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ABSTRAKT 
Blyghet är något som blivit alltmer uppmärksammat, kanske främst när det talas om barn 

i förskolesammanhang. Det finns relativt mycket litteratur och forskning kring ämnet 

och på internet finns enorma mängder med information och olika sidor för självhjälp och 

terapiförslag. Främst talas det om blyghet och dess konsekvenser, vilket ofta innebär att 

den blir negativt betingad. I följande studie tas upp hur pedagoger i förskola och 

förskoleklass ser på blyghet, både dess negativa sidor men också det positiva som den 

kan bidra med. Det framkommer också en slags oro gentemot de blyga barnen när man 

talar om att kunna uttrycka sig och delta i sociala sammanhang. Genom utförda 

intervjuer med pedagoger och gjorda observationer har mycket kunnat utläsas om hur 

synen på blyga barn kan vara, men också hur blygheten kan visa sig bland små barn. 

Intressant att finna är hur samhällets syn påverkar då det ofta verkar vara mer rätt att 

vara framåt, än att inte vara det. Intresset för denna studie väcktes i samband med egna 

erfarenheter kring blyghet som barn, men också genom reflektioner gjorda under praktik 

och arbete i förskola och förskoleklass. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

blyghet bland små barn kan visa sig och hur pedagogers attityd till blyghet är. 

 

Nyckelord: Blyghet, blyga barn, blyghet i förskola, tysta barn, bemöta blyga barn, 
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1 INTRODUKTION 
 

Under lärarutbildningen har mycket fokus legat på barn med speciella behov, 

koncentrationssvårigheter och barn som kräver extra uppmärksamhet. Sällan har vi 

diskuterat de blyga och tysta barnen i pedagogisk verksamhet. I dagens samhälle ska 

man gärna vara framåt, social och utåtriktad, detta kan komma att bli problem för en 

blyg person. Intresset för denna studie tog sin grund i att vi själva upplevt att blyga 

barn ibland kommer i skymundan och vi ville få reda på pedagogers syn kring dessa 

barn och huruvida man som pedagog ser på blyghet. När det kommer till blyga barn 

har vi uppmärksammat dessa lite extra då vi anser oss själva ha erfarenheter av 

blyghet i egen barndom, därav tror vi intresset startat. 

I dagens samhälle finns en ökad medvetenhet till blyghet och ofta speglas den som 

något negativt och ses som ett problem i skolsammanhang(Coplan, Lao, Bosacki & 

Akseer, 2013). Det finns också forskning som pekar på blyghetens positiva sidor. 

Besic (2009) uttrycker att utan blyghet skulle världen vara fylld med människor som 

gör och säger vad de vill utan att tänka på konsekvenserna av det. 

Våra erfarenheter från arbete och praktik i förskola och förskoleklass är att barn som 

är tysta och blyga kommer i skymundan eller till och med glöms bort för att de inte 

syns. Vi har också upplevt hur blyga barn hamnar i situationer då de blir pressade att 

prata och stå inför grupp, för att ”lära” sig att prata inför andra. Utifrån praktik och 

utbildningens gång har vi funnit brister i hur den pedagogiska verksamheten arbetar 

med blyga och tysta barn. Vi hoppas få reda på mer om hur pedagogers attityd 

gentemot blyghet är, men också hur den visar sig bland de små barnen, samt vilka 

konsekvenser eller fördelar den för med sig. 
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2 BAKGRUND 
Nedan kommer tidigare forskning tas upp inom ämnet blyga och tysta barn. Det tas 

också upp vad forskning säger om blyghet som begrepp och huruvida den kan vara 

ärftlig, samt hur den kan visa sig bland små barn. Huvudsakligen är forskningen 

hämtad från studier hittade i artiklar, samt finns teorier hämtade från litteratur som 

stärker artiklarnas resultat. 

2.1 Blyghet som begrepp 

Socialstyrelsen (2010) förklarar i sin rapport om blyga och ängsliga barn begreppet 

blyghet som följande; 

"Blyghet är ett medfött personlighetsdrag, ett så kallat temperament, som innebär 

att man är tystlåten och tillbakadragen, framför allt tillsammans med obekanta 

människor" (Socialstyrelsen, 2010 s.11). 

Fortsättningsvis förklaras det i socialstyrelsens (2010) rapport att det i västvärlden 

finns 40-50 procent av befolkningen som beskriver sig själva som blyga. 

Omfattningen av blyghet och dess inverkan och påverkan i livet kan däremot visa sig 

varierande. En blyg person kan anses som utåtriktad och det förklaras att blygheten 

är situationsbunden beroende på olika sociala sammanhang. Viktigt är att blyghet 

därmed inte behöver betyda ett problem, men den kan å andra sidan bli ett hinder när 

det kommer till deltagande i aktiviteter som den blyge vanligtvis tycker om, men inte 

klarar av just vid tillfället på grund av situationen. Detta kan leda till ett lidande för 

individen. Som Socialstyrelsens (2010) rapport förklarade blyghet som en 

temperamentsfråga menar också Gustavsson (2009) att den är. Det förklaras att alla 

människor är olika och redan som liten föds man in på en skala från extrem 

försiktighet till ren distanslöshet. Genom denna såkallade skala har det framkommit 

att barn som står i båda yttre lägena av kurvan kan komma att få svårigheter i att 

skapa sociala kontakter. Barn med en extrem blyghet riskerar att bli hämmade och 

ensamma, samtidigt som de distanslösa framhävs som okänsliga och påflugna. Det 

förklaras också att bakom varje blygt barn står ofta en blyg förälder och att blygheten 

därmed kan vara ärftlig. Samtidigt förklaras också att blyghet inte alltid behöver ha 

orsak i de gener som ärvts, utan den kan också bero på erfarenheter från hemmet, 

kompiskretsen eller skolan. Brodin och Hylander (2002) är däremot överens om att 

blyghet är något man föds med. De förklarar att en del barn verkar ha nära till 

blyghet och känslan av den i mycket tidig ålder. Med blyghet kommer också skam 

och det talas om skamaffekten som en konsekvens av och till blygheten. Med affekt 

menas att känslorna har en biologisk grund och de gör sig påminda i den individuella 

upplevelsen. 

 Coplan och Armer (2007) går in på att blyghet kan visa sig olika, beroende på om 

situationen är bekant eller inte. De fortsätter förklara begreppet blyghet som 

individuellt och att den kan handla om en inre känsla av tvekan eller obehag inför en 

ny eller obekant situation. Författarna tar också upp att blyghet i tidig barndom kan 

utgöra en risk för svårigheter när det kommer till anpassning av olika situationer i 

senare livet, men också finns risker till ångest, depression och problem att knyta 

kompisrelationer. Vidare talas det om svårigheter i skolan och sämre akademiska 

resultat. Detta beroende på blygheten som kan leda till att barnet inte vågar visa vem 

det är och vad denne kan (a.a.). Enligt Besic (2009) förklarar även Zimbardo (1977) 

blyghet som situationsbundet, vilket ovan författare varit inne på. Vanliga situationer 

där blyghet uppstår eller där känslan av blyghet framkommer kan vara 
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redovisningstillfällen i en klass eller där det ska talas inför en grupp. Blyghet som 

begrepp har uppmärksammats sedan sena 1960-talet och definieras olika, varav 

många beskriver begreppet som "luddigt" och att det finns många teorier om vad 

blyghet är och hur den visar sig. De flesta människor som upplever blyghet säger sig 

uppleva den i utmanande sociala sammanhang eller bland främmande människor. I 

dessa fall handlar det ofta om en inre känsla av blyghet och behöver inte alltid ge 

sken i yttre faktor. Cheek och Krasnoperova (1999) talar om yttre kännetecken för 

blyghet såsom rodnad och darrningar, men också att den kan ge sig tillkänna genom 

tystnad och ickeverbala tecken, såsom motvilja i blicken, att man drar sig undan och 

undviker kontakt med övriga eller en upprördhet och ovilja i kroppsspråket.  

