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Den blyga porslinsdockan
- om blyga barn i förskolans verksamhet

Jennifer Krusell

Sammanfattning
Denna uppsats handlar om blyga barn i förskolans verksamhet. Syftet med uppsatsen är 
att ta reda på hur det blyga barnet tar sig fram i den pedagogiska miljön i förskolans 
verksamhet, samt hur det blyga barnet bemöts i den pedagogiska miljön. 
Undersökningen har genomförts på sex olika förskolor. Åtta olika pedagoger har 
intervjuats med en kvalitativ intervjuform kring deras erfarenhet och syn på blyga barn i 
sin verksamhet. 

Resultatet visar att de blyga barnen klarar av de situationer som de känner sig trygga i. 
Generellt klarar sig dessa barn under rutiner och styrda aktiviteter då detta sker under 
tydliga strukturer, genom regler och pedagoger. De blyga barnen hamnar ofta i 
bakgrunden i större grupper, som till exempel samling. Pedagogen har en stor betydelse 
för det blyga barnet, det behöver pedagogens speciella stöd för att klara av vissa 
situationer i den pedagogiska verksamheten. Tillit till pedagogen var viktigt enligt 
pedagogerna. Tilliten skapades på olika sätt på de olika förskolorna. 

Blyga barn är beroende av att ha någon vid sin sida hela tiden. Intervjuerna visade att 
några av de blyga barnen dock trivdes i sin ensamhet. 
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Inledning
Under min tid som lärarstuderande på lärarhögskolan har jag mött olika slags barn ute 
på förskolorna. Jag har även haft många samtal med pedagoger kring olika slags barn. 
Vi har pratat främst kring barn som bits, barn som förstör för andra barn, barn som har 
svårt att sitta stilla med mera. Det är alltså barn som syns och hörs väldigt mycket. I och 
med att jag även sett barn som är motsatsen, det vill säga: blyga och tillbakadragna, 
ställde jag mig själv frågorna: Hur klarar sig de blyga barnen i förskolans verksamhet? 
Hur klarar sig det blyga barnet i de olika situationer som uppstår på förskolan som 
exempelvis rutiner, fri lek och styrda aktiviteter? Klarar sig barnet olika beroende på 
vilka andra barn som de är tillsammans med i dessa situationer? Är de blyga barnen 
tillräckligt uppmärksammade av pedagogerna på förskolan? 

Bakgrund 
I Läroplan för förskolan (Lpfö 98) beskrivs nedanstående strävans mål, som kan 
relateras till det blyga barnet och dess problematik i förskolans miljö. 

Enligt Lpfö (98) skall varje förskola sträva efter de mål som beskrivs i denna. Dessa 
mål skall individanpassas. Förskolans verksamhet skall anpassas efter varje enskilt 
barns behov. 

 ”Alla som arbetar på förskolan skall visa respekt för individen”. (Lpfö 98, s. 8)

Trygghet beskrivs i dessa mål. Att skapa trygghet är viktigt då detta är en av grunderna 
till att det blyga barnet skall våga ta för sig i den pedagogiska verksamheten. 
Pedagogerna som ansvarar för barnet skall få barnet att känna sig tryggt på förskolan. 
Det är även viktigt att barnet utvecklar trygghet i den egna identiteten. 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den”. 

(Lpfö 98, s. 9)

Självständighet och utmaningar och få stöd i dessa är två andra mål. Självständigheten 
är viktig för att det blyga barnet till exempel skall våga ta kontakt med andra barn och ta 
sig in i olika gruppkonstellationer. För att nå detta mål, måste barnet ställas inför 
utmaningar som utvecklar barnets sociala förmåga.

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i 

grupp”. (Lpfö 98, s. 9) 

Barnet skall känna tillit till den egna förmågan samt utveckla självständighet. Detta för 
att på egen hand kunna ta in nya kunskaper och utforska olika områden. Detta mål är 
viktigt för den blyge, då den blyge har svårt att stå på egna ben och tro på sig själv.
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”De vuxna skall ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende”. (Lpfö 98, s. 5)

Den pedagogiska verksamheten skall vara rolig för barnet på förskolan. Barnet skall 
känna en tillhörighet till barngruppen och känna sig som en viktig del av gruppen. Det 
blyga barnet har svårt att ”släppa loss”, vilket resulterar i att barnet ibland kan ha svårt 
med att ha roligt tillsammans med andra barn. 

”Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”. (Lpfö 98, s, 4)

Verksamheten skall hjälpa barnet att utvecklas och ta sig igenom de eventuella 
svårigheter barnet har, till exempel blygheten. De barn som behöver mer stöd än andra 
barn skall få detta. Pedagogiken skall anpassas så att varje individ kan utvecklas efter 
sina förutsättningar. 

”Arbetslaget skall ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av 

olika slag”. (Lpfö 98, s. 10)

Utmaningar skall ställas för att barnet skall utvecklas. Verksamheten skall locka barnet 
till lek och aktivitet, vilket är viktigt då det utvecklas och bearbetar upplevelser genom 
leken och aktiviteten. 

”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet”. (Lpfö 98, s. 5)

Syfte
Syftet med undersökningen är att belysa pedagogers syn på hur det blyga barnet tar sig 
fram i den pedagogiska verksamheten i förskolan, vilka möjligheter och eventuella 
hinder som finns, samt att undersöka hur det blyga barnet bemöts av pedagogerna i den 
pedagogiska verksamheten. 

Frågeställningar
• Vilka olika situationer i förskolans verksamhet får enligt pedagoger positiv och 

negativ inverkan på det blyga barnet?

• Hur arbetar pedagoger med det blyga barnet på förskolan?
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Teoretisk bakgrund

Anknytningsteorin
Anknytningsteorin har varit en utgångspunkt i denna undersökning. Anknytningsteorins 
grundare är John Bowlby, vilken Carlo Perris grundar sina påståenden hos. Anders 
broberg är en forskare som forskat, och forskar idag (2007) kring betydelsen av 
anknytningen för barnet.  

Anknytningsteorin grundar sig på att barnet behöver en varm, trygg och intim relation 
till sin vårdnadshavare. Detta för att både mamman och barnet skall få en god psykisk 
hälsa. Modern behöver inte vara biologisk, utan vara den som i praktiken fungerar som 
barnets mor. Hon är inte den enda anknytnings person barnet har. Barnet knyter så 
småningom an till andra människor i barnets närhet, som till exempel syskon och andra. 
Det är dock modern eller vårdnadshavaren som är barnets huvudanknytning (Perris, 
1996).   

Många anser att anknytningen är viktigast under de första 1– 2 åren. Broberg (2006) 
anser att anknytningen är lika viktig om inte viktigare också längre upp i åren. Med 
tanke på att barnet blir mer självständigt och utvecklar sin motoriska förmåga ju äldre 
det blir, är barnet mer beroende av en vuxen i detta stadium. Broberg (2006) menar att 
det är nu som den vuxne behöver finnas där för barnet om det blir skrämt på sin 
upptäcktsfärd i sin omgivning.

En av upptäckterna barnet gör är att knyta nya kontakter. När barnet är mellan 1 – 2 år 
visar det en rädsla för främmande människor. När det blir 3- 4 år, visar barnet en viss 
försiktighet inför att möta främlingar, men är positivt till mötet. I mötet går barnet till 
exempel med nedböjt huvud eller bemöter den andre med ett blygt leende. Steget 
mellan att vara rädd för främlingar till att vara positiv till mötet med andra är en viktig 
del av utvecklingen, för att barnet skall lära sig på egen hand att knyta kontakter med 
främmande människor (Broberg, 2006). 

Det är inte alltid som barnet känner trygghet i sina upptäcktsfärder. När barnet känner 
rädsla för någonting, går det tillbaka till sin anknytningsperson, till exempel modern. 
Detta är en biologisk reaktion, då barnet sänder ut signaler att det behöver 
omhändertagande. Modern tar då emot dessa signaler och ger till gensvar ett 
omhändertagande av barnet. Målet för dessa två beteenden skall leda till närhet som 
mynnar ut i säkerhet och trygghet för barnet och modern (Perris, 1996). 

Denna säkerhet och trygghet, skall leda till att barnet skall bli alltmer självständigt. När 
barnet inte behöver ammas/använda nappflaska mer, blir barnet automatiskt mer 
självständigt och tillägnar mycket av sin tid med jämnåriga kamrater. Det är under 
förskoleåldern som barnet utvecklar sin kommunikativa förmåga. Denna är viktig för att 
kunna integreras i större grupper. Från tre års ålder kan barnet förstå regler för det 
sociala samspelet, tolka andas känslor samt veta vad andra har för mål med sitt beteende 
(Perris, 1996).

När barnet börjar på förskolan, är det viktigt att föräldrarna tillsammans med barnet tas 
om hand av en kontaktperson. Kontaktpersonen skall presenteras av föräldern för 
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barnet. Kontaktpersonen fungerar som en bra ersättare för föräldrarna under 
separationen mellan barnet och föräldern (Broberg, 2006). 

