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Abstract 

Pedagogue’s approach to the definition of shyness and shy children 

The aim of the study is to investigate the pedagogue’s approach and the definition of shyness 

and shy children, how their approach could affect the children’s learning and development. 

The study analyzes how the pedagogue’s meets the children and how they are applied to 

improve the children’s learning and development.  

The theoretical perspective of the study is based on Daniel Stern’s Developmental 

psychology. The methods used in the study was observing children in group and qualitative 

methods with interviews of the pedagogues.  

The result indicates that the pedagogues has some awareness about the definition of shyness 

and the shy children. It has to be a bigger awareness about what signals you tend to give the 

children even though you do not have that in mind.   

The pedagogue’s had good working strategies and approached the work the same way. They 

also insisted about working with children in smaller groups and worked on trying to prevent 

children from having low self-esteem.  
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1. Inledning 

I förskolan idag har vi styrdokument att förhålla oss till med mål som verksamheten ska sträva 

emot. I förskolans läroplan står det bland annat att förskolan ska anpassa verksamheten så att 

den tillgodoser varje barn utifrån deras individuella behov och förutsättningar (Lpfö98, 

2010/16, s.14). Detta är något som kan vara svårt att uppnå i praktiken. 

Utifrån tidigare erfarenheter, när jag har arbetat på förskolor, har jag upplevt att alla barn inte 

får sina behov tillgodosedda utifrån deras enskilda förutsättningar och behov. Det finns vissa 

barn som är mer utåtriktade samtidigt som det finns andra barn som hamnar i bakgrunden, 

vilket kan leda till att deras möjligheter till utveckling och lärande begränsas eftersom de inte 

får rätt förutsättningar att hitta sitt eget uttryckssätt. Det kan också vara så att pedagoger inte 

reflekterar över att vissa barn får mer bekräftelse än andra.  

 

En del pedagoger har jag tidigare hört benämna barn som inte är utåtriktade som ”blyga”.  Jag 

har också hört vuxna säga till de som uppfattas som blyga att de ska ta mer plats och prata 

mer. Detta är något som kan skapa en osäkerhet hos de barnen och leda till att de upplever att 

de behöver förändra sig själva för att passa in och att det inte är accepterat hur de är som 

personer eller hur de väljer att uttrycka sig i relation till andra människor. Detta skapade ett 

intresse att undersöka pedagogers förhållningssätt och hur pedagoger använder sig av 

begreppet blyghet och hur pedagogerna bemöter de blyga barnen. 

Barn i förskolan har vuxna omkring sig som i stor utsträckning kan påverka dem och de 

vuxna signalerar utåt vilka värderingar som finns och hur man utifrån dem ska bete sig eller 

förväntas att vara. Denna studie ger mig möjlighet att undersöka pedagogernas 

förhållningssätt till begreppet blyghet och ger pedagogerna möjlighet att reflektera kring deras 

eget förhållningssätt. Vidare ger denna undersökning mig möjlighet att få syn på 

pedagogernas metoder för att bemöta blyga barn i verksamheten samt för att främja deras 

lärande och utveckling. Det kan också skapa reflektioner kring hur pedagogernas egna 

tolkningar kan utveckla deras verksamhet och hur de kan arbeta för att få med alla barn i 

verksamheten utifrån barnens egna förutsättningar och behov.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagogernas förhållningssätt kring begreppet blyghet 

kan påverka deras bemötande av blyga barn i verksamheten. Studien undersöker även hur 

pedagogernas bemötande främjar blyga barn i deras lärande och utveckling. Det kan även 

bidra till en större medvetenhet hos pedagogerna kring deras arbetssätt och hur de bemöter 

barn på olika sätt. Samtidigt kan studien ge en ökad förståelse för barnet som individ och 

belysa om förändringar behöver ske i verksamheten för att främja de barn som uppfattas som 

blyga i deras lärande och utveckling.  

De frågeställningar jag kommer att använda mig av i min studie är följande: 

-Vilket förhållningssätt har pedagoger till begreppet blyghet?  

-Vilka metoder använder sig pedagogerna av för att bemöta blyga barn i verksamheten samt 

för att främja deras utveckling och lärande?  

1.2 Definition av blyghet 

Socialstyrelsen skriver i sin rapport Blyga och ängsliga barn om blyghet som ett 

personlighetsdrag som man föds med och kan förklaras som ett temperament. Det kan 

kännetecknas av att man är tillbakadragen eller tystlåten i situationer med främmande 

människor (Socialstyrelsen, 2010, s.11). Även Svirsky och Thulin beskriver att begreppet 

blyghet är när någon är socialt ängslig, tillbakadragen och tystlåten (Svirsky & Thulin, 2011, 

s.15). Det är ungefär 40–50 procent som beskriver sig själva som blyga och det kan variera i 

vilka situationer man känner sig blyg i och på vilket sätt det påverkar individen i livet 

(Socialstyrelsen, 2010, s.11).  

Trots att många människor beskriver sig själva som blyga är det inte alla som känner en 

märkbar påverkan i vardagen av sin blyghet. Samtidigt kan blyghet leda till en negativ 

påverkan genom att en del människor undviker sociala aktiviteter och att sociala situationer 

blir ångestladdade, vilket leder till att vardagliga sysslor i sociala situationer försvåras 

(Zimbardo & Radl,1982, s.14, Svirsky & Thulin, 2011, s.16). 

 

Det finns också de personer som upplever att blyghet är något positivt. De betraktar det som  

något värdefullt när de är eftertänksamma och observerar situationer. De tar tid på sig och 

innan de tar beslut och agerar i situationer som sker (Zimbardo, 1977, s. 29)   
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Den definition av blyghet jag har valt att använda i min studie är de barn som uppfattas som 

tillbakadragna och tystlåtna. Jag vill undersöka på vilket sätt pedagoger förhåller sig till 

begreppet blyghet och vilka metoder de använder sig av för att främja de blyga barnen i deras 

utveckling och lärande. Det är också intressent att belysa på vilket sätt kan man arbeta 

förebyggande med dessa barn för att de inte ska begränsas av sin blyghet i livet och i deras 

vardagssituationer.  

1.3 Teoretiskt perspektiv  

1.3.1 Daniel Sterns Intersubjektivitetsteori 

Daniel Stern är en psykoanalytiker och spädbarnsforskare inom utvecklingspsykologin och 

visar i sin forskning med observationer av spädbarn och reflektioner kring deras inre liv. Stern 

konstaterar att barn redan vid födseln har en uppfattning och en viss medvetenhet om känslan 

av ”ett själv” (Brodin & Hylander, 2012, s.20). Begreppet självet är något som används inom 

utvecklingspsykologin och anses vara ett viktigt begrepp i barns utveckling.  Definitionen av 

begreppet själv kan beskrivas på olika sätt och en aspekt är beskrivningen av hur individen 

upplever känslan av själv/självet som en subjektiv upplevelse. I den beskrivningen är självet 

som en mittpunkt eller kärna av den egna individens förmågor, beteenden samt integration 

med andra (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s.91). 

Stern beskriver att upplevelsen av sig själv utvecklas genom samspel och bekräftelse med 

andra som bidrar till en tydlighet att skilja på sig själv och andra. Barnets uppfattning av sig 

själv grundas under barnets första fyra levnadsår. Nya upplevelser av självet bygger på 

tidigare erfarenheter och det växlas parallellt i individens egna utveckling mellan tidigare och 

nya erfarenheter om hur individen relaterar till sig själv och andra personer (Brodin & 

Hylander, 1997, s.22–23). 

Det interpersonella perspektivet innebär att individen utvecklas i samband med de olika 

situationer och sammanhang som barnet får erfara och befinna sig i samt de omgivande 

relationer som finns runt omkring barnet från födseln (Havnesköld & Risholm Mothander, 

2009, s.14–15).  

En viktig aspekt i Sterns forskning är att han anser att människan inte utvecklas i olika faser 

utan att de olika självuppfattningarna och individens tidigare erfarenheter kompletterar 

varandra i början av livet och fortsatt under livets gång, det ena utesluter alltså inte det andra 

(Brodin & Hylander,1997, s.26). 
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Jag har valt Sterns intersubjektivitetsteori då jag anser att det kan finnas ett samband med 

blyghet. Detta kan visas utifrån hur barnet uppfattar sig själv vilket är något som kan yttra sig 

på olika sätt. Barnets uppfattning om sig själv påverkar barnets självkänsla och hur barnet 

interagerar med andra människor och om barnet känner trygghet till att göra det. Det är något 

som även visar vikten av ett bekräftande samspel med andra.  

 

2. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som kopplas till mitt valda 

forskningsområde. 

Coplan, Prakash, O´Neil och Armer undersöker i sin studie skillnaden mellan blyghet och 

socialt ointresse och resultaten tyder på vikten av att inte sammanfoga dessa egenskaper utan 

att man bör skilja dessa egenskaper åt. I studien fann de att pedagoger upplever att blyga barn 

inte är lika framåt socialt och uppfattas som tillbakadragna samt att blyghet är något som 

märks och upplevs som problematiskt för barnet i förskolan (Coplan, Prakash, O´Neil, & 

Armer, 2004, s.244, 250). 

