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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the significance of preschool teachers´ view of shy 

children in preschool, based on their perceptions and related attitudes and support for shy 

children in daily activities. This study is based on a qualitative hermeneutical methodological 

approach, where the empirical material is gathered from four focus group discussions with 

groups from four different preschools. There were three preschool teachers´ participating in 

each group. The theoretical framework consists of symbolic interactionism put together with a 

relational perspective, which guides the interpretation of the empirical material. The results of 

this study show that shyness is complex and difficult to interpret. It is a social phenomenon 

where perceptions, attitudes and also applied support are interlinked. Shyness in children can 

be perceived based on this and with regard to a subjective dimension, but where the subjective 

understanding of shyness is also affected by the views of others. Fundamental is the preschool 

teachers' awareness and sensitivity to these children in the daily activities. In order to build 

lasting and secure relationships in the group of children it is required to understand the entire 

environment. Therefore, an important conclusion is that shyness in children in preschool only 

can be understood by looking at the children’s social environment rather than focusing at the 

behavior of each individual child. 
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1 INLEDNING 

Avstampet till den här studien grundar sig i känslan av att vara blyg, orolig och ängslig. Det är 

något som de flesta av oss kan skriva under på att vi någon gång har upplevt, kanske till och 

med mer än en gång. Trots att inte alla skulle uppfatta sig som en blyg person kan vi ändå 

känna igen oss i de känslor som väcks av att känna sig just blyg, eller att vi stundtals kan 

finna oss mer eller mindre osäkra och obekväma i vissa sammanhang. Psykologen och 

psykoterapeuten Malin Gren Landell (2014, s. 11) förklarar att vara blyg är ett varierande och 

vanligt förekommande temperamentsdrag, men att samma reaktioner och tankar som hos den 

blyge kan väckas hos oss alla. Ändå går det inte riktigt sätta fingret på vad det är som gör att 

blyghet till viss del förknippas med något negativt, eller som tycks skapa hinder och 

svårigheter för den som upplever sig som blyg. För om alla emellanåt har känt av den här 

känslan borde vi väl vara överens om att det här är någonting alldeles fullkomligt normalt? 

I förskolans värld framträder dock en annan mer komplex bild där idealet snarare 

inrymmer en slags lagomnorm av vare sig för mycket eller för lite. De barn i förskolan som 

tar mindre plats, är tystlåtna eller oftare håller sig i bakgrunden görs annorlunda i jämförelse 

med de barn som tar mer plats i en vanlig bemärkelse (Palla, 2011, ss. 82, 98). Förenat med 

att samhället i stort framhäver positiva bilder av barn som är aktiva, socialt kompetenta och 

framåt, villkoras samtidigt även barn inom diskurser kring just detta (Bjervås, 2003, s. 55). 

Med denna studie är det därför angeläget att belysa hur förskolepedagoger utifrån sina 

egna upplevelser och erfarenheter uppfattar ett socialt fenomen som blyghet hos barn i 

förskolan. Det här sammankopplas till vilka förhållningssätt och strategier som tillämpas i 

verksamheten i syfte att stötta blyga barn, i hopp om att öka förståelsen för dessa barn samt 

vända bort blicken från den enskilda individen och istället mot den omgivande miljön. 

1.1 Skiftande paradigm och synsätt på barn: en kort bakgrund 

För att kunna ge en någorlunda förklaring till varför dagens samhällsbild har vuxit fram med 

uppfattningen om samt strävan efter att se barn som kompetenta, bör vi först blicka tillbaka en 

viss tid. Heywood (2005, ss. 12-13) presenterar hur vi i västvärlden inom tidigare paradigm 

har haft en motsatt syn på barn till skillnad från dagens senmoderna samhälle. Ända sedan 

antiken och fram till 1700-talet uppfattades barn enbart som ofullständiga vuxna, något som i 

jämförelse med dagens bild av barn alltmer ses som förlegat. På 1800-talet romantiserades 

bilden av barn som då sågs som rena och oskuldsfulla, men i hänseende av synsätt på barn, 



7 

 

barndom och barnuppfostran utgjordes ännu under 1900-talet en äldre tids syn på barn som 

ofullkomliga de vuxna. Detta på grund av en stor inverkan av en psykologisk behavioristisk 

diskurs, och det var inte förrän någon gång under 1990-talet som ett nyare paradigm 

uppträdde, med en synvända från barn som ofullkomliga, inkompetenta och omogna till att 

istället ses som kompetenta och inflytelserika (a. a., s. 14). Idag uppträder alltså nya diskurser 

om barn som nästintill gör och är som vuxna med liknande fullspäckade dagsscheman, inom 

vilka värderingar och normer om barn som oberoende, självständiga och sociala numera gör 

sig påmind (Bjervås, 2003, ss. 55-57). I det stora hela visar detta att barn och barndom kan ses 

som en social konstruktion, där föreställningar om barn kommer att skilja sig beroende på 

exempelvis faktorer som rådande tidsanda, klass, kultur och samhälle (Heywood, 2005, s. 14). 

1.1.1 Blyga barn inom diskursen om det socialt kompetenta barnet: en problembeskrivning 

I denna tids paradigm ses det starkt till de demokratiska värdena, och där en reflexiv 

kompetens betonas om att kunna tänka problembaserat med föreliggande förslag på lösningar. 

Barn i förskolan ska därför lära sig att handla och agera självständigt, men även samarbeta 

och samverka med andra. Därutöver har disciplin och lydnad bytts ut mot ord och meningar 

som livslångt lärande, utvecklande av social och kommunikativ förmåga, samt att kunna agera 

kompetent i sociala sammanhang (Williams & Pramling Samuelsson, 2000, ss. 288-289). 

Dock föreligger en viss svårighet i att reda ut kompetensbegreppet. För det första är 

kompetent ett mångfacetterat begrepp, vilket i litteraturen inte är helt tydligt definierat utan 

ses istället utifrån den kontext där det förekommer (Vedeler, 2009, ss. 11-12). Även ordet 

kompetent anträffas ofta i semantiska sammansättningar med ett prefix som exempelvis 

socialt, emotionellt med flera, vilka alla syftar till skilda slag av sociala förmågor om att 

kunna samverka, samspela och göra sig förstådd. Alltså handlar det om att ömsesidigt kunna 

fungera socialt, men vilken slags kompetens som bäst tillämpas i en situation avgörs av dess 

kontext varför innebörden av att vara kompetent varierar (a. a., ss. 12-13). Ett annat faktum är 

att socialt kompetent många gånger uppfattas som ett register av önskvärda sociala förmågor, 

och där positivt värdeladdade ord som ”empatisk”, ”hjälpsam”, ”självständig” med flera 

stoppas in i listan för vad som antas inbegripa det socialt kompetenta (a. a., ss. 18-19). 

En god devis grundas i att förskolan ska erbjuda en likvärdig omsorg och utbildning för 

alla barn, men som sedan utformas utifrån varje barns individuella behov och förutsättningar 

(Ahlberg, 2015, ss. 18, 28). I detta dyker en problembild upp; hur lever blyga förskolebarn 

upp till egenskaper som dessa, samt på vilka sätt uppfattar vi barn i termer av exempelvis 

kompetenta, aktiva och sociala, och vilka barn menar vi innehar dessa egenskaper? 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie avser därmed att ur en kvalitativ metodologisk hermeneutisk ansats undersöka 

innebörden av förskolepedagogers syn på blyga barn i förskolan, med utgångspunkt i deras 

uppfattningar och därtill förhållningssätt samt stöd till blyga barn i verksamheten. Målet är att 

vinna ökad förståelse kring blyghet hos förskolebarn som ett relationellt och socialt fenomen 

utifrån förskolepedagogernas egna upplevelser samt praktiska erfarenheter. 

I studien kommer sedermera alla yrkesverksamma inom förskolan att benämnas som 

förskolepedagoger oavsett profession om barnskötare eller förskollärare, då ingen särskild 

åtskillnad har gjorts mellan dessa
1
. 

Syftet operationaliseras i tre frågeställningar som ligger till grund för studien: 

- Hur uppfattar förskolepedagogerna det blyga barnet i förskolans verksamhet? 

- Vilket förhållningssätt menar förskolepedagogerna att de har till blyga förskolebarn? 

- Vilka strategier uttrycker förskolepedagogerna att de tillämpar i syfte att stötta blyga 

barn i verksamheten? 

  

                                                 
1
 För intresse återfinns en tabell i avsnitt; 4 Metod och material under 4.3.1 Information om informanterna, ur 

vilken det går att utläsa kort bakgrundsinformation om studiens innefattade informanter. 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Här tas för denna studie relevant tidigare forskning upp inom ämnesområdet blyga barn, 

inbegripet av såväl svensk som internationell forskning. Forskningsöversikten inriktas på 

definitioner och beskrivningar av blyg som begrepp, sammankopplat med blyghet hos barn i 

förskolan. Studier kring vikten av förskolepedagogers stöd och tillika förhållningssätt till 

blyga barn i förskolan tas även upp. 

2.1 Forskningens definition och beskrivning av blyghet 

Vad som menas med blyg och framförallt vem som antas vara blyg är inte helt enkelt att 

beskriva. Forskare diskuterar fortlöpande hur blyghet lämpligast bör förklaras vilka menar att 

blyg är ett svårdefinierat begrepp och socialt fenomen som varierar hos olika individer, vilket 

ses som kontextualiserat utifrån given situation, omgivning, tidsanda och kulturella normer. 

Blyghet kan även ses ur interindividuella aspekter såsom ärftliga, utvecklingspsykologiska, 

emotionella samt psykosociala faktorer. Troligtvis existerar och vidmakthålls blyghet hos en 

individ beroende av de sätt vilka dessa komponenter samspelar med varandra (Zimbardo & 

Radl, 1981; Havnesköld & Risholm Mothander, 2009; Svirsky, Thulin & Öst, 2011). 

Besic (2009, s. 14) pekar i sin avhandling om blyga ungdomar på blyghetsbegreppets 

komplexitet och förklarar att blyg i vardagstal kan bli missvisande eller otydligt. Det eftersom 

ordet blyg erhåller en subjektiv uppfattning beroende på vem som definierar eller beskriver 

det, varför blyg kan innebära olika saker för oss. Besic (2009, s. 15) anmärker dessutom på att 

blyghet empiriskt definieras på olika sätt i den psykologiska litteraturen inom vilken blyg har 

kommit att få olika definitioner, något som kan utmana vår egen förståelse av begreppet. 

I avseende att konkretisera vad blyghet är i en vid bemärkelse, förklarar Besic (2009) att 

även om inte alla skulle uppfatta sig själva som en blyg person har ändå de flesta av oss någon 

gång upplevt en känsla av blyghet vid en särskild situation. Känslan kan som exempel uppstå 

vid ett möte med någon eller vid en presentation inför publik, även så kallad situationsbunden 

blyghet. Om en person däremot mer eller mindre alltid upplever sociala situationer som 

problematiska eller obekväma på grund av att de väcker en intensiv känsla med tankar av oro, 

rädsla, stress och till viss del även ångest talas det mer om en benägenhet att vara blyg. I dessa 

fall kan det röra sig om ett personlighetsdrag eller kronisk blyghet. En av hennes slutsatser är 

med hänsyn därtill att blyghet inte bara är ett sätt att vara och tänka utan blyghet kan även 

påverka den enskilde individens beteende och självuppfattning (ss. 15-16). 
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Liknande ståndpunkter presenterar Gren Landell (2014, ss. 11, 25) och som tillägger att 

blyghet varierar, men att det är ett vanligt förekommande temperamentsdrag. Det visar sig 

även att blyghet inte alltid upplevs som ett större problem för den som skattar sig som blyg. 

Trots detta upplever många att de på grund av sin blyghet hämmas eller inte lyckas uppvisa en 

rättvis bild av sig själva, vilket ofta rör skolsammanhang eller andra sociala prestationer. En 

annan aspekt av blyghet är att sociala situationer kan skapa nervositet, oro eller rädsla 

eftersom tanken om att andra bedömer och värderar en upplevs som hemsk. Det är vanligt att 

det här förblir osynligt för omgivningen, men hos de barn som inte kan eller vill tala om sina 

besvär eller farhågor kan det till sist generera i ett utåtagerande beteende (a. a., ss. 26, 30). 

I syfte att redogöra för vad rädsla, oro och ångest innebär i och med att dessa kan yttra 

sig vid känslan av blyghet, förklarar Gren Landell (2014, s. 24) att det inbegriper både fysiska 

och psykiska reaktioner. Det fysiska eller somatiska genom hjärtklappning, svettningar och 

darrningar, som styrs av det icke viljestyrda autonoma nervsystemet där kroppen ställer in sig 

på att slåss eller fly, och det psykiska vilket visar sig som våra känslor, tankar och beteenden. 

2.2 Forskning om blyghet hos barn 

I och med att det förevisar en viss svårighet att kort och enkelt definiera blyghet, hur 

definieras det då hos barn? Särskilt svårt torde det vara att utläsa blyghet hos de allra yngsta? 

Då blyghet liksom rädsla tillhör en naturlig del av normalutvecklingen, uppnår vanligtvis de 

flesta barn en punkt i sin utveckling där främmande personer eller nya situationer plötsligt 

uppväcker en större vaksamhet eller en känsla av rädsla (Gren Landell, 2014, s. 25). På detta 

sätt uppvisar barn ett anknytningsmönster till sin närmaste vårdare som mamma, pappa och 

eller annan närstående person. Enkelt förklarat så harmoniserar två system om utforskande 

och anknytning, där barnet pendlar mellan att upptäcka sin omvärld och att söka tröst och 

skydd hos sin närmaste trygga vårdare. Blyghet är alltså inte ett tecken på att barnet har en 

otrygg anknytning (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, ss. 188-189). 