Upplevelsen kring att börja i förskola är olika från barn till barn. Det finns inga belägg 
för att barnet skulle må dåligt av kortare separationer från sin huvudanknytningsperson. 
Det handlar om hur separationen ser ut. Ett barn som kommer från en trygg anknytning 
litar på sin vårdnadshavare och vet att separationen går att ”reparera”. Barnet vet när 
föräldern lämnar barnet på förskolan, att den senare på eftermiddagen kommer att hämta 
det igen. Om barnet dock inte har en trygg huvudanknytning, är separationen svårare att 
bearbeta (Broberg, 2006). 

Tidigare forskning kring blyghet och 
det blyga barnet, samt förskolans 
betydelse

Blyghet och det blyga barnet
Att vara blyg är en sorts psykisk hållning, där människan är fixerad och upptagen av hur 
andra människor uppfattar en. En blyg person har en rädsla för att väcka 
uppmärksamhet, och har en rädsla för att hamna i situationer där personens handlande 
kan kritiseras eller ifrågasättas. Den blyge försöker ofta fly från sin ängslan genom att 
gå in i sig själv och stänga av den yttre världen, för att kunna kontrollera ängslan. Det 
gör dock att blygheten ökar, och hindrar den blyge att lära sig umgås med andra 
människor. Den blyga individen lider ofta av dålig självkänsla och är mycket 
självkritisk. Den blyge ser ofta på sig själv som passiv, folkskygg och rädd vilket 
medför att han eller hon ställer mycket höga och ofta orimliga krav på sig själv 
(Zimbardo & Radl, 1982). 

Att känna blyghet kan även kopplas till känslan av skam i vissa lägen. Ett av dessa 
lägen är när den blyge skall prestera något, t.ex. berätta något i en grupp. Att känna 
skam kopplas till att känna sig utelämnad, granskad och ensam (Brodin & Hylander, 
2002). 

”När man skäms blir man medveten om sig själv och att man är sedd, just när man helst av allt 

skulle vilja vara osynlig” (Brodin & Hylander 2002, s. 79).

Det finns två olika sorters blyghet: kronisk blyghet och situationsbetingad blyghet. Med 
kronisk blyghet menas att den blyge anser sig ha blygheten som ett personlighetsdrag. 
Den som däremot anser sig lida av situationsbetingad blyghet blir blyg i speciella 
oönskade situationer, som gör att han eller hon reagerar onaturligt och blygt (Zimbardo 
& Radl, 1982). 

Att bli granskad av andra människor är den största rädslan, vilket gör att den blyge 
försöker göra sig så osynlig som möjligt. Det är dock individuellt i vilka situationer den 
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blyge känner på detta sätt. En del känner sig granskade i fler situationer än andra. Detta 
är beroende av hur stor blyghet hon eller han lider av (Zimbardo, 1978).  

De som är blyga talar ofta väldigt tyst och lite, de saknar nödvändig verbal förmåga. 
Denna förmåga behövs för att kunna umgås på ett tryggt sätt med andra barn och vuxna. 
De blyga klarar inte av att handla på egen hand, till exempel, i konflikter. Barnet håller 
ofta med sin kompis för att inte själv utsättas för situationer där det behöver ta ställning 
och ansvar för sitt handlande (Zimbardo & Radl, 1982). 

Blygheten leder till passivitet. Den blyge är ofta påfallande inaktiv, och tar inte några 
egna initiativ till något. Detta på grund av den stora rädslan för att misslyckas kring allt 
han eller hon gör. Denna rädsla blir så stor att den blyge känner sig blockerad, vilket 
leder till att den inte vågar pröva något nytt. Barn tar i allmänhet mycket hårt på 
misslyckanden, då detta leder till känslor av inkompetens och oskicklighet (Brodin & 
Hylander, 2002). 

Några kännetecken hos blyga barn är: att känna sig undergiven, vara skygg för andra 
människor, att tala tyst och väldigt lite, att vara inaktivt (barnet tar sällan initiativ till 
något) samt att visa passivitet (tar sällan initiativ till exempelvis umgänge) (Zimbardo, 
1978).

Det blyga barnet har svårt att ta för sig i sitt sociala umgänge, då det ofta ställer 
orealistiskt höga krav på sig självt. Barnet har ofta en idealbild av sig själv, som i 
verkligheten är orealistisk att uppnå. När det inser att det inte kan uppnå dessa krav, 
känner han eller hon sig misslyckad. De anser sig själva inte vara lika dugliga som sina 
kamrater. Barnet anser sig inte ha lika stor värdighet och intelligens som resten av 
barngruppen, och sitter därför tyst och låter dem som barnet anser ha större värde och 
intelligens ta plats (Zimbardo, 1978).

Förskolans betydelse för det blyga barnet
Pedagogens inverkan

Starten på förskolan har en stor betydelse för hur barnet kommer att fungera i den 
pedagogiska verksamheten. När barnet börjar på förskolan, är det fortfarande 
föräldrarna som är barnets största anknytning . Nu skall barnet skapa en ny sådan, till 
pedagogerna på förskolan. Anknytningen är viktig då relationen till pedagogen är 
grunden till trygghet för barnet på förskolan. Finns inte anknytningen, känner sig barnet 
otryggt, vilket i sin tur leder till att barnet inte vågar ta för sig i verksamheten (Broberg, 
2006). 

Det är under inskolningen mycket viktigt att pedagogen bygger upp en relation till 
barnet (Niss & Söderström, 2006). Denna relation skall byggas på respekt och 
lyhördhet, pedagogen skall vara uppmärksam på allt från konflikter till glädje hos 
barnet. Barnet skall känna ett stöd från pedagogen i alla pedagogiska situationer. Barnet 
behöver till exempel pedagogens stöd till att utmana sina rädslor, för att det skall inse 
att dennes farhågor inte är så farliga. Detta skall leda till att barnet mer och mer klara av 
den pedagogiska verksamheten på egen hand (Brodin & Hylander, 2002). 
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Att klara sig på egen hand kan blyga barnet ha svårt för, eftersom det har svårt att vara 
ensamt och är beroende av att ha någon vid sin sida. Barnet behöver uppmuntras att 
även trivas i att vara ensam, för att utveckla självständighet och kunna sysselsätta sig på 
egen hand i de situationer som kräver detta (Zimbardo & Radl, 1982). 

En annan orsak till att barnet behöver stå på egna ben utan en vuxen vid sin sida, är att 
barnet behöver lära sig att acceptera sig själv och tycka om sig själv utan en stöttande 
pelare. Det är viktigt för att senare kunna utveckla andra relationer med till exempel 
kamrater. För att någon skall tycka om och acceptera en som individ, måste man tycka 
om och acceptera sig själv först (Zimbardo & Radl, 1982).

”Ur positiva möten där intresset och glädjen är ömsesidig växer den goda självkänslan” 

( Brodin & Hylander 2002, s. 93)

Självkänsla och blyghet är två ord som relateras till varandra (Kemple, 1995). Med 
ordet självkänsla menas hur jag ser på mitt eget värde, eller hur det känns att vara mig 
själv (Törnblom, 2006). Enligt en studie som har gjorts på 4 åringar, har blyghet med 
dålig självkänsla att göra. Detta är dock något som pedagogen på förskolan kan 
motverka, genom att berömma och uppmärksamma barnet (Kemple 1995).

Barnets självkänsla i den pedagogiska miljön styrs mycket av hur barnet blir bemött av 
pedagogen på förskolan. Bemötandet skall ske i form av respekt och lyhördhet, så att 
barnet kan känna sig respekterat och uppmärksammat (Niss & Söderström, 2006). 

Att tänka på i mötet med det blyga barnet är, att barnet behöver bemötas med en annan 
känsla än den som barnet har om sig självt, det vill säga blyghet. Det är viktigt som 
vuxen att inte bekräfta barnet som blygt, gör du det förstärks bilden hos barnet av sig 
självt som blygt (Brodin & Hylander, 2002). 

Kamrater

Ett barn som försöker skapa vänskapsband brukar oftast göra detta genom att visa sig 
attraktiv, till exempel genom att dela med sig av sina leksaker. Det blyga barnet 
använder dock inte denna strategi. Det blyga barnet försöker istället för att skapa ett 
gillande från de andra barnen, minimera ogillandet. Orsaken till denna strategi är den 
blyges dåliga självkänsla, barnet undervärderar sig själv (Zimbardo & Radl, 1982). 
Detta visas även i den fria leken, där det blyga barnet låter sina kompisar bestämma och 
ta för sig, medan det blyga barnet sitter tyst. Detta beteende då det blyga barnet ofta 
känner sig underlägset sina kompisar (Zimbardo, 1978).

Den dåliga självkänslan visar barnet även kroppsligt. Den blyge har ofta ett kroppsspråk 
som säger: Låt mig vara! Barnet visar detta till exempel, genom att titta ner i golvet. Om 
barnet vill få vänner, är det viktigt att det är medvetet om kroppsspråkets betydelse. 
Barnet behöver lära sig till exempel att le och ha ögonkontakt för att kunna skapa 
relationer med andra (Zimbardo & Radl, 1982).

Den blyge är beroende av andra barn, men har svårt med att ta kontakt. Denna starka 
längtan efter kompisar kan ge motsatt effekt. Barnet stöter ifrån dem som 
försvarsmekanism då det inte tror sig vara värdigt deras vänskap (Zimbardo & Radl, 
1982). 
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Aktiviteter på förskolan

Rutiner 

Rutiner är återkommande moment i förskolans verksamhet, som till exempel: 
matsituationer, vila, påklädning med mera. Att ha rutiner på förskolan är viktigt för 
barnet. Barn behöver kontinuitet, så de vet vad som skall komma sedan. Detta skapar en 
trygghet hos dem (Niss & Söderström, 2006).

