam inom förskolan? 
– Vilken åldersgrupp arbetar du med idag? 

 
Det blyga barnet 

 
Synsätt 
– När du hör ordet blyghet vad tänker du på då? 
– Hur skulle du beskriva ett blygt barn? 

 
Erfarenhet 
– Har du någon erfarenhet av att arbeta med blyga barn? 
– Kan du beskriva hur du upplevde det? 

 
Arbetslaget 
- Om det finns ett blygt barn i barngruppen, hur förhåller sig arbetslaget kring det? 

 
Att arbeta stödjande med blyghet på förskolan 

 
Förskollärarnas och barnskötarnas syn på stöd i arbete med blyga barn 
– Vad anser du är stödjande i arbetet med blyga barn? 

 
Att arbeta stödjande med blyga barn 
– Hur anser du att du i ditt arbete kan arbeta stödjande med blyga barn på förskolan? 

 
Viktigt att tänka på i arbetet med blyga barn 
– Vad anser du som förskollärare/barnskötare är viktigt att tänka på i arbetet med blyga barn på förskolan? 

 
Social kompetens 

Synsätt 
-Vad innebär det för dig att vara social kompetent? 

Förskolan 
-Hur tänker du att man kan hjälpa barnen i förskolan att utvecklas socialt? 
– Hur tänker du att man kan arbeta med de blyga barnens sociala utveckling? Har du några erfarenheter från 
förskolan?  



 

 

Arbetsmetoder 
– Har ditt arbetslag några arbetsmetoder när det kommer till att stödja barns sociala utveckling? 
 
Förskollärarna och barnskötarna 

 
Förskollärare/barnskötares synsätt på blyga barns sociala kompetens 
– Vad tror du ett blygt barn behöver hjälp med för att utveckla sin sociala kompetens? 

 
Förskollärarnas och barnskötarnas påverkan i utvecklingen av barns sociala kompetens 
– Vad gör du som förskollärare/barnskötare för att hjälpa blyga barn att utveckla sin sociala kompetens? 

 

 



 

 

Bilaga 2 Information om informanterna 

Förskollärare Ålder År inom förskolan Åldersgrupp idag 

1. Sara 30 1,5 1-3 

2. Cornelia 50 29 3-6 

3. Natalie 30 5 3-5 

4. Linda 36 8 1-5 

5. Johanna 41 6 1-5 

6. Petra 50 29 1-5 

 

 

Barnskötare Ålder År inom förskolan Åldersgrupp idag 

1. Stina 47 24 1-5 

2. Tove 29 1,5 3 

3. Caroline 56 35 3-7 

4. Hanna 43 3 3-4 

5. Anita 47 17 2-3 

6. Malin 55 15 1-2 

 

 

 