2.2 Olika typer av blyghet 

Coplan och Arbeau (2008) talar om barndomen som en viktig roll när det kommer 

till socialisation med andra och att detta kan ha påverkan i klassrummet. Det 

förklaras vidare att man som individ redan tidigt skapar teorier kring sig själv och 

hur omvärlden uppfattar den man är. Enligt Besic (2009) förklarar Buss (1986) 

blygheten i tidig barndom som en rädsla. Det innebär att under första levnadsåret 

framträder blygheten som att barnet visar på rädsla, genom att visa försiktighet eller 

vara mycket emotionell. Blygheten blir temperamentsbetingat då den kan ta uttryck i 

det som kan tolkas som extra känslosamhet av barnet. Först när barnet uppnår 4-5års 

ålder finns förmågan att inta andras perspektiv, och därmed menas att blygheten 

ändrar riktning och fokus mot oron kring hur andra ser på oss. Blygheten är 

fortfarande baserad på rädsla, men här ligger grunden i den om vad andra tänker om 

oss som person. Senare i livet, kring tonåren kan blygheten ses som ett medvetet val 

och en roll den blyge själv väljer att inta. Det förklaras att denna form av blyghet tar 

grund i tankarna om att individen själv ser sig som ett socialt objekt och att 

blygheten därmed visar sig genom att individen självmedvetet kan välja att avstå från 

vissa sammanhang. Denna form av blyghet bygger snarare på självmedvetenhet än 

på rädsla, och det talas om dåligt självförtroende och självkänsla. Blygheten 

förklaras också som ett personlighetsdrag eller en egenskap och att den kan höra till 

människans personlighet (a.a.). Besic (2009) talar  i sin studie om att termen blyghet 

har varierande betydelse för olika typer av människor och att blyghet kan få olika 

konsekvenser beroende på den omgivande kulturen och samhället. Enligt Besic 

(2009) är Leary & Buckleys (2000) och Zimbardo (1977) överens om att i USA 

föredras det att vara livlig och utåtriktad mot att vara dämpad och hämmad då det 

anses vara mindre vänligt och sympatiskt. Däremot i Kina uppmuntras det att vara 

tyst och blyg, då det ses som att visa på respekt. Hundeide (2006) är av delad mening 

när det kommer till uppfostran och förklarar utifrån ett sociokulturellt perspektiv att 

den kulturella bakgrunden påverkar och formar människan, men att den också kan 

hämma oss i möten med andra som inte har samma syn på uppfostran, i detta fall 

blyghet.  

Pilkonis (1977) förklarar att blyghet kan utge sig olika beroende på individen och att 

forskning om ämnet visat sig olika genom historien. Enligt tidigare forskning anses 

blyghet kunna delas in i offentlig och privat blyghet. I en offentlig blyghet kan 

personen ifråga känna sig osäker eller uppfattas agera tafatt i sociala situationer. 

Vidare menar författaren att de personer som är blyga privat lägger fokus kring sina 

inre känslor och att dessa får dem att känna obehag. Här handlar det mer om 

individens inre känslor än att de yttrar sig öppet där omgivningen kan tolka dem som 

blyghet. Besic (2009) skriver om Leary & Buckleys (2000) studie att vissa blyga 

människor känner sig ensamma i alla typer av relationer, att vara blyg påverkar 
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många människors sociala liv på ett sätt som av dem själva är negativt. I samma 

studie har de kommit fram till att andra människor känner sig tillfreds med att leva 

ett osocialt liv, de vill leva sina liv precis som de gör.  Besic (2009) tar också upp 

Kerrs (2000) studie som visat att blyghet som uppstår i tonåren påverkar in i 

vuxenlivet när det kommer till relationer, psykisk hälsa, relationer till arbetet och 

ekonomiska förhållningssätt. Studien visade att den blyghet som utvecklats tidigt i 

barndomen inte nödvändigtvis innebar problem för dessa områden. Fortsättningsvis 

förklaras att den blyghet som utvecklas senare i livet kan vidareutvecklas till 

nedstämdhet, dålig självkänsla och en lägre tillfredställelse när det kommer till livet i 

övrigt. Samtidigt pekas på försiktig när det kommer till att dela in blyghet i denna 

form eftersom blyghet också kan vara en genomgående fas i livet, och behöver 

därmed inte innebära att den är resterande i livet (a.a.). Besic (2009) visar i sin studie 

genom Leary & Buckleys (2000) resultat att blyghet kan bli som en barriär för 

sociala interaktioner. De kan hindra möjligheterna att delta i sociala samspel vilket i 

sin tur kan vara avgörande för utvecklingen av sociala relationer. Blyghet kan 

påverka möjligheten att träffa andra människor då dessa upplevs vara hämmade. De 

undviker eventuella oönskade effekter genom att hålla sig undan och undviker att 

tala för att inte dra till sig uppmärksamhet. Besic (2009) tar upp Zimbardos (1977) 

studie som visar att det främst är främlingar som framkallar blyghet samt det 

motsatta könet men även vänner och föräldrar. Blyghet visar sig oftast i situationer 

där personen tvingas vara i centrum för uppmärksamheten, i sociala nya situationer 

som kräver självsäkerhet eller när den blyge individen måste ha en interaktion med 

det motsatta könet. 

Besics (2009) resultat visar att människor som saknar social kompetens visar 

tillsynes blygsamma och tystlåtna beteenden, såsom att rodna när de talat, eller säga 

något som inte riktigt passar in i sammanhanget. Studien pekar på att blyga 

egenskaper och beteenden alltid varit en del av mänskligheten, och så kommer 

fortsätta att vara. Den redovisar också att blyga människor ofta dras till varandra och 

att de helst vill umgås med jämlika. Intressant visar också denna studie att det inte är 

den mängd vänner som är mest betydande, utan vilka dessa vänner är. Blyga kan 

lättare nå ut till andra blyga eftersom de är mer likasinnade (a.a.). 

2.3 Förskolans uppdrag 

En av förskolans uppgift är att alla barn ska ges möjlighet att utvecklas utefter sina 

förutsättningar och den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn. I 

förskolans läroplan står också att pedagoger ska ha förmågan att förstå och samspela 

med barnet. Ett av uppdragen som förskolan har är också att alla barn ska få känna 

sig vara en tillgång i gruppen och att de ska ges tillfredställelse i att bemästra 

svårigheter (Lpfö 98, reviderad 2010). Med andra ord förklaras ovan att oavsett hur 

man är som barn, blyg eller inte, ska alla ges samma möjligheter utefter sina 

förutsättningar. Fortsättningsvis har förskolan som mål att sträva efter att barnen 

utvecklar ett talat språk, innehar ett ordförråd med begrepp där barnet kan 

kommunicera och uttrycka sina tankar till andra. En viktig riktlinje för pedagogerna 

är att ansvara för att barnen får stöd, men också stimulans i sin sociala utveckling 

(Lpfö 98, reviderad 2010). Då det talas om samspel, vikten av ett talat språk och att 

kunna kommunicera som viktigt, kan ett sociokulturellt perspektiv skymtas. Detta då 

det sociokulturella perspektivet talar för att ett lärande sker i mötet med andra, varav 

kommunikation och samspel då blir viktiga byggstenar. Dock talar förskolans 

läroplan också för varje barns förutsättningar och att utvecklingen ska ske utefter 
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dessa, vilket innebär att förskolan och pedagogerna har en viktig uppgift när det 

kommer till att bemöta varje enskilt barn. 

Nedan kommer tidigare forskning tas upp där det diskuteras om hur pedagogers egna 

erfarenheter kring blyghet kan påverka hur de ser och uppmärksammar blyga barn i 

pedagogisk verksamhet. Det tas också upp huruvida blyghet kan ses som ett hinder, 

men också hur den kan vara en positiv egenskap. 