En av förskolans rutiner är samlingen. Samlingen består av en eller flera pedagoger, 
som tillsammans med barngruppen sjunger, leker, samtalar med mera. Samlingen skall 
gå ut på glädje och gemenskap. Barnen delar här med sig av känslor och erfarenheter 
med varandra, och kan känna glädje och gemenskap. Detta är en bra grund till en positiv 
självkänsla hos banen, som resulterar i känslan: Jag får vara med och jag duger (Niss & 
Söderström, 2006). 

För det blyga barnet kan situationer som samlingen bli en ren plåga, då barnet är rädd 
för uppmärksamhet. Det är viktigt som pedagog att inte pressa barnet till att t.ex. säga 
något. Låt detta ske i barnets egen takt. Det är dock viktigt att barnet känner lite press, 
så att det inte kommer i skymundan. Ett bra tips för att ”få igång” barnet är att utgå från 
dess egna intressen. Till exempel om barnet har en favorit sång eller liknande, kan man 
sjunga den (Zimbardo & Radl, 1982).

En annan rutin på förskolan är på och avklädning när man skall gå ut, sova, byta blöja 
med mera (Niss & Söderström, 2006). I dessa situationer är det bra om det blyga barnet 
får hjälpa t.ex. en kompis med detta. Då det blyga barnet är så självcentrerat är det bra 
att få över koncentrationen på någon annan. Det är även bra för barnets självkänsla att 
hjälpa någon annan. När det hjälper någon annan känner sig barnet behövd, vilket leder 
till en starkare självkänsla (Zimbardo & Radl, 1982). 

Matsituationerna är en annan återkommande rutin i förskolans vardag. Även här behövs 
kontinuitet för att barnet skall känna sig trygg. Detta gäller främst de yngsta barnen på 
förskolan, 1 – 3 år. Det är bra att ha bestämda platser, så att barnen vet med vilka andra 
barn barnet skall äta, samt vilken pedagog som sitter vid bordet (Niss & Söderström, 
2006). Det underlättar även för det blyga barnet, då det tycker det är obehagligt med nya 
och främmande situationer (Zimbardo & Radl, 1982).  

Styrda aktiviteter

Styrda aktiviteter på förskolan sker med hela barngruppen, eller i en uppdelad 
barngrupp med ledning av en pedagog. Exempel på styrda aktiviteter är: Samling, 
skapande (som till exempel måla) med mera (Niss & Söderström, 2006). 

Det är en fördel i att dela upp den stora barngruppen i mindre grupper under styrda 
aktiviteter. Barnen känner sig mer trygga i den lilla gruppen, och vågar vara mer aktiva. 
De vågar även i större utsträckning ta kontakt med pedagogen och resten av barnen i 
den lilla gruppen. Den trygghet som barnet skapat i den lilla gruppen, behålls även 
senare när det återgår till den stora barngruppen (Niss & Söderström, 2006). 

En av förskolans styrda aktiviteter är som tidigare nämnts samlingen. Under samlingen 
är det även här ofta en fördel i att dela upp barngruppen. Fördelen är att pedagogen 
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lättare skall kunna se alla barn i gruppen. Genom att dela upp barnen under samlingen, 
går det att dela upp gruppen efter individernas olika behov (Niss & Söderström, 2006). 

Fri lek med andra barn

Fri lek är en del av förskolans verksamhet (Niss & Söderström, 2006). Denna lek är en 
lek som inte är styrd av en pedagog, där barnens fantasi och kreativitet får bestämma 
innehållet (Lillemyr, 2002). 

Leken ger barnet möjlighet till att samspela med andra människor och få den stimulans 
som behövs för social utveckling. Leken ger även stort utrymme till utveckling av det 
verbala språket, då man i leken samspelar mycket genom språket (Lillemyr, 2002). 

Rolleken är en sorts fri lek, där barnet går in i en annan människas, djurs eller liknandes 
roll (Lillemyr, 2002). Rolleken börjar lekas runt 3 – 4 års ålder upp till 6 års ålder. När 
barnet är cirka ett till två och ett halvt år leker barnet mycket bredvidlek och härmar de 
äldres rollekar då dessa lekar är för avancerade att delta i. Bredvidlek går ut på att 
barnet leker samma pågående lek som de andra barnen, fast ensam och bredvid. En 
närliggande lekform till bredvidlek är ensamlek. Denna lek leker barnet ensamt, i 
oberoende av andra barn (Olofsson, 1991).  

Det kan kännas som en befrielse för vissa barn att leka rollekar, då barnet går in i en 
annan roll och befinner sig i ”en annan värld”. Här har barnet chans att vara den person 
som barnet önskar sig vara. Leken är viktig ur denna synvinkel, då barnet har chans att 
få ur sig sina inre drifter. Barnet har chans att få ur sig sina inre känslor och tankar i en 
annan skepnad än sig själv (Lillemyr, 2002). Detta under förutsättning att barnet har 
”rätt roll” i leken. I leken finns det nämligen olikheter mellan deltagarna som: makt, 
kontroll, status och känslan av tillhörighet. Dessa faktorer påverkar olika barn på olika 
sätt. Har ett barn till exempel en känsla av en knapp tillhörighet i gruppen, kan detta 
leda till en känsla av ensamhet i leken (Lillemyr, 2002). 

De människor som den blyge anser vara starkare än sig själv är ofta skrämmande för 
blyga barn. En auktoritet kan vara mycket hämmande för det blyga barnet. När barnet 
känner att någon annan är auktoritär, kommer en rädsla fram av att den auktoritäre skall 
få makten över det vilket resulterar i att den blyge drar sig undan (Zimbardo & Radl, 
1982). 

Att känna sig starkare än någon annan, eller känna auktoritet, är något som den blyge 
sällan själv får känna utav, vilket leder till att han/hon sällan har status i gruppen. Den 
blyge släpper oftast fram alla andra innan sig själv, vilket blir väldigt tydligt i den fria 
leken (Zimbardo & Radl, 1982). Det är här barnet självt inser att hon eller han har låg 
status (Folkman & Svedin, 2005).  

Låg status, leder ofta till att barnet blir utanför leken. En annan orsak som kan göra att 
det blyga barnet kan komma utanför leken, är att barnet alltid är väldigt 
självkoncentrerat. Barnet får då svårt att koncentrera sig på den pågående aktiviteten. 
De övriga barnen i barngruppen gör att den blyge blir ännu mer självkoncentrerad än 
vanligt. Detta leder till att barnet har svårt att leva ut sina känslor och känna glädje 
(Zimbardo & Radl, 1978).  
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I lekar och under olika aktivteter på förskolan uppkommer det ofta konflikter, vilket är 
naturligt vid barns utveckling i det sociala samspelet (Brodin & Hylander, 2002). Det 
blyga barnet har dock svårt med andra personer som har högre status än han/hon själv, 
vilket leder till att det inte vågar ta konflikter med andra (Zimbardo & Radl 1982).  

Undersökningens uppläggning

Metod
Kvalitativa intervjuer har används som undersökningsinstrument i denna undersökning. 
Med detta menas att den som intervjuar ställer enkla och raka frågor. Utav dessa frågor 
kan man sedan få ut intressanta skeenden, åsikter, mönster med mera (Trost, 2005). 
Genom att ha ett personligt möte med pedagogerna kan jag som intervjuare även ställa 
följdfrågor på de svar jag får på frågorna. 

Frågorna (se Bilaga) som ställs i intervjuerna utgår från de två frågeställningarna som 
tidigare nämnts. De fyra första frågorna har utgått från den första frågeställningen. 
Denna del tar upp vad olika situationer i förskolans verksamhet har för positiv och 
negativ inverkan på det blyga barnet. De situationer frågorna behandlar är: Styrda 
aktiviteter, den fria leken samt rutiner. Det tas även upp olika kamraters inverkan på det 
blyga barnet. 

Den andra frågeställningen behandlas i de fyra sista frågorna i intervjudelen handlar om 
hur pedagogerna arbetar med det blyga barnet på förskolan. Det tas upp frågor kring hur 
pedagogerna arbetar under styrda aktiviteter, den fria leken, rutiner, samt om de har 
någon arbetsstrategi kring det blyga barnet. Huruvida barnet fungerar olika beroende på 
vilken pedagog barnet är tillsammans med, är en av frågorna. De två sista frågorna 
handlar om arbetsstrategi kring det blyga barnet, samt vad pedagogerna anser är 
viktigast för att det blyga barnet skall må bra i den pedagogiska verksamheten.

Urval
Jag har valt att intervjua åtta pedagoger på sex olika kommunala förskolor. Jag har 
intervjuat tre förskollärare, fyra barnskötare och en bildpedagog. 

Jag har intervjuat tre pedagoger på den förskola jag utfört min VFU 
(Verksamhetsförlagd utbildning) . Två av de övriga pedagogerna har min handledare på 
VFU:n en arbetsrelation till. De arbetar på två andra förskolor i det område som 
förskolan jag utfört min VFU på ligger. De tre övriga intervjupersonerna arbetar i mitt 
bostadsområde. Dessa ringde jag upp, och frågade om de var villiga att ställa upp på en 
intervju kring blyga barn i förskolans verksamhet. Den tredje pedagogen arbetar på en 
förskola där jag hade min praktikplats under min gymnasietid.  