Zimbardo och Radl visar även de att pedagoger beskriver de blyga barnen som osjälvständiga, 

att de ofta har färre vänner och helst inte umgås och leker tillsammans med de andra barnen 

utan hellre tittar på. Det framgick även att pedagogerna ofta känner igen de blyga barnen 

(Zimbardo & Radl, 1982, s.97). 

Coplan och Weeks lyfter fram i sin studie vilka sociala och emotionella problem blyghet kan 

orsaka och att vardagsspråket tränas i sociala situationer. Det finns därför en risk att blyga 

barn inte utvecklas i samma utsträckning som sina kamrater om de inte interagerar med dem. 

Det framkommer att det finns en viss skillnad hos blyga och icke-blyga barns språkkunskaper. 

Studien visar att barnets sociala relationer kan underlättas om barnet har den språkliga 

kompetensen som sina jämnåriga kamrater (Coplan & Weeks, 2009, s.248–249).  

Dock visar tidigare forskning också att det inte alltid är tydligt vad begreppet blyghet innebär 

då det kan definieras på ett flertal olika sätt. Det märks inte heller alltid om ett barn är blygt 

eller inte. Barn kan uppfatta sig själva som blyga men inte visa det (Spooner, Evans & Santos, 

2005, s.440). 
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Det framkommer i den tidigare forskningen att det finns en koppling mellan pedagogernas 

uppfattning och hur barn agerar. Om barn uppfattas som osociala av vuxna kan de agera 

därefter genom att inte integrera eller skapa sociala relationer med andra barn (Coplan, 

Prakash, O´Neil, & Armer, 2004, s.250). 

Det finns även samband mellan barn som är blyga och barn som har dålig självkänsla, då 

blyga personer ofta har en ökad medvetenhet om omgivningens uppfattning om dem och att 

de i många fall är självkritiska i relation till sig själva och andra (Zimbardo & Radl, 1982, 

s.11). Barn som är blyga utan att det märks kan det finnas en risk att deras självkänsla sänks 

ytterligare och därmed får mindre stöd i sitt lärande eftersom de inte blir bekräftade utifrån 

deras behov. Dessa barn kan uppleva det som negativt att de känner sig blyga men inte får det 

bekräftat eller inte uppfattas som blyga av omgivningen (Spooner, Evans & Santos, 2005, 

s.442–443). 

Forskning visar att det finns de personer som ser det som positivt att vara blyg utifrån att de är 

i bakgrunden, observerar situationer som sker i första hand och är eftertänksamma innan de 

själva agerar (Zimbardo, 1977, s.29). 

Williams och Pramling Samuelsson (2000) genomförde en studie om kommunikation i en 

barngrupp och då delades barnen in i olika grupper utifrån likheter exempelvis en grupp med 

de aktiva barnen och en grupp med de tysta barnen. Det visade sig att hur gruppen organiseras 

har stor betydelse eftersom att barnens utveckling och lärande begränsades i dessa 

grupperingar.  

 

De tysta barnen fick möjlighet till att ta större utrymme men valde att inte göra det vilket kan 

bero på att de inte har erfarenhet av att göra det i andra grupporganiseringar. Barnen 

främjades inte av att vara i en grupp som grundades i likheter. Det visade sig att barnen i 

gruppen med de tysta barnen inte heller fick stöd från varandra eller den medverkande 

pedagogen i lika stor utsträckning som de hade fått om gruppen hade varit mer varierande 

(Williams & Pramling Samuelsson, 2000, s.248).  
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3. Material och metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för val av datainsamlingsmetoderna som är intervjuer 

och observationer. Vidare kommer jag ta upp urval och material, genomförande, aspekter av 

validitet och reliabilitet samt etiska överväganden i processen. 

 

3.1 Intervjuer  

En av de datainsamlingsmetoder som används i studien är intervjuer då jag vill utgå från 

pedagogerna och deras förhållningssätt till begreppet blyghet. Den intervjumetod jag har valt 

är en kvalitativ sådan som görs med fokus på att undersöka och försöka förstå människors 

olika handlingsmönster. Det skapar en insikt gällande vilket sätt människor reagerar och beter 

sig på (Trost, 2010, s.32–33).  

När intervjuer genomförs finns det olika sätt att dokumentera intervjun för senare analys. Ett 

sätt att dokumentera en intervju är att intervjuaren skriver ner det som sägs i punktform och 

det som intervjuaren själv minns från intervjutillfället. Dock kan det leda till en begränsning 

eftersom det kan vara svårt att minnas viktiga aspekter av det som sägs eller att intervjun 

behöver pausas och avbrytas om intervjuaren behöver tid på sig att anteckna det som sägs 

med penna och papper. När en intervju pågår under en längre tid och det tas upp flera olika 

aspekter i svaren kan det också vara svårt att veta vad det är som bör antecknas och inte. 

Därav kan det vara bra att ha god erfarenhet av att intervjua sedan tidigare. Det kan även 

uppfattas som distraherande för den personen som blir intervjuad när intervjuaren antecknar 

det som sägs (Kvale & Brinkmann, 2009, s.195).  

Den metod jag valde för att registrera intervjuerna var att spela in intervjun med 

röstinspelning på min mobiltelefon. Detta är ett av de vanligaste sätten att använda sig av 

eftersom det ger den som intervjuar möjlighet att fokusera på det som sägs, notera pauser, 

tonfall och dylikt (Kvale & Brinkman, 2009, s.194). Något som Kvale och Brinkmann nämner 

är att det är viktigt att intervjun genomförs utan störande bakgrundsljud och att man är säker 

på att intervjun spelas in (2009, s.195). Detta hade jag i åtanke och jag provade mig fram med 

röstinspelningen innan intervjuerna skulle genomföras för att undvika att det samtalet inte 

kunde höras tydligt eller missades att spelas in.  Intervjuerna genomfördes även i ett lugnt rum 

för att undvika att bli störd av diverse bakgrundsljud.  
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3.2 Observationer 

I studien valde jag att komplettera intervjuerna med observationer för att se hur pedagogernas 

förhållningssätt till begreppet blyghet visar sig i praktiken. Det kan visa sig vara skillnader i 

relation till deras svar på intervjuerna. När man talar om observationer som metod ingår det 

en strävan att närma sig andras perspektiv genom att befinna sig på den platsen forskaren har 

valt att undersöka (Lalander, 2011, s.83). Det leder till att forskaren konkret kan observera 

och undersöka situationer som sker i den rätta miljön som forskaren har valt som 

undersökningsmiljö.  

Under observationerna hade jag inget observationsschema utan valde att använda mig av 

ostrukturerad observation för att finna flera variationer av situationer som hör ihop till mitt 

forskningsområde. Patel och Davison menar att en ostrukturerad observationsmetod kräver att 

forskaren är insatt teoretiskt såväl som empiriskt i det valda problemområdet (Patel & 

Davidson, 2011, s.97). 

Det kan hända att forskaren påverkar observationen genom att vara aktiv och deltagande i 

observationstillfällena. Därav valde jag att vara icke-deltagande och agerade passivt genom 

att inte interagera med barnen när undersökningen genomfördes. Detta för att påverka så lite 

som möjligt och låta situationerna ske på ett naturligt sätt (Patel & Davison, 2011, s.95). 

Därmed valde jag även att registrera observationerna med papper och penna och inte med 

videofilm då barnen kan påverkas och agera onaturligt om de märker att de blir filmade. Det 

kan vara en nackdel att endast välja att anteckna observationer för hand då man kan missa 

viktiga delar av de händelser som sker i ett sammanhang. Dock anser jag att det är lättare att 

anteckna en observation än en intervju då det är mer konkret och enklare att komma ihåg 

observationen oavsett om man kortar ned anteckningen av observationen och skriver den i 

punktform eller mer tydligt och detaljerat. Intervjuer är mer omfattande och blir ett större 

omfång att minnas. 

 

3.3 Urval och material 

Datainsamlingen skedde på en kommunal förskola i en storstad i Sverige. Jag har valt att 

benämna förskolan med namnet Rymden. Det är ett påhittat namn och det är inte det 

förskolan heter i verkligheten. De som intervjuades var 6 pedagoger som arbetade på 

förskolan Rymden. Pedagogerna arbetade på förskolans två storbarnsavdelningar med totalt 
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36 barn i åldern 4–6 år. Eftersom datainsamlingen skedde på en specifik förskola är studien en 

fallstudie (Kvale & Brinkman, 2009, s.160). 

För att få ett större urval hade jag kunnat intervjua personal på flera förskolor och i olika 

områden men valde att göra det på en och samma förskola för att jag ville fokusera på hur 

pedagogerna på just förskolan Rymden förhåller sig till begreppet blyghet och arbetar för att 

varje barn ska få möjlighet att främjas i sitt lärande och utveckling.  

 

Varje pedagog intervjuades i ungefär 45 minuter och intervjuerna genomfördes på förskolan i 

ett lugnt rum avskilt från avdelningen. Dock genomfördes intervjuerna under arbetstid vilket 

kan påverka hur pedagogerna upplever intervjusituationen, trots att intervjuerna var bestämda 

och planerade kan vetskapen om att man går ifrån barngruppen och inte finns tillgänglig 

upplevas som negativ.  

Transkriberingen av det insamlade intervjumaterialet var tidskrävande och tog ungefär 14 

timmar. 