Sålunda beskriver Havnesköld och Risholm Mothander (2009) blyghet hos barn utifrån 

ett utvecklingspsykologiskt perspektiv där de refererar till anknytningsforskning (Broberg et 

al., 2006, se Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s. 258) samt till studier om kopplingen 

mellan temperament, alltså personlighets- och karaktärsdrag och anknytning. En fråga 

föreligger dock om barns olika beteenden i främmande situationer bättre förklaras genom 

temperament eller anknytning? Det har generellt sätt visat sig att både temperament och 

anknytningserfarenheter har betydelse. De lyfter även fram temperamentsforskning (Kagan et 

al., 1984, se Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s. 258) där det påvisats att hämmade, 
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tillbakadragna och blyga barn tenderar att ha en ärftlig benägenhet att bete sig mer varsamt 

eller försiktigt i sociala situationer, och som förhåller sig stadigt över tid. Vid en senare 

uppföljning av dessa barn runt sjuårsålder hade de inte förändrats mycket i sitt blyga sätt. 

Havnesköld och Risholm Mothander (2009, s. 259) framhåller dock att denna forskning inte 

helt kan förklara barns beteende utan det finns ett flertal andra aspekter att ta hänsyn till. 

Zimbardo och Radl (1981) argumenterar i sin forskning om orsak och förekomst av 

blyghet hos barn och unga på liknande vis som Havnesköld och Risholm Mothander (2009), 

om att ärftlighetsfaktorn är indirekt samt svårvisad. Den kan därför inte ses som ett bevis på 

varför ett barn är blygt, även om den har viss inverkan på grund av en temperamentsskillnad 

mellan olika individer. Vad de därutöver pekar på som motsägande detta är aspekten av att det 

som är inlärt många gånger uppfattas som nedärvt, och därutöver blir det svårt att veta vad 

som är vad utav dessa (Zimbardo & Radl, 1981, s. 18). De pekar även på olika varianter av 

blyghet med avstamp i den tidiga barndomen, och där det har visat sig att den uppstådda 

blygheten hos personer haft sin orsak i tidiga socioemotionella samt psykosociala problem. 

Exempel på detta kan vara svårigheter att hitta vänner, isolering från socialt umgänge, flytta 

runt ofta, skolsvårigheter eller otrygga förhållanden i hemmet. Inte sällan kopplas även skam 

ihop med blyghet, då upprepad känsla av skam medför dåligt samvete och skuldkänslor, som 

alltsammans av detta utsätter barn för en risk att utveckla en lägre självkänsla (a. a., s. 19). 

2.3 Forskning om pedagogers förhållningssätt och stöd av blyga förskolebarn 

Coplan och Arbeau (2008) klarlägger i sin studie om blyga barns anpassning i förskolan att 

det finns en viss skillnad hos yngre och äldre barn av hur blyghet yttrar sig. Hos yngre barn 

manifesterar sig blygheten i första hand genom nervositet och rädsla i mötet med nya personer 

samt situationer. Det medan äldre barn även uppvisar tecken på att situationer är obehagliga 

eller obekväma vid social exponering, och ofta när de upplever sig bli föremål för andras 

blickar och dömande (ss. 377-378). Gemensamma nämnare oavsett åldersfaktorn är att 

blyghet genererar vaksamhet och oro vid sociala möten och situationer, och där en känsla av 

att vilja dra sig undan i syfte att slippa den sociala exponeringen föreligger (a. a., s. 377). 

Vidare förklarar de att anpassningen i förskolan utgör en viktig milstolpe för barns 

utveckling och lärande, men att den nya miljön kan utgöra ett hinder för ett blygt barn 

såtillvida att nya, okända barn och vuxna väcker en överrumplande känsla, varpå en lyhörd 

förmåga samt ett medvetet stöd av pedagogerna därför krävs (Coplan & Arbeau, 2008, ss. 

377-378, 384). Därtill pekas det även på förskolans åldersnormer, där det ställs krav på att 

barn anpassar sig i linje med vad som förväntas när skolan så småningom stundar varför ett 
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pedagogstöd successivt försvinner. Samtidigt är detta stöd viktigt, samt att de vuxna 

därigenom aktivt arbetar med relationsskapande och ger barn positiva erfarenheter av sin 

vistelse (a. a., ss. 380-381). En negativ effekt av att inte få med sig det här från förskolan är 

att barn riskerar bära med sig erfarenheter av upplevd oro eller osäkerhet inför liknande 

situationer som uppträder i skolan (a. a., s. 379). Liknande synpunkter tas upp av Svirsky, 

Thulin och Öst (2011, s. 51) vilka förevisar att det kan orsaka ett undvikandebeteende hos 

barn, där de strategiskt börjar hålla sig undan de moment som väcker obehag. Följden av detta 

kan utmynna i långvariga konsekvenser om rädslan vidmakthålls och inte möter nya 

erfarenheter som motbevisar att dessa är farliga eller hotfulla situationer (a. a., ss. 50-51). 

Som sagt kan det dock vara svårt att tyda blyghet hos barn, och i mån av huruvida det rör 

sig om blyghet eller inte. Varpå detta visar Dolks (2013) forskningsprojekt om barns 

delaktighet samt motstånd mot vuxnas makt och normer i förskolan, att avståndstagande och 

tystnad hos barn kan röra sig om en protest mot att delta i någonting som initierats eller 

definierats som gott och väl av de vuxna. Däremot är det vanligast att barn som reagerar med 

tystnad uppfattas som blyga och försiktiga, eftersom barns och vuxnas olika perspektiv ibland 

krockar (s. 198). När ett barn drar sig undan uppstår såtillvida en rädsla hos de vuxna på 

grund av antagandet om att barnet riskerar att exkluderas ur den sociala gemenskapen, varför 

ett tillbakadraget sätt hos barn ofta korrigeras. Det kan emellertid finnas andra sätt att delta i 

sociala aktiviteter, vilket behöver uppmärksammas mer i förskolan (a. a., ss. 200-201). 

Sedermera diskuterar Palla (2011) i sin avhandling om att förskolan kan ses som en 

särskiljande diskursiv praktik. Det genom att de vuxna innehar tolkningsföreträde och därmed 

makt att definiera barn beroende av deras olika beteenden samt tillvägasätt. Här har även 

förskolans tradition länge dominerats av normer inom en utvecklingspsykologisk diskurs. 

Normer och ideal skapar således dikotomier genom att de barn som tar mindre plats, är tysta 

eller tillbakadragna görs annorlunda gentemot de barn som tar mer plats, syns och hörs, något 

som socialt konstruerar barns identiteter av att exempelvis vara tyst och blyg (s. 98). 

Williams och Pramling Samuelsson (2000) har genomfört en observationsstudie om 

kommunikation och förhållningssätt till barn i lärandesammanhang av en förskolepedagog. 

Där jämfördes interaktionen i förhållande till tre integrerade grupper om tysta flickor, aktiva 

flickor samt en pojkgrupp, med resultatet att pedagogen förhöll sig olika beroende på vilken 

grupp som var föremål för lärandeinteraktionen. Därtill framgick det att flickorna med ett tyst 

och försiktigt tillvägasätt ofta lotsades i sina svar och gavs fler direkta frågor, och resterande 

två grupper gavs i motsatts till de tysta mer utmanande och öppna frågor. Trots att pedagogen 

inte haft en avsikt att särskilja barnen agerade de ändå efter tidigare invanda mönster (s. 300). 
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2.4 Sammanfattande forskningsöversikt 

Presenterad forskningsöversikt behandlar övervägande svenska studier, men där mycket av 

den innefattade svenska litteraturen baseras på internationell forskning. Dock behandlar två 

studier helt och hållet utländsk forskning, där Zimbardos´ och Radls´ (1981) forskning om 

orsak och förekomst av blyghet hos barn och unga bygger på amerikanska studier. Studien om 

blyga barns anpassning i förskolan av Coplan och Arbeau (2008) är en kanadensisk studie. I 

och med att de svenska studierna sedermera även bygger på internationella studier är många 

av resultaten sammanbundna, vilket gör att en del av forskningsöversiktens inbegripna studier 

har liknande utgångspunkter. 

Sammantaget visar forskningsöversikten i det förstnämnda att blyg är ett mångfacetterat, 

ofta subjektivt uppfattat och svårtolkat begrepp, varför uppfattningen och beskrivningen av 

detta fenomen till viss del utmanar förståelsen (Besic, 2009). I forskningen förklaras det 

emellertid att blyghet rör sig om ett temperamentsdrag, men som varierar i intensitet och 

varaktighet. Det här dels beroende av interindividuella, socioemotionella och psykosociala 

aspekter men dels beroende av kontext, i vilken blyg därmed kan ses som kroniskt eller 

situationsbundet (Zimbardo & Radl, 1981; Havnesköld & Risholm Mothander, 2009; Svirsky, 

Thulin & Öst, 2011; Gren Landell, 2014). Flera av studierna pekar på att blyghet visar sig 

som integrerat av såväl fysiska som psykiska aspekter, men där hänsyn till barnets ålder bör 

beaktas (Coplan & Arbeau, 2008; Havnesköld & Risholm Mothander, 2009; Gren Landell, 

2014). Blyg kan till viss del även uppfattas synonymt med social oro, ångest och rädsla då 

liknande fysiska samt psykiska reaktioner uppstår vid blyghet (Gren Landell, 2014). 

Blyg kan samtidigt antas vara en social konstruktion som förstärks och vidmakthålls 

beroende av pedagogers uppfattningar och förhållningssätt till olika barn i verksamheten, 

något som Williams och Pramling Samuelssons (2000) men även Pallas (2011) studier visar. I 

Dolks (2013) forskning visar det sig att barn i förskolan kan uppfattas som blyga, men där det 

egentligen föreligger någonting annat som ett motstånd mot de vuxnas makt och normer. 

Avslutningsvis visar studier på att förskolepedagogers medvetna förhållningssätt, 

trygghet samt stöd till blyga förskolebarn är av stor betydelse för deras fortsatta utveckling 

och lärande. I mån att skapa goda förutsättningar inför barns kommande skolstart är det därför 

betydande att förskolan inger barn positiva erfarenheter (Zimbardo & Radl, 1981; Coplan & 

Arbeau, 2008; Svirsky, Thulin & Öst, 2011).  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt redogörs det för studiens teoretiska referensram med utgångspunkt från ett 

socialpsykologiskt perspektiv, innefattat av George H. Meads (1934/1976) teori om 

symbolisk interaktionism förenat med ett relationellt perspektiv. Här definieras även för 

denna studie grundläggande begrepp utifrån valda perspektiv, vilka följaktligen kommer att 

användas i analysen i syfte att vägleda tolkningen av det empiriska materialet. 

3.1 Socialpsykologin och symbolisk interaktionism 

Socialpsykologen och tillika socialfilosofen George H. Mead anses vara en av grundarna till 

det teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism, även om det först myntades av hans elev 

Herbert Blumer (Trost & Levin, 2010, ss. 11, 47). Socialpsykologin vilken Mead forskade 

inom intresserar sig för förhållandet mellan individ, samhälle och de sociala grupper som 

individen tillhör. Det symboliskt interaktionistiska synsättet fokuserar därtill på den inverkan 

som den sociala gruppen har på den enskilde individen, genom studiet av dess handlingar och 

beteenden inbegripna i meningsbärande sociala processer (Mead, 1934/1976, s. 27). 

Specifikt innebär det här att individens tillvägasätt enbart förstås genom att se till hela 

gruppens systematiska beteende, det eftersom den enskildes handlingar influeras av övriga 

gruppmedlemmar vilka tillsammans utgör en dynamisk helhet (Mead, 1934/1976, s. 30). Inom 

synsättet analyseras den sociala verkligheten genom förståelsen för hur sociala fenomen eller 

objekt uppstår och manifesteras sinsemellan oss. Sociala objekt inbegriper allt som i en social 

interaktion är noterbart, vilket förutom föremål även kan vara människor och abstrakta ting 

som tystnad (Trost & Levin, 2010, ss. 133, 136). Det bör dock påpekas att synsättet om 

symbolisk interaktionism inte intresserar sig för några förklaringsmodeller i termer av orsak 

och verkan, utan snarare bygger på som nämnt, en förståelse för sociala processer samt 

fenomen i ett mänskligt och socialt varande. Fokus föreligger istället socialisationsprocessen 

inom vilken människan tränas i samt lär sig sociala färdigheter, och där beteenden successivt 

formas i och av de sociala sammanhang som hon ingår (a. a., ss. 12-13). 

Denna studie har som avsikt att öka förståelsen för förskolepedagogernas sociala process 

i mötet med de blyga förskolebarnen, och i det avseendet analyseras innebörden av deras 

subjektiva uppfattningar av blyghet hos barn som socialt fenomen. I enlighet med Trost och 

Levin (2010, ss. 13, 17) innefattas symbolisk interaktionism av verktyg vilka belyser 

mänskliga företeelser som sådana, varför detta perspektiv huvudsakligen valts. 
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3.1.1 Grundläggande hörnstenar inom symbolisk interaktionism 

Inom symbolisk interaktionism finns det, såsom betraktas av Trost och Levin (2010) fem 

grundläggande hörnstenar vilka är: definitionen av situationen, social interaktion, symboler, 

aktivitet samt nuet. Samtliga av dessa hörnstenar korrelerar med varandra i och med att den 

sociala interaktionen ses som en process, vilken inte ter sig som statisk. 

Den förstnämnda ses som ett av de viktigaste begreppen inom synsättet vilken belyser 

den aspekt att om vi uppfattar en situation som verklig, är den likaledes även verklig till sina 

följder. Det här innebär att vi definierar en situation dels utifrån vår egen idé av verkligheten 

eller på det sätt som vi varseblir vår omgivning, men även kring det perspektiv vi applicerar 

på en given situation. I sin tur styr det våra beteenden och där vårt eget sätt att se på någonting 

således sammanbinds med det vi säger, gör eller signalerar (Trost & Levin, 2010, ss. 14-15). 