Ett önskemål jag hade, var att pedagogerna skulle ha ett blygt barn i barngruppen de 
arbetar i. Detta för att jag antar att pedagogerna har lättare att förklara hur barnen agerar 
i den aktuella verksamheten, än att beskriva ett blygt barn som pedagogen hade i sin 
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barngrupp tidigare. Åldern på barnen pedagogerna beskrev var 2 – 5 år. Detta skedde 
slumpmässigt då pedagogerna själva fick välja vilket barn de skulle fokusera på under 
intervjuernas gång. Jag valde även att fråga pedagogerna om deras titel, till exempel 
förskollärare, innan intervjuerna påbörjades. Detta då jag ansåg att pedagogernas 
utbildning är relevant till pedagogernas svar.  

Uppläggning och genomförande
Jag valde att besöka de olika förskolorna och genomföra intervjuerna med pedagogerna 
på plats, detta för att pedagogerna skulle känna trygghet i den miljö de blev intervjuade 
i. Intervjuerna utfördes en och en. Pedagogen och jag satt ensamma under intervjuns 
gång, antingen i ett enskilt rum eller avsides från resterande pedagoger och barngrupp. 
Att sitta avsides från resterande pedagoger och barngrupp, valdes för att vi inte skulle 
bli distraherade av dem under intervjuns gång. 

Jag bad pedagogerna att fokusera på ett blygt barn under intervjun. Frågorna ställdes i 
tur och ordning med vissa följdfrågor. Intervjuerna var cirka en halvtimme långa.

Materialbearbetning
Genom att läsa igenom intervjusvaren flera gånger, fick jag vidgat perspektiv på svaren 
jag fått och började se ett mönster i vissa svar. Det framträdde en innebörd och mening i 
intervjuerna (Gars, 2002). 

Jag delade in svaren utifrån mina två frågeställningar: Vilka olika situationer i 
förskolans verksamhet får positiv och negativ inverkan på det blyga barnet? Hur arbetar 
pedagoger med det blyga barnet på förskolan? Jag märkte här att alla intervjusvar inte 
passade in under de två frågeställningarna. Detta resulterade i valet att inte ha med dessa 
svar i resultatet. Efter detta tematiserade jag svaren under frågeställningarna. Jag valde 
att tematisera efter vilka områden som varit mest frekventa under intervjuernas gång.

Utifrån frågeställning nummer ett framkom följande teman: Den fria och styrda leken, 
rutiner, lek, den stora och lilla gruppen, samlingen, att vara i centrum samt kamraternas 
betydelse i leken. Från frågeställning nummer två framkom teman som relationen 
mellan pedagogen och det blyga barnet, att arbeta utifrån observationer, grupperingar 
samt att stärka barnet. När tematiseringen var klar, gjordes även dessa teman till 
rubriker i resultatdelen. Under varje rubrik samanfattas de svar som erhållits genom 
intervjuerna med några belysande citat. 

Tillförlitlighet
Jag valde att skriva ner svaren jag fick av intervjuerna. Jag hade tankar kring att 
använda ett inspelningsinstrument under intervjuerna, men kände mig inte trygg i denna 
intervjumetod, då jag är van vid att skriva ner svaren.

Att skriva samtidigt som jag lyssnade, kändes dock som en svårighet under 
intervjuernas gång. Denna svårighet bestod i att det var svårt att koncentrera sig på 
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pedagogernas svar samtidigt som jag skrev. Detta kunde ibland medföra att jag missade 
delar av svaren pedagogen gav, vilket medförde att pedagogen fick upprepa sitt svar. 
Hade jag använt mig utav ett inspelningsinstrument, hade jag inte behövt fråga om 
svaren. Detta hade varit positivt för både mig som intervjuar och för pedagogerna som 
blev intervjuade, då repetitioner som kan vara distraherande i tankegångar sluppits. 

Etiska aspekter
I intervjuerna har jag tagit hänsyn till de fyra etiska huvudkraven Vetenskapsrådet 
(2002) rekommenderar. 

1. Informationskravet

Pedagogerna blev informerade via telefon eller vid ett personligt möte om syftet med 
undersökningen.

2. Samtyckekravet

Pedagogerna blev tillfrågade via telefon, eller vid ett personligt möte om de var villiga 
att ställa upp i undersökningen. 

3. Konfidentialitetskravet

Jag talade om att resultatet var anonymt, med undantag av titel, förskollärare eller 
liknande, på pedagogerna. Under intervjuernas gång, talade pedagogerna om ett 
specifikt barn. Detta barn nämndes i formen barnet. Denna form användes för att 
avidentifiera barnet. 

4. Nyttjandekravet

Pedagogerna blev informerade om att svarens ändamål var till att användas i denna 
undersökning. 

Resultat
Resultatet presenteras utifrån de två frågeställningar som ställts. Rubrikerna under 
frågeställningarna utgår från svaren som pedagogerna gett i intervjuerna. 

Vilka olika situationer i förskolans verksamhet får 
positiv och negativ inverkan på det blyga barnet?
Den fria leken och de styrda aktiviteterna 

Ett av barnen som en av pedagogerna beskrev var helt trygg i den fria leken, som ofta 
bestod av rollek. När barnet var nytt på förskolan var det dock inte tryggt i denna. 
Barnet lekte då mycket bredvidlek. Barnet försökte vara med i rolleken genom att leka 
samma lek som de andra barnen som var i samma ålder fast bredvid. I dag leker barnet 
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med de flesta barn på förskolan, och leker inte längre någon bredvidlek. Pedagogen 
anser att detta beror på att barnet numera känner sig tryggt på förskolan.

Två av de andra blyga barnen var trygga i den fria leken då de var med sina/sin bästa 
vän. I dessa situationer vågade barnen ta egna initiativ, vågade ta strider med sina/ sin 
vän samt vara med och bestämma i leken. När de två inte hade möjlighet att leka 
tillsammans med sina/ sin bästa vän, lekte de sämre med de andra barnen i gruppen. 

”Det här barnet fungerar jättebra tillsammans med sin bästa kompis, barnet fungerar sämre 

med de barn som är styrande i gruppen”. (Barnskötare)

De två barnen var dock inte lika trygga i de situationer där de lekte med de andra barnen 
i gruppen. Ingen av dessa två barn var styrande i lekarna, de tog heller inga egna 
initiativ eller hittade på vad som skulle hända i lekarna. De blev tilldelade roller. Ett av 
barnen kunde leka och släppa loss i en lite större grupp när barnet lekte bland kuddar 
och sprang omkring. Ett av de två barnen brukade även leka i en gruppkonstellation där 
barnet som hade den ledande rollen i barngruppen var med. Barnet hade inte heller här 
en styrande roll eller tog egna initiativ. 

Den fria leken har olika betydelser för de blyga barnen. Cirka hälften av pedagogerna 
som blev intervjuade ansåg att den fria leken är grunden för att fungera i barngruppen. 
Pedagogerna betonade ofta ordet fri, i den fria leken. De ansåg att man måste känna sig 
trygg i leken, för att helt kunna ge sig hän och känna frihet. Tryggheten att våga ge sig 
hän i leken ansåg majoriteten av de intervjuade pedagogerna att det blyga barnet hade 
problem med. 

När det var styrda aktiviteter, exempel dans eller måleri tillsammans med en pedagog, 
fungerade alla de blyga barnen exemplariskt, de gjorde allt enligt reglerna, enligt 
pedagogerna. Detta ansåg tre av pedagogerna ha sin grund i att det fanns styrda ramar 
och regler vilket ledde till trygghet. 

”När pedagogen har kontrollen, känner även blyga barnet i vår grupp en viss kontroll över sig 

själv. Då vet barnet att ingen kan komma och ta över situationen”. (Bildpedagog)

Under instruktioner för aktiviteter på förskolan lyssnade de blyga barnen väl, och gjorde 
det som pedagogen förväntade sig av barnen. Det skedde dock ingen spontanitet från 
något av barnen. De tog heller inga egna initiativ i dessa aktiviteter. 

Ett av barnen hade mycket ögonkontakt med pedagogen under de styrda aktiviteterna, 
och läste även av andra barn. Pedagogen tror att barnet gjorde detta av rädsla för att 
göra fel. Barnet härmade ofta de andra barnen i skapande verksamhet. Barnet tog sällan 
egna initiativ i dessa situationer. 

”Ögonkontakt är något som det här barnet använder sig utav. Barnet läser av andra med 

ögonen, både pedagoger och kompisar”. (Barnskötare)

Rutiner

De situationer där det blyga barnet fungerade som bäst var under rutiner. Rutinerna är 
en trygghet enligt pedagogerna, då barnet vet vad som senare skall hända. Barnet gjorde 
det som förväntades. Detta kan enligt en av pedagogerna bero på att barnet är rädd för 
att göra fel.
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När rutinerna inte fungerar, fungerar heller inte majoriteten av de blyga barnen. Ett av 
barnen blir då tyst och osäkert. Ett av momenten som är väldigt känsligt för just detta 
barn är vinkningen till den som lämnade det på morgonen. Varje morgon vinkade barnet 
till sin mamma i ett speciellt fönster. Om barngruppen till exempel var utomhus när 
barnet blev lämnat och då inte hade möjlighet till att vinka i ”vink fönstret”, mådde det 
dåligt. Barnet blev då ledset, otryggt och tillbakadraget.  