Observationerna genomfördes under två förmiddagar på förskolan Rymden. Det var under 

samling samt fri lek och bestod av cirka 8 timmars observation. Till en början övervägde jag 

att endast ha intervjuer som datainsamlingsmetod men valde senare att kombinera både 

intervju och observationer. Detta medför till ett bredare urval som kan anslutas till vissa delar 

av de svar som angavs under intervjuerna. Eftersom tiden för att genomföra undersökningen 

är begränsad valde jag att endast genomföra observationer under två dagar. Några av de 

händelser som antecknades under observation kommer att analyseras i samband med 

intervjusvaren för att koppla det till mina frågeställningar om blyghet. 

3.4 Genomförande  

I början av studien kontaktade jag förskolan och berättade om mitt val av forskningsområde, 

mitt syfte med studien och dess frågeställningar. Detta gjorde jag tidigt i processen om jag 

skulle behöva kontakta andra förskolor i brist på deltagare. Dock var pedagogerna positivt 

inställda till mitt forskningsområde och via mailkontakt bokade vi tid för intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes i ett lugnt rum på förskolan avskilt från avdelningen för att inte bli 

avbrutna eller bli störda av ljud i bakgrunden.  När pedagogerna gav samtycke till deltagande 

i studien skickades även en samtyckesblankett via pedagogerna till vårdnadshavarna. När jag 

hade fått vårdnadshavarnas samtycke bestämdes även tid för observation.  
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Observationerna genomfördes under två förmiddagar på förskolan Rymden. De genomfördes 

med barn från de två storbarnsavdelningarna. Avdelningarna har ett gott samarbete då de i 

stor utsträckning arbetar tillsammans och de var gemensamt på en av avdelningarna när jag 

skulle genomföra observationerna. Därav behövde jag inte springa emellan avdelningarna 

utan kunde fokusera på att vara närvarande på en plats.  

Efter intervjuerna genomfördes påbörjades transkribering av intervjuerna till text på dator. 

Observationsanteckningarna transkriberades även de till datorn. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Som forskare är det viktigt att tänka på studiens validitet och reliabilitet som innebär att det 

insamlade materialet är tillförlitligt och sanningsenligt. Eftersom denna studie är en kvalitativ 

studie riktas validiteten till val av urval, vad som uteslutits under forskningsprocessen (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s.295). Intervjuaren tolkar de svar som ges under intervjun i samband 

med tonfall, gester, mimik som kan göra att resultatet kan färgas av intervjuarens egna 

värderingar (Kvale & Brinkmann, 2009, s.46). Därmed är det av betydelse att forskaren är 

medveten om sin egen roll under intervju och observationer för att sträva efter att vara så 

objektiv som möjligt. Det krävs också att forskaren är medveten om sin roll under 

observationerna för att veta hur utfallet kan påverkas av sitt eget deltagande eller icke-

deltagande.  

3.6 Etiska överväganden  

Innan man genomför en studie är det viktigt att alla som deltar är medvetna om vad som 

förväntas av dem och att de ger sitt samtycke till att delta i undersökningen. De ska också 

känna sig bekväma med att kunna avbryta sitt deltagande om de ändrar sig och inte längre 

känner sig positivt inställda till att delta i undersökningen. Det krävs alltså att man som 

forskare skapar en tillit till deltagarna i undersökningen och det ska finnas en öppen 

kommunikation där deltagaren har möjlighet att påpeka med synpunkter om vad hen känner 

sig bekväm med. Om undersökningen innehåller observationer, intervjuer etc. med barn under 

15 år krävs det samtycke från vårdnadshavarna (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Eftersom min studie utgår från pedagogernas förhållningssätt till begreppet blyghet valde jag 

att kombinera intervjuer med observationer och fick be om samtycke från både pedagoger och 

vårdnadshavare. I samtyckesblanketten till vårdnadshavarna beskrev jag de etiska 

övervägandena om att föräldrarna kunde avbryta sitt barns medverkan i studien om de skulle 
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ändra sig. De fick även kontaktuppgifter för att ha möjlighet till att kontakta mig om de hade 

några synpunkter eller funderingar om studien. Till pedagogerna var jag noga med att förklara 

syftet med min undersökning, mina förväntningar, hantering av material både skriftligt via 

mail och muntligt när intervjun skulle ske. En annan viktig aspekt när det gäller deltagare är 

att hantering av personer, platser och lämnade uppgifter inte lämnas ut eller kan identifieras 

av utomstående. Dessa uppgifter ska alltså behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002). I 

min studie har jag ändrat namn på förskolan och använt mig av ett namn som är påhittat och 

därmed är förskolan anonym. Jag har inte heller använt mig av namn på varken personal eller 

barn i studien som det informerades om i samtyckesblanketten. Jag informerade också att jag 

skulle observera vid två tillfällen och inte använda mig av videofilmning utan anteckna 

observationerna med papper och penna. Om barnen hade filmats hade föräldrarna möjligen 

haft en annan inställning till deras barns delaktighet i studien. Det insamlade materialet har 

jag förvarat så att endast jag som forskare har tillgång till det under studiens gång och 

utomstående inte har någon behörighet till det. 

4 Resultat och analys 

I detta avsnitt är resultat och analysdelen uppdelad utifrån frågeställningarna med två 

huvudavsnitt. Vidare är dessa avsnitt uppdelade i underrubriker. De presenteras med citat och 

referat från pedagogernas svar från intervjuarna samt vissa utdrag från observationstillfällena. 

För att behålla anonymiteten kommer de intervjuade benämnas som pedagog 1–6.  

4.1 Vilket förhållningssätt har pedagoger till begreppet blyghet?  

4.1.1 Innebörden av begreppet blyghet och hur det används 

 

Pedagogerna hade en likartad syn på vad begreppet blyghet innebär för dem. Flera av 

pedagogerna benämnde att blyghet är när någon håller sig i bakgrunden, inte är social och inte 

känner sig bekväm med att vara i centrum. Blyghet beskrevs även som när någon tänker efter 

innan personen agerar vilket också är något Zimbardo lyfter i sin studie (Zimbardo, 1977, 

s.30).  

Pedagog 1 beskriver blyghet på följande sätt: 

-Att man inte tar för sig så som många andra personer gör. Man är en sån som inte pratar 

och går på men man har oftast lika mycket bra saker inom sig men man skickar inte ut det till 

allt och alla.   
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Det kan visa sig att även om man uppfattas som blyg kan det istället handla om ett ointresse 

att dela med sig av sig själv till andra snarare än att man är blyg (Coplan, Prakash, O´Neil, & 

Armer, 2004, s.244, 250). Samtidigt talar Pedagog 3 om blyghet som: 

 

-När folk, eller barn i det här sammanhanget, inte vill säga ett ord, vill inte synas eller höras. 

 

Pedagog 3 talar om vilja i en större bemärkelse, då handlar det inte längre om socialt ointresse 

när man kan välja om man vill vara social eller är socialt ointresserad.  Blyghet anser jag inte 

är ett val på det sättet eftersom det istället kan handla om en osäkerhet från barnets sida än att 

barnet gör ett val att inte tala. Forskare har delade meningar om vad blyghet beror på, en del 

forskare anser att det är medfött, medan andra forskare anser att det är socialt konstruerat eller 

tyder på miljön som en bidragande faktor till att barn inte har fått tillräcklig stimulans i 

sociala erfarenheter med andra (Zimbardo, 1977, s.48). 

 

Alla pedagoger hade en tolkning av begreppet blyghet och vad det innebär för dem som till 

stor del var lika varandras tolkningar. Men till frågan om de använder sig av begreppet 

blyghet själva fick jag inget självklart svar om de använder sig av begreppet eller inte. Efter 

en stunds fundering från varje pedagog talade flera av dem om att de kanske använder sig av 

begreppet blyghet för att beskriva ett barn till en ny kollega men inte använder sig av 

begreppet med barnen. 

Pedagog 4 beskriver begreppet på följande sätt: 

-Om det kommer en ny kollega eller man börjar på ett nytt jobb så kan man ofta säga att ett 

finns ett eller flera blyga barn eller får höra det om barnen där man ska jobba... vilket är 

ganska konstigt egentligen, man får ju en idé om hur barnet är som i det fallet kan vara 

negativ. På sättet det betonas och hur man säger det… 

 

Om man är blyg kan det finnas ett samband mellan att man också lider av dålig självkänsla på 

grund av att man är så pass medveten om omgivningen och deras uppfattning om en själv 

(Zimbardo & Radl, 1982, s.11). Det är skillnad på om man som vuxen och pedagog har en 

dialog med barnet om hur barnet upplever sig själv eller om barnet skulle beskriva sig själv 

som blyg. Det är viktigt att bekräfta de barnen som upplever sig själva som blyga (Spooner, 

Evans & Santos, 2005, s.456). Dock kan man göra det i andra termer än att använda begreppet 

blyg eftersom det kan bli problematiskt om man pratar om barnet och inte med barnet. Det 
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leder istället till att man sätter etiketter på barnet och även om det till en början är av 

välmening kan det få negativa följder att barnet blir som det förväntas vara (Socialstyrelsen, 

2010, s.31, Svirksky & Thulin, 2011 s.46).  