2.4 Problemområde 

Coplan, Lao, Bosacki och Akseer (2013) tar upp i sin studie att det finns en ökad 

medvetenhet kring blyghet och att pedagoger idag speglar blyghet som ett eventuellt 

problem i skolsammanhang. Författarna fann i studien att  pedagoger påverkas av 

tidigare erfarenheter och huruvida de själva upplevt sig vara blyga som barn eller 

inte.  Pedagogerna som deltog i studien pekade också på hur viktigt det sågs för 

lärandet att man som elev talade i klassrummet, och att ett tyst klassrum inte sågs 

som en lärandemiljö. Fortsättningsvis visar studien som gjorts att de pedagoger som 

själva upplevt sig vara blyga som barn gärna uppmärksammade dessa barn och 

försökte lyfta dem språkligt mot att ta plats i gruppen. I resultatet framkom också att 

oavsett om man som pedagog upplevt sig själv som blyg eller inte var man överens 

om att blyghet är något som måste hanteras och att det är viktigt att uppmuntra dessa 

barn till att ta plats. Studiens resultat pekade också på vikten av att lära känna varje 

barn för att upptäcka individuella olikheter och behov. Intressant att finna i studien 

var också att pedagoger som inte hade egna erfarenheter av att vara blyg betygsatte 

blyga barn lägre och gjorde antaganden om att de sågs mindre intelligenta än övriga 

barn. Studien förklarar också att pedagoger som inte upplevt sig själva som blyga 

eller tystlåtna riktade mer uppmärksamhet till de barn som visade på aktivt intresse 

än de som inte gjorde det (a.a.). Besic (2009) är av en annan åsikt när det kommer till 

huruvida tysta och blyga barn ska lyftas fram i barngruppen och hur pedagoger bör 

se på blyghet. Här framkommer det att blyghet oftast ses som något negativt och att 

pedagoger istället bör lyfta det som en positiv egenskap. 

Brodin och Hylander (2002) understryker i sin studie hur viktigt det är att inte 

bemöta blyga och tysta barn med att bekräfta dess blyghet. Det menar författarna kan 

leda till att barnets känsla av att vara blyg förstärks och därmed kan blygheten bli 

något barnet förknippar med sin identitet. I socialstyrelsens rapport (2010) är man av 

delad mening och förklarar vikten i att inte bekräfta ett barns blyghet eller tysthet och 

att det inte bör "sättas etiketter på barnet, t.ex. hon är så blyg". Fortsättningsvis 

förklaras också att pedagoger bör undvika att nämna blygheten som en beskrivning 

av barnet. Anledningen till det förklaras vara för att barnet då kan börja leva upp till 

sin blyghet och agera därefter. Hundeide (2006) är också av delad åsikt och menar att 

när det kommer till omsorgspersoner kan det finnas förväntningar som uppstår 

genom upprepade händelser eller mönster. 

 Zimbardo (1982) skriver i sin studie att blyga barn behöver pedagoger som är 

lyhörda och som vet hur blyghet ska hanteras. Pedagoger bör vara personliga mot 

barnet genom att hälsa och välkomna varje dag, uppmärksamma förändringar och 

fråga hur barnet mår varje dag. Detta är något som Coplan och Arbeau (2008) också 

påpekar, att pedagogerna bör vara lyhörda för blyga barns behov och uppmärksamma 

förändringar så som frisyr, klädsel etc. Coplan m.fl  (2013) belyser att försöka skapa 

en personlig relation till de blyga barnen genom att inleda diskussioner om deras 

familjer och erfarenheter utanför skolan. De menar att dessa samtal kan hjälpa de 
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blyga barnen att få tillit till pedagogerna. Rydell, Diamantopoulou, Thorell och 

Bohlin (2009) tar upp problematiken att det finns förskollärare som gör antaganden 

över hur blyga barn känner sig utifrån sina erfarenheter och tro sig veta vilka 

problem barnen upplever på grund av sitt blyga oroliga sätt. Coplan, Prakash, O'Nil 

och Armer (2004b) visar i sina resultat att det görs sådana antaganden trots att barnen 

själva inte uttrycker dessa känslor, de skriver även att förskollärare förutsätter att 

blyga barn är impopulära bland kamrater. Coplan och Armer (2005) tar också upp att 

förskollärare bedömer att blyga pojkar är mer socialt tillbakadragna är blyga flickor.  

Besic (2009) lyfter i sin studie att uppmuntra på positiva sidor kring blyghet istället 

för att den bekräftas som något negativt. På så sätt kan pedagogen skapa förtroende 

hos barnet och därefter stödja dem mot att våga till sociala bestigningar, som studien 

visar är, nödvändiga för personlig och känslomässig mognad. Studien fortsätter med 

att ta upp blyghet som positivt i den bemärkelse att den håller oss på rätt bana, att 

personen tänker till två gånger innan denne agerar eller säger något och att personen 

därmed kan undvika att försätta sig själv i pinsamma situationer. Författaren menar 

att utan blyghet skulle världen bestå av människor som säger och gör vad de vill utan 

att tänka på dess konsekvenser. Studien belyser också att fokus kring det positiva är 

viktigt i ett bemötande med barn, oavsett om de upplevs som blyga eller inte (a.a.) 

Enligt Socialstyrelsens (2010) rapport ses det också viktigt att inte låta de blyga 

barnen isolera sig eller att de spenderar långa stunder ensamma. Istället bör dessa 

barn uppmuntras till att umgås med andra i olika situationer, samtidigt som studien 

pekar på försiktighet för att inte tvinga barnet till något det känner sig obekväm 

inför. Rapporten talar för ett "tryggt klimat" som viktigt och att det kan ge goda 

förutsättningar för att barn ska våga ta plats och visa sig i gruppen. Coplan och 

Armers (2005) förklarar i sin studie att rutiner är viktigt för det blyga barnet och att 

förändringar påverkar dessa barn negativt i den bemärkelse att nervositet kan uppstå i 

samband med nya eller oförutsedda händelser, vilket i sin tur kan förvärra känslan av 

osäkerhet och påverka blygheten. 

2.5 Sociokulturellt perspektiv 

Hundeide (2006) menar att ur ett sociokulturellt perspektiv ses ett lärande ske i 

sociala sammanhang. Författaren utgår från ett helhetsperspektiv där ett lärande sker 

hela tiden och framförallt i mötet med andra. I litteraturen styrks Vygotskijs teori om 

det sociokulturella perspektivet och att pedagoger utifrån det bör uppmärksamma 

barnets intresse och stödja dem i det, i den mån det behövs. Fokus ligger då i att 

barnet ska känna att det är han/hon som bemästrar kunskapen. Som pedagog är man 

vägledare och leder barnet mot lärandet. Det kan också vara svårt att som pedagog 

assistera barnet, utan att hindra barnets initiativ och självständighet. Litteraturen tar 

också upp att det är viktigt att kunna känna med barnet och att kunna identifiera sig 

med barnets upplevelse (a.a.), vilket visade sig tydligt i den studie Coplan m.fl 

(2013) gjorde där pedagogerna som själva varit blyga som barn gärna 

uppmärksammade och kunde identifiera sig med de blyga barnen. Fortsättningsvis 

tar Hundeide (2006) upp vikten av att kunna se barnens perspektiv och leva sig in i 

dess upplevelse, för att kunna utvecklas och ta lärdom i samspelet med andra. Vidare 

tas upp hur samspel och socialisering med andra formar oss då vi ”plockar  upp” och 

tar efter redskap från den yttre sociala miljön, gör dem till vår egen och använder 

dem sedan i mötet med andra eller oss själva. Dessa ”redskap” kan sedan återspeglas 

i oss själva eller i andra personer ur vår historia. Den självidentitet individen har är 

en personlig tolkning av dennes historia och som formats i möten med andra. 
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Vygotskij förklarar det som att vi är lärlingar som blir vägledda och utvecklas i 

interaktion med andra (a.a.). 

2.6 Vikten av språk 

Arnqvist (1993) visar i sina resultat att språkutvecklingen i förskoleåldern är av stor 

betydelse för barnets framtida språk och att det därmed är viktigt att barn i denna 

ålder ges möjlighet att uttrycka sig. Barn som inte får utrymme att uttrycka sig i tidig 

ålder kan leda till att de får en hämmad språkutveckling. Studierna talar också för hur 

viktigt det är att barn får uttrycka sig med andra för att minska risken av ett hämmat 

språk. Att inneha ett verbalt språk är inte endast viktigt för kommunikation, utan 

också för utveckling av tankeförmågan, samt till att förmedla känslor och budskap 

till andra. Att tidigt få öva språkets olika byggstenar kan också innebära en fördel in i 

skriftspråket. Arnqvists (1993) studie förklarar också att språket har en viktig roll när 

det kommer till utveckling av själva tänkandet och att det är just språket som kan 

utveckla förmågan till att tänka. Dysthe (2003) redogör för Vygotskys teorier där 

tänkandet utvecklas i samtalet med omgivningen. Ett verbalt språk innebär också en 

kommunikation med vårt inre tänkande, innan det sätts i en yttre dialog. Brodin och 

Hylander (2002) förklarar betydelsen av ett talat språk på följande sätt; 

"Genom verbal kommunikation skapas sammanhang och mening i det som händer. 