En pedagog ansåg att rutinerna är de situationer som det blyga barnet kan slappna av i, 
och inte behöva anstränga sig så mycket för att komma med in i barngruppen. Här utför 
alla blyga barn i intervjuerna den uppgift de förväntas utföra. I dessa situationer vet 
barnen vad de skall göra. En pedagog ansåg dock att matsituationerna kan vara svåra för 
det blyga barnet. Här hände det ofta att det blyga barnet satt och väntade på något, till 
exempel skålen med potatisen, utan att våga säga till.  

”I rutinerna kan barnet bara vara . Barnet behöver inte tänka på något annat än själva rutinen 

som skall göras, som till exempel klä på sig”. (Förskollärare) 

Ett av barnen var exemplariskt, och gjorde allt snabbast av alla barn under rutinerna. 
Detta var oroväckande enligt pedagogen, då pedagogen anser att barnet måste känna att 
det är okej att göra fel ibland.

”Barnet gör som man skall göra under rutinerna, jag tror att barnet gör så för att barnet är rädd 

för att få skäll eller något sånt”. (Barnskötare)

Det var inte endast denna pedagog som ansåg att det var oroväckande med att barnet var 
exemplariskt. En annan pedagog ansåg att det vore bra om barnet bröt mot mönster. 
Denna pedagog tror att barnet inte vågar göra fel, för att han/hon är rädd för att de andra 
barnen skall tycka.

Lek

Bredvidlek var en lek som två av de blyga barnen ägnade sig åt. Detta skedde då antalet 
barn i rolleken blev för stor. Båda barnen brukade annars vara med i rollekar. 

I den fria leken hade ett av de blyga barnen svårt att vara sig själv. Barnet spelade ofta 
”pajas” och gjorde sig rolig inför sina kompisar. Barnet antog sig den roliga rollen för 
att slippa göra bort sig själv.

Ett av barnen lekte inte alls i den fria leken tillsammans med andra barn. Om inte en 
pedagog var i närheten stod barnet mest stilla. Barnet blev glatt av att se andra barn 
leka, men vågade inte själv ta steget in i leken om inte en pedagog hjälpte det. Hemma 
talade barnet mycket om sina kompisar, vilket enligt pedagogen var ett tecken på att det 
har ett intresse för att umgås med de andra barnen. 

”Det här blyga barnet kan stå jättelänge bredvid de andra barnen och titta på när dom leker, 

men barnet vågar inte ta sig in i leken”. (Barnskötare)

Att vara ensam var inte alltid något negativt för den blyge. Ett barn gillade att vara 
ensamt. Barnet tyckte om att sitta och pyssla för sig självt. Andra barn kunde komma 
och försöka locka in barnet i leken vissa gånger, men det var inget det nappade på utan 
trivdes i sin ensamhet. 
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Två andra barn gillade även att leka själva. Ett av barnen tyckte om att sitta ensam i en 
liten vrå som fanns på förskolan. Det andra barnet tyckte om att sitta själv och leka med 
legobitar, rita med mera. Detta barn tyckte även om att leka ensamlekar. 

Den lilla och stora gruppen

Antalet barn i gruppen hade betydelse för de blyga barnen enligt pedagogerna. Ett barn 
var med i leken om det var en liten grupp, det blev lätt styrt av dessa barn. Om barnet 
hamnade i en större grupp, kom det utanför och blev osynligt. 

”Barnet fungerar som bäst när vi delar upp barngruppen i smågrupper. Barnet fungerar som 

bäst i de här smågrupperna om det är en pedagog med som barnet känner sig trygg med”. 

(Förskollärare)

En annan situation där ett barn gynnades av mindre grupper var samlingen. När 
samlingen var uppdelad i två mindre grupper, fungerade barnet som bäst. Här pratade 
barnet och var aktivt. När barnet var med på samlingen i den stora gruppen, var barnet 
däremot väldigt tyst och tillbakadraget.

Samlingen, att vara i centrum

Samlingen var en aktivitet som fyra av pedagogerna pratade mycket om i samband med 
det blyga barnet. Pedagogerna hade olika erfarenheter kring detta.

Ett av barnen kände sig inte trygg i samlingen. Det var i denna aktivitet som blygheten 
kom fram som mest. Vid frågor till barnet i samlingen, blev barnet oroligt och tyst. 
Barnet skakade ofta på huvudet till svar och hade ett avvisande kroppsspråk. Pedagogen 
såg att barnet ville svara på frågor, men förmodade att barnet inte vågade, av rädsla för 
att göra bort sig.

Det andra barnet fungerade bra i samlingen och tyckte det var en kul aktivitet. Barnet 
tyckte dock att det var väldigt jobbigt med lekar där han/hon måste vara i centrum. En 
lek som togs upp i anknytning till att vara i centrum var hunden och benet. Denna lek 
går ut på att alla barn sitter i en ring. Ett barn ligger i mitten och skall leta reda på sitt 
ben som något av de andra barnen gömt. Barnet vågade endast svara när det visste 
vilket svar som förväntades av pedagogen. Annars vågade han eller hon inte svara, då 
gavs endast nickningar till svar.

”Det här barnet blir jätteglad och entusiastisk när vi ska ha samling. Men barnet tycker att det 

är jobbigt med lekar som till exempel hunden och benet, där alla blickar riktas mot det här 

barnet”. (Förskollärare) 

Det tredje barnet tyckte det var väldigt kul med samling, där det oftast sjungs. Detta 
barn älskade att sjunga vilket enligt pedagogen hade stor betydelse för dess agerande i 
samlingen. I samlingen kämpade barnet hårt för att få fram sina önskningar kring låtval. 

Det fjärde blyga barnet, brukade vara med på något som pedagogerna och barnen på 
förskolan kallade för leksakssamling. Till samlingen fick barnet ta med sig en leksak 
hemifrån. På förskolan fick barnet till uppgift att berätta om leksaken framför resten av 
barngruppen. Det är alltid samma tre frågor: Vad det var för något, vilken färg hade 
leksaken samt vem barnet hade fått leksaken av. Denna övning tyckte barnet var jobbigt 
till en början, då fick pedagogerna hjälpa barnet genom att ställa frågorna och barnet 
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fick svara genom att nicka eller skaka på huvudet. Idag klarar barnet själv av att stå 
framme och berätta om leksaken, utan några som helst problem. 

Dans och rörelse under samlingen var en annan situation där ett av barnen fungerade 
bra, då barnet slapp hamna i centrum i denna situation.

”Barnet fungerar väldigt bra i aktiviteter där man blir en i mängden, som till exempel dans i 

grupp”. (Förskollärare)

Kamraternas betydelse i leken

Kamrater har en stor betydelse för det blyga barnet och dess självkänsla enligt 
pedagogerna. Genom leken med kamrater får barnet bekräftelse, barnet känner sig 
behövt. Bekräftelse är något som det blyga barnet är i stort behov av. Barnets 
självkänsla växer när det blir bekräftat, vilket har framkommit i majoriteten av 
intervjuerna som genomförts. Bekräftelsen kan vara till exempel att en kompis ställer 
den enkla frågan: Vill du leka? När denna fråga ställs växer barnets självförtroende 
enligt en av pedagogerna. 

Ett av de blyga barnen går i en grupp där det finns barn som trycker ner och är elaka 
mot andra barn, speciellt barn som är osäkra på sig själva. Det blyga barnet är ett av de 
barn som blir nedtryckt. När detta händer blir barnet utanför, ledset, tillbakadraget och 
försvinner ut från leken. 

Hur arbetar pedagoger med det blyga barnet på 
förskolan?
Relationen mellan pedagogen och det blyga barnet

För att våga ta kontakt med pedagogen är tillit till pedagogen viktig anser en pedagog. 
Det är viktigt att barnet känner att hon eller han kan komma till pedagogen om det är 
något som barnet behöver berätta. Barnet som pedagogen talade om kände inte denna 
tillit. Pedagogen tror att detta kan bero på en rädsla kring att säga fel saker. Barnet sökte 
dock upp pedagogen för att till exempel sitta i knäet eller hålla pedagogen i handen. En 
pedagog menade att barnet öppnar sig för de pedagoger som visar intresse för det, och 
frågar mycket. Detta gör att barnet känner sig bekräftat. 

En annan synvinkel två pedagoger hade på hur tillit skapas, var samspelet mellan 
pedagog och barn. Två av pedagogerna ansåg att detta var den viktigaste faktorn som 
avgjorde om barnet vågade öppna sig för pedagogen eller inte. En av dessa pedagoger 
anser att om det inte finns något samspel, finns det inte heller någon relation mellan 
barnet och pedagogen.