I förskolans läroplan nämns det att verksamheten ska främja barnets identitetsskapande och 

att barnet ska känna en tilltro till sin egen förmåga samt känslan av sitt egenvärde (Lpfö98, 

2010/16, s.9). Om det blyga barnet upplever en otrygghet och har en låg självkänsla kan det 

leda till att barnet undviker att finna en inre styrka för att våga ta för sig som i sin tur påverkar 

barnets lärande. Det kan också få negativa konsekvenser om barnet känner sig osäker och inte 

känner att den har möjlighet att vara delaktig i de sociala situationer som sker.  

Pedagog 6 säger: 

-Begreppet blyg tycker jag att man ska använda så lite som möjligt när det handlar om barn, 

även om jag ser det som något positivt så är det ett så laddat ord. Man kan ju istället säga att 

till exempel ett barn behöver lite extra tid i nya situationer.  

Precis som pedagog 6 nämner kan man tala om och använda sig av begreppet blyghet på olika 

sätt. Man kan sträva efter att bekräfta om barnet exempelvis är nervös eller behöver ta sin 

egen tid på sig innan barnet agerar i vissa situationer. Annars finns risken att barnet istället 

lever upp till andras förväntningar och agerar utifrån vad andra tänker om en och vad andra 

signalerar hur man ska vara. Det kan också leda till att barnet agerar annorlunda än vad barnet 

själv vill och är mer social än vad barnet känner sig bekväm med.  

 

4.1.2 De blyga barnen i barngruppen 

 

De barn som anses vara blyga i en barngrupp är i de flesta fall något som pedagogerna är 

medvetna om. De blyga barnen är ofta igenkända av de vuxna (Zimbardo & Radl, 1982, s.97). 

Pedagog 2:  -Dom barnen håller sig för sig själv, dom är inte lika out-going. 

Forskningen visar att barn kan börja bete sig utifrån omgivningens förväntningar om dem. Det 

kan visa sig om pedagogen signalerar att barnen ofta håller sig för sig själv, då kan det vara så 

att barnen påverkas av det. Resultatet av det kan därför vara att barnet fortsätter ta avstånd 

från andra, inte tar lika mycket plats eller inte leker med de andra barnen (Coplan, Prakash, 

O´Neil, & Armer, 2004, s.250).  
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Blygheten kan också variera i olika situationer, vissa känner sig blyga ibland medan andra 

uppfattar sig själva som blyga i ett flertal situationer som begränsar dem negativt och hindrar 

dem från att utföra vissa sociala situationer. Pedagog 1, 4 och 6 talar om hur blygheten kan 

visa sig på olika sätt:  

Pedagog 1: -Det kan visa sig när det är hela barngruppen men i en liten grupp där kan man 

blomma ut, det kanske är storleken man är obekväm att prata inför väldigt många. 

Pedagog 6: -Man kan ju vara blyg i olika situationer så det där är ju också sånt att man måste 

liksom känna in att just nu att det inte bra liksom, men sen nu i det här funkar det bättre. 

Pedagog 4: -Vi har ett barn som vi kan kalla Kim. Hen är väldigt tyst, säger inte så mycket, 

hörs inte, är väldigt lugn, gärna i bakgrunden. Men ibland kan hen ropa på mig och berätta 

om vad som hände i helgen, hen kanske är halvblyg. 

När man isolerar sig från all social aktivitet och isoleringen i sig innebär negativa 

konsekvenser kan man tala om blyghet som en problematik. Men ofta är det som tidigare 

nämnts att en del personer upplever blyghet i några sociala situationer medan andra inte klarar 

av att socialisera sig med andra överhuvudtaget (Zimbardo & Radl, 1982, s.14, 

Socialstyrelsen, 2010, s.11).  Följden av detta är att barn som undviker sociala situationer 

missar mycket i sin utveckling eftersom de inte får lika mycket erfarenhet av socialt samspel 

eller språkmässigt utbyte som har en stor innebörd i barnets utveckling (Lpfö98, 2010/16, 

s.7). Därför är det viktigt att pedagoger kan identifiera i vilka situationer blygheten uppstår 

och när det sociala samspelet fungerar bra och mindre bra. På så sätt kan pedagogerna ha en 

kartläggning om det som sker och vilka åtgärder som behövs. Utifrån det kan pedagogerna 

alltså senare arbeta för att underlätta det sociala samspelet i de situationerna barnet upplever 

svårigheter eller tycker det är jobbigt samt för att främja och stötta att barnet ska komma över 

barriären. Det är något som jag anser att pedagogerna var medvetna om och hade i åtanke om 

hur de ska arbeta gemensamt för at bemöta barnen på ett inkluderande sätt i deras utveckling.  

Pedagog 3 beskriver ett barn som är blygt och nästan glöms bort på grund av att hen inte tar 

för sig eller är utåtriktad: 

Pedagog 3: -Vi har ett barn som det märks på. Hen säger inget vågar knappt titta på nåt. 

Gillar inte att prata, ta för sig, gömmer sig nästan. Ibland blir som att man glömmer nästan 

att hen är där. De andra barnen är mer framåt och tar för sig och sen är hen så lugn att hen 
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inte kräver så mycket uppmärksamhet och då blir det att hen glöms bort lite och det är ju 

något vi såklart behöver tänka på...  

Pedagogen har en medvetenhet om barnet och vet om barnets svårigheter men verkar inte 

reflektera över hur hen som pedagog kan lyfta det här barnet och förebygga att svårigheterna 

inte förvärras då det beskrivs som en omfattande svårighet. Forskning visar att barn som inte 

har förebilder inom sociala aktiviteter lättare kan utveckla en blyghet (Zimbardo & Radl, 

1982, s.19) vilket i det här fallet kan ha ett samband om barnet inte känner sig sedd, känner 

sig bortglömd och inte blir bekräftad. Stern menar att relationerna som finns runtomkring barn 

är en viktig aspekt i deras utveckling (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s.14–15). 

Pedagog 5: -Ett av barnen gör som att hen nästan gömmer sig med kroppen, hen vill inte visa 

sig, vill inte vara i centrum, hen vill inte prata, hen rodnar när hen blir tilltalad, hen vill vara 

nära en vuxen, hen har svårt att börja leka och socialisera sig med dom andra och tittar på 

istället.  

Precis som pedagog 5 beskriver kan de blyga barnen ofta titta på när de andra barnen leker 

och inte vara delaktiga i de andra barnens lekar (Coplan, Prakash, O´Neil, & Armer, 2004, 

s.250). Det kan också finnas ett samband menar Stern när barnet observerar för att senare 

kunna använda sin tidigare erfarenhet och imitera och pröva på det barnet har sett vid ett 

annat tillfälle (Stern, 2011, s.149). När barn tittar på och observerar andra anses det ofta vara 

något negativt eftersom vuxna glömmer bort att det faktiskt sker ett lärande i barns 

observation av andra och det ger barnet ett flertal nya erfarenheter att begrunda och utvecklas 

av. Det kan också vara så att barnet använder sig av det som hen tidigare har observerat andra 

att göra i andra situationer och något som barnet sedan tar med sig, exempelvis om barnet 

observerar en lek på förskolan och utför leken senare när barnet kommer hem. 

 

4.1.3 Ledarstyrd aktivitet och fri lek 

 

På frågan om det blyga barnet märks av och agerar på olika sätt när det är en ledarstyrd 

aktivitet eller fri lek angavs det olika svar. Några av pedagogerna ansåg att det är skillnad om 

det är fri lek då barnen själva kan välja vad de vill göra. Pedagogerna menade att barnet i den 

fria leken inte känner ”press” från vuxna medan andra ansåg att det var svårare med den fria 

leken då barnen själva aktivt behövde gå fram till de andra barnen (om de inte lekte själva). 
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Pedagog 3 lyfter vikten av att ge barn möjligheten och chansen att svara men att barnet sedan 

kan låta bli att svara om barnet inte känner sig bekväma att göra det: 

 

-Barnet inte är lika blygt när hen leker själv med andra, men i dom aktiviteter där man är 

många ska man inte pusha barnet att göra nånting. Men man ska inte heller exkludera barnet 

och hoppa över. 

 

Zimbardos studie (1977) lyfte att det även finns de personer som uppfattar det som positivt att 

vara blyg. De såg det positiva aspekterna med att ta sin tid, tänka efter och observera innan 

man känner att man kan vara delaktig (Zimbardo, 1977, s.29). Det kan säkerligen upplevas för 

de personer som ser det positiva med att vara blyg, att man gör saker på sina egna villkor och 

inte för att andra ber om det eller exempelvis för att andra vill att man ska prata. Det är istället 

något man gör utifrån sig själv och kopplat till sin tillit till sig själv.   

Samtidigt lyfter pedagog 6 att barnen bör utmanas i verksamheten: 

Pedagog 6: -Jag tror det är viktigt att dom får utmanas... man får ju se det från situation till 

situation men även om dom inte alltid vill så lär dom sig saker ändå. 

