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Abstrakt 

Hur kan förskollärare tänka kring de barn som visar en blyghet och tillbakadragenhet och som 

inte vågar i olika situationer i förskolan? Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap 

om förskollärares arbete med blyga och tillbakadragna barn i förskolans kontext eftersom det 

är vi förskollärare som skapar förutsättningar för barns utveckling och lärande i förskolan. I 

denna uppsats belyser vi hur förskollärare beskriver blyghet hos barn och vilka strategier de 

använder i förskolans verksamhet för att de barn som inte vågar på olika sätt ska få framföra 

sina åsikter och sina tankar utifrån sina egna förutsättningar. För att få beskrivningar av 

blyghet och olika strategier sker datainsamlingen genom ett kvalitativt angreppssätt och 

semistrukturerade intervjuer av förskollärare som är verksamma i förskolan. Utifrån 

förskollärarnas beskrivningar finns det olika strategier som de använder så att barnen som 

beskrivs som blyga ska få säga sina åsikter och synas i barngruppen utifrån deras egna 

förutsättningar och behov. Resultatet visar att blyghet och tillbakadragenhet hos barn kan visa 

sig genom att de blir tysta i olika sammanhang och att de även drar sig undan den stora 

barngruppen och håller sig nära en förskollärare. Det är oerhört viktigt att de barn som inte 

vågar prata eller tar för sig får framföra sina åsikter och ingå i ett sammanhang på ett sätt som 

passar dem. Det är de sammanhang som vi förskollärare måste se till att skapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Blyghet, tillbakadragen, förskola, pedagogik, kvalitativ, intervju 

 

 



 

 

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

2. Syfte .................................................................................................................................................... 2 

2.1. Frågeställningar ............................................................................................................................ 2 

2.2. Hur uppsatsen fortsättningsvis disponeras ................................................................................... 2 

3. Bakgrund ............................................................................................................................................. 3 

3.1. Vägen fram till syftet .................................................................................................................... 3 

3.2. Definitioner av blyghet ................................................................................................................. 3 

3.3. Blyghet som ett personlighetsdrag ............................................................................................... 4 

3.4. Blyghet kan påverkas av den sociala omgivningen ...................................................................... 5 

3.5. Varför blyghet måste uppmärksammas ........................................................................................ 5 

3.6. Sammanfattning ............................................................................................................................ 6 

4. Tidigare forskning ............................................................................................................................... 7 

4.1. Storleken på barngruppen kan påverka blyga barn ...................................................................... 7 

4.2. Relationsskapandet med det blyga barnet .................................................................................... 8 

4.3. Hur blyga barn kan reagera i sociala sammanhang ...................................................................... 8 

4.4. Tysthet kan hänga ihop med blyghet ............................................................................................ 9 

4.5. Blyga barn vill men vågar inte ................................................................................................... 10 

4.6. Sammanfattning .......................................................................................................................... 11 

5. Forskningsansats ............................................................................................................................... 12 

6. Datainsamlingsmetod ........................................................................................................................ 13 

6.1. Kvalitativa intervjuer .................................................................................................................. 13 

6.2. Urval ........................................................................................................................................... 13 

6.3. Intervjuernas genomförande ....................................................................................................... 14 

6.4. Transkribering ............................................................................................................................ 16 

6.5. Analys ......................................................................................................................................... 16 

6.5.1. Analyssteg ........................................................................................................................... 17 

6.6. Etiska överväganden ................................................................................................................... 18 

6.7. Studiens kvalitet ......................................................................................................................... 20 

7. Resultat .............................................................................................................................................. 21 

7.1. Beskrivningar av blyghet ............................................................................................................ 21 

7.1.1. En som är verbalt avvaktande .............................................................................................. 21 

7.1.2. En som drar sig undan ......................................................................................................... 23 

7.1.3. En som är nära en förskollärare ........................................................................................... 24 

7.1.4. Sammanfattning ................................................................................................................... 25 

7.2. Förskollärarnas strategier ........................................................................................................... 26 



 

 

7.2.1. Att använda leken ................................................................................................................ 26 

7.2.2. Att dela in i mindre grupper ................................................................................................ 27 

7.2.3. Att använda olika kommunikationssätt ............................................................................... 29 

7.2.4. Att utmana barnet ................................................................................................................ 30 

7.2.5. Sammanfattning ................................................................................................................... 32 

8. Diskussion ......................................................................................................................................... 33 

8.1. Blyghet och tillbakadragenhet .................................................................................................... 33 

8.1.2. Självständighet som normalitet ........................................................................................... 33 

8.1.3. Deltagande i aktiviteter ........................................................................................................ 34 

8.1.4. Olika sätt att kommunicera .................................................................................................. 35 

8.1.5. Det sociala sammanhanget .................................................................................................. 36 

8.1.6. Att utmana ett blygt och tillbakadraget barn ....................................................................... 37 

8.1.7 Att låta blyga och tillbakadragna barn var som de är ........................................................... 38 

8.1.8. Måste alla prata, delta och ingå i ett socialt sammanhang? ................................................. 39 

8.1.9. Sammanfattning ................................................................................................................... 39 

8.2. Metoddiskussion ......................................................................................................................... 40 

8.3. Förslag till fortsatta studier ......................................................................................................... 41 

Referenslista ..............................................................................................................................................  

Bilaga 1 Intervjuguide ...............................................................................................................................  

Bilaga 2 Samtycke och informationsbrev ..................................................................................................  

Bilaga 3 Transkriptionsnyckel ...................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

1 

 

1. Inledning 
 

Barn är olika med individuella behov och barn uttrycker sig på varierande sätt, några barn 

visar känslor genom att bli utåtagerande medan andra blir blyga och tillbakadragna. Studier 

visar att personalens uppmärksamhet i första hand riktas mot utåtagerande barn, det vill säga 

de barn som tar stor plats, syns eller hörs mycket i barngruppen (Skolinspektionen, 2017). I 

den här uppsatsen kommer vi fokusera på blyga barn. Dels för att vi som framtida 

förskollärare behöver uppmärksamma de barn som inte tar för sig eller hörs i barngruppen på 

ett medvetet sätt så deras tankar och åsikter kommer fram, dels för att bidra med kunskap om 

olika arbetssätt när det gäller blyga barn som är inkluderade i förskolans verksamhet men som 

inte riktigt vågar i olika situationer. Vi vill belysa hur förskollärare kan organisera 

verksamheten utifrån de förutsättningarna som finns idag när det gäller blyga barn. Vårt 

uppdrag som förskollärare är att arbeta utifrån läroplanen och den uttrycker att: 

 

Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för detta. 

Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar 

och göra val utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla 

tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen (Skolverket, 2018, 

s. 6). 
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2. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om förskollärares arbete med blyga och 

tillbakadragna barn i förskolan.  

 

2.1. Frågeställningar  

• Hur beskriver förskollärare blyga barn? 

• Vilka strategier beskriver förskollärare att de använder i arbetet med blyga och 

tillbakadragna barn i förskolan? 

 

2.2. Hur uppsatsen fortsättningsvis disponeras  

Uppsatsen består av åtta större avsnitt. Avsnitt ett och två avser inledning och syfte. I avsnitt 

tre redogör vi för och belyser vilka olika perspektiv det finns på blyghet. I det fjärde avsnittet 

kommer vi ta upp vad tidigare forskning kommit fram till när det gäller blyghet och vilka 

faktorer som kan påverka barns blyghet och i avsnitt fem presenterar vi vilken 

forskningsansats vi har utgått från och varför i uppsatsen. I det sjätte avsnittet redogör vi för 

hur datainsamlingsmetoden och analysen har gått till. Därefter kommer vi i avsnitt sju att 

presentera resultatet och vilka teman vi kommit fram till genom analysen. I avsnitt åtta 

diskuterar vi och kopplar samman den tidigare forskningen med vårt resultat för att bilda en 

helhet.  
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3. Bakgrund 
 

Bakgrunden är uppdelad i fem avsnitt och det första avsnittet handlar om vägen fram till 

syftet. Vidare i avsnitt två kommer vi beskriva olika definitioner av blyghet. I det tredje 

avsnittet redogör vi för blyghet som ett personlighetsdrag och i det fjärde avsnittet tar vi upp 

att blyghet kan påverkas av den sociala omgivningen. Vi avslutar i avsnitt fem om att beskriva 

varför blyghet måste uppmärksammas av förskollärare inom förskolans verksamhet. 

 

3.1. Vägen fram till syftet 

Blyghet är ett komplext begrepp och det finns flera olika definitioner av detta. Därför har 

syftet med den här uppsatsen förändrats under processens gång. Vi upptäckte att internationell 

litteratur var utformad på ett ambivalent sätt när det gäller blyga barn och detta gör det svårt 

att strikt hålla sig till termen blyga barn. Det var även svårt att översätta vissa texter till, för 

oss, begriplig svenska. Dessa faktorer gjorde att vi la till tillbakadragna barn i vår andra 

forskningsfråga samt i syftet om vårt kunskapsbidrag med studien. 

Förskollärarna i vår undersökning gav, precis som tidigare litteratur och forskning, olika 

beskrivningar av hur blyghet bland barn i förskolan visar sig.  

Vi startade med utgångspunkten att vi ville veta hur förskollärare upplever blyga barn och hur 

de arbetar med dessa. I den här studien ingår det förskollärare som har olika erfarenheter och 

utbildningar vilket resulterade i att de beskriver barnen på olika sätt och det gjorde det svårt 

för oss att bara tala om blyga barn. Tomas Saar och Annica Löfdahl (2014) förklarar att synen 

på barn och barndom och dess närområden är under ständig förändring och att det inte finns 

någon sann och klar bild av hur ett barn kan beskrivas. Några förskollärare valde under våra 

intervjuer att inte använda begreppet blyga barn utan benämner istället dessa barn som 

försiktiga och tillbakadragna. Vi tog därför fasta på Alan Brymans (2018) påstående om att en 

kvalitativ forskare ofta startar på ett öppet sätt och preciserar forskningsfrågorna efter hand. I 

de följande avsnitten kommer vi att redogöra för några av de olika sätt som blyghet beskrivs i 

tidigare studier för att sedan berätta hur vi ser på blyghet i denna uppsats.  

 

3.2. Definitioner av blyghet 

När en definition av blyghet hos människor ska beskrivas så kan det göras på olika sätt och 

det kan, dels sägas att en människa är blyg och dels att en människa blir blyg. När någon är 

blyg handlar det om en personlighet hos en människa där blygheten upprepas i varierande 
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situationer och över längre tid, det vill säga att det är något som sitter inom oss. När någon 

blir blyg så handlar det mer om hur vi känner oss i just den specifika situationen och att det är 

tillfället och sammanhanget som gör att vi känner oss blyga (Coplan, Moritz Rudasill, 2017). 

 

3.3. Blyghet som ett personlighetsdrag 

Temperamentsdrag är en personlighet hos barnet som är biologisk grundad och bestående 

över relativt lång tid. Barn reagerar på olika sätt i situationer och hur de reagerar beror på 

vilken situation de hamnar i, det kan visa sig tydligt om barnet upplever något som 

påfrestande eller som framkallar en stress. Stress hos blyga barn uppkommer nästan alltid i 

sociala situationer som innefattar flertalet andra människor och det som kan höja stressnivån 

ytterligare är om barnet inte vet vad som ska hända i situationen (Coplan, Moritz Rudasill, 

2017). Malin Gren Landell (2014) är inne på samma spår och menar att blyghet är ett  

temperamentsdrag och gör en jämförelse med social rädsla men menar samtidigt att 

temperamentsdrag inte är en rädsla i sig. Temperament är något vi föds med och kallas i detta 

sammanhang för beteendehämning (Gren Landell, 2014). Beteendehämningen resulterar i en 

oro för främmande situationer, miljöer och/eller människor där vissa barn blir aggressiva 

medan andra riktar sina känslor inåt sig själva. Barn kan känna sig blyga i vissa kontexter 

eller situationer medan andra barn känner sig blyga under större delen av dagen. Om ett barn 

blir blygt och inte pratar i vissa speciella kontexter men i andra så kan det handla om selektiv 

mutism. Det kan handla om att barnet blir tyst i en social situation i förskolan, under 

exempelvis samlingen. Det finns ingen direkt definition av ordet blyghet men en vanlig 

beskrivning är att blyghet uppkommer i olika sociala situationer där nervositet och känslan av 

ett obehag kan uppstå (Gren Landell, 2014).  

De amerikanska psykologerna Philip Zimbardo och Shirley Radl (1982) beskriver blyghet 

som ett psykiskt tillstånd, där blyga människor är upptagna och besatta av hur världen 

omkring uppfattar dem. Vidare beskriver de två olika typer av blyghet och dessa benämns 

som introvert blyghet samt extrovert blyghet. Personer med en introvert blyghet, lider av en 

blyghet och har svårt att dölja den, de kan exempelvis börja stamma när de talar med 

främlingar. Medan en extrovert blyg person döljer sin blyghet för omgivningen och kan 

fungera riktigt bra i inövade situationer där de vet vad som förväntas av dem. Blygheten 

kommer fram först när oväntade saker sker, det vill säga där spontanitet krävs (Zimbardo & 

Radl, 1982). 
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3.4. Blyghet kan påverkas av den sociala omgivningen 

Barnpsykologen Malin Gren Landell, som författat en av Socialstyrelsens (2010) 

kunskapssammanfattningar gällande barns psykiska ohälsa beskriver några riskfaktorer som 

kan bidra till att barn får problem med blygsel, ängslan och oro. Barn till föräldrar med oro 

och blygsel-problematik har lättare att utveckla ett eget problematiskt förhållande kring detta 

då föräldrar tenderar att överföra sina egna känslor på barnet. Blygsel kan också vara ärftligt 

då barn till föräldrar med ångestproblematik oftare utvecklar en egen problematik. Precis som 

i Socialstyrelsens (2010) skrift nämner även Zimbardo och Radl (1982) att blyghet både är 

ärftlighet och ett inlärt beteende. Men de menar att det finns en svårighet att skilja på huruvida 

blygheten är inlärd eller nedärvd. De förklarar att blyghet är en kombination av flera faktorer 

som samverkar där konsekvenserna blir att en person utvecklar temperamentsdraget blyghet. 

Det gäller att vara medveten om att barn är olika i sitt temperament och vi som förskollärare 

kan genom olika strategier ge blyga barn det stöd de behöver för att främja deras förmåga till 

att delta i sociala sammanhang. 