Hur bra pedagogen känner barnet har även betydelse för tilliten. På förskolan har man 
som pedagog ansvarsbarn, och barnen har en ansvarspedagog, vilket menas att det är 
denna pedagog som har huvudansvaret för barnet. Ansvarspedagogen var enligt två av 
pedagogerna de som det blyga barnet tydde sig mest till då dessa kände och visste mest 
om barnet.
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En annan pedagog ansåg att barnet inte tydde sig till någon speciell pedagog på 
förskolan, barnet tydde sig lika mycket till alla pedagoger. Detta kunde dock vara på 
grund av att alla pedagoger som arbetar med barnet, är mjuka till sättet. Om en pedagog 
skulle komma in i barngruppen som är lite stormig av sig, trodde pedagogen i fråga att 
barnet skulle känna sig otryggt. 

När man skapat tillit och börjar bygga upp en relation till barnet kan man börja arbeta 
bort den blyga identiteten, vilket var väldigt viktigt, ansåg en pedagog. Det är även 
viktigt enligt samma pedagog att inte ge det blyga barnet en ”stackarsroll”, det vill säga 
tycka synd om barnet för dennes svaghet, blyghet. Det viktigaste är att få bort den blyga 
identiteten, genom att ta fram de sidor som barnet är bra på och stärka dessa sidor. 

”Det är viktigt att man inte ger det blyga barnet en ”stackarsroll”, gör man det är man ute på hal 

is”. (Bildpedagog)

Att arbeta utifrån observationer

Det är enligt två pedagoger viktigt att ha ögon öppna och vara uppmärksam på vad som 
händer i leken. Vara vägledare, stoppa de barn som eventuellt trycker ner de andra 
barnen, få fram det blyga barnet genom att göra barnet intressant. Detta genom att till 
exempel få fram något det blyga barnet är bra på i leken. Till exempel rita något till en 
kompis, som kompisen inte kan. Genom att det blyga barnet känner sig bra på att till 
exempel rita, ökar självkänslan och även statusen i gruppen, då barnet är bra på något de 
andra barnen är lite sämre på. 

I den fria leken observerade tre pedagoger hur det blyga barnet betedde sig, samt dess 
utveckling i den fria leken. Resultatet pedagogen får ut av detta, samtalar den om med 
sitt arbetslag. I samtalet diskuteras det om eventuell utveckling i barnets fria lek eller 
liknande. Man diskuterar även vad barnet har för olika roller, i olika 
gruppkonstellationer. 

Grupperingar

Vilken grupp det blyga barnet skulle tillhöra under styrda aktiviteter, valde en av 
pedagogerna tillsammans med sitt arbetslag. Detta för att barnet inte skulle komma bort 
i aktiviteterna, genom att bli bortstött av till exempel barn som tar för sig mycket. 

”Det är jätteviktigt att tänka på grupperingarna under olika aktiviteter vi har här på förskolan. 

Det är viktigt att tänka på vilka barn som hamnar i samma grupp, och inte ha för stora grupper”. 

(Förskollärare)

Om gruppsammansättningens betydelse var även en annan pedagog klart medveten om. 
Enligt en pedagog placerades det blyga barnet in i en grupp med den pedagog det kände 
mest tillit till. Det fanns dock vissa dagar som barnet medvetet ställdes inför 
utmaningar, när pedagogen tilldelat barnet en grupp där en pedagog barnet hade mindre 
tillit till var ledare. 

Ett barn fungerade som bäst när det var i en mindre grupp, och även med pedagoger 
barnet kände väl. Detta var något pedagogerna som arbetade med barnet hade ”i 
bakhuvudet” vid gruppindelningar. Barnet fungerade inte så bra i nya situationer. Om 
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det hamnade i en ny situation med en pedagog barnet känner sig tryggt med och i en 
liten grupp, kan även dessa situationer fungera. 

En av pedagogerna ansåg att i den fria leken är det viktigt att dela in barngruppen i 
mindre grupper. Denna pedagog fann att för att få in barn som inte leker i gruppen, 
behöver man som pedagog gå in och hjälpa till. Detta gör man genom att till exempel en 
dag endast ha ett barn inomhus tillsammans med det blyga barnet när de andra barnen är 
ute, helst ett lite starkare styrande barn som får igång barnet till att leka. När denna 
relation fungerar utvidgar man det hela genom att bli en större grupp vid ett senare 
tillfälle, och fortsätter i detta mönster tills barnet känner sig tryggt i en större grupp av 
barn. 

”Jag tror att barnet skulle komma in i barngruppen om man gör det gradvis, att man till exempel 

börjar med att ha inne ett barn och det blyga barnet. När det blyga barnet känner sig tryggt 

med en kompis, kan man ta in en till också vidare”. (Barnskötare)

En pedagog ansåg att gruppkonstellationen var viktig även under rutiner. Man bör tänka 
på vilka man till exempel skickar ut i hallen för att klä på sig. Det är också viktigt att 
tänka på antalet barn man skickar ut i hallen. Detta gör man för att barnet inte skall 
komma bort under rutinerna, vilket är lätt hänt då rutinerna är något som det blyga 
barnet ofta klarar sig i exemplariskt. 

Att stärka barnet

”Att vara blyg är en identitet, det är inte negativt att vara blyg bara man inte blir nedtryckt”. 

(Förskolelärare)

Citatet ovan var en pedagog noga med att poängtera. Denne pedagog ansåg även att det 
var viktigt att föra vidare budskapet att det inte är negativt att vara blyg, till det blyga 
barnet. 

Två av pedagogerna använde sig av ögonkontakt med barnet. Detta var ett effektivt sätt 
för att det skulle känna stöd, och våga. Genom att pedagogen ger en bekräftande blick, 
känner barnet ett stöd från pedagogen vilket leder till trygghet. Blicken ledde även 
enligt en av pedagogerna till att synliggöra barnet. Blicken var en bekräftelse av att 
pedagogen såg barnet. Detta ledde till att barnet kände sig säkrare i sig självt. 

”De blyga barnen är i stort behov av mycket kontakt med vuxna. De söker oftast upp den vuxna 

genom ögonkontakt”. (Barnskötare)

En annan pedagog talade om utmaningar. Denna pedagog ställde frågor under den 
styrda aktiviteten till det blyga barnet, bland annat för att barnet inte skulle vara utanför 
aktiviteten. Ofta ställde pedagogen frågor som barnet var bra på, till exempel en fråga 
kring barnets intresse. Pedagogen hänvisade även till det blyga barnet, om ett annat barn 
behövde hjälp med något det blyga barnet kunde svaret på. En annan utmaning är att till 
exempel fråga barnet om barnet vill sitta gäst vid ett annat matbord och äta mat en dag.

”En bra utmaning som höjer barnets status i gruppen, kan vara att ge barnet i uppgift att hjälpa 

ett annat barn som behöver hjälp. Om ett barn behöver ha svar på en fråga och vet att det 

blyga barnet vet svaret, kan man be barnet som frågade att fråga det blyga barnet frågan”. 

(Barnskötare)
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Det är även viktigt att vara stöd i olika utmaningar, som det blyga barnet ställs inför i 
rutinerna. Till exempel att låta det blyga barnet sitta bredvid ett annat barn som det 
tycker är obehagligt, kanske på grund av högre status. Detta bör ske i kombination med 
att barnet sitter bredvid en trygg pedagog som stöttar. Denna utmaning görs för att 
barnet skall märka att barnet med högre status i gruppen inte är så farligt, vilket 
förhoppningsvis leder till att det blyga barnet känner sig lugnare och höjer sin status på 
detta sätt.  

Fyra av de intervjuade pedagogerna arbetade genom att ”pusha” barnet, för att få in 
barnet i verksamheten. Detta gällde övergripande under de styrda aktiviteterna. 
Pedagogerna försökte stimulera barnet genom att ställa frågor under aktiviteterna. De 
påpekade noga att det var viktigt att inte tvinga barnet till något, och att det också var 
viktigt att tänka på att barnet var med i aktiviteten under sina förutsättningar. ”Pushar” 
man barnet för mycket, finns det en risk i att barnet backar ett steg. Barnet måste känna 
att det duger som han/hon är. Det är viktigt att ha en balans, barnet får inte komma bort 
i aktiviteten, samtidigt som det inte får känna sig pressat till något. En av pedagogerna 
menade att det blyga barnet bör behandlas som en porslinsdocka, varsamt.

När ett barn inte riktigt vågar ta steget in i leken, är det enligt en pedagog bra om en 
vuxen kan följa med. Ett exempel på detta var när ett barn hade svårt med att ta sig in i 
stormiga lekar. Då brukade pedagogen följa med barnet in i till exempel kuddrummet 
och sitta och titta på när de andra barnen lekte. Efter ett tag brukade barnet självt gå in i 
leken. Barnet visste nu att pedagogen satt bakom det som stöd. 

Ett av barnen hade väldigt svårt att leka när en pedagog inte var med. Enligt denna 
pedagog var det svårt för de övriga barnen att få in barnet i leken, då det inte tog några 
egna initiativ. Det är lättare för barn att ta in ett barn som är mer framåt och påhittigt i 
leken. För att det blyga barnet skulle leka, var pedagogen tvungen att få in barnet i 
leken. Detta skedde genom att till exempel ge barnet en roll i leken eller liknande. När 
pedagogen fått in barnet i leken, vågade barnet vara med och leka.

”Om inte en pedagog är i närheten står barnet bara där, när de andra barnen leker”. 