Att få ett nyanserat språk för sitt inre liv, är en förutsättning för att kunna tänka om 

sig själv och berätta om sig själv, d.v.s. göra sig begriplig både för sig själv och 

andra. Självreflektion skapar distans till känslorna och gör dem lättare att hantera" 

(Brodin och Hylander, 2002 s.34). 

Enligt ovan förklarar därmed Brodin och Hylander (2002) att ett språk är nödvändigt 

för att kommunicera och förmedla åsikter, samt för att kunna komma i kontakt med 

och bearbeta sina känslor. Fortsättningsvis tas upp att barn som inte får uttrycka sig 

och tala om sina känslor lär sig att hålla tillbaka dem, vilket kan leda till att de tillslut 

varken känner eller upplever känslan alls. Ett barn som inte kan uttrycka sina känslor 

eller ett verbalt språk kan få det svårt i samspelet med andra, men också att 

omgivningen upplever det svårt att förstå barnet (a.a.). Hundeide (2006) tar upp att ur 

ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan människor viktigt och det är i 

interaktion med andra som en utveckling sker, vilket stödjer ovan teorier om hur 

viktigt språket är, både när det kommer till känslomässig mognad och i samspel med 

andra. I Coplan och Armers (2005) studie förklaras det hur viktigt det är att inneha 

ett ordförråd och att ett talat språk kan hjälpa mot blyghet och därmed ge barn ett 

ökat självförtroende i det sociala samspelet med andra. Det framkom också i studien 

att barn med ökad och god språkutveckling bekom vara mindre isolerade i sociala 

sammanhang, till skillnad från de barn som var blyga och besatt en mindre god 

språkförmåga. En av slutsatserna som kunde dras i studien var att ett stärkt språk 

bland blyga barn underlättar för dem i sociala omgivningar och kan också ses som en 

skyddande faktor för att ledas in i gemenskap med andra. Språket har stor inverkan 

på självförtroendet, sett ur gruppsammanhang och blir till en fördel när det kommer 

till samspel och gemenskap med andra (a.a.).  

2.7 Fortsatt forskning 

I Skolverkets (2005) rapport framkommer det att vissa barn, främst de som beskrivs 

som tysta, initiativsvaga och blyga får för lite stöd i skolan. De skolor som deltagit i 

rapporten menar att en av anledningarna till detta är att dessa barn märks för lite i 

verksamheten. Dessa skolor pekade på brister av resurser och i organisationen, 
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ekonomiska skäl, samt brister i personalens kompetens som orsak till att en del barn 

får för lite stöd. Coplan och Arbeau (2008) lyfter i sin studie att framtida forskning 

bör fokusera kring att möta blyga barns behov och att det också borde finnas en form 

av utvecklingsprogram som är speciellt utformat för detta. Vidare menar författarna 

att dagens forskning kring ämnet är relativt sparsam och att det är svårt att avgöra på 

vilket sätt och om blyga barn behöver mer stöd än övriga. I studien förklaras även 

nutida forskning om blyghet och att denna mestadels fokuserar kring barndomen och 

dess konsekvenser av blygheten, vilket också gör det svårt att bedöma huruvida 

dessa barn behöver stöd eller ej. Enligt Coplan m.fl. (2013) studies resultat tas det 

också upp dagens forskning och att denna främst fokuserar mot hur den som är blyg 

kan få hjälp med sin blyghet och att det finns olika typer av såkallad självhjälp, 

främst via internet. Här menar författarna att detta säger en del om hur samhället ser 

på blyghet, då samhället i detta fall aspirerar på hjälp mot blyghet och att den ska 

övervinnas. Fortsättningsvis tar studien upp att information mot att övervinna sin 

blyghet finns mycket lättillgängligt via internet, och att det finns en ökad 

medvetenhet kring blyghet, framförallt uppmärksammas den alltmer i skolorna där 

den främst framställs som ett problem. Att en växande medvetenhet till blyghet som 

problem vuxit fram förklarar studien bero på litteratur som idag tar upp konsekvenser 

till blyghet som bl.a. emotionella svårigheter, och att denna typ av litteratur finns i 

stor utsträckning att få tag i (a.a.). 

2.8 Sammanfattning 

Blyghet förklaras som ett medfött personlighetsdrag som innebär att personen är 

tystlåten och tillbakadragen. Detta uppstår ofta tillsammans med obekanta personer 

eller vid nya situationer (Socialstyrelsen, 2010). Blyghet kan därmed vara 

situationsbundet och den kan visa sig olika i en ny eller obekant situation (Coplan & 

Armer, 2007). Blyghet behöver inte alltid visa sig synligt för andra, utan kan handla 

om en inre känsla, dock när den visar sig kan det vara faktorer som rodnad, tystnad 

och motvilja i blicken m.m. (Cheek & Krasnoperova, 1999). Forskning tar också upp 

vikten av att se blyghet som en positiv egenskap och att man som pedagog ska vara 

försiktig med att bekräfta ett barns blyghet, eftersom det då kan leda till att barnet 

förknippar sin blyghet med sin identitet (Brodin & Hylander, 2002). Vidare tar 

forskning upp språket och att utvecklingen av det kan hämmas om barnet inte tidigt 

ges utrymme att uttrycka sig (Arnqvist, 1993). Coplan och Armers (2005) studie 

visade att ett utvecklat ordförråd och språk kan hjälpa mot blyghet och vidare ge ett 

större självförtroende i sociala samspel med andra. I Coplan m.fl. (2013) studie 

framkom att pedagoger som själva upplevt sig blyga som barn uppmärksammade 

dessa och försökte lyfta dem språkligt. Intressant att finna var också att de pedagoger 

som inte ansett sig blyga som barn betygsatte blyga barn lägre, då pedagogerna här 

antog att dessa barn vara mindre intelligenta än övriga (a.a.). Tidigare forskning har 

också tagit upp en kluvenhet kring i huruvida blyga barn ska lyftas fram eller inte. 

Blyghet ses ofta som en negativ egenskap och forskning menar att dess positiva sidor 

bör lyftas fram istället (Besic, 2009). Avslutningsvis pekas det på en framtida 

forskning om blyga barn som önskvärd, då det inte forskats så mycket kring ämnet 

tidigare. Dagens forskning kring ämnet ses som sparsam och den som redan finns 

fokuserar mestadels kring hur den som är blyg kan få hjälp med sin blyghet. 

Författarna menar att detta säger mycket om samhällets syn kring blyghet, då det 

pratas om hur den ska övervinnas. Istället menar forskning att fokus bör ligga på att 

möta blyga barns behov på bästa sätt (Coplan m.fl, 2013) 
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3 SYFTE 
I förskolans läroplan står skrivet att alla barn ska få erfara att vara en tillgång i 

gruppen (Lpfö98, reviderad 2010). Detta innebär att oavsett om man är blyg som 

barn eller inte ska barnet ges samma möjligheter som andra och få känna sig vara en 

del av gruppen. I tidigare forskning har blyghet uppmärksammats och i många fall 

diskuteras den vara ett hinder. Det har också tagits upp att blyghet bör ses som något 

positivt. Med denna studie vill vi forska kring pedagogers attityd till blyghet, 

huruvida pedagoger väljer att se den som ett problem eller en tillgång. Syftet är 

också att belysa hur blyghet bland små barn kan visa sig. Detta kommer undersökas 

genom pedagogers  förklaringar till hur de tycker att blyghet märks bland små barn, 

men också utifrån observationer som kan beskriva blygheten hos barn. Förskolan har 

ett stort ansvar när det kommer till att stötta och lyfta fram barn mot social 

utveckling. I en barngrupp där andra barn visar framfötterna och nästintill kräver 

uppmärksamhet kan hända att de blyga barnen, vare sig det är medvetet eller inte 

bland pedagogerna, hamnar i skymundan. De frågeställningar vi utgått från är 

följande: 

* Hur visar sig blyghet bland små barn? 