Blyghet är ett omfattande begrepp som människor har olika uppfattningar om vad det innebär 

men oftast används begreppet blyghet vid beskrivningar av inre uppfattningar när det gäller 

sociala situationer (Coplan, Moritz Rudasill, 2017).  

 

3.5. Varför blyghet måste uppmärksammas 

Inom förskolans värld är begreppet det kompetenta barnet en välkänd fras och med detta 

åsyftas bland annat att redan väldigt små barn interagerar med omgivningen (Lillvist, 2014). I 

interaktion med andra barn lär sig så småningom barnen mer om hur samarbete, moral och 

regler fungerar. Ett socialt kompetent barn anses ofta delaktiga på olika vis i förskolans 

verksamhet. Barnet uppfattas då som delaktig i det som händer i omgivningen och är delaktig 

i den sociala miljön, det vill säga, har en förmåga att förstå andra barns leksignaler. Det 

socialt kompetenta barnet kommunicerar, har gott självförtroende och visar på en empatisk 

förmåga gentemot andra (Lillvist, Sandberg, Björck-Åkesson & Granlund, 2009).  

Relationen mellan människor kan antingen vara horisontell eller vertikal. I en horisontell 

relation har parterna lika mycket makt medan i en vertikal relation är det en part som sitter på 

mer makt, dessa sker i relationen mellan förskollärare och barn på förskolan (Lillvist, 2014). 

Båda relationerna anses vara viktiga då den horisontella bidrar till att barnen lär sig om 

exempelvis regler, turtagning och samarbete. Medan den vertikala relationen bidrar till att 

barnen socialiseras in i samhällets normer som de vuxna kan bidra med. Om detta fungerar 
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tillfredsställande kan barnen utveckla sin sociala kompetens som är en viktig personlig 

egenskap för att fungera i ett samhälle (Lillvist, 2014). Zimbardo och Radl (1982) menar att 

bristen på socialt umgänge är en faktor som kan påverka att blygsel utvecklas. Därför har 

förskolan en viktig uppgift att se till att alla barn får möjlighet att träna de sociala förmågorna 

som krävs för att fungera ute i samhället. Den sociala kompetensen består av ett komplext 

samband mellan både miljömässiga faktorer och personliga egenskaper hos barnet. 

Arbetssättet behöver då vara sammansatt av flera olika komponenter för att främja barnets 

sociala kompetens än att bara rikta in sig på ett speciellt område menar Anne Lillvist, Anette 

Sandberg, Eva Björck-Åkesson och Mats Granlund (2009).  

 

3.6. Sammanfattning 

Blyghet är ett komplext begrepp och kan studeras på många olika sätt. Några menar att 

blyghet är en personlighet och att barnet är blygt medan andra menar att blyg är något som 

barnet blir i vissa situationer beroende på vilken omgivning som är runtomkring barnet. Alla 

barn i förskolan ingår i ett socialt sammanhang, men det är inte barnet som helt ska anpassa 

sig till förskolans verksamhet. Vårt uppdrag som förskollärare är, oavsett om barnet är blygt 

eller blir blygt, att planera verksamheten så barnet får ett lärande och en utveckling utifrån 

sina egna behov och förutsättningar. Vi kommer att låta förskollärarna som vi har intervjuat 

beskriva blyghet och vilka arbetssätt de använder i förskolans verksamhet när det gäller blyga 

och tillbakadragna barn. 
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4. Tidigare forskning 

För att få fram relevant forskning till vår uppsats använde vi databaserna SwePub och Eric 

Ebsco. Vi använde oss i första hand av olika kombinationer mellan begreppen blyga, 

tillbakadragna, förskola, shyness, withdrawn och preschool där vi begränsade sökningarna 

med peer reviewed. Utifrån sökningarna på de olika databaserna märkte vi att tidigare 

forskning inom området blyghet hos barn i förskoleåldern är begränsad när det gäller både 

nationella och internationella studier. 

Vi kommer nu att redovisa resultat som tidigare forskning kommit fram till kring blyghet och 

hur blyghet kan visa sig hos barn. I avsnitt ett kommer vi ta upp hur storleken på barngruppen 

kan påverka blyga barn och i avsnitt två belysa vad förskollärare kan tänka på när det gäller 

relationsskapandet med det blyga barnet. I det tredje avsnittet kommer vi ta upp hur blyga 

barn kan reagera i sociala sammanhang och i avsnitt fyra beskriva att tysthet kan hänga ihop 

med blyghet. I det avslutande och femte avsnittet belyser vi att blyga barn vill men vågar inte 

riktigt när det gäller olika aktiviteter på förskolan.  

 

4.1. Storleken på barngruppen kan påverka blyga barn 

Skolverket kom ut med statistik den 9 april 2019 om att det genomsnittliga antalet barn per 

avdelning har ökat från 15,3 till 15,4 barn och att antalet utbildad personal, som är enormt 

viktig för förskolans kvalitet, har minskat från 42,5 till 39,6 procent på fem år. Antalet barn 

per heltidstjänst är 5,1 och det inrymmer även outbildad personal, ses enbart utbildade 

förskollärare så är antalet barn 12,9 (Skolverket, 2019). Problemet med denna statistik är att 

den visar exempelvis inte hur ofta personalen är samtidigt inne på avdelningen. Det finns lag 

på att raster ska tas och sedan ska tid avsättas för planering, reflektion, olika möten, 

utbildningar och annat som behövs för att utveckla förskolans kvalitetsarbete.  

Forskarna Pia Williams, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson (2016) skriver i en 

debattartikel för Göteborgs-Posten när barngruppernas storlek diskuteras så ska det tas hänsyn 

till flera olika aspekter, såsom lokalernas utformning, personalens kompetens, ålder på barnen 

och barngruppen som helhet. En barngrupp kan bli för stor och det märks genom att 

personalen inte kan följa målen i läroplanen professionellt och att de inte hinner se och stödja 

varje barn utifrån deras individuella behov, därför anser de att barngrupperna på förskolan ska 

bli mindre (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016).  
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4.2. Relationsskapandet med det blyga barnet 

Det är av stor vikt att förskollärare är närvarande när det gäller barn som blir blyga eftersom 

de blyga barnen i förskolan är mer beroende av sina förskollärare (Han, Wu, Yu, Xia & Gao, 

2016). Det gäller som förskollärare att bygga upp relationer till alla barn i förskolan men de 

barn som blir blyga kan det vara svårare att skapa en nära relation till. Blyghet hos barnet kan 

bli ett hinder när förskolläraren ska skapa och utveckla en relation (Justice, Cottone, 

Mashburn & Rimm-Kaufman, 2008). En stor del i detta har att göra med att blyga barn ofta 

inte är lika verbalt aktiva som sina kamrater och genom det så får lärarna det svårt att 

upprätthålla en bra kontakt med de barnen. Om relationen mellan barn och förskollärare är 

problematisk så kan barnets utveckling av språkkunskaper blir lidande eftersom barnet kanske 

inte vågar uttrycka sig i olika sammanhang och situationer i förskolan och blir då istället tyst 

(Justice, Cottone, Mashburn & Rimm-Kaufman, 2008). Det är förskollärarna som ska stödja 

barnen som inte själva vågar interagera med andra barn och det orsakas främst när blyga barn 

möter situationer och omgivningar de inte är bekanta med. Det kan uppstå flera problematiker 

om det barnet som blir blygt, blir för beroende av förskolläraren som den har en nära relation 

till (Han m.fl., 2016). Å ena sidan kan ett blygt barn få ett överdrivet beroende av 

förskolläraren som ytterligare begränsar barnets möjligheter till att utforska omgivningen och 

därigenom begränsa utvecklingen av deras eget initiativ till social interaktion. Å andra sidan 

om blyga barn känner att förskolläraren måste vara närvarande hela tiden så kan det medföra 

att andra barn undrar varför det barnet är nära förskolläraren hela tiden och det kan bidra till 

en rad externa problem, så som avundsjuka och avståndstagande från andra barn (Han m.fl., 

2016). 

 

4.3. Hur blyga barn kan reagera i sociala sammanhang 

Blyghet är en reaktion på något och det visar sig i olika sociala situationer och det påverkar 

blyga barns interaktion och samspel med andra (Acar, Moritz Rudasill, Molfese, Torquati & 

Prokasky, 2015). Barnets temperament påverkar hur interaktioner med andra barn blir och 

vissa blyga barn har försetts med en förmåga att kunna anpassa sig till olika miljöer. De kan 

använda denna förmåga senare för att förstå sociala situationer och därmed känna sig mer 

bekväm i olika sammanhang med kamraterna (Acar, m.fl., 2015). Det visade sig i en studie av 

Chelsea M. Ale, Daniel B. Chorney, Chad S. Brice och Tracy L. Morris (2010) att blyga och 

socialt tillbakadragna barn var mycket skickliga på att läsa av ansikten och dess uttryck på 
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olika människor. Det betyder att det inte bara är vårt verbala språk till barnen som har 

betydelse utan även hur kroppsspråket används gentemot barnen. 

Det finns olika grader av blyghet och de påverkar barnens interaktion med andra barn och 

därför är det viktigt som förskollärare att stödja barnen utifrån deras individuella 

temperamentsdrag så det främjar barnets sociala samspel med andra på ett positivt sätt (Acar, 

m.fl., 2015). Beroende på situation så kan barn bli blyga och tillbakadragna på olika sätt och 

det framkommer i studier att det finns olika kategorier av blyga och tillbakadragna barn.  

Robert J. Coplan, Kavita Prakash, Kim O’Neil, och Mandana Armer (2004) visar på 

skillnaden mellan två kategorier av tillbakadragna barn inom förskolan när det gäller hur 

barnet blir i sociala sammanhang. I den ena kategorin, motstridig blyghet (conflicted shyness), 

återfinns barn som väljer att leka ensamma på grund av att de är för rädda eller ängsliga för att 

ta kontakt med andra barn, även om de egentligen har lust att delta i interaktionen. Den andra 

kategorin som definieras som socialt ointresse (social disinterest) beskrivs det att barn leker 

ensamma på grund av bristande intresse för att involvera sig i sociala sammanhang (Coplan 

m.fl., 2004). 

Barn reagerar olika som individer och blyghet kan bero på att vi har olika personligheter men 

det kan även påverkas av vilka människor som finns runtomkring och hur dessa förhåller sig 

till barnet som blir blygt. Tillbakadragenhet bland barn i förskolan är ett komplext område 

(Coplan, Rubin, Fox, Calkins & Stewart, 1994). Genom att studera barnen i olika aktiviteter, 

både i fri lek och de som förskolläraren leder, kan det synliggöra hur barnet reagerar när det 

ingår i de olika aktiviteterna. Det finns tillbakadragna barn som väljer att bara stå och titta på, 

det finns barn som passivt väljer ensamhet (brist på kamrater eller ängslan att närma sig dem) 

och slutligen finns det barn som aktivt valt att utföra aktiviteterna i ensamhet (Coplan m.fl., 

1994). Det kan indikera på att barn som uppträder ängsligt också i större grad har ett 

tillbakadraget beteende och inte vågar göra saker i olika situationer (Coplan m.fl., 1994). 

 

4.4. Tysthet kan hänga ihop med blyghet 

Förskolan är en verksamhet där många olika individer ingår i större sammanhang och 

kommunikationen är en avgörande del för att förskollärare ska få reda på vad barnen tycker 

och tänker. Blyga barn kommunicerar verbalt i mindre utsträckning än barn som beskrivs som 

icke- blyga oavsett om de befinner sig i en bekant miljö eller i en mer formell miljö (Spere, 

Evans, Hendry & Mansell, 2009). 
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En hypotes som finns är att det inte skulle vara några direkta skillnader i hur mycket, när det 

gäller de blyga barnen och de icke-blyga, barnen språkar i sin hemmiljö, samt att de blyga 

barnen skulle klara sig bättre i den bekanta miljön med föräldern än i den formella miljön med 

den okända vuxna. Oavsett om det är en välbekant hemmiljö med en vårdnadshavare eller i ett 

formellt skolsammanhang med en obekant vuxen så finns det skillnader i den verbala 

kommunikationen mellan blyga barn och icke- blyga barn (Spere m.fl., 2009). 

Vårdnadshavare till barn som beskrivs som blyga talar i mindre utsträckning än föräldrarna 

till icke-blyga barn. Blyga barn som pratar med sin förälder hemma språkar mindre verbalt 

vid jämförelse med icke-blyga barn och det inte är ett överraskande resultat med tanke på att 

tystnad är ett kännetecken för blyghet (Spere m.fl., 2009). 

Eftersom det visar sig att blyga barn är mindre aktiva verbalt än oblyga barn så kan ett sätt 

vara att dela in barnen i mindre grupper under dagen i förskolan. Att dela in den stora 

barngruppen i mindre grupper kan vara ett sätt för att främja de blyga barnets förmåga att 

kommunicera verbalt. Det gäller som förskollärare att tänka på hur gruppindelningen görs 

eftersom blyga barn kan reagera med tysthet när det uppkommer situationer som de inte 

känner sig bekväma i (Williams & Pramling Samuelsson, 2000).  

Att dela in den stora barngruppen och bara ta de barn som upplevs som mindre aktiva i 

kommunikationen i en grupp kan det göra att ingen av dem vågar ta initiativet till att prata. 

Finns det däremot barn som är mer aktiva verbalt i den lilla gruppen så kan det dra med sig de 

blyga barnen i språkandet och kommunikationen som gör att de vågar mera. 

Förskollärarens agerande gentemot barn som upplevs som aktivt språkliga eller mindre aktiva 

kan se olika ut. Förskollärarens intentioner till att få de blyga barnen att prata kan vara stor 

med den kan bli mer styrande eftersom det inte alltid ges något svar och då gör 

förskollärarens som den tror barnet vill eftersom de inte ska känna sig tvingade att 

kommunicera och prata (Williams & Pramling Samuelsson, 2000). 

 

4.5. Blyga barn vill men vågar inte 

I aktiviteter där blyga barn deltar med andra barn visas det tydligt hur det blyga barnet agerar 

och förhåller sig till andra barn (Woods, Bosacki, & Coplan, 2016). 