I en studie visade det sig genom observationer att de blyga barnen inte bad om hjälp när de 

behövde. Även om de ville ha hjälp så gick de inte och bad om hjälp från en vuxen. Det 

framkom också att under lärarstyrda aktiviteter var det i många fall inte frivilligt när barnen 

skulle ställa upp på aktiviteter. Men barnen gjorde det ändå, trots att de inte ville, vilket 

främjade det dem i sitt lärande (Zimbardo & Radl, 1982, s.97). Det är självklart att man inte 

ska utsätta barn för något som de absolut inte känner sig bekväma med och precis som 

pedagog 6 menar får man se det från situation till situation. Men det finns även tillfällen då 

barn behöver utmanas och få möjlighet till att prova på och testa sig fram. Det är även något 

som kan bli lättare att hantera med tiden, senare kan det vara så att de blyga barnen som 

tidigare inte ville delta frivilligt i aktiviteter tycker det är positivt och kul att göra dessa 

aktiviteter. 

En aktivitet på förskolan som kallas för ”Barnens val” är när barnen brukar få välja mellan 

ungefär 3 alternativ av aktiviteter som de kan göra. Det kan bidra till en känsla av delaktighet 

och inflytande. Under ett observationstillfälle hade de ”Barnens val” som aktivitet på 

förskolan Rymden.  
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Observationsexempel: – Det är samling och barnen sitter i en ring på samlingsmattan. 

Pedagogen pekar på tavlan och berättar att de ska ha ”Barnens val” idag samtidigt som hen 

sätter upp bilder på tavlan av de olika aktiviteterna som går att välja på. Alternativen som 

sätts upp är ”RITA”, ”PARK” och ”EXPERIMENT”. Pedagogen har en låda med barnens 

namn och tar upp ett namn i taget och ropar upp vem som får komma fram och välja aktivitet 

När det åttonde namnet ropas upp skakar barnet på huvudet. Pedagogen ger en av de andra 

pedagogerna i rummet en blick. Sedan går hen vidare och tar upp ett nytt namn. När alla 

namnen har ropats upp är det fortfarande det åttonde barnet som inte har valt sin aktivitet. 

De resterande i barngruppen får gå till sina aktiviteter medan hen sitter kvar på mattan. 

Barnet har svårt att bestämma sig bland de tre olika valen som finns. Tillslut säger 

pedagogen ”Du gillar ju att rita, ta det du”. Barnet ser lite frågande ut men tar sedan sitt 

namn och sätter det under alternativet ”RITA”.   

I exemplet visade pedagogen i första hand genom att ge den andra pedagogen en blick som 

kan tolkas som att ”nu händer det igen” och som att barnet gjorde något fel. Det är något som 

barnet kan ta efter och uppleva som något dåligt. Barnet kan utveckla en negativ självbild, 

även om det inte var meningen och att en ”blick” kan upplevas obetydlig kan det ha stor 

betydelse för ett barn. Sedan när barnet funderade på vilket alternativ hen ville välja tog 

pedagogen över och valde det åt barnet. Pedagogen gav inte barnet chansen att ta ställning 

och känna själv att det är något som barnet klarar av att göra själv. Skillnaden hade varit om 

barnet bad pedagogen om hjälp och ville att pedagogen skulle välja åt barnet. Risken finns att 

barnet i fortsättningen låter bli att välja och nöjer sig med att det är pedagogerna som väljer 

och tar beslut, på grund av att det var det som tidigare hade signalerats till barnet som agerar 

därefter (Spooner, Evans & Santos, 2005, s. 457, Zimbardo & Radl 1982, s.11). Det är något 

som kan göra att det blyga barnet undviker sociala situationer som handlar om val och sin 

egen vilja. 

4.1.4 Styrkor och svagheter 

 

Pedagog 1 nämner hur många procent av befolkningen som är blyga och tycker att blyghet är 

mer accepterat nu än det var förut:  

-Asså man kan säga såhär att 50 procent av folket, om man nu ska kalla det blyg, men asså 50 

procent är blyga eller introverta och 50 procent är mer utåtriktade och extroverta men det 

kan man inte ens fatta för att dom extroverta dom tar 98 procent av platsen. Men så tycker jag 
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att man börjat komma längre än vad det var förut, acceptansen för olikheter. 

 

Precis som pedagogen lyfter är det enligt Socialstyrelsen nästan 50 procent av befolkningen 

som uppfattar sig själva som blyga (Socialstyrelsen, 2010, s. 11). Ändå är det många som inte 

vet om det i den utsträckningen eftersom det är egentligen är vanligt med blyghet med det 

leder till att många av de blyga barnen inte syns framför dem som är mer aktiva och 

högljudda. Det kan bli så att barnen känner en otillräcklighet när vuxna inte har förväntningar 

som stämmer överens med barns subjektiva upplevelser (Spooner, Evans & Santos, 2005, 

s.457). Stern kan kopplas till detta med begreppet intersubjektivitet då två personer kan dela 

samma tankar och förenas i det men istället blir det en distans till andra personer (Stern, 2011, 

s.116). 

 

Pedagog 2 beskriver andra aspekter:  

-Det är väl bra att dom barnen kan iaktta, observera, dom kan hålla sig lite lugna och lär sig 

mycket genom att observera andra, det är positivt att prata men också att kunna lyssna. Det 

är lika värdefullt som att se någon göra något som att göra det själv genom observation så 

kan man göra det själv sen kanske. 

Stern menar att observation är en viktig aspekt i vår utveckling för att veta vem man är och 

skilja på sig själv jämfört med andra (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s.91). Barnet 

använder sina tidigare erfarenheter och bygger nya upplevelser som relateras till sig själv och 

andra människor (Brodin & Hylander, 1997, s.22–23). Blygheten kan även variera, för vissa 

är det inget negativt med att vara blyg, medan det för andra märks och blygheten är en 

svårighet för dem (Zimbardo & Radl, 1982, s.14). 

Pedagog 4: -Ja, det kan ju vara så att just om man vill säga nånting och liksom inte hittar sitt 

uttryckssätt. Och det kan jag också tycka att vi nu som jobbar med små barn att man måste 

hitta deras uttryckssätt. Hur ska jag uttrycka mig för att komma nånstans, det finns… man 

behöver faktiskt inte, man kan uttrycka sig på andra sätt än att prata.  

 

När pedagogerna fick frågan som handlade om det finns någon svaghet med begreppet 

blyghet var det delade svar. Flera pedagoger verkar tycka att det är synd om de blyga barnen 

för att de vill göra mer än de vågar och risken finns att barnet hamnar efter i utvecklingen.  
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Pedagog 6: -Jag tycker synd om de här barnen. De kan bli trampade på. Andra kan köra över 

en. Det är svårt att stå upp för sig själv  

Utifrån det Pedagog 6 beskriver finns även ett observationsexempel:  

-Det är fyra barn som leker i hemvrån. De pratar om att leka ”Mamma, pappa, barn”.  

Ett av barnen säger att hen är mamma. De andra barnen kommer med förslag om vad de kan 

vara. Mamma, storebror och bebis blir bestämt. Ett av barnen säger att hen också vill vara 

mamma. Det första barnet säger att hen måste vara pappa för att det bara finns en mamma. 

Två till barn vill också vara med och ”mamman” säger att de kan vara pappa och hund.  

Sedan går mamman till köket och dukar fram tallrikar samtidigt som hen ropar att det ska bli 

mat. Hen fortsätter ropa att storebror får gå ut och komma hem från skolan, sen måste 

bebisen sova. Kom bebis och lägg dig här (pekar på en säng). Barnet som också ville vara 

mamma står och tittar på. Du som alltid är så tyst kan vara ett träd säger ”mamman”, nu ska 

vi ut i parken.  

Exemplet visar att det finns barn som gärna vill bestämma över andra, och i leksituationer, 

och trots att det andra barnet försökte säga vilken roll barnet ville ha i leken är det svårt att stå 

upp för sig själv i en sådan situation. Rollen som barnet fick tillslut var att vara ett träd i 

leken. Barnet ville leka med dem andra och sa det också till dem men det barnet som ville 

bestämma leken hänvisade till hens blyghet och att hen alltid är tyst. Det blyga barnet fick 

vara med i leken och inkluderas på ett sätt. Sedan fick hen en roll av att endast vara ett 

stillastående objekt. 

Detta är dock något som de bör prata om i verksamheten, hur man står upp för sig själv, 

integritet och föra en dialog med barnen om hur de själva upplever det. Samt att alla ska 

komma till tals i leksituationer och det inte är endast en person som ska bestämma vad som 

ska ske i leken. Annars kan de blyga barnen bli som det förväntas av dem, om andra barn och 

de vuxna i omgivningen signalerar att barnet inte kan stå upp för sig själv eller säga ifrån kan 

det bli så att barnet beter därefter (Spooner, Evans & Santos, 2005, s.457, Zimbardo & Radl, 

1982, s.11). 

Pedagog 3 och 2 menar att blygheten kan begränsa barnet i sin utveckling:  

Pedagog 3: -Svagheten är ju att du hamnar efter, du utvecklas kanske inte på samma sätt som 

du skulle göra om du inte var blyg. Genom att du inte tar för dig eller testar på saker. Du 

vågar inte göra grejer. Då lär du dig inte…  
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Pedagog 2: -Det är ingen svaghet men svagheten blir att i vårt samhälle ska man vara 

utåtriktad och social och vi ska ju fostra barnen till att vara sociala varelser och det är det 

som uppfattas som nåt positivt. 