* Hur är pedagogers attityd till blyghet? 

 



12 

 

4 METOD 
Nedan följer tillvägagångssätt för inhämtning av datainsamling och 

undersökningsmetod för att observera hur blyghet kan visa sig bland små barn i 

pedagogisk verksamhet. Samt bygger observationerna och intervjuerna som gjorts i 

att synliggöra och upptäcka pedagogers attityd och förhållningssätt till blyga barn. 

Det synsätt som antagits under undersökningstillfällena är åt det kvalitativa hållet, då 

det handlar om att söka samband och kunna synliggöra helheten kring barns blyghet 

eller tysthet. Detta perspektiv har legat som bakgrund under de observationstillfällen 

som gjorts. Hundeide (2006) poängterar detta genom ett sociokulturellt perspektiv, 

och att det handlar om att överblicka situationen och inte fastna i en synvinkel. 

Samtidigt har tanken varit att vi skulle känna barnen sedan tidigare för att 

observationerna skulle bli så sanningsenliga som möjligt. Vi ville så nära som 

möjligt komma situationer där blyghet och tysthet bland barn kunde visa sig, men 

också hur pedagogers syn på detta kunde synliggöras. Därför togs beslutet att 

kännedom om barngruppen och verksamheten sedan tidigare kunde ligga som fördel 

i observationerna. Metoden har ej riktat sig mot att samla data i form av statistik. I 

kommande kapitel kommer verksamheterna presenteras som ingått i observationerna. 

Huvudsakligen har datainsamlingsinstrumentet varit observationer som antecknats i 

såkallade löpande protokoll (loggbok), men också har ljudinspelningar och intervjuer 

med pedagoger förts. Denna metod är av två undersökningar, observation och 

intervju, en såkallad triangulering. Løkken och Søbstad (1995) pekar på att intervjuer 

i kombination med andra metoder har visat sig vara användbara och att det därmed 

kan ses som fördel att utföra observationer och intervjuer under sin utbildning. 

4.1 Val av observationsfält 

De observationer som gjorts har varit i en förskola med barn 1-3år och i en 

förskoleklass. Tanken var inte att jämföra dessa båda verksamheter, utan fokus låg i 

att synliggöra hur blyghet bland små barn kan visa sig och hur pedagogers attityd till 

blyghet är, huruvida den ses som ett problem eller en tillgång. Detta var något vi 

hoppades få svar på genom att observera pedagoger och barn i verksamheterna. 

Verksamheterna valdes efter praktikplats och vi fick under praktiken godkänt att 

komma tillbaka för att utföra observationer och intervjuer. Tanken med att fortsätta 

arbetet med denna studie på vald praktikplats var för att vi på så vis skulle vara något 

bekanta med barnen, och ha en uppfattning om vilka som kunde tänkas vara blyga. 

Detta för att inte riskera misstolka i större utsträckning ett barn som är tyst tillfälligt 

och som kanske inte beror på blyghet, på så vis hade observationerna kunnats 

missbedömas. Under praktiken på 5 veckor hade vi fått insikt i verksamheten och lärt 

känna barnens behov, dock intogs noggrannhet kring att inta ett öppet perspektiv för 

att inte vara låst kring tidigare erfarenheter, och därmed kunna observera hur blyghet 

bland små barn kan visa sig. 

4.2 Löpande protokoll 

Löpande protokoll har förts under observationstillfällena. Detta tillvägagångssätt har 

inneburit att observatören kontinuerligt noterat med papper och penna vad som hänt. 

Observationstillfällena har skett under korta tillfällen eftersom så mycket som 

möjligt skulle kunna uppmärksammas och noteras i protokollet. Dessa tillfällen har 

exempelvis varit stunder som vid samling, fri lek, matsituationer och raster etc. Det 

som varit i fokus vid observationerna har varit hur blyghet bland små barn kan visa 

sig.  Enligt Løkken & Søbstad (1995) är löpande protokoll en användbar metod när 



13 

 

det kommer till utbildningssammanhang. Samtidigt förklaras det att observationer av 

barns spontana lek kan vara en utmaning, men att det också är dessa 

observationstillfällen som ger den mest intressanta informationen. Den frågeställning 

och bakgrund som varit i centrum under notering i protokollen har varit att fokusera 

kring hur blyghet kan visa sig bland små barn. Intresset har med andra ord legat i att 

synliggöra små barns blyghet i form av på vilket sätt denna kan visa sig. Då vi varit 

två agerande observatörer har två protokoll förts vid samma tillfällen, detta för att 

kunna dra slutsatser om situationerna uppfattats likvärdiga eller inte. Men också för 

att kunna upptäcka eventuella skillnader i samma sedda situation, samt för att kunna 

bedöma trovärdigheten i det som observerats. Informationen från observationerna har 

sedan jämförts och bearbetats i datorn. 

4.3 Ljudinspelning och intervjuteknik 

Att kunna föra intervjuer ses som viktigt att bemästra när det kommer till att arbeta i 

pedagogisk verksamhet. Intervjuernas svar kan noteras skriftligt eller med hjälp av 

ljudinspelning. Intervjumetoden ger tillfälle mot kännedom om någon annans 

verklighet och ger ett djup som observationer inte kan ge på samma sätt (Løkken & 

Søbstad, 1995). Tanken med att också föra intervjuer med pedagogerna var att få ta 

del av deras tankar kring blyga och tysta barn och också eventuellt kunna förstärka 

observationerna som gjorts, utefter de svar som pedagogerna gett i intervjuerna. 

Huvudfrågan som varit i centrum under intervjutillfällena var huruvida pedagogerna 

såg på blyghet, om det sågs som ett hinder eller en tillgång? Intervjufrågorna 

bearbetades noggrant i förväg av den anledningen att de inte skulle ställa någon mot 

väggen eller vara ledande till ja eller nej-svar. De som intervjuats är 4 förskollärare, 

varav 2 i förskola och 2 i förskoleklass. Under intervjuerna användes ljudinspelning 

som sedan analyserades och bearbetades genom att skrivas rent på datorn. 

4.4 Triangulering 

Triangulering, också kallat flermetodval är enligt Løkken och Søbstad (1995) en 

metod för att samla olika information som kan ge en täckande bild av det forskaren 

valt att studera, som i detta fall var hur blyghet kan visa sig bland små barn, samt hur 

pedagoger ser på blyghet. Att vara flera forskare som studerar samma ämne ses som 

positivt då samma händelse ses med flera ögon, och kan på så sätt ge olika 

perspektiv. Främst när det kommer till observationstillfällen ses denna metod som 

mycket användbar, därav valde vi just denna metod. Metoden innebär att forskaren 

använder flera perspektiv, och detta menar författarna, kan leda till att ämnet 

forskaren valt att studera belyses på ett bredare och djupare plan (a.a.). Vi nyttjade 

denna metod genom att väva samman observationerna med det pedagogerna svarat i 

intervjuerna. På så vis kunde observationerna och svaren från intervjuerna förstärkas 

och tydliggöras, då de kunde kopplas samman och bli förstådda på ett djupare plan. 

4.5 Etiska aspekter 

Under inhämtning av studiens resultat har respekt för det enskilda barnet och de som 

arbetar i den pedagogiska verksamheten legat som grund. Tystnadsplikten har 

förtydligats och det kändes viktigt att förklara för verksamheterna om att vi var väl 

införstådda med den och att ingen skulle "hängas ut" eller offentliggöras i studien. 