Det gäller att uppmärksamma de blyga barnen men inte lägga fokuset på just blygheten och 

dess beteenden eftersom då uppmärksamhet kring det kan leda till att barnen utesluts mer från 

sina kamrater (Woods m.fl., 2016).  
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Om ett blygt barn inte själv vågar skapa relationer till andra barn så påverkar det inte i lika 

stor grad deras intresse för aktiviteter i förskolan som det gör i skolan. Barn blir blyga i olika 

sammanhang och i olika situationer och blygheten kan utgöra ett hinder i kamratrelationer 

men inte till minskat intresse och engagemang i aktiviteter (Zhang, Eggum-Wilkens, 

Eisenberg & Spinrad, 2018). Blygheten i sig leder inte till sämre engagemang, utan dessa barn 

är lika intresserade av aktiviteter som oblyga barn. Det som kan utgöra ett hinder för det blyga 

barnet är att problematiska kamratrelationer till viss del sätter stopp för ett visat engagemang i 

skolan när barnet blir äldre (Zhang, m.fl., 2018). Barn som blir blyga är lika engagerade i 

förskolans aktiviteter och vill vara med och det beror inte på hur många kamrater de har, men 

det kan senare påverka barnets prestationer när den går i skolan. Det gäller som förskollärare 

att tänka på att de blyga barnen vill vara med och att det inte är bristen på intresse för olika 

aktiviteter som sätter stopp, utan att de faktiskt kanske inte riktigt vågar i alla situationer. 

Förskollärare måste rikta sin uppmärksamhet mot de barn som blir blyga, men samtidigt inte 

lägga fokuset på själva blygheten utan se till varje individ och dess behov i de olika 

aktiviteterna i förskolan (Woods m.fl., 2016). 

 

4.6. Sammanfattning 

Den forskning vi har tagit upp ger en bild av att blyghet är ett komplext begrepp och att barn 

kan bli blyga i olika situationer samt att vissa barn är blyga eftersom det är deras personlighet. 

Resultatet av flera studier visar på att de barn som blir blyga kommunicerar mindre verbalt än 

icke- blyga, vilket stärker beskrivningarna av att blyga barn språkar mindre verbalt än oblyga 

barn. I förskolan så har förskollärarna en central roll när det gäller de barn som blir blyga eller 

tillbakadragna i vissa situationer för det är dem som ansvaret ligger när det gäller att skapa 

relationer och arbeta på ett sätt som gör att de får uttrycka sina tankar och åsikter. 

Tidigare forskning om blyga barn som är inkluderade i förskolans verksamhet men som inte 

vågar svara på tilltal och drar sig undan i den stora barngruppen, märkte vi genom sökningar 

på olika databaser, är begränsad. Vårt bidrag till den tidigare forskningen är, utifrån olika 

beskrivningar av blyghet och tillbakadragenhet, att vi lyfter fram olika strategier som 

förskollärare kan använda sig av i förskolan så de blyga och tillbakadragna barnen får 

möjlighet att stärka sin självkänsla och framföra sina tankar och åsikter. 
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5. Forskningsansats 

Den här studien har genomförts med en kvalitativ ansats och i det här avsnittet kommer vi 

redogöra för vad det innebär och varför vi valde den metoden. Bryman (2018) beskriver 

kvalitativ forskning som ett induktivt arbetssätt. Ett induktivt arbetssätt handlar om att samla 

in empiri och sedan utifrån det analysera materialet och därefter bilda teorier. Studiens syfte 

är att bidra med kunskap om förskollärarens arbete med de blyga och tillbakadragna barnen. 

Sex förskollärare och en speciallärare har därför fått ge sina berättelser om hur de beskriver 

blyga och tillbakadragna barn i förskolan. De beskrev även vilka strategier och arbetssätt som 

de använder sig av när det gäller de blyga och tillbakadragna barnen i förskolans verksamhet.  

Vår kvalitativa forskningsprocess följer i stort sett den traditionella ordningsföljden som 

Bryman (2018) beskriver. Första steget är att vi börjar med några generella frågeställningar, 

där vårt intresse är inriktat på blyga barn i förskolan. Detta preciseras efterhand eftersom vi 

sträva efter att få veta hur förskollärare beskriver blyga barn och vilka arbetsmetoder de 

använder sig av med dessa barn. Steg två handlar om att hitta och välja ut förskollärare som vi 

kan intervjua för att få beskrivningar av blyga barn och arbetssätt. I det tredje steget samlar vi 

in data och det görs genom intervjuer med förskollärare som arbetar inom förskolan. Fjärde 

steget handlar om att tolka den insamlade empirin och detta sker i vår analysprocess och 

slutligen sammanställs forskningsprocessen i resultatdelen.  

Människor ingår i olika sociala sammanhang och var och en har olika förståelser av den värld 

vi lever i och därför görs den här studien med en hermeneutisk utgångspunkt. Vår uppgift blir 

att tolka, förklara och göra begripligt för andra, vad just de här förskollärarna har för 

beskrivningar och upplevelser av blyga och tillbakadragna barn i förskolan. Inom 

hermeneutiken ligger intresset på att tolka och förstå mänskliga yttringar som exempelvis 

språk och handlingar. Hermeneutik är en form av humanvetenskap som inte kan vägas eller 

mätas. Den är inte heller allmängiltig och kan således inte användas i alla kontexter utan vårt 

resultat är bundet till den specifika studien vi har gjort (Thomassen, 2007; Brinkkjær & 

Høyen, 2013; Rienecker & Stray Jørgensen, 2018).  

I och med att vi har detta fokus så är kunskapen vi vill komma åt subjektiv. Det vill säga 

högst personligt färgade utsagor från de förskollärare som deltar i studien. En värld som 

tolkas subjektivt måste undersökas med metoder som fångar upp människors personliga 

beskrivningar, erfarenheter och upplevelser. Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar så är 

en kvalitativ metod bäst lämpad för att genomföra vår undersökning (Rienecker & Stray 

Jørgensen, 2018).  
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6. Datainsamlingsmetod 

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för vilken datainsamlingsmetod vi använt oss av och 

hur vi genomfört själva datainsamlingen. Sedan kommer vi beskriva hur analysen av det 

insamlade materialet gått till.  

 

6.1. Kvalitativa intervjuer 

Intervjuer är den vanligaste metoden för att samla in kvalitativ data och som forskare ligger 

fokuset på att få ta del av de intervjuade personernas ståndpunkter om ett ämne (Bryman, 

2018). Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide när vi intervjuade 

förskollärarna. En semistrukturerad intervju består av olika teman som vi som forskare är 

intresserade av att få veta mer om. Intervjufrågorna behöver inte ställas i den ordningen de 

står listade och det leder till flexibilitet under intervjuernas genomförande. De förskollärare vi 

intervjuade kunde också själva bestämma vilka områden de vill fördjupa sig i (Bryman, 

2018). Håkan Löfgren (2014) beskriver lyssnandet, i och med en intervju, som ett bra sätt att 

tillägna sig nya kunskaper om ett ämne. Vår problemformulering ledde oss till beslutet att 

genomföra semistrukturerade intervjuer med förskollärare för att få reda på mer om hur de 

själva definierar blyghet. En semistrukturerad intervju passar bra då vi inte på förhand visste 

vad vi skulle få för svar. Det bidrog också till att förskollärarna som blev intervjuade kunde 

fördjupa sig i det som de själva ansåg var relevant, när det gäller blyga och tillbakadragna 

barn. Utifrån deras svar kunde också nya frågor dyka upp som inte finns med i intervjuguiden 

(Bryman, 2018). 

I vår intervjuguide (Se bilaga 1) skapade vi fyra teman och dessa berörde bakgrundsfrågor 

om förskolläraren och hur de beskriver blyghet samt vilka erfarenheter och arbetssätt de har 

med blyga och tillbakadragna barn i förskolan.  

 

6.2. Urval 

Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om förskollärares arbete med blyga och 

tillbakadragna barn i förskolan.  

Till att börja med gjordes ett målstyrt urval där fyra förskollärare, som har olika lång 

erfarenhet inom förskolans verksamhet, tillfrågades om att delta i vår studie.  

De kontakterna ledde till att fler förskollärare blev intresserade av att delta därför att de ansåg 

att ämnet blyga och tillbakadragna barn i förskolan var viktigt att lyfta då dessa barn lätt blir 

bortglömda i debatterna som rör barnen i förskolan. Totalt har sju förskollärare samtyckt till 
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att delta i vår studie. Vi har alltså använt oss av ett målstyrt urval med inslag av snöbollsurval. 

Bryman (2018) menar att det är vanligt att använda fler urvalsmetoder än en och påpekar att 

ett målstyrt urval handlar om få så bra svar som möjligt på forskningsfrågorna. De första 

kontakterna kan sedan användas för att få in fler deltagare och på så vis bredda resultatet på 

forskningsarbetet.  

De sju deltagarna arbetar på tre olika kommunala förskolor i en medelstor svensk kommun. 

Fyra av förskollärarna kontaktades via telefon, där de muntligen bekräftade att de ville delta. 

Resterande tre förskollärare kontaktades via mail och där de bekräftade att de ville delta i vår 

studie.  

 

6.3. Intervjuernas genomförande 

Enligt de forskningsetiska reglerna ska vi som studenter känna till och förhålla oss till de 

forskningsetiska principerna genom hela vår forskningsprocess, därför påminner vi 

förskollärarna om vad det innebär både verbalt och skriftligt (Löfdahl, 2014). Exakt vad detta 

betyder och hur vi har förhållit oss till det förklarar vi mer ingående i avsnittet om etiska 

överväganden längre fram i texten. 

De sju förskollärare som samtyckt till att medverka i vår studie fick, innan intervjuerna skulle 

genomföras, ett informationsmail skickat till sig. Detta för att förtydliga  

vårt syfte samt ge dem chans att avböja sin medverkan. Fem av intervjuerna genomfördes på 

deltagarnas arbetsplatser och de resterande två intervjuerna genomfördes på annan avskild 

plats. Alla intervjuer spelades in på två mobiltelefoner därför att mobiltelefoner på bordet är 

inte lika iögonfallande som att plocka fram en bandspelare och mikrofon. Bryman (2018) 

varnar för att stor inspelningsutrustning kan få intervjupersonerna att komma av sig och bli 

oroade. Löfgren (2014) betonar att intervjuer som spelas in gör det lättare för dem som 

genomför intervjuerna att koncentrera sig på att lyssna och komma med relevanta följdfrågor. 

Vi valde att ha intervjuguiden framför oss medan intervjuerna pågick, detta för att lättare 

kunna styra tillbaka intervjupersonerna till temat om de började prata för mycket om saker 

utanför vårt intresseområde.  

Löfgren (2014) menar att det är viktigt att skapa en förtrolig stämning mellan de som blir 

intervjuade och den som intervjuar. För att skapa en god relation, till förskollärarna vi 

intervjuade, inledde vi därför varje intervju med att ställa bakgrundsfrågor. Där 

förskollärarna berättade om antal år i yrket, hur många förskolor de arbetat på och så vidare. 
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Bakgrundsfakta gör också att vi kan få en större förståelse för personens svar och sätta detta i 

relation till vad vi frågar om senare i intervjun (Bryman, 2018). 

Efter de inledande bakgrundsfrågorna ställde vi mer specifika frågor om varje tema som vi 

utformat. Bryman (2018) beskriver att en kvalitativ intervju kan vara sammansatt av en 

mängd olika slags frågor. Bryman listar Kvales nio olika frågekategorier som ingår i de flesta 

intervjuer. Vi har valt att ta med exempelvis inledande frågor, preciserande frågor, 

uppföljningsfrågor, tolkande frågor och strukturerade inpass (Bryman, 2018). Till att börja 

med ställer vi några inledande och preciserande frågor och dessa typ av frågor gör att vi kan 

få ta del av hur förskollärarna beskriver barn som blir blyga och tillbakadragna. Detta gör 

också att vi får fram deras individuella definition eftersom tidigare forskning visat på att barn 

som blir blyga kan definieras på olika sätt.  

Innan vi övergick till nästa tema så använde vi oss av strukturerade inpass. Denna typ av 

uttalande sker från oss och görs för att den intervjuade personen ska förberedas på det nya 

temat. Under de teman som berör förskollärares erfarenheter och deras arbetssätt använder vi 

oss av inledande frågor och preciserande frågor, men lägger även till uppföljande frågor där 

personen får utveckla sina svar. Det gör att vi kan få förklaringar kring vad som har fungerat 

bra och mindre bra med de blyga och tillbakadragna barnen. För att få förskollärarna att 

ytterligare förtydliga vad de menar använder vi oss också av tolkande frågor, exempelvis: “Är 

det så här du menar?”. Genom att förskollärarna får beskriva sina erfarenheter och arbetssätt 

kring barn som blir blyga och tillbakadragna har vi fått en mängd olika strategier och tankar 

från de sju förskollärarna. Vi har fått fram hur de har arbetat förut, hur de arbetar nu och hur 

de planerar att arbeta med de blyga och tillbakadragna barnen i deras respektive 

verksamheter. Tack vare att vi utgår från semistrukturerade intervjuer så kan vi som 

intervjuare styra frågorna och ställa specifika frågor vilket kan leda till att svaret blir mer 

utvecklat än om vi inte varit med och styrt intervjuerna. Bryman (2018) beskriver kvalitativa 

intervjuer som en flexibel process där varje intervjuad individ kan fördjupa sig i just den fråga 

denne finner intressant. Genom att intervjua flera förskollärare kan vi, via analysen, 

tematisera materialet och på så vis få en teoretisk grundförståelse som kan utgöra ett 

kunskapsbidrag inom forskningsområdet blyghet hos barn. Intervjuernas längd varierade 

mellan 30 och 45 minuter och alla förskollärare som intervjuades godkände att vi båda var 

med och ställde frågor. Bryman (2018) tipsar om att inspelningsutrustningen inte ska stängas 

av för tidigt, när intervjun avslutas, för att få med så mycket användbart material som möjligt. 