Utifrån detta synsätt kan som exempel konfliktsituationer förstås genom att vi definierar 

saker och ting olika i en situation, som även kan inbegripa subtila element. Om någon 

exempelvis uttrycker sig med en otrevlig ton kan vi bli irriterade, ifall vår uppfattning är att 

den andra är sur och tvär eller rent av är otrevlig mot oss. Det eftersom uttrycket av den 

otrevliga tonen hos den andre väcker ett liknande uttryck hos oss själva, i och med att vi 

speglas genom ett samförstånd om en irriterad känsla. Därtill görs vi medvetna men också 

självmedvetna genom varandra (Trost & Levin, 2010, ss. 15, 19, 35). 

Enligt Meads (1934/1976) tankegångar handlar detta om att väcka reaktioner eller 

attityder, och där andra sålunda kan framkalla en liknande attityd hos oss. Det är även på detta 

sätt som vi sympatiserar på ett till synes inkännande och empatiskt sätt, och när en mening 

inbringas eftersom vi förstår någon annans situation kan vi känna oss villiga att hjälpa till (ss. 

67-68, 210). Sedermera handlar vårt samspel om pågående sociala processer inom vilka 

situationer förändras såtillvida att vi hela tiden omdefinierar dessa beroende av den respons vi 

får tillbaka. Därmed kan andra definiera situationer antingen på samma sätt som oss själva 

eller på ett annorlunda sätt (Trost & Levin, 2010, ss. 15, 18). 

Den andra hörnstenen handlar om social interaktion eller om att socialt interagera med 

andra vilket inte enbart sker genom det talade språket, utan även via mimik, gester, rörelser 

och annan ickeverbal kommunikation. Att inte göra någonting alls kan även detta röra sig om 

att interagera i någon mening. Om vi är ensamma är det en interaktion med oss själva eller när 

vi till synes är passiva kan det handla om att vi funderar på någonting, och trots att vi av andra 

i det läget kan förväntas göra eller uttrycka någonting är vi ändå aktiva (Trost & Levin, 2010, 

ss. 19-20, 105; Mead, 1934/1976, s. 30). Symboler utgör den tredje hörnstenen där orden och 

språket är de vanligaste symbolerna. För oss inbringar ord en mening i och med att de inte 
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enbart består av olika ljudkombinationer utan de bär med sig en betydelse förutsatt att vi 

förstår vad orden vill kommunicera, och därigenom är ickeverbala uttryck som minspel och 

gester likväl dessa symboler. En symbol blir dock endast det när vi införstås betydelsen eller 

innebörden av den, där olika definierade situationer eller sammanhang likaså fastställer om 

det är en symbol eller inte (Trost & Levin, 2010, ss. 20-21, 144). Aktivitet är den fjärde 

hörnstenen som innebär att vi handlar, agerar och beter oss i olika sammanhang med betoning 

på att det sker i en process. Inom symbolisk interaktionism ses sålunda beteenden som aktivt 

föränderliga, vilket betyder att våra egenskaper inte är stabila utan ständigt skiftar. Vi är inte 

en uppsättning av olika beteenden utan snarare beter vi oss i skiftande situationer (a. a., s. 21). 

Nuet som utgör den femte hörnstenen belyser att alla de övriga hörnstenarna sker nu, något 

som styrks av den sociala processen i vilken vi alla ingår och ständigt förändras i (a. a., s. 26). 

3.2 Ett relationellt perspektiv 

De relationella perspektiven återfinns ofta i specialpedagogiska sammanhang, vilka inom 

institutioner som förskolan och skolan motsätter sig tidigare förklaringsmodeller av att 

uppstådda skolsvårigheter traditionellt sätt har betraktats punktuellt, alltså som ett inneboende 

problem hos den enskilde individen (Ahlberg, 2015, ss. 42-43, 48-49). Istället förstås olika 

slags problem eller företeelser i ett relationellt perspektiv genom att belysa skeenden samt 

processer inom relation och interaktion (a. a., s. 48). I enlighet med von Wright (2001, ss. 10-

11) har ett fenomen minst två sidor där blyghet som socialt fenomen kan förstås relationellt 

genom barns samspel med andra, samt av deras olika ageranden och handlingar i skiftande 

sammanhang. Denna förståelse bygger på en icke antagande inställning om den andre i ett 

samförstånd sinsemellan den vuxne och barnet i en dialektisk process (a. a., ss. 15, 18). 

Således sker det någonting inom en interaktion och i mötet mellan barnen och de vuxna 

samt den omgivande miljön. Ett tillägg i det relationella perspektivet är en intersubjektiv 

vändning, vilket belyser ett sätt att se bortom det punktuella och istället mot människan som 

ett öppet agerande subjekt mot omvärlden, och där våra handlingar förstås som uppstådda 

fenomen i interaktionen sinsemellan (von Wright, 2001, s. 12). Därtill är vi också föränderliga 

och bör inte låsas fast inom kategorier som ett slags objekt om vad eller ett konstant är, utan 

istället ses vi som unika individer där vi i våra inbördes möten med andra blir till som ett vem 

(a. a., s. 13). Det som är unikt oss som personer och det som vi är, framträder i enlighet med 

von Wright (2001, s. 14) just i mötet med någon och blir därmed synligt. Blyghet kan i denna 

studie ses som ett relationellt och socialt fenomen, vilket uppstår genom barns varande och 

agerande i mötet med andra barn, vuxna och därtill även i den omgivande miljön. 
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3.3 En sammanfattande jämförelse mellan ett symboliskt interaktionistiskt 

synsätt och ett relationellt perspektiv 

Med von Wrights (2001, ss. 15-16) redogörelse för ett relationellt perspektiv kan enligt henne 

Meads (1934/1976) teori ses som en relationell infallsvinkel. Det på så vis att hans teoretiska 

begrepp lyfter fram ett sätt att förstå individer, inte som bestämda kategorier av sina behov 

och erfarenheter utan snarare som formade av, men samtidigt föränderliga i de sociala 

sammanhang i vilka de ingår. Därutöver talas det inom ett symboliskt interaktionistiskt 

synsätt om att vi beter oss i olika situationer, med betoning på förändring i en social process 

(Trost & Levin, 2010, s. 21). I likhet med ett relationellt perspektiv sammanförs sedermera 

tankarna om att vi är aktivt handlande subjekt som ständigt blir till i de situationer inom vilka 

vi interagerar med andra, samt med ointresset för förklaringsmodeller om orsak och verkan. 

Istället bygger perspektiven på en förståelse av det mänskliga varandet i relationen mellan 

individ och interaktion (Trost & Levin, 2010, ss. 13, 21; von Wright, 2001, s. 15). 

Ahlberg (2015, s. 55) talar såtillvida även om teoribildning, där flera teorier tillsammans 

kan bära upp ett forskningsperspektiv vilket sammanför och förstärker olika teorier i syfte att 

tydligare belysa ett problem ur fler infallsvinklar. Som nämnt undersöks i denna studie ett 

socialt fenomen om förskolepedagogers uppfattningar av blyga barn i förskoleverksamheten, 

och därför är det relevant att tydliggöra vikten av det relationella. Det vill mena till betydelsen 

av det som sker i mötet mellan förskolepedagogerna och de blyga barnen.  
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4 METOD OCH MATERIAL 

I avsnittet följer en beskrivning av den genomförda undersökningens upplägg och den metod 

som hjälpt till att besvara studiens syfte och frågeställningar. Därtill klargörs det för vald 

datainsamlingsmetod, analysmetod samt urval och beskrivning av studiens innefattade 

informanter. I beaktande av en medveten hållning till de forskningsetiska principerna tas även 

detta upp här, samt en diskussion kring denna studies eventuella begränsningar. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

I överensstämmelse med studiens syfte utgår denna studie från en kvalitativ metodologisk 

hermeneutisk ansats. En förnyad insikt har därmed uppnåtts genom analys och tolkning, varpå 

en förståelse slutligen har vuxit fram kring innebörden av förskolepedagogernas syn på blyga 

barn i förskolan. I enlighet med Ödman (2007, ss. 11, 102) handlar hermeneutiken om att 

olika förståelsehorisonter möts och förenas, såsom denna studie därtill avsett. Det här genom 

att min egen förförståelse runt formulerat problemområde har förutsatts mötas i diskussionen 

med förskolepedagogerna kring deras upplevelser, och respektive genomlevda erfarenheter av 

den sociala praktiken i mötet med de blyga förskolebarnen (a. a., ss. 14-15). 

Min förförståelse åsyftar till mina egna tankar och intryck, min uppfattning samt tidigare 

erfarenheter omkring studieobjektet, vilket sedermera har utgjort ett metodologiskt verktyg i 

processen att tolka och förstå undersökt fenomen (Patel & Davidson, 2011, s. 29). Denna 

förståelse har således navigerat min riktning i forskningsfältet där mina tidigare uppfattningar 

inom fältet har förändrats under hela arbetsprocessens gång (Ödman, 2007, s. 102). Inom det 

hermeneutiska fältet talar Patel och Davidson (2011, s. 28) sålunda för en möjlighet att förstå 

oss själva liksom andra, det vill säga ett mänskligt liv genom tolkningen av hur vårt varande 

som människor kommer till uttryck genom livsyttringar, talat eller skrivet språk. I motsats till 

positivismens kvantitativa metoder har jag avsett att utifrån ett mer subjektivt förhållningssätt 

i min forskarroll närma mig verkligheten i en kvalitativt samt nära engagerad roll (a. a., s. 29). 

4.2 Val av datainsamlingsmetod 

Den kvalitativa metoden föll sig naturlig för denna studie som av vilken har utgjorts av fyra 

fokusgruppsdiskussioner utförda på fyra kommunala förskolor, belägna i tre kranskommuner 

till Stockholm. Kvale och Brinkmann (2014, s. 400) förklarar att fokusgruppsdiskussion är en 

form av gruppintervju, vilken går ut på att fokusera deltagarnas diskussion utifrån ett specifikt 
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forskningstema. Syftet av vald datainsamlingsmetod har varit flera, men i första hand har 

fokusgruppsdiskussionerna ingett en bredare förståelse för studieobjektet. Det eftersom 

deltagarnas skilda perspektiv samt erfarenheter har gjort det möjligt att belysa fler intressanta 

infallsvinklar av ett socialt fenomen, möjliggjort i en social kontext. Att finna några absoluta 

sanningar eller därutöver lösningar på ett problem har dock inte varit möjligt eller om ens 

eftersträvansvärt (a. a., ss. 119, 191). Dessutom tillägger Dahlin-Ivanoff (2015, s. 82) att 

fokusgruppsdiskussion som metod är explorativ genom deltagarnas interaktion och samspel, 

inom vilken en lärandeprocess införlivats för såväl mig som för deltagarna. I detta har tanken 

om att lyfta fram en kollektiv mening, snarare än en individuell bild av studieobjektet även 

varit ett mål. I ett reflekterande samt icke dömande klimat har förhoppningen därtill varit att 

likväl som deltagarna har bekräftat var och ens idéer har de även kunnat motsäga varandras 

tankar, vilket har väckt en ny förståelse kring temat om blyga förskolebarn (a. a., ss. 83-84). 

4.3 Urval till fokusgruppsdeltagare 

Följaktligen utgjordes studiens fokusgruppsdeltagare och tillika informanter av fyra 

fokusgrupper med tre deltagare i varje grupp om sammanlagt tolv informanter, innefattat av 

både barnskötare och förskollärare. Kriterierna för urvalet och gruppsammansättningen av 

denna studies fokusgruppsdeltagare har eftersträvat homogenitet i den mån att hitta deltagare 

innehavande liknande erfarenheter och kompetenser, men även en heterogenitet genom att 

blanda olika yrkesprofessioner. I enlighet med Dahlin-Ivanoff (2015, s. 86) handlar det om att 

finna en balans mellan dessa i syfte att få en god fördelning av målgruppen samt ett varierat 

material. Grupperna har sedermera sammansatts av respektive förskolechef, men där det bör 

nämnas att två av grupperna omfattats av ett verkligt arbetslag, och där de två resterande 

grupperna innefattat deltagare från skilda åldersintegrerade avdelningar. De två sistnämnda 

fick denna konstellation då det av resursbrist inte var möjligt att tillhandahålla ett renodlat 

arbetslag. Emellertid har inte detta uppfattats som ett hinder för undersökningen utan snarare 

som en tillgång, det med hänsyn till variationsaspekten av det insamlade materialet (a. a.). 

4.3.1 Information om informanterna 

Här nedan återfinns en tabell med information om studiens innefattade informanter, vilka 

presenteras med ett fingerat namn samt med en kort bakgrundsbeskrivning av tillhörande 

fokusgrupp, nuvarande tjänstgöring, verksamma år i förskolan, utbildning samt redovisat 

examensår eller senast avslutad kurs. Informanterna presenteras i det följande antingen som 

integrerade arbetslag eller från skilda åldersintegrerade avdelningar. 
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Tabell 1. Information om studiens informanter. 
Fingerat 

namn 

Fokusgrupp Tjänstgöring Verksamma 

år  

Utbildning Examensår/senast 

avslutad kurs 

Märta A Förskollärare 24 år Förskollärarexamen 1990 

Petra A Förskollärare 8 år Lärare mot yngre 

åldrar 

2008 

Eva A Barnskötare 40 år Barnskötarutbildning 1976 

Matilda B Förskollärare 1/2 år Förskollärarexamen 2016 

Jessica B Barnskötare 1/2 år Barnskötarutbildning 2012 

Agneta B Barnskötare 11 år Fristående kurser i 

psykologi 

2009 

Anita C Barnskötare 25 år Barnskötarutbildning 2004 

Stina C Barnskötare 31 år Barnskötarutbildning 1990 

Maj C Förskollärare 26 år Förskollärarexamen 1990 

Gisela D Barnskötare 10 år Musik-

teaterutbildning 

2006 

Lina D Förskollärare 9 år Grundskollärarexamen 2007 

Nina D Förskollärare 6 år Lärare mot yngre 

åldrar 

2010 

Skilda åldersintegrerade avdelningar: 

Fokusgrupp A innefattas av förskolepedagoger som arbetar med barn från 1-5 år; Märta med 1-2 åringar, Petra 

med 2-3 åringar och Eva med 3-5 åringar. 