Syftet med studien tydliggjordes för att pedagogerna skulle känna sig bekväma och 

införstådda med den. Vi upplyste också om verksamheternas anonymitet och att 

intervjuerna var frivilliga och att intervjupersonerna också hade rätt att avstå. Samt 
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informerades om hur informationen skulle användas och att den endast var avsedd 

för denna studie. Løkken och Søbstad (1995) understryker vikten av sekretess och 

menar att observationsrapporter bör ses som interna arbetsdokument som endast rör 

observatören och dess avdelning som denna studerar vid. Detta är något som under 

insamlingstillfällena hanterats med försiktighet och legat i åtanke för att inte riskera 

komma i orätta händer. Fokus har under studien varit de etiska regler som 

vetenskapsrådet (2011) tagit fram när det bland annat kommer till deltagarnas 

samtycke, förvaring av material och information om studien. 

4.6 Analys av data 

Observationerna som dokumenterats har skrivits rent på datorn. Dessa har sedan 

skrivits ut på papper för att kunna läsas och analyseras, samt för att kunna föra 

anteckningar direkt för att sedan kunna dela upp dem i kategorier. När det kommer 

till intervjuerna lyssnades dessa igenom, samtidigt som de skrevs rent på datorn. 

Talspråk som hummanden och andra fyllnadsord togs bort för att få intervjusvaren 

till skriftspråk. Detta för att förtydliga och öka förståelsen i det som sagts. Vid 

pauser, som ansetts som relevanta eller betydande i svaren har tre punkter skrivits ut 

efter meningen. Intervjusvaren har sedan skrivits ut på papper för att kunna läsas och 

analyseras i kategorier som hör till studien. Observationerna och intervjusvaren har 

sedan studerats för att kunna kopplas samman för att eventuellt kunna förstärka 

resultaten. Metoden som använts för att inhämta resultaten är trianguleringsmetoden. 

Detta innebär att det som observerats och svaren från intervjuerna vävts samman och 

på så vis kunnats förstärkas i vissa fall. Enligt Løkken & Søbstad (1995) innebär 

denna metod att forskaren kan observera något ur flera perspektiv för att få en så 

bred bild som möjligt, därav en fördel om dt är flera forskare. Metoden innebär också 

att den kan användas på olika sätt för att kunna göra en jämförelse (a.a.),  som i detta 

fall varit observationer och intervjuer som vävts samman. När informationen av 

observation och intervju samlats in och renskrivits, lästes de igenom för att sedan 

kunna kategoriseras. De kategorier som togs fram kunde sedan utformas till 

eventuella rubriker i studien. För att kunna börja kategorisera låg fokus i att ta ut 

likheter och skillnader i resultaten, därefter kunde fler kategorier skapas. 

4.7 Metodkritik 

Dimenäs (2007) tar upp betydelsen av hur observationer påverkas utifrån egna 

intressen och förutfattade meningar, att de värderingar forskaren har om vad som är 

bra eller mindre bra påverkar vart denne väljer att lägga fokus i en situation. Løkken 

och Søbstad (1995) är av delad åsikt och menar att det rent av är omöjligt att vara 

objektiv vid en observation, då observatören endast ges ytliga uttryck av verkligheten 

så som denne väljer att se den. Samtidigt delges flera positiva aspekter med 

metoderna för observation och intervju, som att det är på så vis vi kan ges tillfälle att 

se situationer genom barns ögon och delges sanningar om dess verkligheter i 

förskolan (a.a.). Under fältobservationerna och även under intervjuerna låg fokus 

mot att inta ett öppet perspektiv, där tidigare erfarenheter och förutfattade meningar 

åsido lagts. Dock är detta svårt eftersom det inte helt går att tänka bort eller få 

tidigare erfarenheter att försvinna. Eftersom vi innan träffat barnen och pedagogerna 

under praktikperioden kände vi till dessa väl, vilket kan tänkas vara svårt att förbise 

helt och hållet under observations- och intervjutillfällena, även om vi aktivt arbetade 

med att inneha ett öppet perspektiv och se situationerna med nya ögon. Samtidigt 

underlättade arbetet på så sätt att barnen inte visade vidare intresse för oss som 

observatörer, vilket ledde till att vi kunde fokusera helt och hållet på 
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observationstillfället. Vi upplevde också en fördel vid intervjutillfällena då det 

upplevdes vara en trygghet i att känna varandra sedan tidigare och på så vis blev inte 

situationen konstig eller obekväm. 

Tidsmässigt fick mycket tid läggas på att bearbeta observationerna och intervjuerna 

som gjorts, och renskrivningen av dem tog längre tid än väntat. När det kommer till 

intervjufrågorna var formuleringen av dem viktig av den anledningen att frågorna 

inte skulle ha en ledande prägel eller upplevas som "kuggfråga". Detta i sin tur tog 

också längre tid än väntat. Løkken och Søbstad (1995) styrker detta och menar att 

intervjuer är en bra metod, men att den också är tidskrävande. 
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5 RESULTAT 
Nedan följer de resultat som framkommit i observationer och intervjuer som förts. 

Kommande resultat presenteras utifrån relevanta utdrag från situationer som 

observerats och citat från intervjuerna som ansetts förstärka observationerna eller 

beskriva svar från syftets huvudfrågor, hur visar sig blyghet bland små barn och hur 

är pedagogers attityd till blyghet. 

5.1 Blyghet bland små barn 

Under denna rubricering kommer observationer och intervjuer presenteras som berör 

hur blyghet bland små barn kan visa sig. Det framkommer citat från intervjuerna och 

observationer som på olika sätt beskriver blyga barn. Resultaten om hur blyghet 

bland små barn visar sig har delats upp i följande kategorier: visar osäkerhet, visar 

ångest, som del av personlighet, dra sig undan, kroppsspråk och försiktighet. 

5.1.1 Visar osäkerhet 
En av pedagogerna förklarar blyghet som något barnet känner och syftar till en 

känsla av rädsla eller en osäkerhet inför något. I intervjun uttrycktes följande: 

"...det här med att inte våga, att man känner sig...kanske inte rädd, men liksom 

osäker..." 

"...Att vara osäker, att man känner sig osäker inför något som gör att man inte 

vågar. Det kan ju vara vad som helst egentligen, men något som gör att man 

känner sig osäker helt enkelt." 

Ovan förklaras en känsla av osäkerhet som leder till att den som är blyg inte vågar 

eller att denne känner rädsla inför något. Gemensamt verkar vara att det är känslan 

av osäkerhet som påverkar om blygheten ska hålla en tillbaka eller inte.  

I en av observationerna som gjorts i förskoleklass under en samling visas ännu ett 

tillfälle när en känsla av osäkerhet kan tolkas: 

Barnen får räcka upp handen så pedagogen kan ge ordet, barn 1 räcker upp handen 

men när pedagogen säger dess namn säger barn 1 att han inte vill säga något. Han 

räcker upp handen igen men säger sen att han glömde vad han skulle säga. När några 

av barnen berättat ber pedagogen barnen lägga kottarna i ett spann som de ska ta med 

till verksamheten, därefter är de fri lek en stund. Alla barnen springer iväg utom barn 

1 som sitter kvar vid eldstaden, barn 1 går fram till pedagogen och drar i jackärmen 

och säger ” jag ville bara säga att jag hittade fyra kottar där borta” sedan lägger barn 

1 kottarna i spannet och springer iväg. 

I denna situation kan en tydlig ambivalens skymtas då barnet vill säga något, 

eftersom det räcker upp handen, men sedan inte vågar. Först när de andra barnen gått 

iväg tar barnet steget och berättar för pedagogen vad det ville säga. Det visar också 

ett val från barnets sida att inte tala inför gruppen. Samtidigt vill barnet gärna få sagt 

det den vill, eftersom han tar sig tid att dröja kvar tills de andra har gått. Blygheten 

kan i detta fall tolkas som en tafatthet eller en osäkerhet, vilket kan ses när barnet 

räcker upp handen men sedan säger att han glömt bort vad det var han ville få sagt. 

Möjligt är också att barnet själv kände sig osäker, vilket i sin tur påverkade honom 

till att inte våga fullt ut att prata inför gruppen. 
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5.1.2 Visar ångest 
I nedan citat refererar en pedagog till egna erfarenheter och känslor som beskriver 

blyghet som en känsla av ångest: 

"Jag tänker på mig själv som barn, den här känslan av nästan ångest när läraren 

ville att jag skulle prata inför klassen, och man bara tänkte, nej, nej, inte jag, säg 

inte mitt namn nu, jag vill inte..." 