Vi fick uppleva det under vår sista intervju då förskolläraren hade mycket saker att säga när 

alla teman hade besvarats. 
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6.4. Transkribering 

Att transkribera intervjuer är en tidsödande sysselsättning (Bryman, 2018). Vi valde därför att 

genomföra två till tre intervjuer åt gången och därefter transkriberade vi dem snarast möjligt 

efteråt. Därefter genomförde vi ytterligare intervjuer och transkriberingar. Alla sju intervjuer 

transkriberades i sin helhet och vi delade upp transkriberingen emellan oss, så att en person 

transkriberade tre intervjuer och den andra har transkriberade fyra. Dels för att spara tid men 

även för att arbetsfördelningen skulle bli så lika som möjligt för oss två. Alla intervjuer 

transkriberades ner i ett varsitt Word-dokument. Att vi transkriberade vårt material innebär att 

vi fått en grundlig genomgång av vad intervjupersonerna sagt (Bryman, 2018). Vi har även 

låtit analysen bli en parallellt pågående process under intervjuernas och transkriberingarnas 

genomförande. Efter fyra transkriberade intervjuer började redan några teman skönjas. Detta 

gjorde att vi under de kvarvarande intervjuerna kunde ställa mer specifika frågor om hur 

förskollärarna arbetade med blyga barn, utifrån exempelvis leken, som vi tidigt upptäckte som 

ett tema. Att spara analysen till sist kan dessutom leda till att uppgiften känns oöverstiglig 

enligt Bryman (2018). 

 

6.5. Analys 

En kvalitativ studie ger stora mängder ostrukturerad data som måste bearbetas på något vis. 

Därför måste en analys av de transkriberade intervjuerna ske och hela processen handlar om 

att det omfattande empiriska materialet som uppkommit efter transkriberingen ska reduceras 

ner till övergripande teman som svarar på studiens syfte. Även om vi tidigare redogjorde för 

att vi varvat transkribering och analys så är huvudregeln i kvalitativa undersökningar 

att materialet bearbetas i sin helhet efter att det samlats in (Bryman, 2018). Alla analyser är 

genomförda av oss tillsammans och i avsnitten nedanför redogör vi för hur vår analysprocess 

sett ut. De transkriberade intervjuerna skrevs ut på papper och de sju intervjuer gav oss 

omkring 70 sidor text. En utskriven intervju gör det möjligt att “lyssna nära och noga” 

(Löfgren, 2014 s.151) på det material som samlats in. Det blir också ett första steg i 

analysprocessen då en utskrift gör det möjligt att notera viktiga upptäckter direkt i utskriften.  

För att bearbeta empirin valde vi att ta inspiration av en så kallad tematisk analys, vilket är ett 

av de vanligaste sätten att angripa kvalitativ data (Bryman, 2018). Bryman (2018) menar att 

det funnits få ingående förklaringar till vilka steg som ingår en tematisk analysprocess. I stort 

sett kan en tematisk analys innebära att det först söks efter kategorier i texterna som är 
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kopplade till forskningsfrågorna. Löfgren (2014) förklarar att en tematisk analys fungerar 

synnerligen bra när flera personer ger berättelser om samma fenomen.   

 

6.5.1. Analyssteg 

Under analysprocessen går vi stegvis och systematiskt igenom de transkriberade intervjuerna 

för att identifiera teman utifrån vårt syfte. Det är förskollärarnas beskrivningar av blyga och 

tillbakadragna barn och vilka strategier de använder med dessa barn som analyseras fram. 

 

Analyssteg 1 

I en första genomläsning av utskrifterna letade vi efter hur förskollärare beskriver blyga och 

tillbakadragna barn och dessa avsnitt markerades med en överstrykningspenna i rosa. I det här 

första analyssteget markerades förskollärarnas beskrivningar i den fullständiga mening eller 

stycke de ingick i. Till exempel kunde en rosa-markerad mening lyda: “Jag upplever att ett 

blygt barn håller sig nära mig när det är samling”. Därefter gjordes en ny genomläsning där 

strategier som förskollärarna använder med de blyga barnen markerades. Dessa passager 

markerades med gul överstrykningspenna. Ett exempel på en mening med en strategi kunde 

lyda: “Vi brukar försöka dela in oss i mindre grupper för att även de blyga barnen ska våga 

prata”. 

 

Analyssteg 2 

I analyssteg två gjorde vi om de markerade avsnitten till koder. Koderna är kortare 

meningsbärande enheter, som lyfts fram ur de längre citaten som markerats i analyssteg ett 

(Bryman, 2018). Dessa skrevs sedan ned på mindre enskilda papperslappar. Varje markerat 

avsnitt fick en egen kod. Vid korta citat eller meningar blev koden densamma som citatet. 

Koderna utgjordes antingen av vad förskolläraren beskrivit som ett blygt och tillbakadraget 

barn eller hur denne redogjort för hur de arbetar med dessa barn. Varje intervju fick en egen 

siffra så att vi skulle kunna hålla isär vem som sagt vad. Intervjuerna tilldelades två kuvert 

var, ett med förskollärares beskrivningar och ett med deras arbetssätt. Detta gav oss totalt 

fjorton kuvert med flera hundra papperslappar i med korta koder. På en lapp med en 

beskrivning av ett blygt och tillbakadraget barn kunde det exempelvis stå: “hålla sig nära 

förskolläraren”. När det gäller lapparna med vilka arbetssätt förskollärare använder med blyga 

och tillbakadragna barn kunde det till exempel stå: “dela upp sig i mindre grupper”.  
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Analyssteg 3 

I följande analyssteg gjorde vi generella kategorier och fördelade koderna i olika högar. 

Koder som liknade varandra hamnade i samma högar. Koder av typen “hålla sig nära 

förskolläraren” och “barnet lämnar inte min sida” hamnade alltså i samma beskrivnings-hög 

oberoende av vilken förskollärare som sagt detta. Vi fick högar med lappar som handlade om 

hur förskollärare beskriver blyga och tillbakadragna barn. Vi fick också högar med lappar 

som handlade om vilka arbetssätt som förekommer med de blyga och tillbakadragna barnen. 

Bryman (2018) påpekar att Ryan och Bernard rekommenderar att vi som forskare ska hålla 

ögonen öppna efter repetitioner i texterna och att det är det vanligaste sättet att urskilja teman 

i intervjuutskrifter. Siffrorna på lapparna med koderna gjorde att vi kunde se hur många av 

förskollärarna som representerades i de olika högarna. Lappar som inte passade in i någon 

kategori hamnade tillsvidare i en slaskhög men dessa sparades tills vi ansåg oss klara med 

analysen.   

 

Analyssteg 4 

Det fjärde analyssteget handlade om att finna övergripande teman och namnge dessa och det 

betyder att materialet reduceras ned (Bryman, 2018). Efter att ha gått igenom materialet 

åtskilliga gånger så upptäckte vi slutligen tre huvudteman när det gäller förskollärarnas 

beskrivningar av blyga och tillbakadragna barn. Hur förskollärare arbetar med blyghet i 

förskolans kontext kunde vi genom analysen urskilja fyra tydliga teman. För att vi skulle 

kunna bilda ett tema har vi utgått från att minst två förskollärare har haft samma tankegångar 

om hur de beskriver blyga och tillbakadragna barn. Detta var också kriteriet när vi kom fram 

till vilka arbetssätt som förekommer kring dessa barn i förskolan. De teman vi kom fram till 

när det gäller beskrivningar av blyga och tillbakadragna barn var att ett sådant barn kunde 

beskrivas som verbalt avvaktande, gärna dra sig undan eller håller sig nära en 

förskollärare. Teman som framkommit under strategier som förskollärare använder sig av i 

arbetet med blyga och tillbakadragna barn är: att använda leken, dela in i mindre grupper, att 

använda olika kommunikationssätt samt att utmana de blyga och tillbakadragna barnen.  

 

6.6. Etiska överväganden 

Vi som forskande studenter måste bidra till att en god forskningssed upprätthålls. Detta 

handlar om vilka regler vi har att förhålla oss till samt vilka etiska överväganden vi måste 

göra (Löfdahl, 2014). Vi hörde av oss till varje rektor på de olika förskolorna för att få dennes 
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samtycke till att komma och intervjua de förskollärare som valt att medverka. Utifrån det så 

tog vi ställning till och förhåller oss till att all forskning av god kvalitet överväger de fyra 

etiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram.  

En av de viktigaste principerna handlar om informationskravet och det innebär att vi som 

studenter ska informera deltagarna om forskningen syfte. Detta krav har vi försökt uppfylla 

genom att vi informerat deltagarna både muntligt och skriftligt. En tid innan våra intervjuer 

genomfördes skickade vi även ut ett informationsbrev där studiens syfte, samt vilken typ av 

intervjufrågor som skulle behandlas, framgick (Se bilaga 2). Vi gjorde även respondenterna 

medvetna om vilka etiska principer vi övervägt och informerade dem om att de kunde dra sig 

ur när som helst utan att drabbas av några som helst konsekvenser. I informationsbrevet stod 

det även att vi kommer fråga om de godkänner att vi spelar in intervjun. Vi skrev med det så 

de kunde ta ställning till det innan vi frågar om det muntligt vid intervjutillfället. Annica 

Löfdahl (2014) förklarar att muntlig information bör kompletteras med skriftlig information 

för att deltagarna ska ges möjlighet att ta ställning till sin medverkan. Alla deltagare har 

samtyckt till att medverka i intervjuerna och genom detta så uppfylls samtyckeskravet som 

innebär att deltagarna ska ha rätt att själva bestämma över sitt deltagande i studien. Vi valde 

att belysa de etiska aspekterna om att de har rätt att avböja när de vill innan varje intervju 

samt om de godkände att vi spelade in intervjun. Konfidentialitetskravet innebär att inga 

personuppgifter eller annan känslig information ska röjas för obehöriga. Detta uppfyller vi 

genom att deltagarnas personuppgifter skyddas.  

I våra transkriberingar har vi använt oss av koder för att hålla deltagarnas identiteter och 

förskolorna namn anonyma. Den insamlande empirin kommer enbart användas i denna 

uppsats och därmed försöker vi också uppfylla nyttjandekravet, som innebär att insamlade 

uppgifter enbart ska användas för forskningsändamål. Vi kommer även att förvara de 

inspelade intervjuerna i säkerhet fram till den dag då vår uppsats är godkänd och klar. 

Därefter kommer dessa att raderas och anteckningar förstöras och detta är något som betonas 

av Löfdahl (2014), då det är lätt att insamlad empiri kan läcka ut om det hamnar i orätta 

händer. Vi har valt att belysa några citat och beskrivningar från varje intervju med 

förskollärarna och det gjorde vi därför att de har tagit sig tid att ställa upp så att vi har haft 

möjlighet att kunna genomföra denna uppsats.  
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6.7. Studiens kvalitet 

Några viktiga aspekter för att säkra kvaliteten på vetenskaplig kvalitativ forskning är att ta 

hänsyn till studiens tillförlitlighet och äkthet. I och med att studien är kvalitativ finns det inget 

som säger att vårt resultat är den absoluta sanningen. Genom att förhålla oss till Gubas och 

Lincolns sätt att bedöma kvalitativ forskning (Bryman, 2018) har vi försökt ge en bild av hur 

förskollärare upplever att blyghet visar sig i förskolans kontext. Vi beskriver också vilka 

strategier förskollärare kan använda i verksamheten för att ge stöd till de blyga barnen.  

Gubas och Lincolns (I: Bryman, 2018) fyra begrepp för kvalitetssäkring av kvalitativ 

forskning handlar om studiens trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt möjlighet att 

konfirmera resultatet. Först och främst ska studiens resultat ska vara trovärdigt. Vi har försökt 

uppfylla kravet på trovärdighet genom att vi så utförligt som möjligt beskriver den verklighet 

vi undersöker. Vi har följt de riktlinjer som finns för att utforma en semistrukturerad intervju 

samt att vi förhållit oss till de etiska reglerna. Vi har även återgett deltagarnas röster på ett 

trovärdigt sätt.  

När det gäller överförbarhet handlar det om att en studies resultat ska kunna överföras på 

andra liknande kontexter och därmed ge liknande resultat (Bryman, 2018). Kravet på 

överförbarhet försöker vi uppfylla genom att de semistrukturerade intervjuerna ger oss en 

djupare förståelse för hur förskollärares arbetar med blygsel hos barnen. Vi vill komma åt 

djupet och inte bredden i resultatet och har följt kravet på överförbarhet genom att ge utförliga 

beskrivningar, som vi gjort i resultatdelen. Pålitlighet i studien försöker vi ge genom att vi 

utförligt beskriver alla de steg som vår forskningsprocess genomgått. 

Vi har inte låtit våra personliga åsikter påverka texten men vi är medvetna om att det inte går 

att få fram ett helt objektivt resultat och därmed anser vi att möjligheten att styrka och 

konfirmera resultatet också är uppfyllt (Bryman, 2018).  
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7. Resultat 

Från analysen av första forskningsfrågan där förskollärare får beskriva blyghet resulterade i 

tre teman. Utifrån det resultatet så kunde vi identifiera fyra olika strategier i deras arbetssätt 

när det gäller barn som blir blyga eller tillbakadragna, vilket besvarar vår andra 

forskningsfråga. Vi har använt oss av en transkriptionsnyckel (se bilaga 3) som gör att citaten 

i resultatet lättare kan läsas eftersom vi, genom tecken, belyser bland annat pauser och 

betoningar (Frödén, 2012). I nedanstående avsnitt redovisar vi hur förskollärare beskriver 

blyghet och tillbakadragenhet.  

 

7.1. Beskrivningar av blyghet 

I analysen har vi identifierat tre teman om hur förskollärarna beskriver ett blygt och 

tillbakadraget barn. Det handlar om en som är verbalt avvaktande, en som drar sig undan 

kroppsligt samt en som håller sig nära en förskollärare. Två av förskollärarna beskriver att de 

inte vill stämpla ett barn som blyg utan använder benämningen tillbakadraget eller försiktigt 

barn, medan de andra fem som vi intervjuade beskriver ett blygt barn. Analysen visar att de 

två förskollärarna som inte ville stämpla barnet som blygt, deras beskrivningar av 

tillbakadragna och försiktiga barn, handlar som de andra fem intervjuerna om att de barnen 

inte riktigt vill svara på tilltal och drar sig undan kroppsligt.  

 

7.1.1. En som är verbalt avvaktande 

Fem av förskollärarna beskriver att blyghet kan yttra sig genom att barnen blir tysta och inte 

kan eller vågar svara på tilltal. Den centrala beskrivningen som förskollärarna ger är att blyga 

och tillbakadragna barn kan bli tysta och verbalt avvaktande. Framförallt framträder den här 

typen av blyghet i situationer när det är många barn och vuxna samtidigt, exempelvis i 

samlingar. Förskollärare 3 beskriver det som en utmaning när man inte får något svar från 

barnet och istället får tolka barnets kroppsspråk: 

 

När vi ställer frågor och pratar och vill komma fram till någonting och inte får något svar. 