De menar att vi ska vara utåtriktade och sociala i samhället och att det är något som 

accepteras för att det är på det sättet samhället uppbyggt. Dock bör man ha i åtanke att mycket 

kan hända under livets gång. Zimbardo (1977) menar att blyghet inte är lika vanligt hos vuxna 

som det är hos barn (Zimbardo, 1977, s.23). I förskolans verksamhet ska vi erbjuda barn 

möjlighet att uttrycka sig på andra sätt med exempelvis musik, bild, dans, teater (Lpfö98, 

2010/16, s.7) och inte endast genom samtal och diskussioner om barnet inte känner sig 

bekväm med det.  Det bör skapas en trygghet i gruppen så att alla känner sig bekväma med att 

uttrycka sig och ge barn möjlighet att göra det med det uttryckssätt som passar dem. 

 

4.2 Vilka metoder använder sig pedagoger av för att bemöta blyga barn i 

verksamheten samt för att främja deras lärande och utveckling? 

4.2.1 Arbetssätt 

Pedagogerna har alla en strävan att inkludera barnen i verksamheten och gör det på varierande 

sätt med olika metoder. 

 

Pedagog 1: -Oftast pratar jag med barnen i grupp och sen ser man till exempel att dom inte 

förstår eller hänger med så då går jag alltid till dom enskilt, alltså berättar för dom eller att 

man också bekräftar att, jaa, men jag såg att du hade en fundering där eller jag såg att du 

ville säga nåt, vad var det du kom på för nånting? Att jag ser att de vill säga nånting med de 

skriker inte ut det. Ibland kan jag ta det när barnen är ute. Att jag liksom väntar, jag tar det 

inte ens under aktiviteten utan att jag bekräftar att jag såg att du hade lite idéer...eeh...och 

vill du berätta dom nu och oftast så vill man det och oftast har man saker att säga då. 

 

Pedagog 1 talar om vikten av att ha en dialog med barnen vid andra tillfällen än endast när det 

sker i helgrupp.  Det kan också skapa en intersubjektivitet mellan pedagog och barnet då de 

kan dela samma tankar av en händelse (Stern, 2011, s.116) 

 

Blyghet och dålig självkänsla finns det kopplingar till. De metoder pedagogerna menar att de 

kan använda sig av i sin verksamhet är:  
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Pedagog 6: -Pedagogens roll är att göra dom trygga, stärka barnen, lyfta dom i det dom är 

bra på, lyfta det inför gruppen, så dom kanske, inte dagligen, men nån gång så att det märks 

men man får känna efter och se hur situationen är och när man känner gruppen. 

Samarbetsövningar där alla är med och alla känner att de är med i laget.  

 

Pedagog 4: -Skapa relationer till barn som är extra utsatta. Skapa grundtrygghet och 

grupptrygghet. Är man trygga med varandra kan man känna sig ”hemma”, pedagoger ska 

arbeta för att det är ett bra klimat i gruppen. 

Pedagog 5: -Jag arbetar för att stärka barnen, inkludera dom i verksamheten och se dom som 

individer. 

Eftersom blyga barn kan ha låg självkänsla har det betydelse som pedagogerna nämner att de 

ska bemöta barnen genom att lyfta och stärka de här barnen och få barnen att känna sig trygga 

och bli bekräftade av andra. Stern menar att upplevelsen av själv sker i samband med ett 

bekräftande samspel med andra (Brodin & Hylander, 1997, s.22–23).  

Observationsexempel: -Ett barn sitter och ritar vid ett bord. Hen är tyst och pratar inte med 

någon under tiden. Hen väljer pennor med omsorg och ritar noggrant. Efter ungefär 15 

minuter är hen klar. Barnet ser nöjd ut. Sedan går hen fram till en av pedagogerna och frågar 

om det är fint. Pedagogen svarar att teckningen är jättefin. Barnet går fram till en annan 

pedagog och frågar om pedagogen tycker att teckningen är fin. Pedagogen tittar på 

teckningen och frågar vad barnet har ritat, pekar, benämner färgerna och frågar hur barnet 

tänkte när hen ritade teckningen.  

I observationsexemplet visar det hur man som pedagog kan bekräfta och bemöta barnet på 

olika sätt. Den första pedagogen bemötte barnet genom att hen bekräftade barnets teckning 

och berömde den som fin vilket var något som barnet också bad om. Det kan vara något som 

barnet har lärt sig, att man ska rita fint och få det bekräftat. Detta kan kopplas till barnets 

hemmiljö som kan påverka om barnet utvecklar blyghet eller inte och i vilken utsträckning 

(Zimbardo & Radl, 1982, s.19). Barnets tidigare erfarenheter visar på vilket sätt barnet ber om 

bekräftelse som i det här fallet är att benämna teckningen med ett värdeladdat ord som fint.  

Som pedagog ska man inte benämna barn med begrepp som blyg då de kan bli som en etikett 

och att man upprätthåller idéer och bestämmelser om vad blyghet är och det är något som 

upplevs som negativt för många. Det bidrar inte till ens eget identitetsskapande utan barnet 

kan istället agera som omgivningen tycker att barnet ska göra (Spooner, Evans & Santos, 
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2005, s.457, Zimbardo & Radl 1982, s.11). Sambandet mellan att benämna barn med 

begreppet blyg och att berömma det barnet har presterat som något fint kan leda till att barnet 

bygger upp en osäkerhet kring att det är prestationen och resultatet som är det viktiga när man 

gör något och inte processen. Den andra pedagogen valde istället att inte berömma barnet med 

ordet fint utan ställde istället frågor om teckningen, pekade och benämnde färger, frågade hur 

barnet hade tänkt när barnet ritade teckningen. Det gav barnet bekräftelse utan att värdesätta 

teckningen som något fint eller berömma den med endast ett ord. Pedagoger bör ha detta i 

åtanke och sträva efter att inte säga saker ”bara för att” utan att man är medveten om att det 

man säger kan ha en annan innebörd hos barnet. Pedagogers bemötande av barn har stor 

betydelse för barnets utveckling och kan leda till att barnet ständigt behöver den typen av 

beröm för att känna sig tillräcklig. 

 

4.2.2 Extra stöd 

Pedagog 4: -Vi försöker ta vara på allas kunskaper och styrkor. Vi försöker ju att vissa barn 

som är mer framåt och då kanske man sätter dom om man ska göra nåt arbete eller så att 

man sätter dom med barn som kanske inte är det så att dom kan lyfta varandra typ och lära 

av varandra och så anpassar och vi delar upp barnen väldigt mycket så att det aldrig är 

jättestora grupper. Vi delar upp barnen och vi försöker liksom ha olika typer av barn med 

varandra.  

Pedagog 4 nämner att arbeta i mindre grupper för att ge de blyga barnen möjlighet till större 

utrymme och att de skulle känna sig mer bekväma.  I Williams och Pramling Samuelssons 

studie visade det att på vilket sätt grupperna organiseras har stor betydelse. De tysta barnen 

delades in i samma grupp och tanken var att de skulle hjälpa varandra och få utrymme att ta 

för sig men barnen valde att inte göra det. Pedagogens bemötande till grupperna skiljde sig 

också åt, gruppen med aktiva barn fick utrymme till att tänka ut och fundera medan den tysta 

gruppen fick hjälp med svaret på uppgifterna som skulle slutföras (Williams & Pramling 

Samuelsson, 2000, s.299, 301). Grupperna behöver med andra ord, precis som pedagogen 

nämner, innehålla varierande typer av barn och inte placeras ihop utifrån likheter för att 

barnen ska främjas i sitt lärande och sin utveckling.  

 

Pedagog 3: -Dom blyga barnen missar språket, det måste man ju tänka på och ge dom stöd i 

det. 
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Coplan och Weeks tar upp i sin studie att om barnet har lika hög språklig kompetens som sina 

kamrater underlättar det de sociala relationerna. Studien visar att barnets sociala relationer kan 

underlättas om barnet har den språkliga kompetensen som sina jämnåriga kamrater (Coplan & 

Weeks, 2009, s.249). Stern menar dock att språket som verktyg kan användas på många sätt 

och för att göra sig förstådd. Det finns nackdelar med att språket delas upp i olika kategorier 

och inte ser till helhetsupplevelsen (Stern, 2011, s.151). Brodin och Hylander nämner att det 

kan hända att tanken och känslan kan skiljas från varandra genom språket (Brodin & 

Hylander, 1997, s.88). När man talar om språk kan det ibland läggas för stor vikt i de verbala 

orden och kommunikationen istället för att räkna med andra viktiga faktorer som kroppsspråk, 

mimik och även sinnen som kan ha stor betydelse för upplevelsen av olika situationer.  

Pedagog 1 talar vidare om att det bekräftande samspelet inte endast behöver vara med ord: 

-Vissa situationer behöver man extra bekräftelse men jag upplever att man inte får bekräfta i 

stor grupp för då stjälper man istället för hjälper. Så att bekräftelsen måste vara nästan så att 

det bara är dom som känner att dom får bekräftelsen så det är mycket handpåläggning, 

ögonkontakt att man använder kroppsspråket för att ge det istället. Inte så mycket ord faktiskt.  

Pedagog 5 talar om att arbetslaget behöver ha en gemensam bild av hur de tänker kring 

begreppet blyghet och vad det är:  

-I första hand behöver man nog ha en bra kommunikation i arbetslaget om vad är blyghet, 

vad är det att vara blyg, är dom det egentligen eller dom kanske inte vill prata? 