Här beskrivs också blyghet som en slags inre känsla då det talas om ångest och något 

barnet känner att det inte vill. Det tolkas utifrån egna erfarenheter av känslan som 

barnet själv upplevt. En annan pedagog beskriver också liknande: 

"Jag kan ibland se denna känsla hos barnen, att de bävar inför att bli valda och 

behöva säga något. Hur oroade de är inom sig, de vill verkligen inte." 

Intervjupersonerna förklarar blygheten som en känsla där ångest och oro uppstår. Det 

förklaras uppstå genom något barnet inte vill, men som det blir ställt inför ändå. Med 

andra ord situationer barnet gärna undviker i vanliga fall. När barnet ställs inför 

dessa blir känslan av att inte vilja stark och den leder till en slags ångest och bävan. 

Dessa är inre känslor hos den enskilda individen, men verkar också vara något som 

pedagogerna stundvis kan tyckas se hos barnen. 

5.1.3 Del av personlighet 
Blyghet beskrivs också kunna tillhöra en individs personlighet. Att vara blyg kan 

med andra ord beskriva hur barnet är som person. 

"Blyghet, det är något man är, som en slags personlighet. Kanske är det mest i 

gruppen det märks. Man kan ju kanske upplevas som väldigt blyg i vissa 

sammanhang och sedan stämmer det inte alls när man är hemma...Det märks väl 

mest i sättet man är, tyst och inte hörs så mycket." 

"Vissa är bara blyga, det liksom är så man är...Andra i familjen kanske också är 

det och man kan ju vara uppvuxen eller uppfostrad så..." 

"Blyghet för mig kan vara att vara ensam och att man inte vågar ta för sig som 

andra barn, men förhoppningsvis kommer det av sig själv att man vågar..." 

I citaten pekas blyghet ut som ett personlighetsdrag men också att den kan vara 

situationsbunden. Det talas om att inte vara blyg hemma, vilket kan tolkas som att 

blyghet uppstår i situationer där barnet inte känner sig trygg på samma sätt som i 

hemmet, återigen blir känslan avgörande. Blyghet beskrivs också som att vara tyst 

och inte höras mycket, vilket beskriver något barnet är. Det förklaras också kunna 

vara genetiskt, då det pekas på andra familjemedlemmar som också kan vara blyga. 

Blyghet ses därmed som ärftligt eller också sägs det kunna vara en del av hur barnet 

blivit uppfostrad. I det avslutande citatet kan också urskiljas en syn på mognadsfas 

när det kommer till barns blyghet, då pedagogen uttrycker det som att "det kommer 

av sig självt". Med andra ord beskrivs blygheten då vara en del av 

mognadsprocessen, alltså något i ens uppväxt eller en fas i livet som barnet går 

igenom. Intervjupersonerna verkar dock vara överens om att blyghet beskriver något 

en person är.  

5.1.4 Dra sig undan 
Under denna kategori kommer det tas upp hur barn själva väljer att dra sig undan i 

vissa situationer. Det kan handla om att leka ensam eller att dra sig undan från 

sociala sammanhang. 
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I en förskola under fri lek gjordes följande observation: 

Efter en stund slutar de barnen som leker med lejonen och björnarna att leka och går 

bort mot barn 1 som sitter vid tågbanan. När barn 1 upptäcker att dessa två barn är på 

väg stelnar barn 1 till och slutar köra tåget, barnet går från att se glad ut till att hänga 

med läppen och se lite sorgsen ut. De båda barnen sätter sig vid barn 1 och börjar 

högljutt köra med tåget utan någon hänsyn till barn 1. Barn 1 observerar de andra 

barnen som leker med tåget men går efter en stund därifrån och börjar ensam leka 

med några gosedjur som ligger på en matta en bit bort. 

Förutom de yttre faktorer som här visas genom känslor som att stelna till eller hänga 

med läppen och ge uttryck av ledsamhet, visas också hur barnet väljer att dra sig 

undan.  Detta val görs när de övriga barnen kommer fram, vilket tyder på att barnet 

ifråga på något plan känner sig beklämd över situationen. 

Nedan förklaras att blyghet bland små barn kan visa sig genom att barnet drar sig 

undan i sociala sammanhang: 

"Att vara blyg kan ju vara att man kanske inte vill delta i det sociala, det här 

med att leka när ingen annan ser, eller sjunga när ingen annan hör..." 

"Många gånger har jag sett blyga barn leka ensamma, och att de gärna inte vill 

delta i det sociala samspelet... Att dra sig undan och leka när någon annan inte 

ser... Sen är det ju så viktigt med den sociala kompetensen och där ser jag en 

uppgift i mitt pedagogiska yrke, att tänka på det i arbetet med dessa barn..." 

Ovan bekräftar att barn som uppfattas som blyga drar sig undan från sociala 

sammanhang, men återigen bekräftas blygheten vara situationsbunden på så sätt att 

barnet kan leka och sjunga när ingen annan är i närheten. Det förklaras också som ett 

eget val att välja att dra sig undan eller att leka ensam. Det pekas också på den 

sociala kompetensen som viktig och att det är något man anses behöva inneha. 

5.1.5 Kroppsspråk 
Att blyghet kan synliggöras genom kroppsspråk är något som framkommit under 

intervjuerna och i observationerna. Hur detta kan visa sig är något som kommer 

diskuteras närmare under denna kategori. 

En pedagog förklarar sina erfarenheter kring hur blyghet kan göra sig synligt genom 

yttre faktor, såsom kroppsspråket: 

"Jag märker det nog mest vid samlingar, om man ska prata inför de andra. Att 

det kan bli en obekväm sits för vissa barn. Jag tänker på ett barn som alltid 

rodnar och pratar mycket tyst vid samlingarna. Detta barn vill aldrig på eget 

initiativ prata och man ser på kroppsspråket hur obekvämt och jobbigt det är..." 

Blygheten visar sig här genom bland annat yttre faktorer, som i detta fall var rodnad 

och motvilja i kroppsspråket. Här visar sig också att just former av 

redovisningstillfällen upplevs framhäva och synliggöra blygheten. 

En observation visar också hur kroppsspråket kan påvisa blyghet: 

Efter en stund vänder sig den ena pedagogen och tittar runt och får syn på ett barn 

som ensam leker vid gungorna. Pedagogen går mot barnet som verkar trygg med att 

pedagogen kommer fram och talar till det. Pedagogen pekar mot de tre barnen i 

sandlådan och sträcker fram handen mot barnet som tar tag i handen. De går 

tillsammans bort till sandlådan mot de andra barnen...Barnet står avvaktande och 

tittar ner i marken. 
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Ovan beskriver hur pedagogen hämtar det ensamma barnet från sandlådan och leder 

det bort mot de andra barnen, för att introducera det i deras pågående lek. Att 

pedagogen går fram till barnet utan att denne ber om det på något vis, visar att 

pedagogen, utefter agerandet, vill att barnet ifråga ska leka tillsammans med de 

andra. Barnet visar på en osäkerhet eller obekvämhet då det tittar ner i marken och 

gör inget anspråk mot att fortsätta de andras lek. Barnets blyghet visar sig genom 

dennes kroppsspråk som är avvaktande och med en blick som tittar ner i marken. 

En annan observation gjord under fri lek i en förskola visar också på hur blyghet kan 

visa sig genom kroppsspråket: 

”Här är vagnen du tycker så mycket om” säger pedagogen. Barn 1 tittar en stund på 

vagnen och kör sedan självsäkert iväg vagnen mot barn 2 som sitter i sandlådan. 

Barn 2 i sandlådan reser sig och går fram till barn 1, de tittar en stund på varandra 

och sedan tar barnet vagnen från barn 1 och går iväg. Barn 1 står kvar och tittar på 

barn 2 som kör iväg. Barn 1 tittar sedan ner i marken och står så tills pedagogen 

kommer med en likadan vagn och barn 1 lyser upp. Pedagogen säger: "Ja, lille vän, 

du gör inget större väsen av dig du."   

Ovan resultat i observationen visar ett barns blyghet i form av att titta ner med 

blicken, vara tyst och inte ge några verbala tecken. Barnet visar heller inte på att 

agera mot det andra barnet genom ett tillexempel ta tillbaka vagnen.  