(Barnskötare)

Att ha en pedagog i närheten för att våga leka var det ytterligare ett barn som behövde. 
Detta barn behövde bekräftelse av en pedagog, i form av en bekräftande blick för att i 
vissa situationer våga sig in i leken. Barnet gav sig inte in i lekar som hon/han inte ville 
vara med i, det hade en stark integritet. 

Det finns enligt en pedagog ofta barn som tar över verksamheten. De tar väldigt mycket 
plats, vilket leder till att det blyga barnet kommer bort i verksamheten. Pedagogen anser 
att det är pedagogernas ansvar att få in det blyga barnet i förskolans olika situationer. 
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Diskussion
Diskussionen börjar med en metod diskussion, där olika metoder och dess effekter 
diskuteras i relation till resultatet. Därefter är diskussionen indelad efter de två 
frågeställningar som tidigare presenterats. Resonemangen till frågeställningarna är en 
jämförelse av resultatet med tidigare forskning, samt en jämförelse mellan 
pedagogernas svar i undersökningen. 

Metod diskussion
Att intervjua pedagogerna, valdes då syftet var att ta reda på pedagogernas syn på det 
blyga barnet i förskolans verksamhet, samt pedagogernas arbetssätt kring det blyga 
barnet i förskolans verksamhet. Jag fick ut mycket av denna metod, då jag hade chans 
att ställa följdfrågor vid korta svar. I efterhand funderade jag kring hur resultatet hade 
blivit om jag gjort en enkätstudie. Det jag kom fram till var att jag förmodligen inte fått 
ut lika mycket av den, då jag inte hade haft någon möjlighet till att ställa följdfrågor. 

Jag valde att skriva ner intervjusvaren då jag är van vid denna metod. I efterhand kan 
jag se att ett inspelningsverktyg, som till exempel bandspelare, skulle ha underlättat 
efterarbetet. Jag hade då lättare kunnat gå tillbaka till intervjuerna och lyssnat på dem 
igen. Fördelen med att jag skrev ner svaren, var att det vart en naturlig paus i samtalet. 
Under denna paus hann jag som intervjuare, samt pedagogerna som blev intervjuade, 
tänka efter vad som sagts och eventuellt vad som skulle sägas.

Innan jag startade intervjuerna, bad jag om att få veta pedagogernas olika yrkestitlar, 
som till exempel förskollärare, då jag ansåg att deras utbildning hade relevans i 
respektive pedagogs svar. Nu i efterhand inser jag att detta inte hade någon relevans. I 
efterhand ser jag att de olika pedagogerna hade olika erfarenheter, vilket resulterade i att 
jag fick många innehållsrika svar. Det hade alltså ingen relevans i vilken utbildning de 
hade, utan vilken erfarenhet de hade. 

Vilka olika situationer i förskolans verksamhet får 
positiv och negativ inverkan på det blyga barnet?
Två av de blyga barnen som nämnts i intervjuerna var trygga när de lekte tillsammans 
med sina bästa kompisar, och kunde i leken med bästa kompisarna känna sig likvärdiga 
dem. De två blyga barnen vågade även gå i konflikt med sina bästa kompisar, och 
bestämma i leken när de var tillsammans med dem. Detta vågade inte de två blyga 
barnen när de lekte med andra barn de inte kände sig trygga med. Zimbardo och Radl 
(1982) menar att det blyga barnet ser sig självt som mindervärdigt i jämförelse med sina 
kamrater. Detta stämde inte i fallet där de två barnen var tillsammans med sina bästa 
kompisar, då de kände sig trygga och vågade gå i konflikt med dem. 

Båda barnen som tidigare nämndes kom utanför leken när de var i en grupp där det 
fanns dominanta barn, som tog mycket plats. Detta förklarar Zimbardo och Radl (1982), 
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de blyga barnen har en rädsla för att de barn som har makt i leken även skall ta makt 
över dem. 

Att spela ”pajas”, och ta på sig den roliga rollen, gjorde ett av de blyga barnen då detta 
inte vågade vara sig självt inför sina kompisar. Barnet gjorde detta i rädsla för att göra 
bort sig själv. Zimbardo och Radl (1982) menar dock att det blyga barnet har en skräck 
inför att stå i centrum och få uppmärksamhet. I och med att det blyga barnet spelar 
”pajas” hamnar han/hon i centrum, men i rollen av pajas och inte sig själv. 

I några av intervjuerna kom det fram att de blyga barnen var exemplariska i flera 
situationer på förskolan, dvs. följde regler och instruktioner av pedagogerna till punkt 
och pricka, bland annat under rutiner och styrda aktiviteter. Enligt pedagogerna mådde 
barnen bra av dessa situationer, då de visste vad som skulle hända. Barnen följde de 
instruktioner som gavs, men stack aldrig ut på något vis. Zimbardo och Radl (1982) 
menar att de blyga barnen inte gör något väsen av sig, för att i minsta mån dra 
uppmärksamhet till sig. Detta påstående går att koppla till de barn som var 
exemplariska, då de följde alla regler utan att sticka ut på något vis. Brodin och 
Hylander (2002) menar att en skamkänsla föds genom att barnet misslyckas. Detta kan 
kopplas till att barnen utförde de uppgifter som de blev tillsagda för att inte misslyckas, 
vilket annars skulle ha lett till skamkänslor. 

I intervjuerna kom det fram att tre av barnen trivdes med att vara ensamma. Ett av dessa 
barn avvisade andra barn när de försökte få med barnet i deras lek. Zimbardo och Radl 
(1982) menar att den blyge är så beroende av andra att längtan efter kompisar blir så 
stor att barnet istället stöter bort kompisarna som en försvarsmekanism. Detta kan vara 
en förklaring till varför det blyga barnet inte ville vara med de andra och leka. Att vara 
ensam menar dock Zimbardo och Radl (1982) att det är något som de blyga har svårt 
med, vilket inte stämde överrens med de tre blyga barnen. Ett av barnen valde att leka 
bredvidlek då antalet barn i lekgruppen blev för många. En teori Zimbardo och Radl 
(1982) har, som stödjer detta, är att det blyga barnet ofta känner sig underlägset i 
umgänge med flera andra människor. Barnet kände sig underlägset sina kompisar och 
lekte därför själv i form av bredvidlek. 

Enligt tre pedagoger tyckte tre av de blyga barnen, som tidigare nämnts, om att leka 
ensamlek. Kopplas detta påstående till de blyga barnen som lekte bredvidlek, är det inte 
säkert att barnen inte tycker om att leka bredvidlek. De barn som i vanliga fall trivs med 
att leka ensamma och leker bredvidlek, kanske inte tycker om att leka i större grupp. 
Det behöver inte vara en orsak till att barnet känner en mindervärdighet i den stora 
gruppen. 

En annan teori är att de blyga barnen som lekte bredvidlek, gjorde detta på grund av att 
de inte kände sig tillräckligt bra för att tillhöra barngruppen. De kände att de hade lägre 
status. Folkman och Svedin (2005) menar att det är i leken det visar sig om barnen har 
hög eller låg status. 

Bredvidleken går även att koppla till Broberg (2006), som talar om att barn utvecklar en 
kommunikativ förmåga under förskoleåren. Detta påstående kan kopplas till att de barn 
som lekte bredvidlek eventuellt inte hade utvecklat den kommunikativa förmågan, då de 
lekte bredvid de andra barnen. 
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Ett av de blyga barnen blev nedtryckt av andra barn i leken. Detta visade den negativa 
sidan kring att vara blyg i förskolans miljö. När det blyga barnet blev nedtryckt ledde 
det till att barnet kände sig utanför, ledset och tillbakadraget. I de situationer där barnet 
känner sig skrämt eller liknande, behöver barnet enligt Broberg (2006) en trygg 
anknytning. På förskolan är det pedagogerna som är den främste anknytningen barnet 
har. Det framkommer dock inte av intervjuerna vad pedagogerna hade för roll i de 
situationer som barnet blev nedtryckt i.

De blyga barnen fungerade bra i de styrda aktiviteterna enligt pedagogerna, då de visste 
att det var pedagogen som hade kontrollen över situationen. När pedagogerna hade 
kontroll över situationen kände de blyga barnen sig trygga. En av de styrda aktiviteterna 
var samlingen. Detta var ett moment som de blyga barnen hade olika reaktioner på. Ett 
blygt barn hade svårt för hela samlingsmomentet, andra hade svårt med vissa moment i 
själva samlingen. Detta kan ha att göra med vilken sorts blyghet man lider av. Kronisk 
blyghet då barnet anser sig vara blygt som person (Zimbardo & Radl, 1982), kan 
kopplas till barnet som tycker att hela samlingssituationen är jobbig då barnet har en 
ständig rädsla för att hamna i centrum. Situationsbunden blyghet där barnet endast är 
blygt i vissa situationer (Zimbardo & Radl, 1982), kan kopplas till de barn som endast 
tycker det är jobbigt med vissa situationer i samlingen, situationer där barnet behöver 
vara i centrum. 