[...]. där kan det vara väldigt svårt att nå fram, när man inte får något svar utan då får man 

tolka utifrån hur barnet agerar snarare än att vi kan få ett svar. Det är jättesvårt, tycker 

jag.  
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Exemplet ovan där ett barn inte ger ett verbalt svar är ett sätt som denna förskollärare 

beskriver att barn visar sin blyghet på. Enligt vår tolkning ställer ett verbalt avvaktande barn 

högre krav på förskollärarens lyhördhet. Tystnaden från barnet kan bli problematiskt i en 

samlingssituation då det är många barn som ska ges uppmärksamhet från förskolläraren. Den 

här förskolläraren tycks vara medveten om att även blyga barn kommunicerar, men på ett 

annat sätt än det verbala.   

Flera förskollärare är inne på att blyghet hänger ihop med barnets personlighet. Att bli tyst är 

ett sätt att visa blyghet på. Förskolläraren menar att ett barns tystnad kan stå för att barnet är 

blygt. Detta är något Förskollärare 6 upplevt:  

 

Jag tänker att vara tyst kan ha att göra med att barnet är blygt, att barnet har en 

personlighet som gör att den är lite mer försiktig, lite mer tillbakadragen.  

 

Blyghet som fenomen är väldigt komplext då förskolläraren även använder begrepp som 

försiktig och tillbakadragen i samband med beskrivelsen av att tystnad är en form av blyghet. 

När förskolläraren använder begreppen försiktig och tillbakadragen är det svårt att veta om 

det handlar om kroppsliga signaler eller verbala signaler eller kanske både och. Vi tolkar det 

som att förskolläraren menar att blyghet kan yttra sig genom att barnet blir verbalt 

avvaktande, det vill säga tyst, men att tystnad också kan ha andra orsaker. Förskolläraren 

nämner också att blygheten kan sitta i barnets personlighet och detta är även något som 

tidigare forskning tar upp. Blyghet är som vi tidigare nämnt ett komplext begrepp att förstå 

sig på vilket ytterligare stärker våra antagande om att vara lyhörd som förskollärare gentemot 

barnet. Det gäller att vara lyhörd för att ett verbalt avvaktande hos ett barn kan bero på många 

olika orsaker.    

 

Det var flera av förskollärarna som var inne på att blyghet blir tydligare i sammanhang där 

många personer vistas samtidigt, exempelvis i samlingen. I följande citat beskriver 

Förskollärare 5 att blyghet framträder i större sammanhang som barnet är delaktig i. Tystheten 

visar sig då genom att barnet väljer att inte säga något om denne får en fråga:   

 

Ett blygt barn tycker jag oftast kan välja att inte säga något när vi har samling, men har 

ändå ett leende på läpparna. Och bara “jag vill inte….”. Men man ser att barnet mår bra 

och gärna pratar när inte alla tittar.  
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En beskrivning som återkommer i våra intervjuer är att ett verbalt avvaktande, bland de blyga 

barnen, ofta uppstår i större sammanhang. Att barnet inte vill vara med och säga något i 

samlingen men gärna pratar i andra sammanhang eller i mindre konstellationer med färre 

barn. Förskollärarna beskriver att några barn väljer att enbart prata när det är en vuxen 

närvarande medan andra drar sig undan kroppsligt och inte vill synas. Vår tolkning blir att 

tystnaden som ett blygt barn uttrycker inte behöver ha olika orsaker, det kan istället vara 

situationsbundet. En samlingssituation är en mer organiserad situation än exempelvis en 

spontan målarstund vid bordet. Vi kan tolka utifrån vad förskollärarna beskriver att det inte 

passar alla barn att prata vid samlingen eftersom det kan göra att barnet hamnar i centrum och 

får allas blickar på sig. Förskollärare behöver bli uppmärksamma på i vilka sammanhang 

varje enskilt barn bäst kommer till tals och utifrån det skapa situationer där det verbala 

avvaktande barnet kan ges möjligheter att få prata.  

 

Sammanfattningsvis så beskriver de förskollärare som vi intervjuat att blyga och 

tillbakadragna barn kan vara verbalt avvaktande på olika sätt. Barnen använder kroppsspråk 

istället för talet. Barnet kan ha en tyst personlighet som har med blygsel att göra men tystnad 

kan även bero på vilken situation barnet befinner sig i. 

 

7.1.2. En som drar sig undan 

Flera förskollärare beskriver att blyghet kan visa sig genom att barnet fysiskt drar sig undan 

från situationer på förskolan. Den centrala beskrivningen är alltså att barnet visar blyghet på 

ett kroppsligt sätt och det kan innebära att barn inte vågar ta för sig. Beskrivningen 

förekommer i sex intervjuer och här beskriver Förskollärare 4 att blyghet kan handla om att 

inte våga göra något alls:  

 

Jag tänker att blyghet kan begränsa en så pass att man inte vågar göra någonting. [...]. ett 

blygt barn vågar inte göra fast man uppmuntrar.  

 

Vi tolkar det som att blygheten kan visa sig som en typ av rädsla som gör att barnet drar sig 

undan kroppsligt. Barnet visar med kroppen att man inte vill eller vågar genomföra vissa 

saker. En annan förskollärare beskriver blyghet som att barnen backar från nya eller okända 

situationer. Inom detta tema ryms också att vissa barn kan ha erfarenheter med sig som gör att 

de blir blyga och drar sig undan, vilket ytterligare en annan förskollärare betonar.  
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En annan typ av kroppsligt uttryck för blyghet som kan visa sig hos ett barn beskriver 

Förskollärare 7 som att barnet inte vill ha allas blickar på sig: 

 

[...] jag tänker på samlingar och så här, där dom inte vågar, att inte våga synas, att inte 

vilja vara i centrum. Att man inte vill synas så mycket.  

 

Att inte vilja vara i centrum, som en definition av blyghet, ger flera förskollärare som vi 

intervjuat uttryck för. Vi tolkar det som att förskolläraren ser på barnets kroppsliga uttryck att 

det inte vill ha allas blickar på sig. Vi förstår det också som att det blyga barnet upplever en 

känsla av obekvämhet när det behöver vara i centrum. I en av intervjuerna framkommer också 

att den här typen av kroppslig blyghet också kan yttra sig genom att barnen inte vågar göra 

motstånd när kamrater tar saker i från dem. En förskollärare beskriver att en del blyga barn 

inte ens vågar gråta inför andra människor. Ett barn som drar sig undan kroppsligt ställer 

andra krav på förskollärarens bemötande. Flera av dem vi intervjuat beskriver vikten av att 

fortsätta erbjuda situationer som även gör att de kroppsligt blyga barnen tillfällen att våga 

träda fram.  

 

Som en sammanfattning av temat kan blyga och tillbakadragna barn dra sig undan kroppsligt. 

Förskollärarna upplever det som att barnen inte vill synas eller undviker att göra saker trots 

uppmuntran från dem. 

 

7.1.3. En som är nära en förskollärare 

Det tredje temat när det gäller beskrivningar av blyga och tillbakadragna barn handlar om att 

barnet vill vara nära en förskollärare. Tre av de förskollärare som vi intervjuade upplever att 

blyga och tillbakadragna barn gärna håller sig nära en vuxen på förskolan och att det blir som 

en trygghet för barnet. Detta beskriver Förskollärare 1 så här:  

 

Men är barnet lite tyst, blygt eller otryggt så håller det ganska ofta nära mig. Det vill vara 

nära mig, sitta bredvid mig, hålla handen.  

 

Förskolläraren förtydligade senare i intervjun att barn som visar blyghet, genom att vilja ha 

närkontakt med en vuxen, har svårt att hitta på egna saker att göra och stor del av tiden ägnas 

åt att hålla koll på vad förskolläraren befinner sig och lämnar ogärna närheten. Detta tolkar vi 

som att barnet blir osäkert och tyr sig till en vuxen för att en viss trygghet finns där. Fler av 
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förskollärarna anser att trygghet är något som de måste jobba med, speciellt kring de barn som 

visar blyghet och tillbakadragenhet.  

Förskollärare 2 beskriver också att blyghet och tillbakadragenhet kan yttra sig genom att 

barnet har en vilja att vara nära men belyser samtidigt om att barnet kanske inte vet hur den 

ska ta plats eftersom det kan vara okända situationer den har ställts inför: 

 

Det är nog att man vill vara nära en vuxen, att man inte riktigt vågar ta plats eller kanske 

inte riktigt vet hur man ska ta plats.  

 

Förskolläraren beskriver det som att blygheten ger uttryck för någon form av oro och genom 

att vara nära en vuxen lindras den känslan. Förskolläraren är också noga med att inte stämpla 

ett barn som blygt och funderar vidare på varför man måste benämna vissa barn som blyga 

eller framåt. Förskolläraren gör även kopplingar att blyghet kan visa sig i olika situationer och 

sammanhang, det vill säga att det är situationsbundet och beroende på barnets erfarenheter om 

den blir blyg. Har barnet inte varit med och erfarit det den ställs inför så kan den bli en aning 

reserverad och tillbakadragen och då blir barnet förmodligen tryggare av att hålla sig intill en 

vuxen för att på avstånd erfara situationen.  

 

Utifrån vår analys kan tredje temat på beskrivning av ett blygt och tillbakadraget barn 

sammanfattas av att dessa barn ogärna lämnar förskollärarens sida. Dock så kan situationen 

det blyga och tillbakadragna barnet befinner sig påverka hur pass nära barnet behöver vara 

den vuxne.  

 

7.1.4. Sammanfattning 

I ovanstående avsnitt har tre teman som rör förskollärares beskrivningar av hur blyghet kan 

visa sig bland förskolans barn tagits upp. Det ena temat handlar om att barn visar sin blyghet 

genom att inte vilja tala. Sedan har två kroppsliga teman identifierats, där det ena handlar om 

att blyghet kan åskådliggöras genom att barnen dra sig undan fysiskt. Det andra kroppsliga 

temat är att barns blyghet kan yttra sig som en vilja att vara nära en vuxen på förskolan. Vi 

kommer i nästa avsnitt redovisa vilka teman som vi har identifierat som strategier vid 

analysen av intervjuerna. Strategierna kan stödja barn som är eller blir blyga och 

tillbakadragna i förskolan så deras åsikt och sociala förmåga främjas utifrån deras individuella 

behov. 
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7.2. Förskollärarnas strategier 

Med utgångspunkt i de olika teman om hur förskollärarna beskriver blyga och tillbakadragna 

barn i förskolan så har olika strategier i deras arbetssätt identifierats. I våra intervjuer har vi 

kunnat urskilja fyra övergripande teman som handlar om vilka strategier förskollärare 

använder sig av när det gäller barn som blir blyga och tillbakadragna. De teman som vi har 

identifierat som olika strategier i förskollärarnas arbetssätt gentemot de blyga och 

tillbakadragna barnen på förskolan är att använda leken, dela in den stora barngruppen i 

mindre grupper, använda olika kommunikationssätt och utmana barnet. Det mest centrala i 

alla intervjuer är att alla förskollärare betonade att deras eget förhållningssätt och hur de 

förhåller sig gentemot de blyga och tillbakadragna barnen är oerhört viktigt, samt vikten av att 

barnet får ingå i ett socialt sammanhang och i en grupp utifrån deras individuella 

förutsättningar. 

 

7.2.1. Att använda leken 

Fyra förskollärare beskriver leken som ett arbetssätt för att få in ett blygt och tillbakadraget 

barn i det sociala sammanhanget i förskolan. Att använda leken, med en speciell betoning på 

rolleken, beskriver förskollärarna som en central ingång för de barn som håller sig nära 

förskolläraren och inte vågar uttrycka sig verbalt och inte till de barn som drar sig undan 

fysiskt. 

I rolleken kan man som förskollärare inta en roll tillsammans med barnet som blir verbalt 

avvaktande eftersom det är barnet själv som väljer hur verbalt aktiv eller passiv den vill vara i 

sin roll. Förskollärare 2 beskriver rolleken som en ingång så att ett tystlåtet barn ska känna sig 

delaktig i ett sammanhang, men det gäller att förskolläraren gör det tillsammans med barnet 

och inte släpper det vind för våg: 

 

Ja det är ju lite grann det här med att man till exempel kan leka någon form av huslek, 

hem eller familj eller någon sånt här.... Det brukar vara en rätt så bra grund för då kanske 

man inte behöver prata så mycket om man är det här blyga barnet, utan då kan jag som 

vuxen vara med och så kan jag leda den här leken i familjelek eller om man leker djur 

eller någonting sånt där. [...] leker man i en sån här liten rollek så kan man vara lite passiv 

i så där till en början och så kan man vara med, och så kan jag ställa frågan ”Vad tycker 

du?” och ”Vad tycker du?” och ”Smaka kaffet gott?”. Och då kanske man vågar svara och 

nästa gång så kanske man vågar prata lite mer, så det tror jag är en rätt så bra ingång, 

rolleken.  
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I rolleken kan de blyga och tillbakadragna barnen inta en roll och bestämma hur mycket 

denna karaktär i leken ska prata samtidigt som de ingår i ett socialt sammanhang med andra 

barn.  

Förskollärare 1 beskriver att man kan ta hjälp av leken och ett annat barn som är mer framåt 

och vågar lite mer när ett barn som hela tiden håller sig nära en vuxen på förskolan och inte 

riktigt vågar ta eget initiativ att interagera med andra barn:  

 

En försiktig unge, höll sig nära mig… ville vara med mig, leka med mig. Då var det 

jättebra. Men hon vågade inte släppa, vad vi än försökte med vid sidan om där jag inte 

skulle vara med… nej [det gick inte] då kom hon och skulle vara nära mig. [...].  Då tänkte 

jag, “vad sjutton ska jag göra nu?” Men då hade jag en annan 3-åring också, en liten kavat 

tjej som gillade att leka. Så då började vi med att vanliga övriga barngruppen gick ut, jag 

var inne och lekte tillsammans med den här försiktiga flickan och den här lite kavata 

flickan. Där jag var nån sorts farmor i en docklek, för dom gillade den typen av lek. Och 

den här farmorn gick ju till jobbet och lite allt möjligt, så jag liksom försökte backa ur det 

här rummet. Vi gjorde det här många många gånger, så jag inte behövde vara mitt i. Och 

tillslut kunde jag backa ut, så jag behövde liksom inte vara med. 