Fokusgrupp D innefattas av förskolepedagoger som arbetar med barn mellan åldrarna 1-5 år; Lina med 1-3 

åringar, samt Gisela och Nina med 3-5 åringar. 

Integrerade arbetslag: 

Fokusgrupp B innefattas av förskolepedagoger som arbetar med barn från 1-3 år. 

Fokusgrupp C innefattas av förskolepedagoger som arbetar med barn från en resursavdelning från 3-6 år. 

4.4 Förarbete och genomförande av fokusgruppsdiskussion 

Innan genomförd undersökning utarbetades en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga) med 

intervjufrågor tematiserade utifrån studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden testades 

sedan i en pilotstudie, i form av en testintervju med två verksamma pedagoger på en förskola, 

vilket enligt Patel och Davidson (2011, s. 60) genomförts i syfte att testa studiens upplägg och 

genomförbarhet. Testintervjun gav mig bland annat nya tankar kring skapandet av ett tryggt 

intervjuklimat men även förslag kring intervjufrågorna, där några av dessa visade sig vara 

otydligt formulerade, svåra eller för studien mindre relevanta. Därför omarbetades till viss del 

intervjuguiden efteråt. Vid tillfället för planerad fokusgruppsdiskussion med respektive grupp 

träffades vi på deras förskola, i avseende att inge dem trygghet i en välkänd atmosfär (Dahlin-

Ivanoff, 2015, s. 88). Innan startad diskussion, som tog runt en timme, lades diskussionsregler 

fram i syfte att erhålla någorlunda struktur i samtalet där vikten att lyssna färdigt på varandra 

påpekades, men att ordet ändå var fritt. Min centrala roll i det här har varit att aktivt lyssna på 

informanternas berättelser där frågor har ställts kring berört tema, alltså om deras upplevelser 

och uppfattningar av blyga barn i förskolan, men där relevanta följdfrågor även ställdes (a. a.). 
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4.5 Bearbetning av insamlad empiri och analysmetod 

Studiens empiriska material utgörs av det textmaterial som tillkommit efter transkriberingen 

av de inspelade fokusgruppsdiskussionerna, vilka samtliga av dessa har spelats in med hjälp 

av en digital diktafon. Därmed har de transkriberats i sin helhet, det vill mena översatts från 

muntligt till skriftligt språk (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 218). I stort har det bortsetts från 

ickeverbala uttryck som minspel, gester eller rösttonfall, även om olika slags känslouttryck till 

viss del haft en viss inverkan på min tolkning av materialet. Inspelningarna har dock funnits 

kvar under studiens gång, och som därför tillåtit mig att gå tillbaka till ljudinspelningarna om 

några funderingar uppstått kring de utskrivna intervjuerna (a. a., ss. 220-222). 

Rörande analysmetoden och dess process har den hermeneutiska tolkningen fungerat som 

ett viktigt metodologiskt verktyg. Det på så vis att min egen förförståelse av studieobjektet har 

påverkats av informanternas uppfattningar och därför sammanförts med dessa, något som har 

kunnat väcka nya frågor (Ödman, 2007, ss. 103, 106-107). Tolkningsprocessen har därtill 

skett i ett cirkulärt del-helhetspendlande, eller genom en slags tratteknik med utgångspunkt i 

det mest övergripande för att allteftersom närma mig en mer fördjupad förståelse. Konkret 

innebär det att textmaterialet har färgmarkerats och kodats utifrån studiens centrala teman om 

informanternas uppfattningar, förhållningssätt, tillämpade stöd samt övriga tankar kring blyga 

barn i förskolan. Materialet har sedan tolkats i flera omgångar i syfte att fånga det för studien 

mest kärnfulla och meningsbärande stoffet (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 172, 241, 249). 

4.6 Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 

I syfte att fastställa en studies kvalitet samt tillförlitlighet används i enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2014, ss. 295-296) de forskningsmetodiska verktygen validitet och reliabilitet. 

Validitet handlar om att undersöka det som avses undersökas, som av vilket därmed strävar 

efter studiens giltighet. Reliabilitet behandlar noggrannhet samt tydlighet för studiens resultat 

(a. a.). I denna studie har detta försäkrats genom en relevant metod för studiens syfte, och för 

att svara till det som studien åsyftat har det skett med hjälp av välgrundade frågor utformade 

efter syftet. En systematisk samt noggrant utförd analys förstärker därtill resultatet. 

Validiteten i denna studie har säkerhetsställts av en väl genomarbetad intervjuguide där 

syftet och frågeställningarna har legat som grund för dess utformning, vilken avsett insamla 

den empiri som studien menat till. Det vill säga förskolepedagogernas syn och uppfattningar 

av blyga barn i förskolan. Till viss del går det dock att diskutera validiteten i denna studie i 

sak av huruvida undersökningen går att generalisera till en större målgrupp, och därmed få ett 
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liknande resultat (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 300-301). Svaret är att det för denna studie 

inte är möjligt, men inte desto mindre relevant då syftet ämnat undersöka den subjektiva och 

inte den objektiva bilden av ett antal uppfattningar, som av vilket inte heller torde vara särskilt 

logiskt i och med att blyghet är ett relationellt och socialt fenomen. 

Gällande studiens reliabilitet har datainsamlings- och analysmetoden utförts på ett sakligt 

och trovärdigt sätt, där resultatet av fokusgruppsdiskussionerna har redovisats i noggrant 

utskrivna samt belysande citat (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295). Reliabiliteten går dock till 

viss del att problematisera med hänsyn till användningen av intervjuguiden. Eftersom den 

primärt infunnits som ett stöd i diskussionerna har därför inte frågorna ställts på exakt samma 

vis i samtliga fokusgrupper, även om frågornas ordningsföljd följts. Detta kan dock motsägas 

då det av liknande skäl som validiteten har handlat om att infånga meningen av det subjektiva 

i ett öppet samtal kring temat, och inte mängden av objektiva uppfattningar (a. a., s. 214). 

4.7 Forskningsetiska ställningstaganden 

I ändamål för upprätthållande av en god forskningsetik samt en professionell hållning med 

hänsyn till studiens innefattade informanter klargörs det av Trost och Hellström Muhli (2014, 

ss. 34-40) vikten av att informanterna skyddas såväl innan, under som efter genomförd studie. 

Därmed har rekommendationskraven från Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) följts. De gällande kraven är: informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. Innan genomförd studie 

kontaktades respektive förskolor via enhets- eller förskolechef genom förfrågan om intresse 

av deltagande i fokusgruppsdiskussion, samt med ombett tillstånd för genomförande av studie 

på vederbörande enhet. Därtill bifogades ett brev (se appendix 1) med kortfattad information 

kring studien, dess syfte, tidsanspråk och med en försäkran om att forskningskraven fullföljs. 

Detta genom erhållet löfte om min fulla tystnadsplikt, sekretess av allt insamlat material 

och anonymitet av förskolan samt av informanterna genom fingerade namn i studien. Ett till 

brev innefattad samma information och med ett bifogat samtyckesformulär (se appendix 2), 

vidarebefordrades av enhets- verksamhetschefen till förskolans personal på berörd förskola 

om möjlighet samt intresse om deltagande funnits. Gällande samtyckeskravet har en vetskap 

infunnits hos samtliga informanter om att deltagandet har varit frivilligt och när som helst har 

kunnat avbrytas, oavsett anledning och även efter påbörjad studie. I och med att studien 

innefattat ljudupptagning har detta informerats i förväg. Berörande nyttjandekravet har en 

försäkran ingetts om att insamlat material enbart används för studiens syfte, som efter godkänt 

resultat samt publicering kommer att raderas (Trost & Hellström Muhli, 2014, ss. 36-40). 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Följaktligen presenteras här studiens resultat vilket redovisas utifrån belysande citat delgivna 

ur informanternas svar i fokusgruppsdiskussionerna, där varje frågeställning bildar följande 

tre teman och tillika huvudrubriker: 5.1 Förskolepedagogernas uppfattningar av det blyga 

barnet, 5.2 Förskolepedagogernas förhållningssätt till blyga förskolebarn, 5.3 

Förskolepedagogernas strategier i syfte att stötta blyga barn i verksamheten. Syftet är därmed 

att analysera citaten med hjälp av studiens teoretiska ramverk samt forskningsöversikt. 

5.1 Förskolepedagogernas uppfattningar av det blyga barnet 

Resultatet av förskolepedagogernas uppfattningar av blyga barn i förskolan visar på flera sätt 

att blyg är ett svårdefinierat begrepp. Av den orsaken understryker de flesta informanterna att 

det är svårt att beskriva hur barn i verksamheten visar sig som blyga. Emellertid framkommer 

även mer klara uppfattningar, samt med tydliga fallbeskrivningar av barn som uppvisat ett 

blygt tillvägasätt i flera sammanhang. Såtillvida är ändå inte alla informanter helt överens om 

huruvida det i vissa fall handlar om blyghet eller om någonting annat. Här följer en fundering 

från fokusgruppsdiskussionen med fokusgrupp C där informanten Maj undrar: 

Mm, men vad är att vara blyg? Tänker jag då. Är det detta vi beskriver nu? Det är ju, det blir 

nästan någonting negativt eller att det blir som en, eller någonting hindrande så att säga i dem här 

situationerna. Det vi säger, att de inte vågar prata i samlingen, de vågar inte det och så vidare. Men 

det kan vara så också att de kanske väljer att inte göra det av något annat skäl? De kanske har 

någon… de kanske egentligen inte är rädda för det så att säga utan de väljer och då uppfattar vi att 

de är blyga. Alltså det ena kanske är det andra också. 

I citatet pekar Maj på komplexiteten med blyghet som socialt fenomen och att det därtill är 

svårt att beskriva vad blyghet handlar om. Det visar sig av hennes uppfattning om blyga barn i 

verksamheten att det inte kan förklaras för enkelt i termer av att inte våga göra eller säga 

något i vissa sammanhang, varför samtalet om de blyga barnen omdefinieras i situationen 

med de övriga informanterna (Trost & Levin, 2010, s. 16). Sålunda sett ur ett symboliskt 

interaktionistiskt synsätt visar sig i samtalet att innebörden av blyg först antas som olika 

definitioner, men där en gemensam förståelse i gruppen stundom uppstår när Maj ifrågasätter 

bilden av blyga barn som inte vågar. Detta visar att den gemensamma förståelsen skapar en 

nyanserad definition och därtill en symbol kring innebörden av begreppet blyg (a. a., ss. 15-

16). Här framgår även att tystnad inte är passivt, utan är ett agerande som uttrycker någonting 



24 

 

vilket därmed ses som ett socialt objekt inneburet en mening eftersom det är noterbart (a. a., 

ss. 133, 136). Förändringen i situationen sker således genom uttrycket: ”Det vi säger, att de 

inte vågar prata i samlingen, de vågar inte det och så vidare. Men det kan vara så också att de 

kanske väljer att inte göra det av något annat skäl?”. Tesen om att blyga barn visar sig genom 

att de inte vågar ifrågasätts av Maj som menar att det även kan röra sig om situationer där 

barn emellertid vågar, men att de väljer att inte säga eller göra. Därför kan dessa barn 

uppfattas som blyga genom ett handlande av att göra sig tysta eller aktivt avstå (a. a., s. 21). 

Barns visade handlingar kan alltså uppfattas i och med att mening inte enbart skapas av det 

verbala språket utan även genom gester och signaler (Mead, 1934/1976, s. 30). 

I likhet med Dolks (2013, s. 198) resonemang om vuxnas tankar om barns tysthet och 

avståndstagande och som framgår av Majs ståndpunkt, kan istället en alternativ tolkning vara 

att barns tystnad är ett uttryck för en ovilja eller ett motstånd mot att delta på det sätt som 

socialt förväntas av barn i förskolans aktiviteter (a. a., s. 201). Sett utifrån ett relationellt 

perspektiv skapar Majs fundering därtill en intersubjektiv vändning, det genom framhållandet 

att andra skäl kan föreligga ett tillbakavisande uttryck hos barn (von Wright, 2001, s. 12). 

Denna problemsynpunkt kring uppfattningen om den blyge som inte vågar eller tar för sig kan 

därmed tolkas som att Maj förevisar om risken med en punktuell syn kring tyst och blyg som 

en begränsning eller ett hinder hos den enskilde individen, eftersom det riskerar låsa fast barn 

i bestämda kategorier men utan att se till hela situationen i sig (Ahlberg, 2015, ss. 42, 48). 

5.1.1 Den vuxnes blick och styrning av det blyga barnet 

Informanten Märta från fokusgrupp A anser också att det inte är oproblematiskt att definiera 

blyga barn, och där hon är inne på liknande tankegångar som Maj från fokusgrupp C. Det vill 

mena att det kan finnas barn som väljer att vara tysta och därför uppfattas som blyga, 

alternativt att det finns skiftande sätt att vara på. Såhär resonerar Märta: 

Alltså jag vet inte riktigt, blyg, ordet blyg eller vad tänker man när man säger blyg? Är det negativt 

eller är det […]. För blyg, det kan ju vara på olika sätt, kan jag känna, så. Ett barn som har, det är 

ju vi som har makten att tolka barnet, att barnet är blygt. För är barnet blygt? Eller väljer barnet att 

vara tyst eller lite, vad har man för personlighet? Vad har man för sätt? Så det är ju svår fråga, så. 