Det fanns blyga barn som klarade av samlingen, och såg den som ett rent nöje. Ett barn 
tyckte att samlingen var väldigt rolig, och pressade sig till att få fram det han/hon ville 
säga. I detta fall låtval till gemensam sång i samlingen. Ett intresse av att få sin röst hörd 
är något som Zimbardo och Radl (1982) inte håller med om. De menar att det blyga 
barnet anstränger sig för att i minsta mån dra uppmärksamhet till sig. En annan situation 
som säger emot detta påstående är leksakssamlingen, som togs upp av en pedagog. Det 
blyga barnet som brukade vara med på denna samling, klarade av att stå upp och 
pressentera sin leksak utan problem, inför resten av barngruppen. 

Hur arbetar pedagoger med det blyga barnet på 
förskolan?
Ett av de blyga barnen var i stort behov av att ha en vuxen med i den fria leken för att 
våga leka. Ett annat barn behövde en bekräftande blick i vissa situationer för att våga 
sig in i leken. Intervjuerna visar dock att de blyga barnen inte alltid var beroende av en 
vuxen. Som tidigare nämnts så trivdes tre av de blyga barnen i sin ensamhet. Två av 
barnen var trygga tillsammans med sina bästa kompisar och behövde inte den vuxnes 
kontakt. Zimbardo och Radl (1982) menar dock att självständigheten kan vara ett 
problem för det blyga barnet. Zimbardos och Radls (1982) påstående att de blyga 
barnen är i behov av den vuxnes kontakt i olika former, stämmer på en del av barnen i 
undersökningen som nämnts. Exempel det barn som behövde en bekräftande blick för 
att våga sig in i leken, samt det barn som behövde en vuxen med i den fria leken för att 
våga leka. 

En del av de blyga barnen sökte ofta ögonkontakt med pedagogen, som tidigare 
nämndes, vilket framkom under några av samtalen med pedagogerna. Detta kan enligt 
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Broberg (2006) bero på att barnet inte har en tillräcklig trygghet för att gå tillräckligt 
långt ifrån anknytningspersonen, pedagogen. För att barnet skall känna sig tryggt, måste 
det ha en trygg bas att komma tillbaka till om fara skulle uppstå (Broberg, 2006).

Alla blyga barn hade inte tillit till pedagogerna. För att de blyga barnen skulle känna 
tillit till pedagogen, krävdes ett bra samspel menade en av pedagogerna. Samspel skapas 
enligt Niss och Söderström (2006) av respekt och lyhördhet, vilket leder till att barnen 
känner sig respekterade och uppmärksammade. En annan pedagog menade att tilliten 
skapas då pedagogen visar intresse för barnet, genom att fråga om mycket, vilket gör att 
barnet känner sig bekräftat. 

I två av intervjuerna kom det fram att det blyga barnet hade mer tillit till sin 
ansvarspedagog än övriga pedagoger. Detta kan ha att göra med att ansvarspedagogen 
ofta är den som skolar in barnet på förskolan. Broberg (2006) anser att det är bra att ha 
en kontaktperson under inskolningen, för att barnet skall kunna knyta an till någon som 
skall bli dess trygghet när inte vårdnadshavaren finns i närheten. 

I intervjuerna kom det fram att pedagogen var viktig för att barnet skulle klara av 
utmaningar. Hur mycket skall den vuxne stötta det blyga barnet? Det blyga barnet 
behöver stå på egna ben för att känna att det klarar av utmaningar på egen hand enligt 
Zimbardo och Radl (1982). En balans är nog viktig, så att barnet får känna 
självständighet samtidigt som det känner en trygghet i att en pedagog finns där om 
barnet behöver denna. 

Dålig självkänsla och blyghet hör enligt Kemple (1995) ihop med varandra. Genom att 
titta tillbaka på de blyga barnen som nämndes i intervjuerna kan man även se att 
självkänslan hör ihop med trygghet. Ett exempel är det barn som fungerade bra när 
barngruppen delades in i två mindre grupper. I denna situation var barnet tryggt, vilket 
resulterade i att det blev mer framåt och vågade prata. Barnet trodde på sig självt. Ett 
annat exempel är barnet som vågade gå i konflikt med sin bästa kompis, för att barnet 
kände sig tryggt med kompisen.

Att känna sig trygg med kompisar hade ett av de blyga barnen problem med. En strategi 
en av pedagogerna hade för att få barnet tryggt, var att arbeta fram tryggheten 
successivt. Detta skedde genom att till en början ha inne ett barn tillsammans med den 
blyge, medan resten av barngruppen var ute och lekte. När den blyge kände sig trygg i 
denna situation, kunde man ta in ett till barn, osv. Enligt en pedagog är det viktigt med 
tryggheten i leken för att helt kunna ge sig hän åt den. Känner barnet sig tryggt med sin 
kompis, känner han/hon sig förhoppningsvis trygg även i leken och kan känna sig fri att 
ge sig hän åt den. 

För att öka det blyga barnets självkänsla var det enligt en pedagog bra att använda 
barnets kunskaper. Är det blyga barnet till exempel bra på att rita, kan man som 
pedagog se till att det blyga barnet ses som en resurs för de barn som är lite sämre på att 
rita. Pedagogen menade att det är viktigt att ta fram det som barnet är bra på, för att öka 
självkänslan och statusen i barngruppen. 

Det blyga barnet behöver enligt pedagogerna behandlas varsamt. De ansåg att barnet 
behöver stöd i utmaningar som till exempel att tala på samlingen, för att inte komma i 
skymundan. Samtidigt anser pedagogerna att man inte skall ”pusha” barnet för mycket, 
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då utmaningarna skall utgå från barnets förutsättningar. Pressar man barnet för hårt, kan 
det backa och inte våga gå in i utmaningen. Det blyga barnet behöver som en av 
pedagogerna menade, behandlas som en porslinsdocka, det vill säga varsamt. 

Pedagogerna talade om olika slags utmaningar de ställde det blyga barnet inför på 
förskolan. En pedagog utmanade genom att ställa frågor till barnet under samlingen, för 
att det inte skulle komma i skymundan. En annan pedagog utmanade barnet genom att 
bjuda in det till en annan plats i matsituationerna än den plats som barnet var van vid. 
Zimbardo och Radl (1982) menar dock att barnet inte skall ha någon vuxen som står 
bakom i alla utmaningar. I dessa fall kan barnet känna att det inte klarar av något utan 
den vuxnes hjälp. Utmaningar stöds av förskolans läroplan (Lpfö 98), där det står att 
verksamheten skall stödja barnet i utmaningar. Pedagogerna i intervjuerna ansåg att det 
är viktigt att vara ett stöd till barnet i de olika utmaningarna. Utmaningar går även att 
kopplas till Brobergs resonemang (Broberg, 2006). Han menar att barnet behöver en 
trygg anknytning, pedagogen, för att barnet skall våga sig på utmaningar (Broberg, 
2006). 

En pedagog menade att det inte är något fel med att vara blyg, bara man inte blir 
nedtryckt. En annan pedagog talade om hur viktigt det är att få bort den blyga 
identiteten och få fram det som barnet är bra på, för att stärka barnet. Förskolans 
läroplan (Lpfö 98) anser att barnet skall stödjas till att känna trygghet i den egna 
identiteten samt skapa en självständighet. Brodin och Hylander (2002) anser dock att 
det är viktigt att inte bemöta den blyge som blyg, eftersom självbilden att vara blyg då 
stärks. Samma pedagog som talade om att det är viktigt att få bort den blyga identiteten, 
menade även att det är viktigt att inte ge det blyga barnet en ”stackarsroll” där man 
tycker synd om det för dess svaghet, blygheten. Detta kan även kopplas till Brodin och 
Hylanders (2002) teori om att inte stärka självbilden till att vara blyg. Ger man inte den 
blyge en ”stackarsroll”, ser sig barnet inte heller sig själv som svagt. 

Att bli accepterad som blyg, stöds av en pedagog. Denna anser som tidigare nämnts att 
blygheten inte är något negativt, barnet skall känna sig nöjt med sig självt som blygt. 
Zimbardo och Radl (1982) talar om hur man lindrar blyghet, bland annat genom att lära 
barnet att stå på egna ben. De sex övriga pedagogerna talade även dem om hur man 
skall få bort blygheten, exempelvis genom att inte bekräfta barnet som blygt. Varken 
Zimbardo och Radl (1982) eller de sex sistnämnda pedagogerna talar om hur man skall 
leva med blygheten.
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Bilaga 

Intervjufrågorna till pedagogerna

1. Finns det blyga barn i barngruppen du arbetar med?

2. I vilka situationer fungerar det blyga barnet, och i vilka situationer fungerar det inte? 
Motivera varför!

3. Hur fungerar det blyga barnet: 

 - I styrda aktiviteter?

- I den fria leken?

- Under rutiner (som matsituation, vila, påklädning mm.)?

4. Fungerar barnet olika beroende på vilken kamrat hon eller han leker med? Om ja, på 
vilket sätt?

5. Fungerar barnet olika beroende på vilken pedagog barnet är tillsammans med? Om ja, 
på vilket sätt?

6. Hur arbetar ni i arbetslaget du arbetar i med det blyga barnet:

 - I styrda aktiviteter?

- I den fria leken?

 - Under rutiner ( som matsituation, vila, påklädning mm.)? 

7. Har ni någon speciell arbetsstrategi kring det blyga barnet? Om ja, vad för någon?

8. Vad tror du är viktigast för det blyga barnet i den pedagogiska verksamheten? 
Motivera ditt svar!
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