 

Vi tolkar det som att förskolläraren använder leken som en strategi för att hjälpa ett blygt barn 

som håller sig nära den vuxne hela tiden. Detta för att få barnet att våga sträcka ut linan till 

förskolläraren och våga mer. För ju mer barnet vågade desto mer backade förskolläraren ut. 

Förskolläraren såg till att barnet som höll sig nära hela tiden till en början fick ingå i en liten 

grupp, i detta fallet med endast ett barn, för att sedan våga mer och utöka det sociala med fler 

barn för att sedan våga själv. Rolleken som en strategi som även framkommer i de andra 

förskollärarnas utsagor, även hos dem som inte beskriver ett blygt barn som håller sig nära 

dem som förskollärare. Den typen av lek beskrivs vara passande för de blyga och 

tillbakadragna barnen då får vara med på deras egna villkor efter vad de klarar av.  

Som en sammanfattning av temat så använder fyra av sju förskollärare leken för att stärka de 

blyga och tillbakadragna barnen att ingå i den sociala gemenskapen på förskolan.  

 

7.2.2. Att dela in i mindre grupper  

För ett blygt och tillbakadraget barn som inte vågar uttrycka sig verbalt eller ta för sig på ett 

kroppsligt sätt beskrev sex av förskollärare att de delade in den stora barngruppen i mindre 

grupper. Det centrala i denna strategi är att ett blygt och tillbakadraget barn får större 
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möjlighet att våga ta för sig när det ingår i ett mindre sammanhang med färre antal barn. 

Utifrån citatet ovan där förskollärare 1 beskriver hur tankarna gick kring att hjälpa ett barn att 

interagera med andra så kan det även belysas att det började i ett litet sammanhang och i detta 

fall med ett barn. För det är något som framkommer är att alla förskollärare beskriver när de 

pratar om blyga barn, att det är viktigt att de får ingå i ett socialt sammanhang med andra barn 

men att det kan vara tillsammans med tre, fyra barn. För det är i mindre grupper som de blyga 

barnen, som blir tysta i större sammanhang, får en större möjlighet att höras och vågar göra 

sig hörda. Förskollärare 7 beskriver att de delar upp barnen i mindre grupper under dagen och 

använder barnens olika personligheter för att dela in i grupper: 

 

En del barn behöver ju ha en motor, någon bredvid sig som pratar, som äter bra, ja men 

för att komma igång själv.  

 

Det är bra när ett barn som blir tyst och inte vågar uttrycka sig muntligt i större sammanhang 

får vara tillsammans med barn som är mer framåt, men det gäller som förskollärare att hitta en 

balansgång så inte det barnet som är mer framåt tar över konversationen och aktiviteterna helt. 

Vi tolkar det som att förskolläraren anser att olika barn kan komplettera varandra. 

Förskollärarens uppgift blir då att hitta den där kombinationen av barn som gör det möjligt för 

det blyga barnet att blomma ut. 

Förskollärare 6 har uppmärksammat att det är i större barngrupper som det visar sig att barn 

blir blyga. Genom att blyga och tillbakadragna barn får vara i mindre gruppsammansättningar 

så vågar de uttrycka sig och tar för sig mer än i större sammanhang: 

 

Framförallt tycker jag att det märks tydligt när vi är i större barngrupper. Vi försöker dela 

upp oss väldigt mycket i mindre grupper och då märks det ofta en väldigt stor skillnad på 

barn som inte alls kanske hörs, tar för sig eller berättar vad dom vill. Helt plötsligt, när vi 

sitter kanske fyra stycken så kan dom berätta otroliga historier.  

 

Förskolläraren belyser här vikten av att dela in barngruppen i mindre grupper för att ge de 

barn som inte vågar uttrycka sig när det är i ett större sammanhang med flera barn. Vår 

tolkning blir att förskolläraren tycker att de blyga barnen ska ha lika stor möjlighet att få 

uttrycka sina åsikter och då är det upp till dem som förskollärare att organisera verksamheten 

utifrån varje barns behov. 

Sammanfattningsvis så verkar gruppindelning vara en tydlig strategi som flera förskollärare 

medvetet använder sig av, just för att lyfta de blyga barnen.  
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7.2.3. Att använda olika kommunikationssätt  

Alla förskollärare betonar vikten av att vara lyhörd mot de barn som uppfattas som blyga och 

tillbakadragna. En central strategi som de använder med de barn som inte vågar uttrycka sig 

verbalt är att hitta andra kommunikationssätt än just det verbala. Det gäller enligt alla 

förskollärare att kunna läsa av barnets signaler och att vara som en länk i kommunikationen 

till andra barn om dessa barn inte tar för sig verbalt när det gäller det sociala samspelet. Att 

använda olika kommunikationssätt för att få barnen att uttrycka sig om de inte vill 

kommunicera verbalt är något som förskollärare 6 trycker på som arbetssätt. För det första för 

de barn som inte har det verbala språket än och för det andra för de barn som inte riktigt vågar 

säga sina tankar och åsikter. För det är så att deras åsikter är lika viktiga som de barn som är 

extroverta:  

 

Men det är klart, det är svårare med barnen som inte uttrycker sig muntligt vad de vill 

göra. Men vi jobbar mycket med bilder, och det är framförallt för barnen som inte har 

talspråket än, men många kan bli hjälpta av det så man iallafall kan ha någonting att 

kunna.... det är lättare att visa en bild än att uttrycka sig muntligt.  

 

Genom att använda bilder som en struktur för barnet gör att den kan uttrycka sina åsikter men 

det går även att använda bilder för att visa på vad som ska hända under dagen på förskolan 

eftersom ett blygt och tillbakadraget barn kan känna sig sig tryggare om den vet hur dagen ser 

ut och vad som kommer hända. Vi som förskollärare måste vara medvetna om att det finns 

många olika kommunikationssätt och hitta olika sätt att kommunicera med barnet som inte 

vågar eller känner sig bekväma att uttrycka sina åsikter verbalt. 

Förskollärare 4 säger att det finns andra kommunikationssätt som går att använda med barn 

som inte vågar använda det verbala språket fullt ut men att det kan vara till hjälp även för 

andra barn och även för oss som förskollärare: 

 

Visa, idag ska vi göra det här och det här eller i den här stunden ska vi göra det här och 

det här. [...] det kan vara jobbigt att känna sig utpekad att man är den som får hjälp [...]. 

En grej kan ju vara att hjälpa hela gruppen eller liksom alla, att det här är en hjälp för alla, 

för mig också som lärare så jag kommer ihåg vad jag ska göra.  

 

Ett sätt är som förskollärare 4 tar upp är att visa och då genom bilder hur dagen kommer se ut. 

Det kan vara ett enkelt bildspel som hänger vid ingången som visar dagen i bilder och det kan 
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göra att de barn som blir blyga i förskolan inte känner sig så ängsliga när det kommer dit för 

att de vet vad som ska hända och kan förbereda sig på de olika situationerna.  

En översikt av temat tyder på att alla förskollärare visar en öppenhet över att använda 

alternativa kommunikationssätt med de blyga och tillbakadragna barnen som inte vill eller 

våga uttrycka sig verbalt. Alternativa kommunikationssätt kan vara att tyda barnets 

kroppsspråk eller att använda tecken- eller bildstöd. 

 

7.2.4. Att utmana barnet  

Ytterligare en central strategi som alla förskollärare beskrev var att utmana de blyga och 

tillbakadragna barnen, men de betonade att det ska ske utifrån just det barnets förutsättningar 

och behov. Det som beskrivs som det centrala i denna strategi är hur vi som förskollärare 

förhåller oss och bemöter de barn som inte vågar uttrycka sig, drar sig undan eller håller sig 

nära en förskollärare. För att alla barn är olika individer och det ska vara tillåtet att få vara 

olika i sina sätt att vara. Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, känna delaktighet och utöva 

inflytande men det ska ske utifrån barnets egna förutsättningar. Det gäller att vara lyhörd som 

förskollärare så det sker på barnet nivå och att man inte tvingar dem till att prata eller göra 

något som de inte vill. Relationen till barnet som inte vågar prata eller vill synas är något som 

betonas av alla förskollärare som en viktig del i bemötandet. När en förskollärare lärt känna 

barnet så går det att läsa av barnets signaler bättre vilket förskollärare 5 betonar som viktigt i 

arbetet med blyga och tillbakadragna barn: 

 

Det går inte att göra så mycket om man inte har en relation med det här barnet… [...] att 

man blir bra på att läsa av det här barnets signaler, när något inte stämmer och när något 

inte är bra.  

 

Det gäller som förskollärare att utmana barnen men inte för mycket vilket är en stor 

balansgång, men det underlättar om relationen till barnet finns och att man som förskollärare 

vet hur långt man kan utmana just det här barnet. Förskollärare 3 beskriver att det är 

personberoende och det kräver en stor lyhördhet från förskollärare för att veta hur långt det 

går att pusha: 

 

Det beror på vem barnet är [...]. Jag kan jag inte gå in och pusha det barnet direkt utan där 

måste jag bygga en relation för att veta “hur långt jag kan pusha”. Vissa går att pusha 

längre och andra går det att bara peta lite på.  
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Det som upplevs som en utmaning i arbetet med blyga barn är hur långt det går att utmana 

dem, för enligt förskollärare 4 så kan barnen backa om de har blivit för mycket pushade. 

Samtidigt belyser förskolläraren vikten av att utmana barnen vidare speciellt när det gäller det 

sociala, för ute i samhället och i skolan är det mycket folk:  

 

Om man har gått på lite för hårt, att dom kan backa, att dom då inte vill göra någonting. 

[...] jag tänker att det är en utmaning att hitta den balansgången “vad är lagom?”. Dom 

som inte gillar ett större sammanhang med flera, fler barn eller många barn. På något sätt 

så är det något man kanske måste jobba med. [...] på något vis så ska dom komma ut i 

samhället där det är rörigt och där det är mycket folk.  

 

Enligt förskolläraren så gäller det att utmana barnen i att våga uttrycka sig bland andra, men 

det gäller att börja smått, i mindre sammanhang för att sedan utmana dem vidare till större 

sammanhang med mer människor. 

Som förskollärare gäller det att uppmärksamma de blyga barnets kvaliteter för andra barn och 

då tänka på vilka specifika situationer som just det här barnet är bra på som kan stärka 

självkänslan. Förskollärare 2 beskriver att det gäller att visa det blyga barnets kvaliteter för 

andra så de kan hjälpa till att stärka dessa: 

 

Först måste jag lära känna barnet och sen måste jag visa barnets kvaliteter för andra så 

dom kan förstärka dom här kvaliteterna. [...]. Vissa är ju exceptionellt duktiga på att rita, 

som tycker det är det bästa. Då kan man ta med det barnet i en sådan situation, just för att 

uppmärksamma det goda. 

 

Att ha kännedom om varje barns kvaliteter som förskolläraren beskriver gör att man kan ta 

med de blyga barnen in i situationer som de känner sig trygga och tycker är roliga gör att 

självkänslan stärks hos det barnet. Visningen av barnets kvaliteter sker på ett medvetet sätt 

från förskollärarnas sida och på ett indirekt sätt för att belysa det för de andra barnen som 

ingår i sammanhanget. 

En sammanfattning av det fjärde temat visar att alla förskollärare belyser vikten av att utmana 

de blyga och tillbakadragna barnen. Detta ska dock ske genom att förskollärarna visar en 

lyhördhet och försiktighet gentemot barnets personlighet och deras förmåga att anta 

utmaningar. En bra relationen till barnet gör det lättare för förskolläraren att avgöra lämpliga 

utmaningar och kunna ta fram de bra sidorna hos de blyga och tillbakadragna barnen.  
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7.2.5. Sammanfattning 

Resultatet visar att förskollärarnas förhållningssätt gentemot de barn som blir blyga i 

förskolan är otroligt viktigt. Förskollärarnas strategier med de blyga och tillbakadragna 

barnen är riktade mot alla olika typer av blyghet. Leken används för att öka avståndet till 

förskolläraren, men också för att få med det blyga och tillbakadragna barnet i den sociala 

gemenskapen. Att dela in barngruppen i mindre konstellationer gör att de verbalt avvaktande 

barnen kan få utrymme att språka. Mindre gruppsammansättningar gör också att blyga och 

tillbakadragna barn som drar sig undan kroppsligt eller håller sig nära en vuxen, får möjlighet 

att skapa band med andra barn. Alternativa kommunikationssätt används för de verbalt 

avvaktande barnen ska få möjlighet att uttrycka sig utan att behöva använda rösten. Det fjärde 

temat, att utmana de blyga och tillbakadragna barnen, används övergripande på alla typer av 

blyghet som förskollärarna beskrivit. Alla blyga och tillbakadragna barn behöver utmanas 

utifrån deras egna förutsättningar. En bra relation till dessa barn gör det lättare för 

förskolläraren att anpassa utmaningen till just det specifika barnets personliga behov. 
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8. Diskussion 

I diskussionen kommer vi att knyta samman den teoretiska delen där litteratur och tidigare 

forskning ingår med den egna undersökningen som vi själva gjort genom intervjuer med 

förskollärare. Dessa två delar ska bilda en helhet där studiens syfte är att bilda ett nytt 

kunskapsbidrag när det gäller arbetssätt med blyga och tillbakadragna barn i förskolan.  

 

8.1. Blyghet och tillbakadragenhet 

I och med denna studie har vi fått en medvetenhet om att blyghet är ett komplext område att 

undersöka. Blyghet beskrivs av några forskare som att det kan påverkas av att vi är olika som 

individer (Coplan & Moritz Rudasill, 2017; Gren Landell, 2014; Zimbardo & Radl, 

1982).  Några forskare belyser blyghet och tillbakadragenhet som ett sätt att bli i olika 

situationer och att omgivningen runt omkring påverkar olika ageranden (Williams & Pramling 

Samuelsson, 2000; Spere m.fl., 2009; Coplan m.fl., 1994). Dessa definitioner som forskarna 

gör av blyghet kan vi se i vårt resultat som visar att alla förskollärare har beskrivit hur ett 

blygt eller tillbakadraget barn är eller hur de blir beroende på vilken situation barnet befinner 

sig i. Denna kunskap och medvetenhet om att det finns olika faktorer som spelar in på ett 

barns beteende blir viktig för oss att ta med oss i vårt framtida yrke som förskollärare. 