Man måste ju observera väldigt mycket innan man kan liksom säga att det här barnet är ett blygt 

barn. 

Som framgår av citatet poängterar Märta att den vuxne som aktör innehar makten och därmed 

tolkningsföreträdet att definiera vilka barnen är. I ett symboliskt interaktionistiskt synsätt 

betonas det att definitionen av situationen blir avgörande för hur ett socialt objekt subjektivt 
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kommer att uppfattas av någon, eller ett blygt barn i detta avseende (Trost & Levin, 2010, s. 

136). Därutöver framhålls det även att ordet blyg, det vill mena symbolen likaså den 

inrymmer olika subjektiva föreställningar kring dess innebörd och mening vilket ständigt 

skiftar i nuet, alltså i den pågående process som föreligger. Därför kommer inte alla att tänka 

eller tala om blyghet på samma sätt, fast å andra sidan på liknande sätt eftersom blyg på något 

vis väcker liknande bilder hos oss men att dessa subjektivt förändras (a. a., ss. 21, 132). 

De vuxna kan emellertid upptäcka blyghet som en företeelse i vardagen, vilket ofta sker 

genom att barns skiftande tillvägasätt i olika situationer jämförs, varför ett barn i den vuxnes 

blick kan göras till ett blygt barn i jämförelse med barn som syns eller gör sig mer hörda, 

alltså tar större verbalt och fysiskt utrymme (Palla, 2011, s. 98). Emellertid funderar Märta på 

innebörden av blyghet och definierar därmed om en vedertagen föreställning om blyghet, och 

framhåller att det är något som kan te sig på skiftande sätt (Trost & Levin, 2010, s. 16). I detta 

ser hon till det relationella genom att framvisa vikten av att observera barnen, något som kan 

ses i likhet med von Wrights (2001, s. 15) tankar om att se individer som aktiva subjekt, vilket 

även framhålls av det symboliskt interaktionistiska synsättet om att vi är aktivt föränderliga. 

På det sättet förstås det att barn positionerar sig, skiftar sätt och ständigt blir till i alla nya 

sammanhang, varför det är relevant att observera över tid (Trost & Levin, 2010, ss. 21, 26). 

5.1.2 Situationsbundet eller kroniskt blyg? 

Ett annat resultat visar sedermera på att blyghet kan uppfattas som situationsbundet, det vill 

mena att specifika situationer framkallar en blyghet hos barn, vilket är en uppfattning som 

samtliga informanter delar och där samlingen anses vara den vanligaste situationen. Ändå är 

det svårt att utläsa om ett barn är blygt. Informanter betonar dels att ju yngre barnen är desto 

svårare är det att uttolka blyghet, och dels att blyghet tycks bli mer synligt när barns olika sätt 

att vara ställs i kontrast med varandra. Såhär förklarar Lina från fokusgrupp D: 

Jag tycker på småbarnsavdelningen, så tycker inte jag att jag ser så tydligt att ett barn är blygt. Det 

som är det är ju också i samlingar, att det är tyst, den liksom… kanske inte tar lika mycket 

ögonkontakt, och att barnet ibland kan prata och leka med dem andra barnen […]. Men om 

pedagogen då lägger märke till barnet och uppmuntrar eller pratar, att den då liksom blir tyst och 

tittar ner, men med ett litet leende ändå. Att, oj det blev lite obekvämt! Att de kan bli lite 

obekväma vid vissa situationer där uppmärksamhet riktas mot dem. Det är inte något såhär tydligt 

hela tiden utan smågrejer i vardagen som visar att någon tar för sig mer än någon annan. 

Lina förklarar att det är särskilt svårt att uttolka blyghet hos de yngsta barnen eftersom det 

inte framgår helt tydligt, men att det emellertid är någonting som händer i situationer när 
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uppmärksamhet riktas mot vissa barn som gör att de uttrycker en förlägenhet genom att bli 

tysta, titta ner och le litegrann. Av citatet förstås det ur ett symboliskt interaktionistiskt synsätt 

att i den sociala interaktionen eller i pedagogens möte med dessa barn väcks ett särskilt 

beteende eller agerande hos barnet, vilket tolkas som att barnet i situationen blir blyg genom 

sitt visade tillvägasätt (Trost & Levin, 2010, ss. 19, 21). Om detta sker upprepat och eller vid 

särskilda situationer tolkas det som att barnet således blir blyg, varför det är svårt att fastställa 

om det handlar om någonting konstant fastställt om att barnet är blygt. På det sättet visar sig 

blyghet som ett situationsbundet socialt fenomen, något som uppstår men vilket ändå skiftar 

beroende på plats eller given situation (Trost & Levin, 2010, s. 21; Besic, 2009, s. 15). 

Sett i ett relationellt perspektiv visar det här även att när barns olika sätt att vara ställs i 

motsats till varandra blir det ena eller det andra synligt, vilket därtill förstås av Linas citat: 

”Det är inte något såhär tydligt hela tiden utan smågrejer i vardagen som visar att någon tar 

för sig mer än någon annan.” (von Wright, 2001, s. 11). Utifrån detta förstås sedermera att 

barns blyghet därutöver är ett socialt, minst tvåsidigt fenomen som visar sig i mötet och i 

interaktionen med andra samt i omgivningen. Sålunda är det i mötet som var och ens unikhet 

uppträder varpå barn inte enbart utgörs av sin blyghet utan de är emellertid någon. När såväl 

de vuxna som de andra barnen allteftersom lär känna varandra, samt var och ens olika men 

också lika sidor kan de förstå varandra, men därtill även vad blyghet innebär (a. a., ss. 14-15). 

5.2 Förskolepedagogernas förhållningssätt till blyga förskolebarn 

Sammantaget visar resultatet av förskolepedagogernas förhållningssätt till blyga förskolebarn 

att de anser att det är viktigt att barn i förskolan tränas och utmanas i olika sociala förmågor, 

samverkans- och kommunikationsprocesser, eftersom det ligger till grund för barns utveckling 

och lärande. Samtidigt tillägger några informanter att samhället i stort tycks efterfråga vissa 

idealbilder, där flera av informanterna diskuterar kring de utmaningar som förskoleuppdraget 

medför deras dagliga arbete. Matilda och Jessica från fokusgrupp B problematiserar detta: 

Matilda: Problematiken tycker jag ändå är att i svenska förskolan, det är att det är mycket ”vi”[…]. 

Man ska vara tillsammans och alla barn ska få ta del av allting […] det kanske inte alltid känns 

som ett barnperspektiv därför att alla har inte samma behov. Och ibland kan det bli svårt, för att vi 

vet om, att det här och det här barnet är lite såhär och det kanske har dem behoven men 

verksamheten tillåter inte att… alltså det finns inte utrymme alltid för att se barnet på det sättet 

som man vill […]. Jessica: Och det är väldigt fyrkantigt, tycker jag. Det är lite som du är inne på 

att det är såhär att förskolan är uppbyggd för fyrkantiga personer och sen kommer det en rund, och 

då är det lite svårt att få till det. 
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Som framgår av denna diskussion kan förskolan utifrån ett symboliskt interaktionistiskt 

synsätt förstås som en social institutionell arena där en socialiseringsprocess utgör grunden 

för vad hela gruppen, såväl barnen som de vuxna successivt lär sig att förstå i vardagen, inom 

vilken de även formas genom (Trost & Levin, 2010, s. 12). Av citatet visar det sig emellertid 

att talet om ”vi” i detta utgör ett problem på så vis att det försätter några individer i en 

försvårad situation, vilket informanterna lyfter fram. Det eftersom, ifall exempelvis ”vi” syftar 

till att alla ska kunna göra samma sak samtidigt fungerar det inte för de barn som anses vara 

mer olik i gruppen. När perspektivet således skjuts över till det som ska organiseras och 

verkställas blir det i ett normativt avseende om ingen hänsyn tas för barns olikhet, vilket i sin 

tur riskerar att gå ut över den enskildes förutsättningar och behov (Ahlberg, 2015, s. 42). 

Därmed definieras situationen annorlunda av informanterna än de definierade kraven eller 

styrdokumenten i verksamheten. Det i och med att de inser föreliggande motstridighet i ett 

organiserande av de vardagliga rutinerna men samtidigt inges en möjlighet att eftersträva ett 

barnperspektiv (Trost & Levin, 2010, ss. 16-17). 

I enighet med ett relationellt perspektiv görs vi återigen påminda om att det är i vardagen 

som konsekvenserna av våra handlingar blir synliga (von Wright, 2001, s. 10). I Jessicas 

liknelse att: ”förskolan är uppbyggd för fyrkantiga personer och sen kommer det en rund, och 

då är det lite svårt att få till det.”, vittnas en önskan om ett förhållningssätt där barns behov tas 

på allvar samt att olikheter välkomnas på ett obestridligt sätt, men där verksamhetens krav på 

rutiner samt brist om tid inte alltid tillåter detta (a. a., ss. 12, 15). I likhet med Palla (2011, ss. 

135, 154) kan därmed förskolan förstås som en särskiljande diskursiv praktik där vissa sätt att 

vara ges mindre utrymme, eftersom syftet föreligger att alla gemensamt bör klara av det som 

verksamheten kräver. Det här visar, att även om den vuxne är väl medveten och innehar en 

kritiskt reflekterande inställning till sin egen praktik och verksamhet existerar utmaningen i 

att kunna hålla ihop en grupp och växla perspektiv till den enskilde (von Wright, 2001, s. 16). 

5.2.1 Ett empatiskt förhållningssätt till det blyga barnet 

Av resultatet framkommer följaktligen ett tydligt mönster och som en gemensam nämnare 

mellan flera informanter, vilket handlar om ett empatiskt förhållningssätt till barns olika 

förutsättningar, behov och inte minst känslor, samt en kritiskt medveten hållning. Blyga barns 

uppkomna rädsla eller oro i en ny och eller obekväm situation ses av flera informanter som 

ganska vanlig, men vilken de inte enbart kopplar till barnen. Gisela från fokusgrupp D ger ett 

exempel på hur hon försöker tänka sig in i barns situation genom att gå till sig själv: 
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Jag tycker att det är väldigt enkelt, jag brukar, och jag är inte blyg […] men jag brukar tänka på 

konferenser eller någonting sådant och där jag inte är, jag känner ingen och det kommer snart att 

jag ska säga vad jag heter och hur många barn, och var jag bor och det ena med det tredje. Och 

trots att jag inte är ett dugg blyg och är vuxen så känner jag liksom en lätt sådan här, att hjärtat 

börjar… Gud nu är det snart jag då! […]. Alltså det är väldigt lätt att sätta sig in i, det är väldigt 

lätt att förstå vad man ska undvika om man bara tänker efter, vad vi själva tycker är obehagligt. 

Av detta citat förstås Giselas jämförelse mellan sig själv och barns position som ett sätt att 

inta barns perspektiv, i syfte att agera lyhört och medvetet i situationer där någonting annars 

riskerar gå överstyr. Utifrån ett symboliskt interaktionistiskt synsätt innebär det här att Gisela 

försöker definiera en situation, eller en social verklighet såsom den eventuellt definieras av 

barnen genom att se till sitt eget perspektiv (Trost & Levin, 2010, ss. 16-17). Sedermera har 

Gisela lärt sig av den egna erfarenheten genom sin varseblivning av omgivningen, att lägen 

där hon själv har upplevt nervositet eller känt sig spänd likväl kan uppfattas som detsamma 

för barnen (a. a., s. 17). Att förstå någon annan innebär att ha ett självmedvetande, där Gisela 

uppvisar en medvetenhet för situationen genom förståelse för att det kan finnas liknande eller 

skiftande känslor eller upplevelser av en och samma situation (a. a., s. 35). 

Tolkningen av detta är att det finns situationer som kan uppfattas mer eller mindre 

obehagliga för vem som helst, i synnerhet nya, ovana eller obekväma situationer varför Gisela 

väljer att vara eftertänksam innan hon handlar (Trost & Levin, 2010, s. 19). I enlighet med 

detta talar von Wright (2001, s. 18) kopplat till ett relationellt perspektiv om en dialektisk 

process, där den vuxne gör sig delaktig i mötet med de sociala fenomen som uppstår hos 

barnen eller som Meads (1934/1976, s. 106) teori åsyftar, ett samförstånd inom en kollektiv 

mening. Att på ett relationellt sätt visa empati för den andre, det vill mena de barn som 

upplever rädsla och eller nervositet vid social exponering, innebär sålunda att ta in dem med 

hela deras person och varanden på ett icke antagande sätt genom att se till helheten av 

situationen (von Wright, 2001, s. 15; Ahlberg, 2015, s. 49; Coplan & Arbeau, 2008). 

5.2.2 Empati för den utsattes position som ett socialt mål 

Emellertid vittnar några av informanternas utsagor om situationer där det kan röra sig om ett 

mer komplext eller svårtolkat behov. Den vuxnes empatiska förhållningssätt kan därför även 

innefatta en styrning av mycket blyga eller oroliga barn, eftersom det kan utgöra ett särskilt 

viktigt stöd. Stina från fokusgrupp C berättar såhär om en situation: 

Vi hade ju någon gång ett barn som låg i hallen en hel termin, och han var fruktansvärt blyg. Han 

låg under hyllan. För då fick ju man liksom som vuxen försöka locka in med viss kompis då eller 
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någonting sådant. Men sedan så gav det sig, men det tog tid. Så det gäller ju att man har olika knep 

för att hjälpa dem här barnen också […]. 

I detta citat framgår det av Stinas berättelse att den vuxnes blick och styrning av det här till 

synes blyga och oroliga barnet infinner sig som ett viktigt stöd. Utifrån ett symboliskt 

interaktionistiskt synsätt handlar en situation som denna om ett beteende och agerande hos 

barnet, men som över tid förändras (Trost & Levin, 2010, ss. 21, 26). Härrörande barnets sätt 

att vid upprepade tillfällen gömma sig förstås att det är en handling som väcks av någonting. 