Det kan kopplas med Coplan, Prakash, O´Neil och Armer (2004) studie om skillnaden mellan 

blyghet och socialt ointresse och att man bör skilja på de olika begreppen då det innebär två 

olika saker. Socialt ointresse kan man välja om man är intresserad eller inte, men blyghet kan 

vara ett hinder i vardagen som inte går att välja bort. 

4.2.3 Tiden som aspekt  

Tiden kan vara en avgörande aspekt i vilka val man gör i sitt arbete och kan påverka 

verksamheten i hur pedagoger bemöter barnen och hur de arbetar. En arbetsmiljö som upplevs 

som stressig kan leda till att man arbetar på olika sätt.  

Pedagog 6: -Tiden gör att vi rusar på istället för att stanna till och tänka att den här personen 

måste också få uttrycka sig och det kanske liksom, att värdesätta det att det tar tid eller att 

man gör det på ett tillfälle som kanske inte passar, att man liksom stannar till och tänker nä 

men det här är faktiskt viktigt, precis lika viktigt som när det är nån som får ett utbrott.  
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Pedagog 6 lyfter att man ska värdesätta de olika uttryckssätt som finns och att det kan ta olika 

lång tid för barnen att slutföra vissa aktiviteter. Det kan också hända att aktiviteter genomförs 

vid ett tillfälle som inte passar och att pedagogen behöver ha det i åtanke. Stern menar att de 

omgivande relationerna hos barnet har en betydande roll i barnets utveckling och bidrar till att 

barnet utvecklas. Barnet använder sig att sina erfarenheter i tidigare situationer och 

sammanhang (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s.14–15). Det visar att pedagogen är 

en viktig person för barnet och hur pedagogen bemöter barnet kan ha en avgörande roll i 

barnets utveckling och hur barnet uppfattar sig själv.  

Pedagog 5 och 2 reflekterar kring att de ibland kan vara för snabba och att stressen kan ha 

inverkan på deras arbetssätt:  

Pedagog 5: -Det kan bli att vi är för snabba, men att vi inte ska forcera och slutföra utan dom 

ska faktiskt försöka få slutföra i sin takt. För så kan det ju vara och det kan jag uppleva att 

liksom bara nämen stoppa, backa bandet liksom. 

Pedagog 2: -Stressen är ju avgörande och ofta stressar man utan att det behövs, bara för att 

det är en vana. Vad gör det egentligen, om vi väntar, men det kan också vara så att man ändå 

värdesätter den tid som finns på ett sätt, liksom att man tar tillvara på det som är för nästa 

dag kan det se helt annorlunda ut. 

 

Om det blyga barnet är eftertänksamt och tar sin tid för att slutföra en aktivitet främjar det inte 

barnets lärande om man som pedagog är stressad och slutför aktiviteten åt barnet. Precis som 

Williams och Pramling Samuelsson (2000) lyfter i sin studie när pedagogen anpassade sig 

utifrån vilken grupp hon var med i. Gruppen med barnen som var framåt fick utrymme av 

pedagogen att tänka själva och lista ut svaret medan gruppen med barnen som var tysta och 

lugna fick mer hjälp av pedagogen för att ta reda på svaret (Williams & Pramling Samuelsson, 

2000, s.299).  

Därav är det viktigt som pedagogerna nämner att inte slutföra aktiviteten åt barnen utan att 

pedagogen låter barnen ta sin tid och slutföra det i sin egen takt. Pedagog 2 nämnde att man 

kan värdesätta tiden genom att man inte vet hur det ser ut imorgon, att det inte gör så mycket 

om det är stressigt. Dock anser jag att barnen påverkas negativt om de bemöts av stress från 

pedagogerna. De blyga barnen är även mycket medvetna om sin omvärld och påverkas av 

dem (Zimbardo & Radl, 1982, s.11). De behöver få sig själva bekräftade och inte att någon 
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annan slutför saker åt dem utan att de har möjligheten att göra det själva. Det är av betydelse 

för att öka deras självkänsla (Spooner, Evans & Santos, 2005, s.456). 

Pedagog 4 nämner att arbeta i mindre grupp ger mer tid:  

-Det är ju bra med mindre grupper med för att känna att man har tid att ge stöd till alla och 

det inte blir lika stressigt som om det skulle vara helgrupp. 

I mindre grupper kan barn och pedagoger ha ett mer bekräftande samspel som främjar 

utvecklingen (Brodin & Hylander, 1997, s.22–23). Det man bör tänka på är som tidigare 

nämnt att grupperna ska vara varierande och att pedagogen inte ska ändra sitt förhållningssätt 

beroende på vilka barn som är med i gruppen. I sådana fall har det inte betydelse om det är en 

mindre grupp eller en större grupp (Williams & Pramling Samuelsson, s.303). 

 

4.2.4 Föräldrakontakt 

Pedagog 5: -Vi i försöker ha en bra kommunikation liksom och berättar vi, vi försöker 

diskutera och komma fram till hur det kan vara. Vissa föräldrar tycker att det är något man 

ska komma över och lära sig, att det försvinner med åldern.  

Pedagog 2: -Vissa föräldrar tycker att man ska utmana barnet och att det ska hända 

förändringar snabbt. 

Blyghet är inte lika vanligt hos vuxna som hos barn men det är inget som talar för att blyghet 

inte finns alls (Zimbardo, 1977, s.23).  Därmed bör man inte ha för bråttom eller tänka på att 

blyghet är något ska försvinna eller att det kommer försvinna med åldern. Barn är medvetna 

om hur vuxna tänker kring dem och om de vuxnas uppfattning inte stämmer överens med 

barnets egen upplevelse kan barnet få låg självkänsla (Spooner, Evans & Santos, 2005, s.453). 

Vuxna ska bekräfta barnets upplevelser och känslor av sig själv som är en viktig aspekt i 

utvecklingen (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s.91). 

Zimbardo (1977) lyfter att det inte finns några tydliga och direkta svar på vad blyghet är men 

de olika uppfattningar som finns är att det är medfött, det är något som är föränderligt socialt 

det vill säga socialt konstruerat eller att individen inte har fått möjlighet att skapa sociala 

relationer i den utsträckning då individen känner sig säker på de sociala situationerna 

(Zimbardo, 1977, s.48). I vilket fall det än är har föräldrarna en betydande roll för sina barns 

erfarenheter och upplevelser. Det handlar också om förälderns egen inställning till sitt barn 

och hur barnet är som person och människa.  
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Pedagog 1: -Det finns ett barn som har haft jätteblockeringar när det gäller att räkna och jag 

har hela tiden bekräftat om, att hen kan och visa hur hen kan tänka. Sen under samlingen en 

dag så sa hen bara hur hen hade tänkt.  

För att inte riskera att barnets självkänsla stannar upp och sänks ska man uppmärksamma och 

erkänna barnets upplevelser (Spooner, Evans & Santos, 2005, s. 456). Genom att bekräfta 

barnet och öka barnets självkänsla och tro på sig själv kände barnet att det kunde säga svaret 

framför de andra trots att det var otänkbart tidigare. I Williams & Pramling Samuelssons 

studie visade det sig att pedagogen inte gav barnen utrymme för att ta reda på lösningen själv 

utan att det var pedagogen som hjälpte till och nästan gav svaret själv (Williams och Pramling 

Samuelsson, 2000, s.299).  

 

5 Diskussion 

I följande avsnitt kommer jag diskutera resultatet utifrån studiens frågeställningar: Vilket 

förhållningssätt har pedagoger till begreppet blyghet? Vilka metoder använder sig pedagoger 

av för att bemöta blyga barn i verksamheten samt för att främja deras lärande och 

utveckling? Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till begreppet blyghet 

och blyga barn. Vidare var studiens syfte att undersöka vilka metoder de använder sig av för 

att bemöta blyga barn i verksamheten samt för att främja deras lärande och utveckling. 

Förhoppningen var även att skapa en större medvetenhet hos pedagogerna utifrån deras 

arbetssätt och bemötande av barnen. I slutet av avsnittet kommer det även presenteras en 

metoddiskussion samt förslag till vidare forskning. 

I resultatet framgår det att pedagogerna har en likartad syn på vad de anser att begreppet 

blyghet innebär. De har vetskap om att blyghet kan grunda sig i osäkerhet och dålig 

självkänsla vilket stämmer överens med den tidigare forskningen (Zimbardo & Radl, 1982, 

s.11) 

Vidare tas aspekten upp om att det i vissa fall handlar om att barn känner socialt ointresse 

istället för blyghet (Coplan & Weeks, 2009, s.248). Därmed är det viktigt att arbetslagen har 

en klar bild av vad blyghet är för att kunna veta hur de ska bemöta de blyga barnen för att 

främja deras lärande och utveckling. Det krävs att verksamheten är medveten om 

pedagogernas olika värderingar och vad det grundar sig i och hur pedagogerna gemenskap ska 

arbeta för att varje barn ska få sina behov tillfredsställda.  
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Det framkommer att alla pedagoger vill att barnen ska inkluderas i verksamheten men har 

olika metoder för att det ska ske. Flera av pedagogerna betonar att bemötandet är viktigt och 

att man som pedagog ska lyfta barnen och stärka de blyga barnen i sig själva.  Pedagogerna 

ansåg att deras metoder har stor inverkan på barnet och flera av pedagogerna upplevs förstå 

sin egen roll och den betydande relationen pedagogen har till barnet.  Trots sin förståelse för 

sin egen roll krävs en ökad medvetenhet om det man som vuxen signalerar till barnen då man 

oreflekterat kan få barn att begränsas av sin blyghet i större bemärkelse och att det kan få 

negativa konsekvenser då barnet avstår från sociala situationer.  Det blyga barnet är medvetet 

om sin omgivning och kan bete sig på ett visst sätt utifrån omgivningens förväntningar vilket 

är något som den tidigare forskningen lyfter fram (Coplan, Prakash, O´Neil, & Armer, 2004, 

s.250).  