Förskollärarna vi intervjuade beskrev blyghet och tillbakadragenhet som verbalt avvaktande, 

att barnet håller sig nära en förskollärare eller drar sig undan. Det är av betydelse att 

arbetslaget på förskolan diskuterar kring hur de uppfattar blyga och tillbakadragna barn 

eftersom vi har visat på att det är ett komplext begrepp. Vårt resultat visar på att det finns 

olika strategier som förskollärare kan använda sig av i sin yrkesutövning beroende på vilket 

sätt barnet visar sin blyghet eller tillbakadragenhet på.  

 

8.1.2. Självständighet som normalitet 

Det finns en normalitet som visar sig genomgående i resultatet som handlar om att barn ska 

bli självständiga och framåt. Alla förskollärare är inne på att lyfta fram de blyga och 

tillbakadragna barnen samt att de ska våga ta för sig på olika vis. Alla barn ska få hitta ett 

socialt sammanhang som fungerar för dem. Dock påtalar flera av förskollärarna att detta 

sammanhang inte ser likadant ut för alla barn då en del hittar sitt sociala sammanhang med en 

eller två kamrater och andra med nästan hela barngruppen. Tanken från förskollärarna kan 

vara att de blyga och tillbakadragna barnen ska utveckla sin sociala kompetens. Lillvist, m.fl. 

(2009) är inne på att förskollärare behöver flera typer av arbetssätt för att främja barns sociala 
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kompetens. Resultatet av vår studie visar att förskollärarna har flera strategier som syftar till 

att de blyga och tillbakadragna barnen ska bli mer utåtriktade och få ta del av gemenskapen på 

förskolan.  

För att få barnen att bli mer självständiga så används leken som en strategi för att successivt 

öka avståndet till förskolläraren. Flera av förskollärarna i studien talar om vikten av att barnen 

får bli självständiga och få erfara känslan av att få klara något på egen hand. Till en början 

kan den vuxne behöva vara med och stötta och följa med in i leken. En vanlig strategi som 

flera av de vi intervjuat använder sig av är rolleken. Barnet och den vuxne kan till att börja 

med inneha samma roll. Den vuxna kan fråga om tillträde i barnets ställe eller vara med och 

föreslå att det behövs “en katt” så att det blyga barnet kan få ta den rollen. Tanken är att även 

den minsta lilla roll i leken ska leda till att barnet får vara med och känna sig delaktig. 

Rolleken beskrivs av flera förskollärare som ett bra sätt att få in blyga och tillbakadragna barn 

i en lek. Att barnet får vara en figur i utkanten av en rollek gör att dessa barn, som inte vågar 

uttrycka sig verbalt, ändå kan få vara delaktig utan att behöva prata. Vartefter barnet blir 

tryggare och mer säker så förflyttar den sig längre och längre ifrån förskolläraren.  

Det gäller som förskollärare att både vara uppmärksam på hur det blyga och tillbakadragna 

barnet reagerar och finnas där vid eventuella bakslag men även stärka dem i att klara nya 

situationer. Denna balansgång tar också några av förskollärarna i Heather Woods, Sandra 

Bosacki och Robert J. Coplans (2016) studie upp. De betonar vikten av att rikta in sin 

uppmärksamhet mot de blyga barnen beteenden men samtidigt inte visa för mycket 

uppmärksamhet mot detta då det kan leda till att det blyga barnet utesluts ännu mer från sina 

kamrater på förskolan.  

 

8.1.3. Deltagande i aktiviteter 

Oavsett om barnet har många och goda kamratrelationer så har blyga barn lika stort intresse 

och engagemang i förskolans aktiviteter som de barn som inte definieras som blyga (Zhang, 

m. fl., 2018). Istället kan det vara så att det blyga och tillbakadragna barnet inte riktigt vågar 

ta för sig eller vet hur den ska ta för sig i olika situationer. Precis som förskollärarna i 

intervjuerna belyste när de beskrev att blyga och tillbakadragna barn är och vill vara delaktiga 

i sammanhang men inte riktigt vågar och att de då väljer att inte prata eller dra sig undan 

kroppsligt.  

Ett blygt eller tillbakadraget barn kan känna trygghet genom att få sitta nära en vuxen på 

exempelvis samlingen. Barnet kan på så sätt våga delta på ett mer aktivt sätt eftersom känslan 

av trygghet kan göra att de vågar mer. Som förskollärare gäller det att ha vetskap om att det 
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finns olika sorters blyghet och tillbakadragenhet eftersom ett barn kan bli extrovert blyg i 

samlingen eftersom där kan det krävas en viss spontanitet som gör att, det annars mer framåt, 

barnet blir blyg och tillbakadragen (Zimbardo & Radl, 1982). Det är som en förskollärare vi 

intervjuade påpekade, att ett blygt och tillbakadraget barn kan välja att inte säga något när den 

deltar i samlingen. Det blyga och tillbakadragna barnet har kanske samma intresse och vill 

vara med i aktiviteten men vågar inte på samma sätt just i den situationen. Om aktiviteten var 

detsamma men sammanhanget runt omkring sett annorlunda ut så kanske det blyga och 

tillbakadragna barnet skulle våga på ett annat sätt. Då får man som förskollärare använda 

olika arbetssätt för att få barnet att våga, om barnet själv vill, samt vara medveten hur man 

som förskollärare kan tänka kring olika aktiviteter och situationer som uppkommer i förskolan 

när det gäller blyga och tillbakadragna barn. Även om förskollärarna försöker värna det blyga 

och tillbakadragna barnet i olika aktiviteter, syns även normen om att barn ska vara 

självständiga och framåt eftersom det är något som i stort sett förväntas av alla människor. 

Det kanske inte är så konstigt att förskollärarna försöker jobba med detta, då läroplanen för 

förskolan belyser i sitt värdegrundsuppdrag att alla barn ska få möjlighet att uttrycka sina 

tankar och åsikter samt känna delaktighet och få inflytande över verksamheten (Skolverket, 

2018).  

 

8.1.4. Olika sätt att kommunicera  

Att få de blyga och tillbakadragna barnen att kommunicera på något vis verkar vara viktigt för 

alla förskollärare i vår studie. Alla barn behöver inte kommunicera verbalt utan kan få 

förmedla sina åsikter och tankar genom andra sätt. För att få barnen att kommunicera, även 

om det är i mindre sammanhang, använder sig förskollärarna av alla de teman som vi 

identifierat i vår analys av materialet. Att tänka över gruppindelningen som beskrivs ovan är 

ett sätt. Ytterligare en strategi är att utmana de blyga och tillbakadragna barnen till att prata. 

Här beskriver fler förskollärare vikten av att skapa en relation till barnen. Det var tydligt 

bland alla förskollärare vi intervjuat att deras egen relation till barnen var oerhört viktig. Finns 

det ingen relation till det blyga och tillbakadragna barnet så blir det ingen respons från barnet 

och att bygga en relation är kanske extra viktigt för det blyga och tillbakadragna barnet. Som 

förskollärare kan det vara lätt att glömma bort att föra samtal med  

det blyga och tillbakadragna barnet eftersom det kanske inte sker någon form av feedback, 

men detta kan leda till att barnets språkutveckling inte stimuleras i tillräcklig utsträckning, 

vilket framkommer i en studie av Laura M. Justice, Elisabeth A. Cottone, Andrew Mashburn 

och Sara E. Rimm-Kaufman (2008). Särskilt en förskollärare förklarar att man måste lägga 
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extra krut på de blyga och tillbakadragna barnen som är tysta och ta sig tid att komma 

innanför deras skal. Dock så kan kommunikation innebära mer än att bara föra samtal. Därför 

blir det också extra viktigt att bygga relationer till det blyga och tillbakadragna barnet. Enligt 

förskollärarna är det först när relationen fungerar tillfredsställande som det är möjligt att vara 

lyhörd inför vilka signaler barnen utstrålar. En del barn vågar bara svara på ja- och nej-frågor 

medan andra inte vill yttra något verbalt alls utan kan visa med kroppen vad de vill. Barnen 

visar alltså vad de vill eller inte vill både verbalt, kroppsligt eller med miner. Det finns också 

de barn som inte visar något alls och svarar ej på tilltal. I Kathrine A. Speres, Mary Anne 

Evans, Carol-anne Hendry och Jubilea Mansells (2009) studie framkommer det att de blyga 

barnen i lägre grad använder verbal kommunikation för att uttrycka sig utan istället använder 

andra uttryckssätt än det verbala språket. Detta är också något som de förskollärare vi 

intervjuat är medvetna om. För vi som förskollärare ska inte gissa vad det blyga eller 

tillbakadragna barnet vill utan ta till andra sätt så barnet får förmedla vad den faktiskt vill.  

Alla barn är olika personligheter vilket gör att även blyga och tillbakadragna barn har olika 

sätt att vara på. För att de blyga och tillbakadragna barnen inte ska bli tvingade att 

kommunicera verbalt samtidigt som de har rätt att säga sin åsikt och sina tankar beskriver 

flera av förskollärarna att de använder sig av alternativa kommunikationssätt, exempelvis 

bildscheman, när de kommunicerar med dessa barn. Det som ingen nämner är det som 

framkommer i studien av Ale m.fl. (2010), det vill säga att kroppsspråket med det blyga och 

tillbakadragna barnet också är en slags kommunikation. Det är av lika stor betydelse hur vi 

som förskollärare kommunicerar genom vårt ansikte och kroppsspråk med det blyga och 

tillbakadragna barnet. Det betyder att det inte bara är vårt verbala språk till barnen som har 

betydelse utan det krävs en medvetenhet om att vi kommunicerar även med ansiktet och 

kroppen. För visar ansiktsuttrycket att något är otäckt så ser barnet det och kan dra sig undan 

eller inte våga utföra en uppgift. 

 

8.1.5. Det sociala sammanhanget 

I vår studie framkommer också att många av förskollärarna har en tanke när de delar in den 

stora barngruppen i mindre grupper och det är att de blyga och tillbakadragna barnen ska få 

synas och höras på ett sätt som gynnar dem. Ett sätt att få ett blygt och tillbakadraget barn att 

ta för sig mer eller bli sitt bästa jag, som några förskollärare understryker, är att använda sig 

av mindre gruppsammansättningar. Gren Landell (2014) förklarar det som att blyghet tenderar 

att uppstå i sociala sammanhang där den kommer ut som en känsla av nervositet eller obehag.  
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Att minska på barngruppens storlek är en strategi som flera av förskollärarna använder sig av 

för att minska dessa känslor hos de blyga och tillbakadragna barnen. Ingen av förskollärarna i 

vår studie menar dock att blyga och tillbakadragna barn ska få vara helt för sig själva. 

Zimbardo och Radl (1982) varnar också för att bristen på socialt umgänge istället kan leda till 

att blygsel ökar ytterligare. Det är enligt förskollärarna som vi intervjuade en viktig del att 

ingå i ett socialt sammanhang, dels för att utveckla flera egenskaper som behövs för att 

interagera med omgivningen och dels för att så småningom fungera socialt ute i samhället. 

Det är i samspelet med andra som även blyga och tillbakadragna barn lär sig om hur moraliskt 

ansvar visas gentemot andra. Enligt Anne Lillvist (2014) bidrar en sådan typ av interaktion till 

att utveckla de sociala kompetenser som efterfrågas i samhället.  

Förskollärarna i vår studie betonar vikten av att även blyga och tillbakadragna barn ska få 

ingå i en gruppsammansättning, även om den är liten. Fler förskollärare beskriver att mindre 

grupper fungerar bäst och där barnen kompletterar varandra på något vis. I mindre 

gruppkonstellationer kan barnen också lära sig hur regler och turtagning fungerar. En 

förskollärare förklarar det som att vissa blyga och tillbakadragna barn behöver en sorts motor 

bredvid sig för att komma igång, det vill säga ett annat barn som drar det blyga och 

tillbakadragna barnet framåt. Normen att vara framåt blir också tydlig i den här typen av 

situationer då förskollärarna vill få barnet att kommunicera och våga. Det förväntas att alla 

barn ska vilja prata men att vissa barn bara gör det om det befinner sig i mindre sammanhang. 

För att få till det optimala samtalsklimatet för de blyga och tillbakadragna barnen beskriver 

förskollärarna att de ständigt omprövar och testar nya konstellationer av barn. Pia Williams 

och Ingrid Pramling Samuelssons (2000) studie visar att gruppsammansättningen har 

betydelse för hur pass väl kommunikationen fungerar mellan både barn och vuxna. Att para 

ihop barn som är för lika kanske inte ger det resultat som förskolläraren är ute efter utan det 

kan leda till att den vuxne dominerar samtalet istället.  

 

8.1.6. Att utmana ett blygt och tillbakadraget barn 

De blyga och tillbakadragna barnen ska så småningom ut i samhället och där kommer det 

finnas förväntningar på dem. Som förskollärare gäller det att lära känna barnen och pusha 

dem efter deras egna förutsättningar. Det kan göras genom att börja i det lilla och ständigt 

vara beredd på att det kan komma ett bakslag som gör att man får ta ett steg tillbaka för att 

sedan ta ett steg framåt igen. En förskollärare beskriver att om enbart ett barn plockas ut ur 

barngruppen kan det göra det barnet mer utsatt i sin blygsel och det blir i sin tur ett indirekt 

utpekande från förskollärarens sida. Precis som både Woods m.fl (2016) och förskollärarna i 
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våra intervjuer belyser, gäller det att inte peka ut det blyga eller tillbakadragna barnets 

beteende för andra. Ett utpekande kan ske genom verbala ord som att säga att ett barn är blygt, 

eller tvinga barnet att prata fast det inte vågar som några av förskollärarna i våra intervjuer 

påpekade.  

Att utmana det blyga och tillbakadragna barnet tycks också genom alla intervjuer vara något 

som anses viktig bland förskollärarna. Även denna typ av strategi kan kopplas till normen om 

självständighet och att man ska vara framåt. En förskollärare förklararar att det är först när 

hon lärt känna barnet som hon vet hur pass mycket hon kan pusha barnet. Blyghet och 

tillbakadragenhet kan ha olika orsaker och barnet kan visa det genom olika uttryck. Som 

förskollärare är det viktigt att se skillnad på om barnet håller sig för sig själv av egen fri vilja, 

om de utesluts av kamrater eller inte vågar ta kontakt. Vikten av sin egen medvetenhet kring 

vilken typ av blyga barn man som förskollärare har att göra med, är något som flera 

forskningsstudier tar upp (Acar, m.fl., 2015; Coplan m.fl., 1994 & Coplan m.fl., 2004). Ett 

blygt och tillbakadraget barn som själv valt att hålla sig utanför gemenskapen i förskolan 

kanske inte kan utmanas på samma sätt som ett barn som utesluts av kamrater.  