Det i och med att beteenden endast förstås mot bakgrund av hela den sociala atmosfär och 

grupp vilken barnet ingår i (Mead, 1934/1976, s. 27). Barnets handlande skapar i sin tur en 

oro och förbryllan hos den vuxne varför ett aktivt pedagogstöd krävs, eftersom det upplevs att 

barnet genom sin handling riskerar att sluta upp ensam. Av ett välvilligt skäl eller utifrån det 

som anses rätt att göra, bedömt av den upprepade situationen åtgärdas därtill barnets beteende 

genom att lotsa och locka in. Det inom ett processmål om att socialisera barnet på ett sätt att 

det inkluderas socialt i den övriga gruppen (Trost & Levin, 2010, s. 12). 

Utifrån Meads (1934/1976, s. 25) tankegångar finns emellertid ingen skiljelinje mellan 

moraliska och sociala mål som ovanstående situation ger exempel på. Moralen uttrycker sig 

om det som i situationen anses rätt att göra, det vill säga stötta och hjälpa barnet, men likväl är 

det ett socialt mål. Barnets sätt att agera väcker attityder hos den vuxne om sympati för någon 

i en utsatt och ensam position, vilket bidrar till en respons om att visa barnet omtanke (a. a., s. 

210). Dessa sympatier kommer sig i enlighet med Mead (1934/1976, s. 252) inte av en direkt 

stöd- och hjälprespons, utan snarare framkallar barnets attityd känslor hos den vuxne som i 

situationen känner in och intar barnets roll. Det är en slags imitation, en spegling av någon 

annan vilket visar sig som ett empatiskt sätt (a. a., s. 210). Om blicken däremot flyttas från 

barnet till den omgivande miljön kan tolkningen av detta utifrån ett relationellt perspektiv 

vara att det är någonting som gör att barnet agerar på detta sätt (von Wright, 2001). Då förstås 

istället barnets agerande mot bakgrund av hela situationen, dess omgivning och innefattade 

aktörer som andra barn och vuxna, vilket även utifrån ett symboliskt interaktionistiskt synsätt 

tolkas som att barnets beteende väcks av sammanhanget i sig (Mead, 1934/1976, s. 30). 

5.2.3 Den framväxande bilden av det sociala och självständiga (skol)barnet 

Ett annat resultat visar på de förväntningar som förs med förskoleuppdraget i avseende att 

träna barnen till sociala och självständiga individer inför stundande tid att börja skolan, vilket 

flera av informanterna menar. Talet om förskolans trygghet i form av en närhet till de vuxna 

jämförs således med skolans värld. Petra, Märta och Eva i fokusgrupp A diskuterar detta: 
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Petra: Det är ju det som blir ganska stor skillnad sen när de börjar i skolan för då blir det inte 

riktigt på samma sätt, för då måste man klara sig själv på ett lite annat sätt, för det känns som att 

det är lättare att vara blyg i förskolans värld än att vara det i skolans värld sen, för då är det mycket 

lättare att man faller… blir lite mer osynlig, tror jag, än vad man blir i förskolan. Märta: Vi jobbar 

ju så nära barnen. Vi har ju dem väldigt nära, vi känner dem väldigt väl […]. Men så kommer man 

i alla fall till skolan, och där är det ju mycket större. Det är ju ett stort glapp där. Eva: Det är ju det 

som är lite också, tänker jag förskolans styrka att man är så många här, att man har lite olika 

kontakter med barnen, men det finns ju alltid någon som har den här med någon… man klickar 

liksom med olika och så finns det alltid någon med någon sådär… det är lättare på något vis. 

Att förstå av informanternas diskussion framträder så småningom bilden av ett blivande 

skolbarn som med ökad ålder ställs inför allt högre krav på att så småningom bli en autonom 

individ, vilket innebär en strävan mot självständighet samt självfungerande. I och med det 

minskade vuxenstödet, men även den omsorg och trygghet som förskolan erbjuder barnen 

skapas en hållning hos pedagogerna att släppa på stödet allteftersom, vilket i ett symboliskt 

interaktionistiskt synsätt återigen pekar på socialisationsprocessen som utgångspunkt (Trost 

& Levin, 2010, s. 12). Coplan och Arbeau (2008, ss. 380-381) gör oss uppmärksamma på de 

åldersnormer som inryms i den sociala praktiken, vilka signalerar för barn vad de bör klara av 

vid respektive ålder. Petra menar därtill: ”det är lättare att vara blyg i förskolans värld…”, 

något som vittnar om blyga barns villkor samt de barn som inte lever upp till de ökade kraven. 

I informanternas diskussion framhålls det relationella med betoning på trygghet samt 

närhet till den vuxne på det sätt att ett skapat samförstånd eller dialektisk process, inneburen 

en förståelse mellan barn och vuxna riskerar att försvinna i skolans värld (von Wright, 2001, 

s. 18). Detta framvisar värdet av de nära trygga relationer som förskolan erbjuder, men där 

problemet samtidigt infinner sig i att ökade krav på barn så småningom gör sig till känna där 

barns behov övergår till förväntningar på barns självständighet (Coplan & Arbeau, 2008). 

Därmed definierar informanterna situationen för barnen i förskolan parallellt på två sätt, det 

vill mena balansen mellan en nära trygg vuxen-barnrelation med en autonom självständig 

förmåga hos barnen (Trost & Levin, 2010, s. 14). I det åsyftas att konsekvenserna av ett blygt 

beteende hos barn kan föra med sig en risk att bli ett osynligt barn, något som spekulerar i 

huruvida skolan sedan erbjuder utrymme för olikhet (Ahlberg, 2015, ss. 42-43). 

5.3 Förskolepedagogernas strategier i syfte att stötta blyga barn i verksamheten 

Detta resultat visar i mångt och mycket att vilka strategier som tillämpas i verksamheten i 

syfte att stötta blyga barn handlar om hur dessa barn definieras i den vuxnes blick. Detta 

kopplar oss tillbaka till uppfattningen av det blyga barnet, men även till det förhållningssätt 
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som intas av förskolepedagoger. Det framgår av informanternas berättelser om deras möte 

med de blyga förskolebarnen att det essentiella ligger i att bygga varaktiga, stabila och trygga 

relationer, och där de kan investera med sin tid, omsorg, stöd samt omtanke. En annan bild 

som växer fram av resultatet inrymmer också ett önskemål om ökad kunskap kring de blyga 

barnen i största allmänhet. Nina och Lina i fokusgrupp D lyfter fram detta: 

Nina: Mera kunskap. Det är det tänker jag, att alla här får samma kunskap och mera kunskap […] 

ja men om hjärnan, känslor, beteende. Mera kunskap, så vi kan förstå varför blyghet kommer och 

hur man kan arbeta på bästa sätt för att hjälpa det här barnet. Lina: Ja för redan idag så gör vi ju 

mycket, genom det här med små barngrupper hela tiden oavsett om vi bara ska gå in och hänga av 

oss och vara ett visst antal barn som går in. Vid lunchen har man några som man… det är planerat, 

det mesta är planerat och genomtänkt. Så mycket av sådant gör vi och har vi. Men det är mycket 

av den professionella kunskapen om barn, där barns lärande, eller som du säger beteende, barns 

hjärna […]. Nina: Reflektioner i hela gruppen, för att alla tänker ju och tolkar allting olika och vi 

behöver ju nå för att komma till samma vad vi nu är ute efter. 

Denna strävan efter ökad kunskap om blyga barn visar på en medvetenhet hos informanterna 

om att mer behöver göras för de blyga förskolebarnens skull. Därtill kungör de om medvetna 

strategier vilka inte enbart tillämpas i syfte att stötta vissa barn utan hela gruppen och därmed 

se till allas behov, någonting som inte särskiljer barn utan skapar istället en sammanhållen 

grupp. I mån att göra mer för de blyga barnen understryker Nina att vi behöver förstå, 

någonting som särskilt framhålls i ett relationellt perspektiv (von Wright, 2001, s. 18). Likväl 

efterfrågas: ”Reflektioner i hela gruppen, för att alla tänker ju och tolkar allting olika och vi 

behöver ju nå för att komma till samma vad vi nu är ute efter.” Inom ett symboliskt 

interaktionistiskt synsätt betonas sålunda att olika definierade situationer, liksom olika 

föreställningsvärldar hos var och en lyfter fram komplexa sociala processer som inte enbart 

kan förstås av den enskildes handlingar (Trost & Levin, 2010, ss. 14-15, 132). Likafullt 

betonar Williams och Pramling Samuelsson (2000, s. 304) vikten av att vuxna sinsemellan 

samt med barnen namnger, utvärderar och sätter ord på sådant som i verksamheten annars 

förblir osynligt, och som på sikt möjliggör goda förutsättningar för alla barn. 

5.3.1 När barns och vuxnas strategier krockar 

I samtliga arbetslag lyfter flera av informanterna som tidigare nämnt samlingssituationen som 

ett typexempel på när blyghet hos barn vanligen uppstår. Emellertid är det en informant som 

tar upp ett särskilt fall om ett barn som hon uppfattat som blyg, fast där det gestaltade sig som 

någonting annat. Gisela i fokusgrupp D berättar ur barnets perspektiv kring vad hon uppfattar 
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hände. Som exempel förnimmas vi en tämligen vanlig aktivitet där barnen i samlingsringen 

förväntas ta upp ett kort och ett plastdjur ur en låda varpå hela gruppen sedan sjunger en sång: 

Jag tänker på ett par barn som jag har haft tidigare, att ibland kan det faktiskt vara svårt att veta om 

ett barn är blygt, dem här utåtagerande… Jag kom in sent, jag hade inte följt överhuvudtaget […] 

och där är jag nittionio procent säker på att den pojken var väldigt blyg. Men på resans gång så 

hade de missat det, pedagogerna […]. Det blev väldigt krångligt för det barnet och där handlar det 

väldigt mycket om att han inte vågade fråga hur saker och ting gick till… Utan istället blev han 

pajas som sedan blev en utåtagerande pajas. […] att det kan finnas andra typer av hur det visar sig, 

när vi vuxna har brustit skulle jag vilja säga. Redan där då vid den här lådan, om det har upprepats 

och jag är liten, och den närmar sig mig och jag i samlingen liksom antingen, till en början kanske 

jag glider iväg och tar någon Lego eller så. Och så liksom, nu kommer den! Ja, och så låses jag fast 

då av någon, alltså mellan benen [visar hur barnet sitter fastklämt mellan låren]. Och det här, alltså 

det här existerar ju. Så småningom, för jag tycker ju att jag har hittat en strategi, yes! Och så då 

låses jag fast! Och då kommer det, då till slut skriker jag. För nu kommer den ju här. 

Av detta exempel uttolkas att om det förhåller sig på så sätt att barnets perspektiv missas och 

av situationen att döma av de vuxna antas vara ett stökigt barn, skapas en kollision mellan 

aktörerna. Det här mellan de vuxna som försöker styra upp en situation och ett barn som 

försöker undvika en situation, vilket sett utifrån ett symboliskt interaktionistiskt synsätt visar 

sig som olika definierade situationer mellan barn och vuxna (Trost & Levin, 2010, s. 15). Det 

som därutöver förstås av Giselas exempel är att när barnet oroas eller räds den upprepade 

situationen antas strategier om att på olika vis försöka undvika den, och förstås som ett aktivt 

handlande genom en väckt reaktion. I de vuxnas blick blir det här barnet till på ett särskilt vis 

genom det som uppfattas av dem, men hos barnet sker sålunda även där en process i form av 

att bli på ett sätt som framgår av situationen, det är i ett växelspel (a. a., ss. 21-22). 

Att barnet sedan blir en pajas väcker reaktioner hos de vuxna i tron om att barnet har som 

avsikt att sabotera i samlingen. Till sist eskalerar situationen när vare sig undvikande- eller 

pajasbeteendet fungerar, någonting som till en början visade sig vara väl tillämpade strategier. 

Då kommer istället raseriutbrottet eftersom en förståelse för situationen uteblir, och där barnet 

punktmarkeras eller är själva problemet, sett i motsats till ett relationellt perspektiv (Ahlberg, 

2015, ss. 42, 48). Här påminner det symboliskt interaktionistiska synsättet om att situationer 

förändrar individen, varpå barnets identitet formas av dessa och lär sig någonting om sig själv 

som att vara en pajas eller ett stökigt barn, men även misstydd och frustrerad (Trost & Levin, 

2010, ss. 175-176). Således blir barn till i nuet men allteftersom att de handlar och agerar i 

den sociala interaktionen med andra förändras dem, och beroende av det sätt som de beter sig 

framhålls de som sociala objekt av de vuxna vilka definierar dem (a. a., ss. 19, 26, 133). 
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5.3.2 Situationen definierar stödet 

Flera av informanterna framhåller att de inte enbart ser blyghet som någonting negativt eller 

snarare att blyghet inte existerar som en egentlig brist hos barn i sig, men att blyghet ändå 

riskerar utvecklas till ett problem för den enskilde. Det handlar om barn som på grund av 

blyghet eller tystnad inte förmår att tala för sin rätt, uttrycka sina behov och önskemål eller 

rent av blir överkörda av andra. Stina, Maj och Anita från fokusgrupp C problematiserar detta: 

Stina: Och barnen är ganska lojala mot varandra sådär, mot dem blyga barnen. Maj: Ja barn har 

nog förståelse för sådant där. Stina: De har väldigt bra förståelse… Maj: Alltså för den känslan när 

de känner sig lite generade. Anita: Men en del starka barn försöker köra över […] men vi vuxna 

finns ju där då. Det har vi också exempel på i vår avdelning, att den som är starkare och försöker 

driva med någon. 