I läroplanen tas det upp att vuxnas förhållningssätt har inlyftande på barnens förståelse för 

deras omvärld och vilka rättigheter och skyldigheter som finns i det demokratiska samhälle de 

fostras i. Barnen bör få ett brett perspektiv av erfarenheter, tankar och förståelse för många 

typer av sammanhang (Lpfö98, 2010/16, s.4) 

Resultatet lyfter också tiden som en aspekt och att pedagoger i upplevda stressade situationer 

kan slutföra aktiviteter åt barnen vilket hämmar barnen i deras utveckling. När det är en 

stressad situation berörs det även hur pedagogerna bemöter barnen. I studien reflekterar 

pedagogerna över tiden som aspekt och funderar på vad det gör om man som pedagog stannar 

upp och väntar och inte har för bråttom. I många fall kan man agera på ett sätt automatiskt 

utan att tänka efter, känslan av att en aktivitet ska slutföras direkt fast det egentligen går lika 

bra att låta processen ta längre tid. De blyga barnen bör få lika möjligheter att finna sitt eget 

sätt att interagera i aktiviteter och skapa möjligheter att göra detta på ett flertal olika 

uttryckssätt. I läroplanen lyfter man att barn i förskolans verksamhet genom ett flertal sätt så 

som lek, utforskande, i samspel med andra och genom att observera, iaktta och reflektera ska 

få söka kunskap (Lpfö98, 2010/16, s.7). Det ena sättet att söka och hämta kunskap utesluter 

inte det andra utan det är en kombination av dessa som skapar en helhet. Pedagogerna nämner 

att barnen i verksamheten ska få möjligheter att utforska ett flertal olika uttryckssätt för att 

hitta det uttryckssätt barnet känner sig bekväm med.  

Samtidigt finns en dialog och kommunikation med föräldrar eftersom föräldrarna är en viktig 

faktor i barnets liv och miljön kan vara en bidragande orsak till att barnet är blygt. Det är 

viktigt med en helhetsbild av barnet både i förskolan och i hemmet som kompletterar 

varandra. 
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Pedagogernas förhållningssätt som är en del av deras arbetssätt visar att det kan ge barn olika 

erfarenheter som främjar barnet på olika sätt. En del av pedagogerna använder sig av metoden 

att arbeta i mindre grupper och tyder på vikten att inte endast arbeta i helgrupp. Pedagogerna 

menar att de bör ha barnet i fokus och utgå från det barnet känner sig bekväm med i olika 

situationer. Bemötandet ska ske utifrån barnets upplevelse och om barnet inte känner sig 

bekväm i en stor grupp ska man inte föra en dialog med barnet där. Gruppindelningen i 

mindre grupper med olika typer av barn i varje grupp sker för att öka barnets trygghet och 

möjlighet till delaktighet och inflytande. Det visar även vikten av att barn lär av varandra och 

gynnas av att vara med olika typer av barn i de mindre grupperna (Williams & Pramling 

Samuelsson, 2000, s. 299, 301) 

Det visar sig också ha betydelse på vilket sätt pedagogen väljer att bemöta och bekräfta 

barnet. Om pedagogen väljer att bekräfta barnet och det barnet har gjort och hur den har tänkt 

eller om det istället handlar om att berömma det barnet har presterat.   

Vidare finns en oro att barnet missar faktorer i sin utveckling så som språket, samtidigt som 

det visar att kommunikation kan ske på andra sätt i första hand för att senare utvecklas till ett 

verbalt språk. Men att det i stort handlar om ett bekräftande samspel och strävan att öka 

barnets uppfattning om sig själv och öka sin självkänsla. Det kopplas till Stern som menar att 

upplevelsen av själv är viktigt i utvecklingen och beskrivs som en subjektiv upplevelse av 

själv som en mittpunkt (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s.91). Det kan också vara 

så att barn utvecklar sitt språk med andra barn och de pratar med varandra i situationer då 

pedagogerna inte är närvarande och observerar det. I studien nämns också att trots att det 

finns en oro om att barnet missar delar i sin utveckling gällande språket kan även språket ske 

utan verbala ord. I bemötandet med barn har ögonkontakt, handpåläggning och användningen 

av kroppsspråket en betydande roll i samspel med andra.  

Slutsatsen som kan ges utifrån detta är att pedagogerna anstränger sig för att vara medvetna 

om begreppet blyghet och att pedagogerna är medvetna om begreppet blyghet och vilket 

bemötande de har till barnet och vad det bemötandet kan sända ut för olika signaler. 

Pedagogerna är överens om pedagogens roll i relation till barnet och att det är viktigt att 

bekräfta det blyga barnet och lyfta det för att skapa en trygghet och trivsam tillvaro. Detta kan 

ske omedvetet och vara något man inte reflekterar över som också  kan begränsa de blyga 

barnen i deras lärande och utveckling. Dock finns det en vilja hos pedagogerna i stort att 

främja barnen i deras lärande och utveckling. De hade tankar om ett förenat arbetssätt som 

bidrar till att alla förhåller sig på ett likartat sätt i verksamheten och i bemötandet med barnen. 
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De lyfte att arbeta i mindre grupper och stärka barnets självkänsla som en betydande del i 

barnets utveckling. Pedagogernas förhållningssätt till blyghet kan i många fall påverka barnets 

utveckling men visar också att en ökad medvetenhet bidrar till att förebygga och anpassa 

verksamheten för att det ska tillgodose varje individs olika behov och förutsättningar. 

5.1 Metoddiskussion 

Jag anser att valet av metod med intervjuer och komplettering av observationer har varit 

relevant för att få svar på mina frågeställningar och mitt valda forskningsområde. Ett 

alternativ hade varit att ha fler observationer vid flera tillfällen för att belysa det insamlade 

materialet på ett djupare sätt men jag menar att det i denna studie var tillräckligt med material.  

5.2 Förslag till vidare forskning 

I vidare forskning hade det varit intressant att se en studie som utforskar barns upplevelser när 

det handlar om blyghet där barnens uppfattningar och tolkningar kommer till tals. Då inte 

endast i aspekt av just blyghet men möjligen hur det är att uppfattas som tyst eller lugn. Det 

skulle kunna genomföras genom intervjuer eller enkäter som lyfter fokuset till vad barnen 

själva har för erfarenhet av detta och inte endast utifrån en vuxens perspektiv eller 

utgångpunkt. Även att det är en längre studie som undersökts under en längre period. 
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Bilaga 1 

Samtyckesblankett 

Hej alla vårdnadshavare! 

Jag heter Daniéla Erling och läser min sista termin på Förskollärarutbildningen med 

interkulturell profil på Södertörns Högskola. 

Under denna termin ska vi skriva vårt examensarbete som är en C-uppsats då vi väljer ett 

forskningsområde och ska undersöka det. Mitt valda område handlar om pedagogers 

förhållningssätt till begreppet blyghet och blyga barn. 

Detta skulle jag gärna vilja undersöka på er avdelning och behöver ert samtycke för att kunna 

göra det. Jag kommer observera era barn vid två tillfällen och anteckna det på papper, alltså 

inte videofilma det. Senare kommer jag göra intervjuer men det gör jag endast med 

pedagogerna på avdelningen. I undersökningen kommer förskolan vara anonym och inga 

namn på barn kommer uppges.  

 Etiska överväganden – ni kan avbryta ert barns medverkan om ni ändrar er och om ni inte vill 

att ert barn är delaktig i undersökningen kan ni kontakta mig.  Om ni har några andra frågor 

eller funderingar har ni kontaktuppgifter nedan 

Mail:  förnamn.efternamn@sh.se 

Mobil: 070XXXXXXX 

Daniéla Erling 

Södertörns Högskola 

Förskollärarutbildning med interkulturell profil 

Termin 7  
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Bilaga  2 

Intervjufrågor 

Vad innebär begreppet blyghet för dig? 

Är blyghet ett begrepp du använder dig av? I så fall, i vilka sammanhang? 

Vilka arbetssätt har du för att inkludera de blyga barnen i verksamheten? 

Hur upplever du att dina kollegor förhåller sig till begreppet blyghet? Kan det påverka ditt 

eget arbetssätt? 

Anser du att blyga barn och tysta barn behöver stöd? Finns det något man behöver tänka på i 

verksamheten? 

Har du något barn som du uppfattar som blyg i din barngrupp? Hur visar det sig? 

Kan det visa sig på olika sätt om det är en ledarstyrd aktivitet eller fri lek? 

Finns det någon svaghet med att vara blyg? 

Finns det någon styrka med att vara blyg? 

Hur är kontakten med föräldrarna till blyga barn?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