Förskollärarna i vår studie förklarar att det handlar om att både lära känna barnen samt hitta 

de kvaliteter som behöver stärkas hos de blyga och tillbakadragna barnen. Dessa barns styrkor 

kan sedan med förskollärarens hjälp visas upp indirekt för kamraterna. Detta är något som 

även Ibrahim H. Acar, Kathleen Moritz Rudasill, Victoria Molfese, Julia Torquati och 

Amanda Prokasky (2015) belyser i sin studie. Acar m.fl. (2015) menar att förskollärare ska 

stötta och visa de positiva sidorna hos de blyga barnen då detta leder till en mer kvalitativ 

samvaro med de andra barnen. En annan förskollärare i vår studie tar upp vikten av att ändå 

våga utmana och pusha ett blygt eller tillbakadraget barn även om det ska ske med viss 

försiktighet.  

 

8.1.7 Att låta blyga och tillbakadragna barn var som de är 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) råder till, som vi tidigare nämnt, att barn i förskolan 

ska uppmuntras till att uttrycka sina åsikter och göra val utifrån sina egna förutsättningar. En 

tolkning av detta uttryck i läroplanen kan vara att barnen själva ska få välja om det vill 

interagera med andra barn eller inte. En aspekt som skiljer vårt resultat från tidigare forskning 

kring området blyga och tillbakadragna barn är att ingen av de förskollärare som vi 

intervjuade nämner något om barn som av ointresse (social disinterest) väljer att leka eller 

vara för sig själv (Coplan m.fl., 2004). Detta är intressant att reflektera och analysera kring 

och vad det kan bero på. Kan det vara så att de vi intervjuat inte upplevt att de haft den typen 
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av blyga och tillbakadragna barn i sin verksamhet? Eller att normen om att vara socialt 

delaktig ses som överordnad? Det vill säga att det är viktigare att barnet ska få ingå i någon 

slags social gemenskap än att barnet har rätt att välja att den vill vara själv, genom exempelvis 

frivilligt vald ensamhet. Flera av förskollärarna i vår undersökning påtalar ändå vikten av att 

de blyga och tillbakadragna barnen inte ska tvingas göra något som de inte själva vill. Det 

som inte framkommer i vårt resultat är om barnet på grund av blyghet eller tillbakadragenhet 

väljer att hålla sig för sig själv och inte vill interagera med andra barn, tillåts göra det av 

personalen.   

 

8.1.8. Måste alla prata, delta och ingå i ett socialt sammanhang? 

Utifrån vårt resultat har vi sett att det finns en normalitet bland de förskollärare som deltar i 

studien. Det som tyder på en normalitet är att de har strategier när ett barn är eller blir tyst 

eller tillbakadraget i olika sammanhang och det är genom strategierna som det går att 

identifiera normer. Det finns en norm i samhället om att vi ska vara självständiga som 

individer och de som är eller blir tysta eller drar sig undan i olika aktiviteter och sammanhang 

avviker från den normen. Utifrån ett samhällsperspektiv så behöver barn kunna kommunicera, 

delta och ingå i sociala sammanhang eftersom stora delar av samhället bygger på det och det 

är något som vi människor utsätts för hela tiden.  

När det gäller blyga och tillbakadragna barn som håller sig nära en förskollärare så kan det 

uppstå problematik i verksamheten på förskolan. Verksamheten fungerar inte om ett barn är i 

ständig kontakt med en förskollärare och blyghet eller tillbakadragenhet hos barnet kan öka 

om den inte ingår i någon form av socialt umgänge (Zimbardo & Radl, 1982). Barn som drar 

sig undan, både kroppsligt och verbalt, påverkar inte verksamheten och barngruppen på 

samma sätt som ett barn som hela tiden kräver en förskollärares närvaro. Därför är det viktigt 

som förskollärare att vara medveten om att det finns olika sätt som barn visar sin blyghet på 

och utifrån det använda olika strategier så att barnet har möjlighet att framföra sina tankar, 

åsikter och vågar tro på sig själv. 

 

8.1.9. Sammanfattning 

I vår diskussion ta vi upp att det finns en självständighet som normalitet i resultatet och att de 

blyga och tillbakadragna barnen ska bli självständiga som individer. Alla barn ska får 

framföra sina tankar och åsikter men att det inte behöver ske verbalt utan som förskollärare 

måste man vara medveten om att det finns många olika sätt att kommunicera på. Det gäller 
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som förskollärare att se varje individ och få de blyga och tillbakadragna barnen att känna 

trygghet i de olika aktiviteterna och situationerna som uppstår i förskolan. Det är så att de 

blyga och tillbakadragna barnen kanske gärna vill delta i aktiviteten men de vågar inte därför 

att de inte känner sig bekväma eller trygga med det runtomkring. Då måste man som 

förskollärare testa och prova på olika konstellationer och olika sammanhang där det blyga 

eller tillbakadragna barnet ingår för att observera hur barnets beteende är och blir. Utifrån det 

så kan man som förskollärare utmana barnet men det gäller att göra det med en försiktighet. 

Ett blygt eller tillbakadraget barn som är tyst eller drar sig undan påverkar inte barngruppen 

eller verksamheten på samma sätt som ett barn som kräver ständig kontakt med en 

förskollärare. Det krävs en medvetenhet och en balansgång från förskollärare när det gäller ett 

blygt eller tillbakadraget barn, att både låta barnet vara som det är och samtidigt utmana det 

utifrån dess egna förutsättningar.  

 

8.2. Metoddiskussion 

Vår studie består av sju intervjuer med förskollärare och därmed är studiens resultat baserat 

på deras egna erfarenheter. Vi är medvetna om att en risk med intervjuer är att deltagarna ger 

en förskönad bild av verkligheten och det man säger är inte alltid det man gör. Ett alternativ 

till intervjuer hade varit att göra observationer i förskolan. Genom observationer så hade vi 

kunnat se hur förskollärarna gör och det hade gett oss ett större material. Intervjuerna gav oss 

förskollärarnas beskrivningar av vilka strategier de själva är uppmärksamma på att de 

använder. Det kan finnas strategier som de använder men som de inte tänker på att de gör och 

det hade observationer kunnat visa oss. Det hade dock krävts en större och mer omfattande 

studie och tid för många observationer på olika förskolor för att vi skulle få syn på olika 

strategier som förskollärare använder sig av i sitt arbete med blyga och tillbakadragna barn. 

Vi hade även då fått utgått från våra egna personliga beskrivningar av blyga och 

tillbakadragna barn och genom det så skulle det ha varit svårt att uppfylla kravet på möjlighet 

att styrka och konfirmera resultatet.  

Dessutom tänkte vi att vår närvaro hade kunnat påverka situationen negativt i och med att en 

observatör kan bli ytterligare ett orosmoment för de blyga och tillbakadragna barnen. 

Observationer hade inte gett oss förskollärarnas egna beskrivningar och vilka strategier de 

använder sig av i arbetet, vilket resulterat i att vi frångått vår hermeneutiska utgångspunkt och 

vår studie hade inte uppfyllt kravet på överförbarhet på samma sätt. Om vi däremot använt 

både observationer och intervjuer så hade vi fått beskrivningar av blyga och tillbakadragna 
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barn genom intervjuerna och utifrån det så hade vi kunnat observera vilka strategier 

förskollärarna använder sig av. Det skulle möjligen kunna visa på att det finns fler strategier 

som de använder sig av men som de inte är medvetna om själva.  

Vi genomförde alla intervjuer tillsammans med varje enskild förskollärare för att båda skulle 

vara lika delaktiga i arbetsprocessen. Detta kan dock medföra att förskolläraren hamnar i en 

underlägsen situation, eftersom vi var två, och vi har reflekterat över om det kan ha påverkat 

deras svar. Vi vill poängtera att förskollärarnas svar i intervjuerna även kan ha påverkats av 

att de vet att de deltar i en studie. Dock förväntas förskollärarna i våra intervjuer inte svara på 

ett specifikt sätt om blyga och tillbakadragna barn eftersom det inte finns en given 

samhällsnorm eller där exempelvis förskolans läroplan har tydliga riktlinjer om hur man ska 

agera professionellt som förskollärare och bör svara. 

Att vi först gjorde ett målstyrt urval av förskollärarna, utifrån att de hade olika lång 

yrkeserfarenhet i förskolan, kan påverka deras svar i intervjuerna. Det innebär att de har 

utbildat sig under olika decennier vilket kan medföra att de ger olika beskrivningar och 

arbetssätt beroende på vilken vetenskaplig grund de har och vilka erfarenheter de besitter. 

 

8.3. Förslag till fortsatta studier  

Den mesta forskning som rör det området är inriktad på barn med andra typer av 

funktionsnedsättningar och inte barn som är inkluderade i förskolans verksamhet men som 

inte vågar av olika anledningar. När vi sökte efter forskning till vår studie uppmärksammade 

vi att kommunikationen med de blyga barnen är ett område som inte finns så mycket 

forskning kring. Några av förskollärarna i vår studie talar om att de använder sig av 

alternativa kommunikationssätt för att underlätta för blyga och tillbakadragna barn.  

Många av studierna i den tidigare forskningen har varit utformade på ett kvantitativt sätt, 

vilket gör att vi känner att det saknas kvalitativ forskning som berör de blyga och 

tillbakadragna barnen. Därför föreslår vi att det behövs både kvalitativa observationer och 

intervjuer med verksamma förskollärare. Dels för att få en djupare inblick och förståelse för 

begreppet blyghet, dels hur man som förskollärare både agerar i situationer och beskriver sitt 

arbete kring barn som inte vågar kommunicera verbalt. Vi föreslår också vidare studier som 

riktar in sig på vilka arbetsmetoder förskollärare använder sig av både i här-och-nu-situationer 

samt i den didaktiska planeringen som löper över längre tid med de blyga och tillbakadragna 

barnen.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Bakgrundsfakta 

• Hur många år har du jobbat i förskolan? 

• Hur gamla har barnen varit på de avdelningarna du arbetat på? 

• Vilka utbildningar har du? 

 

Bakgrundstankar 

• Hur skulle du beskriva ett blygt barn? 

• Är det någon skillnad på ett tyst barn och ett blygt barn enligt dig? 

 

Erfarenheter 

• Vad har du för erfarenheter av hur barn visar sin blyghet på? 

• På vilka olika sätt visar barn sin blyghet på? 

• Kan du beskriva vilka erfarenheter du har av hur blyga barn tar kontakt med andra 

barn? 

 

Arbetssätt: 

• Vad anser du är viktigt att tänka på i arbetet när det gäller ett barn som 

blir tyst/blygt? 

• Hur långt kan man pusha blyga eller/och tysta barn? 

• Hur viktigt är, enligt dig, ditt eget förhållningssätt när det gäller blyga barn? 

• Hur gör du när det gäller planeringen av en aktivitet där det ingår barn som blir 

tysta/blyga? 

• Vilka utmaningar har du stött på när det gäller tysta/blyga barn? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 Samtycke och informationsbrev  
 

Hej! 

Vi är två studenter från Örebro Universitet som skriver vår C-uppsats med syfte att undersöka 

hur förskollärare beskriver och arbetar med blyga barn i förskolan. Vi undrar här med om du 

vill delta i denna studie genom att bli intervjuad? Du bestämmer tid, plats och dag utifrån vad 

som passar dig. Närmare information angående teman som vi kommer behandla och de etiska 

aspekterna bifogar vi i ett mail närmare intervjutillfället.  

 

Hör av dig om det är något du undrar 

 

Hälsningar  

Matilda Karlsson  

Mail: Ma.tilda@Hotmail.com 

070-XXXXXXX 

 

Aurora Christiansen 

Mail: Aurorachristiansen@gmail.com  

070-XXXXXXX 

 

       Härmed samtycker__________________ till att delta i studien 

                                                Namn                                            
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Brev som skickades ut till de förskollärare som givit sitt samtycke till att delta i vår 

undersökning. 

Hej! 

När vi började att fundera kring vad vi skulle skriva om så gick tankarna kring att förskolan är 

den första delen i barns utbildning och för många barn idag är förskolan den första kontakten 

med jämnåriga barn i större grupper. 

Alla barn är olika och vissa barn blir blyga i vissa situationer eller under större delen av 

dagen. Syftet med studien är att undersöka hur ni som förskollärare beskriver och arbetar med 

barn som blir blyga i förskolan. 

Vi kommer genom intervjun att behandla teman kring hur ni arbetar när det gäller blyga barn i 

förskolan och dessa har vi tänkt:  

 

• Förskollärarnas erfarenheter 

• Beskrivningar av ett blygt barn 

• Arbetet kring barn som blir blyga i förskolan 

• Förskollärarnas förhållningssätt 

• Tankar kring olika aktiviteter när det gäller blyga barn 

• Utmaningar 

 

Etiska principer angående intervjun: 

Ni som ställer upp på intervju ska veta att vi förhåller oss till de etiska principer som 

vetenskapsrådet tillhandahåller och det innebär att: 

Du alltid rätt att avstå intervjun och dra er ur precis när du vill under intervjun även om du 

redan givit ditt samtycke. Om vi får tillåtelse av er att spela in intervjuerna så kommer de 

behandlas konfidentiellt, dvs inga obehöriga kommer kunna ta del av innehållet, samt att 

materialet kommer förstöras efter uppsatsen är godkänd och klar. I transkriberingen så 

kommer inga personuppgifter, namn eller vilken förskola det rör sig om att nämnas utan allt 

material kommer vara anonymt. Vi väljer även att inte skriva ut namn i transkriberingen av 

intervjun utan använder istället nummer eller enstaka bokstäver, just för att namn säger 

mycket och värderas omedvetet av läsare, allt för att skydda er identitet. 

Hälsningar 

Matilda Karlsson                                                                            Aurora Christiansen 



 

 

Bilaga 3 Transkriptionsnyckel  
 

Transkriptionsnyckel 

 

....                            Paus 

[...]                          Borttagen text utan betydelse, ett eller flera ord 

“citat”                     Tal i talet - intervjupersonen citerar antingen en annan person  

                                 eller ger röst åt ett barn. 

Fetmarkerad text   Betoning av ett ord 

 

Transkriptionsnyckeln är inspirerad av den som Sara Frödén (2012) använder i sin 

avhandling. 

 

 