Deras diskussion visar att förutom aktivt stöd och hjälp från de vuxna tycks även en förståelse 

för blyghet infinnas av andra barn, men samtidigt existerar en maktdimension mellan barn där 

”starkare” individer i viss mån finner blyga barn som enkla att styra över. I enlighet med ett 

symboliskt interaktionistiskt synsätt visar det sig att blyga barns position definieras på olika 

sätt, där det ena är en aspekt av samförstånd och skydd men det andra är en aspekt av att vara 

ett enkelt byte för någon annan (Trost & Levin, 2010, s. 15). Detta tolkas som att på vilket sätt 

som en individ uppfattas av någon annan definieras individen som ett socialt objekt, men i 

samma stund som individen uppfattas medföljer vissa konsekvenser (a. a., ss. 14, 132). 

Det här visar att samma individ kan omdefinieras som ett socialt objekt i någon annans 

blick vilket gör att de ständigt blir till i de sammanhang de befinner sig i, men som emellertid 

kan förändras av andra innefattade aktörer, det vill mena de barn och vuxna som ingår i den 

sociala interaktionen (Trost & Levin, 2010, ss. 15, 21, 133). Det är således svårt att förutsäga 

hur ett barn med ett blygt sätt socialt kommer att uppfattas i en grupp, varför ett närmare svar 

ligger i att se till hela gruppsammansättningen och situationen i sig (von Wright, 2001, s. 15). 

I hänseende av stöd och hjälp för något barn bör de vuxna ta hänsyn till en rad aspekter i 

avgörandet om vilka strategier som bäst lämpar sig för att stötta ett barn. Inom ett relationellt 

perspektiv innebär detta att se till det intersubjektiva mötet, det vill mena till det som händer i 

omgivningen, i relationen samt i interaktionen mellan alla inblandade aktörer (a. a., s. 12). 

5.3.3 Blyga barns integritet som styrka 

Ett annat resultat visar att informanter även ifrågasätter varför en del barn i motsatts till blyga 

eller mer försiktiga och tysta barn tycks ha ett behov av att stå längst fram, synas och höras. 
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Därtill vänder de på företeelsen om förväntningarna kring diskursen om att vara socialt framåt 

och kunna ta för sig i olika avseenden. Jessica, Agneta och Matilda i fokusgrupp B lyfter fram 

identifierade förmågor och styrkor hos dessa barn, vilka de även uppfattar som relativt 

uppmärksamma på sin omgivning, vilket anses som positivt: 

Jessica: Alltså vissa barn backar ju och har inte något behov av att vara längst fram och synas och 

höras, men jag vet inte, bara för att de backar och hellre vill läsa av, är man blyg då? Agneta: Nej. 

Matilda: De kanske ändå har självkänslan […] fast de behöver ändå inte ta plats. Jessica: Precis. 

Agneta: Man kanske inte skulle säga att man är blyg då utan man har mycket integritet, man vill 

liksom leka själv eller man vill undersöka någonting. Men blyghet känns som det är barn som, ja 

som man ser på kroppsspråket när det kommer in i gruppen med dem andra […] alltså dem undrar 

lite, kommer någon och möter mig? Eller kommer mina kompisar? Oj, vad många kompisar! Ska 

jag gå in, men jag känner inte riktigt… Och då är ju vår lyhördhet väldigt viktig, att vi ser det eller 

läser av det barnet […]. 

Av detta citat tolkas att samtidigt som blyg inte uppfattas negativt undviker informanterna 

ändå att benämna barn som blyga, eftersom blyg tycks medföra en särskild uppfattning. I ett 

symboliskt interaktionistiskt synsätt visar detta att symbolen, det vill mena ordet blyg bär med 

sig vissa slags värderingar, tankar och känslor (Trost & Levin, 2010, s. 144). I situationen 

omdefinierar därmed informanterna innebörden av blyg på ett subjektivt sätt, där de således 

menar att det inte behöver handla om att något barn är blygt. Istället kan det röra sig om att 

barnet i fråga inte har ett behov av att ställa sig längst fram eller synas allra mest. På det viset 

handlar det inte om låg självkänsla utan emellertid om en förmåga av självbestämmande och 

integritet, utifrån informanternas uppfattning (a. a., ss. 15, 145-146). 

Agneta lyfter dock fram att blyghet på något sätt ändå visar sig: ”Men blyghet känns som 

det är barn som, ja som man ser på kroppsspråket när det kommer in i gruppen med dem 

andra.”. Därtill förstås att det är någonting som sker i den sociala interaktionen i barngruppen, 

där barnet genom visat kroppsspråk och uttryck signalerar en slags känsla, vilken därmed 

uppfattas som ett blygt tillvägasätt av den vuxne. På det viset är blyg som symbol inneburen 

en särskild betydelse, men i ett annat avseende kan den betydelsen förändras (Trost & Levin, 

2010, ss. 20-21, 146). Sammanfört med ett relationellt perspektiv visar informanternas 

uppfattningar om blyga barn att även de vuxnas föreställningar om barn kan skifta, där stödet 

för blyga barn i första hand måste förstås mot bakgrund av förskolepedagogers uppfattningar 

(von Wright, 2001, ss. 15-16). 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I detta avslutande avsnitt följer, mot bakgrund av forskningsöversikten, en diskussion kring 

resultatet av vad det empiriska materialet och den teoretiska referensramen visat, kopplat till 

studiens syfte och frågeställningar. I denna studie utgörs det empiriska materialet av de 

tolkningar och analyser som gjorts kring innebörden av förskolepedagogernas syn på blyga 

barn i förskolan, utifrån deras uppfattningar och tillika förhållningssätt samt stöd till blyga 

barn i verksamheten. Dessutom diskuteras val av metod, studiens slutsats presenteras och 

förslag på vidare studier ges. 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet av denna studie kring hur informanterna uppfattar blyga barn i verksamheten, 

framkommer å ena sidan en klar bild av hur det gestaltar sig samt vad blyghet innebär, men å 

andra sidan finns uppfattningar där blyghet även förstås som någonting mer komplext och 

svårtolkat. Vad ordet eller begreppet blyg betyder, och vem som därtill egentligen kan antas 

vara ett blygt barn är även någonting som lyfts upp. Sedermera menar flera av informanterna 

dels att blyghet uppenbarar sig vid särskilda situationer, varpå det även kan yttra sig på 

skiftande sätt, men dels att det finns situationer där det nödvändigtvis inte handlar om blyghet 

utan om avstånd eller ovilja, något som bekräftas i Dolks (2013) studie. En slutsats av detta är 

att blyghet i det första är ett svårdefinierat begrepp men likväl ett svårtolkat socialt fenomen 

som ses beroende av kontext, vilket därför försvårar uppfattningen om vilka barn och hur barn 

är blyga. Relaterat till Besics (2009) studie kan denna slutsats diskuteras mot bakgrund av hur 

en subjektiv bild styr uppfattningen kring företeelsen, i detta fall blyga barn i förskolan. 

Denna studies teoretiska referensram om symbolisk interaktionistiskt synsätt sammanfört 

med ett relationellt perspektiv (Trost & Levin, 2010; von Wright, 2001) indikerar just på en 

subjektiv, men även en relationell dimension kring förståelsen. Med hänsyn därtill visar det 

varierade resultatet på olika definitioner av såväl situationer, begrepp, skiftande synsätt som 

erfarenheter hos informanterna. I och med att de har talat om blyghet utifrån sig själva speglas 

det likaså subjektivt i deras berättelser, vilket anses viktigt att nämna. Av resultatet framträder 

därutöver en fundering kring att studiens samtliga frågeställningar, alltså pedagogernas 

uppfattningar, förhållningssätt och tillika tillämpade strategier i syfte att stötta blyga barn i 

verksamheten därför bör förstås mot bakgrund av deras egna tolkningar om blyghet. Dock 

visar resultatet på att deras föreställningar påverkas av varandra, där informanterna förvisso 
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lyfter fram accepterade normer kring blyga barn i avseende hur ett blygt barn är, samtidigt 

som dessa normer motsägs. Av utsagor framgår i det stora hela att uppfattningen om blyghet 

främst grundar sig i barns visade handling av att dra sig undan, tystna eller uppvisa en 

förlägenhet i situationer där de socialt exponeras, men varför är svårare att fastställa. Det 

beteendemässiga och situationsbundna överensstämmer med studier som lyfter fram blyghet 

såtillvida, vilket indikerar på att någonting väcker ett blygt beteende. Att beakta kring detta är 

även åldersfaktorn, där informanter pekar på att det i synnerhet är svårt att utläsa blyghet hos 

de allra yngsta förskolebarnen (jfr Coplan & Arbeau, 2008; Svirsky, Thulin & Öst, 2011; 

Gren Landell, 2014). Något som delvis motsägs i resultatet av denna studie är aspekten om en 

ärftlig samt kronisk blyghet, vilket kan ha att göra med att det är svårt att helt kunna se till de 

inre psykiska processerna hos barn. Istället förstås blyghet av det som visar sig i situationen, i 

den sociala interaktionen liksom i omgivningen. En slutsats är därtill i likhet med Zimbardo 

och Radl (1981) men även Havnesköld och Risholm Mothander (2009) att det är svårt att veta 

vad som är socialt inlärt och vad som är ärftligt, och förstås därför istället av kontexten. 

Resultatet kring informanternas förhållningssätt till blyga förskolebarn visar ett tydligt 

mönster på en medveten empatisk hållning med förståelse för barns position, men där bilden 

av ett socialt och självständigt barn även tillkännages. Här ifrågasätter informanter vissa 

normbilder och sociala förväntningar på barn i förskolan. Det genom en uttryckt önskan om 

att kunna göra mer för de blyga barnen, men där verksamhetens krav om resurser, tid samt 

genomförande inte tillåter detta, varpå de menar att blyga barn riskerar att bli osynliga. En 

annan framträdande aspekt är vikten av en öppenhet och lyhördhet, samt en nära trygg vuxen-

barnrelation, men där åldersnormer för vad barn förväntas klara av vid respektive ålder gör sig 

påmind, särskilt hos äldre barn inför skolstarten varför ett stöd avtar. Slutsatsen i likhet med 

Coplan och Arbeau (2008) är att ett empatiskt förhållningssätt likaväl är ett socialt mål. 

Kopplat till förskolepedagogernas tillämpade strategier i syfte att stötta blyga barn i 

verksamheten uppfattas det att en ökad uppmärksamhet samt kunskap om blyga och eller tysta 

barn behövs i största allmänhet. Det i och med att informanterna tydligt vittnar om att de barn, 

vilka uppfattas som blyga eller som överhuvudtaget tar mindre plats i verksamheten är de 

barn som på ett eller annat sätt lättare faller i skymundan. Däremot anses en ofta uppträdd 

blyghet i form av rädsla och oro som oroväckande, varför blyg i viss mån även är ett beteende 

som korrigeras, vilket Dolk (2013) också pekar på. Oavsett vilket innebär det här att barns 

olika tillvägasätt ställs i kontrast med varandra, och där barn i den vuxnes blick utmärker sig 

som det ena eller det andra beroende av sina ageranden. Detta bekräftas av Palla (2011) om att 

barns blyga eller tysta sätt socialt konstrueras till en identitet, och likväl bekräftar Williams 
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och Pramling Samuelsson (2000) att barns beteenden speglas av det bemötande de får. 

Slutsatsen av detta anses dock tvådelat, eftersom barns rätt att vara som de är villkoras under 

sociala normer, men barn vilka allt som ofta drar sig undan en social gemenskap riskerar att 

socialt exkluderas. Dock ligger kanske svaret närmare i att se till kvaliteten och i det som sker 

i relationerna samt hela den sociala omgivningen (Ahlberg, 2015; von Wright, 2001). Vidare 

pekar resultatet på att blyga barn stöttas beroende av hur de uppfattas, liksom hur situationen 

definieras och därmed även på grundval av pedagogernas förhållningssätt. Därtill framhåller 

informanter betydelsen av att vara observant och förstå de blyga barnen genom att se till sig 

själva och lära känna barnen som de unika individer de är, vilket tydligt ses i ett relationellt 

perspektiv (von Wright, 2001). Två oväntade resultat visar sig därmed både positivt och 

negativt. Det ena är i sak av någonting positivt kring uppfattningen om att blyghet eller 

snarare ett sätt hos barn att ha mer tillförsikt i sociala situationer, inte ha behovet av att ställa 

sig längst fram, prata mest och på beställning uppfattas som ett tecken på hög integritet. 

Det som däremot visar sig som en negativ följd av att inte vara observant och lyhörd för 

barns känslor och behov, och inte desto mindre lära känna barns unika sätt att vara framträder 

av vittnesmål om barn som har blivit utåtagerande. Studier tyder på att blyga barn som inte får 

gehör eller blir missuppfattade kan få med sig negativa erfarenheter från förskolan, och sker 

ofta när barns och vuxnas olika perspektiv krockar (jfr Zimbardo & Radl, 1981; Svirsky, 

Thulin & Öst, 2011; Gren Landell, 2014). En avslutande tanke kring denna diskussion är hur 

väl olikhet accepteras i förskolan, och i sak av att barns olika sätt inte bara välkomnas i tanken 

kring en god devis om likvärdighet. Utan det är även hur pedagoger faktiskt inges möjligheter 

att skapa varaktiga och trygga relationer i hela barngruppen. I denna studie är samtliga 

informanter tydliga med att alla barn de möter är unika individer med olika sätt att vara, men 

där verksamheten inte alltid tillåter den lilla extra omtanken. Hur får således blyga barn plats i 

förskolan, men framförallt; vem är ett blygt barn? (Ahlberg, 2015; von Wright, 2001). 

6.2 Metoddiskussion 

I denna studie intervjuades förskolepedagoger i fokusgrupper innefattade av både barnskötare 

och förskollärare, i och med att det inte sökts någon särskild profession eller yrkeskompetens 

som exempelvis förskollärarens. Istället har gruppens kollektiva yttranden och uppfattningar 

om de blyga barnen i verksamheten efterfrågats. Det med en strävan efter att deras olikheter 

som individer i form av tankar och idéer samt praktiska erfarenheter har kunnat komplettera 

varandra, något som har gett mig en mer autentisk bild av hur arbetslag gemensamt reflekterar 

i sin vardagliga praktik. Fördelen med fokusgruppsdiskussion som metod har varit just detta, 
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samt att det har ingett ett dynamiskt samtal genom en social interaktion och med flera 

intressanta perspektiv, vilket har återspeglats i resultatet. Gällande fokusgruppsdeltagarna har 

samtliga någon form av relation med varandra på det sätt att de åtminstone arbetar på samma 

förskola, som har kunnat skapa möjligheter men även vissa begränsningar. Detta genom att 

deltagare vilka relaterar till varandra kan infinna en trygghet i det, men att de samtidigt lättare 

påverkar varandra i sak av att individer har olika inbördes överordnade och underordnade 

roller i gruppen (Dahlin-Ivanoff, 2015, ss. 86-91). Däremot hade en observation kunnat 

förstärka studiens giltighet på det sätt att studiet av en social praktik stärks upp av flera 

integrerade metoder. Exempelvis hade observationer av förskolepedagogernas förhållningsätt 

till blyga barn i utvalda situationer som samlingar, barns fria lek eller måltider kunnat tillgå 

studien ett mer varierat material (Patel & Davidson, 2011, s. 107). Angående de tolkningar 

som gjorts, har min egen förförståelse i viss utsträckning kunnat påverka det resultat som 

presenterats och analyserats. I och med att vi applicerar vårt eget perspektiv på verkligheten är 

det inte helt säkert att någon annan hade tolkat resultatet på samma vis (Ödman, 2007, s. 124). 

6.3 Slutsats 

Allt som allt visar resultatet av denna studie kring innebörden av förskolepedagogernas syn på 

blyga barn i förskolan att deras uppfattningar spelar in för vilka strategier de tillämpar i syfte 

att stötta dessa barn i verksamheten. Förskolepedagogernas förhållningssätt visar sig även ha 

betydelse för hur de uppfattar och därmed stöttar blyga förskolebarn. Uppfattningar, 

förhållningssätt och tillika tillämpade stöd ses på det viset som sammanbundna då de relaterar 

till varandra. Blyghet hos barn kan uppfattas utifrån detta samt med hänsyn till en subjektiv 

dimension, men där den subjektiva förståelsen av blyghet även påverkas av och påverkar 

andras uppfattningar. Då blyghet är en känsla väcker det ett beteende, men kan därtill också 

vara ett sätt att uppfatta sig själv i sak av att vara blyg eller bli blyg. Den här studien pekar 

dock på det senare, det vill mena att blyghet inte utgör individen utan snarare är det någonting 

i omgivningen som uppväcker ett blygt tillvägasätt. På det här sättet förstås blyghet som ett 

relationellt och socialt fenomen, vilket blir synligt i vardagen när det ena ställs i motsats till 

det andra. I sak av att vara blyg handlar det i enlighet med denna studie ofta om hur någon 

annan definierar den blyge, vilket är beroende av hur vi agerar men där vi agerar beroende på 

hur vi uppfattas, det är i en växelverkan. Dessa är några av de aspekter som ytterligare 

komplicerar uppfattningen kring blyghet. Grundläggande är de vuxnas medvetenhet och 

lyhördhet för dessa barn i verksamheten, och i syfte att bygga varaktiga och trygga relationer i 

barngruppen krävs det att se till hela omgivningen i sig. 
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För att härmed återknyta till min allra första tanke, det grundläggande motivet och likväl 

problembeskrivning, lyftes vår tids paradigm samt därtill inbegripande samhällssyn fram med 

positiva värden om barn som aktiva, självständiga och socialt kompetenta. I och med att detta 

vanligen återspeglas i förskolan, där normerande diskurser framhäver vissa slags ideal skapas 

också villkor. Det har därför ansetts relevant att begrunda huruvida det i förskolan antas att 

blyga barn lever upp till egenskaper av att vara socialt kompetenta och kommunikativa. 

Studien har därmed haft som avsikt att undersöka meningen av några förskolepedagogers syn 

på blyga barn i förskolan mot bakgrund av detta, samt med målet att öka förståelsen för barns 

blyghet som ett relationellt och socialt fenomen utifrån pedagogernas upplevelser samt 

praktiska erfarenheter. Syftet anses härmed vara uppnått, men där mer efterforskning kring 

ämnet behövs. Det i och med att blyghet uppfattas, men är inte oberoende av någonting utan 

står i fokus kring de normer och värden som existerar i förskolan. En viktig slutsats är därmed 

att blyghet hos barn i förskolan inte enbart förstås genom att se företeelsen hos det enskilda 

barnet, utan bör även ses i relation till hela den sociala omgivningen och därtill dess kontext. 

6.4 Förslag på vidare studier 

På grund av uppsatsens omfång och förfogade tidsram har i första hand fokus legat på att öka 

min egen förståelse om blyghet hos förskolebarn som ett relationellt och socialt fenomen, och 

därför har andra intressanta perspektiv medvetet uteslutits. Ett exempel är genusperspektivet, 

där det hade varit särskilt intressant att undersöka vilka likheter och skillnader det finns kring 

förskolepedagogers uppfattningar av blyga flickor och pojkar i förskolan. Sedermera uppstår 

en vidare fundering kring den mångfacetterade förståelsen av blyghet, som förvisso skapar 

möjligheter på så vis att det inte låser fast idén vid några enkla eller enstaka förklaringar. 

Dock kan den mångdimensionella beskrivningen av begreppet medföra vissa konsekvenser. 

Eftersom det till synes redan kan vara svårt att ta fasta på som fenomen i vardagen, samt att 

blyghet beskrivs på flera sätt i litteraturen vilken ger flera synonyma förklaringar kopplat till 

andra diagnostiska företeelser som social oro och ängslan, social fobi, ångest med flera. Med 

den uppfattningen vittnar det här om att det behövs en tydligare redogörelse av blyghet som 

fenomen såväl som begreppslig definition, varför detta skulle vara värt att undersöka vidare. 
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8 BILAGOR 

8. 1 Intervjuguide 

Denna intervjuguide har använts som ett underlag vid fokusgruppsdiskussionerna vilken har 

utformats utifrån olika teman som täckt upp studiens frågeställningar. Såväl graden av 

standardisering och strukturering är relativt låg i och med att frågorna är öppna och inte har 

krävt fasta svarsalternativ, varför denna mer har fungerat som ett stöd i diskussionsgrupperna. 

Bakgrund: 

- Namn 

- Ålder 

- Hur länge har ni varit verksam inom förskolan? 

- Vilken/vilka utbildning/ar har ni? 

- När avslutade ni er senaste utbildning? 

- Vilka åldrar innefattar barnen på er avdelning? 

Tema 1 – Definitioner och beskrivningar av blyghet hos förskolebarn: 

- Hur är ett blygt barn för dig/er? 

- Vad anser ni att det innebär att vara ett blygt barn i förskolan? 

- Vilka för- och nackdelar anser ni att det finns med att vara blyg? 

- Är blyghet ett problem och i sådana fall för vem? 

Tema 2 – Förhållningssätt till blyga förskolebarn: 

- Vilket värde ser ni i att barn utvecklar sin sociala kompetens och kommunikativa 

förmåga i förskolan? 

- Skulle ni kunna ge exempel på situationer i verksamheten där ni upplever att blyghet 

hos det enskilda barnet skapar svårigheter och hur ni då agerar? 

- Skulle ni kunna ge exempel på situationer i verksamheten där ni upplever att blyghet 

hos det enskilda barnet skapar möjligheter? 

- Hur upplever ni att blyga barn fungerar vid pedagogstyrda aktiviteter som exempelvis 

samlingar, måltider, på- och avklädning? 

- Hur upplever ni att blyga barn fungerar i den fria leken? - i relationen till er vuxna? - i 

relation till andra barn - i kamratrelationer? 

Tema 3 – Strategier i syfte av att stötta blyga barn i verksamheten: 

- Har ni något särskilt tankesätt då nya gruppkonstellationer skapas? – hur ser detta ut? 

- På vilket sätt skulle ett eventuellt stöd för blyga barn i förskolan kunna utformas? 

- Om ni fick drömma fritt och bortom tid- och resursbrister i verksamheten, vad skulle 

ni i sådana önska att det gjordes för de blyga barnens skull? 

- Vilka bakomliggande orsaker föreligger barns blyghet tror ni? 

Övrigt: 

- Är det någonting annat som ni skulle vilja tillägga? 



43 

 

Appendix 1 – Brev till enhets- verksamhetschef 

Stockholm 2016-10-10 

Förfrågan om deltagande i fokusgruppsdiskussion 

Jag är en student som läser sista terminen på förskollärarprogrammet med interkulturell profil 

vid Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande. Inom ramen för mitt 

examensarbete avser jag genomföra en mindre studie som behandlar förskolepersonalens syn 

på blyga barn i förskolan. 

Syftet med studien är att ur förskollärares och barnskötares perspektiv undersöka gällande 

uppfattningar om blyga barn i verksamheten, samt analysera olika förhållningssätt till blyga 

barn i relation till förväntningar på barns sociala kompetens och kommunikativa förmåga. Ett 

mål är därmed att vinna kunskap om samt ökad förståelse kring blyga förskolebarns 

förutsättningar och behov utifrån förskolepersonalens egna upplevelser och erfarenheter. 

Jag kontaktar nu dig med anledning av att jag söker deltagare i form av arbetslag innefattade 

av förskollärare och barnskötare till fokusgruppsdiskussioner, en form av gruppintervju. 

Tanken är att de genom diskussionen ska ges möjlighet att tillsammans problematisera, utbyta 

tankar och reflektera kring det givna temat. För detta ber jag även om Ert samtycke och Ditt 

tillstånd att genomföra gruppdiskussionerna på någon eller några förskolor på din enhet. 

Fokusgruppsdiskussionerna kommer att spelas in med diktafon och tar en timme. I min studie 

följer jag de forskningsetiska riktlinjerna som innebär att allt insamlat material behandlas med 

sekretess. Med detta försäkrar jag er om min tystnadsplikt och er anonymitet, det vill säga att 

förskolans namn samt deltagarnas identitet inte avslöjas. Deltagandet är frivilligt och kan när 

som helst avbrytas, även efter påbörjad datainsamling, och då kommer allt material som 

denna/dessa personer delgivit mig att på en gång raderas. Insamlat material kommer enbart 

användas i ändamål för studiens syfte, som efter godkänt resultat samt publicering i 

publikationsdatabasen DiVA kommer att förstöras. 

Om ni har övriga frågor eller funderingar tveka inte att kontakta mig eller min handledare. 

                 Jag hoppas på er medverkan! 
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Appendix 2 – Samtyckesbrev till förskolepersonal 

Stockholm 2016-10-10 

Hej! 

Jag är en student som läser sista terminen på förskollärarprogrammet med interkulturell profil 

vid Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande. Inom ramen för mitt 

examensarbete avser jag genomföra en mindre studie som behandlar förskolepersonalens syn 

på blyga barn i förskolan. 

Syftet med studien är att ur förskollärares och barnskötares perspektiv undersöka gällande 

uppfattningar om blyga barn i verksamheten, samt analysera olika förhållningssätt till blyga 

barn i relation till förväntningar på barns sociala kompetens och kommunikativa förmåga. Ett 

mål är därmed att vinna kunskap om samt ökad förståelse kring blyga förskolebarns 

förutsättningar och behov utifrån förskolepersonalens egna upplevelser och erfarenheter. 

Jag kontaktar er med anledning av att jag söker deltagare i form av arbetslag innefattade av 

förskollärare och barnskötare till fokusgruppsdiskussioner, en form av gruppintervju. Tanken 

är att ni genom diskussionen ska ges möjlighet att tillsammans problematisera, utbyta tankar 

och reflektera kring det givna temat. Din eventuella medverkan är ett viktigt bidrag, och om 

du är intresserad av att delta i studien ber jag härmed om Ditt samtycke (se bifogat formulär). 

Fokusgruppsdiskussionerna kommer att spelas in med diktafon och tar en timme. I min studie 

följer jag de forskningsetiska riktlinjerna som innebär att allt insamlat material behandlas med 

sekretess. Med detta försäkrar jag er om min tystnadsplikt och er anonymitet, det vill säga att 

förskolans namn samt deltagarnas identitet inte avslöjas. Deltagandet är frivilligt och kan när 

som helst avbrytas, även efter påbörjad datainsamling, och då kommer allt material som Ni 

delgivit mig att på en gång raderas. Insamlat material kommer enbart användas i ändamål för 

studiens syfte, som efter godkänt resultat samt publicering i publikationsdatabasen DiVA 

kommer att förstöras. 

Om ni har övriga frågor eller funderingar tveka inte att kontakta mig eller min handledare. 

                 Jag hoppas på er medverkan! 
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Kontaktuppgifter till mig: 

Melina Koski 

[Telefonnummer] 

Mail: melina01.koski@student.sh.se 

Kontaktuppgifter till min handledare: 

Thomas Backlund 

Södertörns Högskola 

Institutionen för kultur och lärande 

141 89 Huddinge 

Mail: thomas.backlund@sh.se    

 

Med vänlig hälsning 

Melina 
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Formulär för samtycke till deltagande i studien 

Ja, jag samtycker till att delta i studien. 

Namn: ........................................................................................................................  

Namnunderskrift: ......................................................................................................  

Formuläret återlämnas till mig senast innan påbörjad fokusgruppsdiskussion. Det går alltså bra att 

lämna detta formulär samma dag vi ses inför ert deltagande i diskussionen. Hör gärna av er om ni har 

övriga funderingar eller önskar mer information. 