I en av observationerna under en samling i förskoleklass synliggörs blygheten i form 

av kroppsspråket: 

En stund och några teckningar senare drar pedagogen en teckning som hon visar upp 

och frågar vems den är. Ingen svarar och barnen börjar titta på varandra. Pedagogen 

hittar inget namn men anar vems den är och frågar barn 1 om de är dennes. Barn 1 

tittar ner i golvet och nickar, pedagogen räcker fram sin hand mot barn 1 och leder 

barnet till pallen. Pedagogen berömmer barnet för den fina teckningen och frågar 

vilka personer som är med på bilden. Barnet svarar inte utan tittar ner i marken. 

Pedagogen försöker igen och frågar om det är mamma pappa och lillebror som är 

med på bilden. Barn 1 nickar och tittar försiktigt upp på pedagogen, rodnar och ser 

obekväm ut. 

Här visar sig rodnad som ett tecken vad det gäller blyghet och motvilja till att prata 

inför grupp. Barnet visar också upp en obekvämhet i kroppsspråket, samt att denne 

tittar ner i golvet.  

5.1.6 Försiktighet 
Under denna kategori framkommer blygheten i form av agerande som kan tolkas mot 

en försiktighet. 

Nedan beskrivs en tambursituation som pekar på blyghet genom ett barns 

försiktighet: 

8 barn, 1-2 år trängs i tamburen. Två pedagoger finns till hjälp för att klä på alla 

barnen ytterkläderna. En pojke går sakta fram till sin plats och tar tag i sin jacka som 

hänger på en krok under hyllan. Han drar försiktigt i den. Pekar sedan på den och 

tittar sig om. Båda pedagogerna klär andra barn och verkar inte se detta. När en av 

pedagogerna och nästan alla barnen gått ut, reser sig pojken från golvet. Den andra 

pedagogen håller nu på att klä en flicka. Pojken går sakta fram till pedagogen med 

sin sko släpandes i skosnöret. Han ställer sig bredvid pedagogen, väntar en kort stund 

och rycker henne sedan i byxbenet. 
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Denna situation beskriver barnets blyghet i form av försiktighet. Barnet söker 

ögonkontakt med pedagogen genom att titta åt dennes håll, men utan att få respons. 

När de övriga barnen gått ut och det inte är lika många i rummet kvar, reser sig 

pojken och kräver uppmärksamhet från pedagogen genom att dra denne i byxbenet. 

Genom barnets agerande visas en försiktighet och avvaktan i att närma sig 

pedagogen för att uppmärksamma att han vill få hjälp med sina kläder och komma 

ut. Tidigare har han sökt uppmärksamhet genom att peka på sin jacka och titta åt 

pedagogens håll, men avvaktat att gå fram, vilket också visar på en försiktighet. 

Nedan följer ännu en observation gjord i en tambursituation där samma barn, som 

beskrivits ovan är huvudperson: 

I tamburen är 3 barn och en pedagog. De övriga barnen har redan blivit påklädda och 

hunnit ut. En pojke sitter nedanför sin plats och plockar med en vante. Han försöker 

gång på gång få den på handen, men tappar den så den faller till marken. Pedagogen 

hjälper en annan pojke med sina kläder. Pojken på golvet tittar mot pedagogens håll 

och reser sig upp. Han har tappat vanten igen som ligger på golvet. Sakta går han 

fram till pedagogen, som nu nästan är färdig med den andra pojken och ska precis 

sätta på honom mössan. Den andra pojken är framme hos pedagogen och rycker 

henne försiktigt i byxbenet. Pedagogen vänder sig till pojken och säger "ja, nu ska 

jag hjälpa dig, kom så går vi till din plats..." 

I denna situation är barnantalet i tamburen färre och barnet ifråga försöker först själv 

med sin vante. Han söker inte ögonkontakt innan han går fram till pedagogen denna 

gång, vilket visar på mer beslutsamhet. Däremot visar han ändå på en försiktighet då 

han inte gör någon verbal handling eller annat uttryck för att fånga pedagogens 

uppmärksamhet.  Detta kan dock tolkas som en situationsbunden blyghet då barnet 

visar på mer bestämdhet och handlingskraft när barnantalet i tamburen är färre. 

Avslutningsvis följer ett citat från en av pedagogerna som beskriver blyghet genom 

att vara försiktig: 

"Att vara blyg, det kan väl vara i förstahand att man upplevs som väldigt 

försiktig. Jag tänker i agerande och att man ger uttryck för att vara försiktig i 

något man gör och att man tänker innan man gör något..." 

Ovan förklaras blyghet genom försiktighet och att det bland annat kan visa sig i hur 

barnet handlar i olika situationer. Det förklaras att barnet kan upplevas som försiktig 

i saker den gör och att blygheten kan förknippas med detta. 

5.2 Pedagogers attityd till blyghet 

Här kommer pedagogers attityd till blyghet tas upp. Det kommer fokuseras kring hur 

pedagogers attityd till blyghet är. Detta utifrån det som sagts i intervjuer, men också 

det som observerats under observationstillfällena. Resultaten av detta har delats upp i 

följande underrubriker: Blyghet som problemområde och blyghet som tillgång. 

5.2.1 Blyghet som problemområde 
Nedan kommer tas upp tankar och beskrivningar från pedagoger som berättar om 

deras attityd gentemot blyghet i form av hur den kan ses som ett problem. Fokus 

ligger här i hur blygheten  kan ses som ett problem hos barnen. Följande kategorier 

tas upp: Vara i bakgrunden, känslohämmande och svårt att kommunicera. 
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5.2.1.1 Vara i bakgrunden 
I intervjuerna som gjorts har det framkommit att blyghet kan innebära att individen 

håller sig i eller hamnar i bakgrunden. Detta kan ske både medvetet och omedvetet. 

Inledningsvis följer ett citat från en pedagog om hur blyga barn kan hamna i 

bakgrunden: 

"Jag tror det är viktigt att lyfta dessa barn. För mig känns det viktigt att se varje 

enskilt barn, och det är tyvärr lätt att de tysta och försiktiga hamnar i 

skymundan. Förskolan ska vara en trygg plats och man vill ju att alla barn ska 

känna sig trygga här...Lyfta fram, kanske inte pusha dem eller tvinga dem så de 

känner sig trängda, men välja en bra strategi så de får känna att det är på deras 

villkor. Men det är svårt att veta vad som är rätt. Tror det kan vara olika och 

individuellt beroende på vilket barn det gäller." 

Ovan förklarar att dessa barn kan behöva stöd i att lyftas fram och att det kan göras 

genom olika strategier, beroende på vilket enskilt barn det gäller. Trygga 

förutsättningar anses viktigt och gör pedagogen på fel sätt är det möjligt att det 

hämmar barnen i form av att de känner sig trängda. Citatet pekar också på att det inte 

finns några rätt eller fel strategier, utan att det är upp till pedagogen att läsa av barnet 

och vilket stöd det behöver. Att stöd i form av att lyfta fram dessa barn tas upp, pekar 

mot blyghet som ett problem, och att pedagoger bör använda strategier för att arbeta 

förbi blygheten, säger också något om hur denna pedagog ser på den. Det förklaras 

också tydligt i citatet att blyga barn ofta hamnar i "skymundan", med andra ord i 

bakgrunden av andra. 

En annan pedagog uttrycker följande: 

"Jag tycker det är en viktig fråga, just det här med de blyga barnen som så lätt 

hamnar i bakgrunden. Det är så att andra tar för sig mer och hela tiden tar 

uppmärksamhet. De barn som är blyga ligger mig väldigt nära och det är så 

viktigt att de också får synas och känna det. Jag tänker själv på hur jag var som 

barn..." 

Ovan förklarar att blyga barn upplevs hamna i skymundan då andra tar för sig och 

kräver uppmärksamhet. Blygheten ses som orsak till att blyga barn kan hamna i 

bakgrunden av övriga barn. Det tydliggörs också hur pedagogens egna känslor 

påverkar och att tidigare erfarenheter påminns om hur denne själv varit i barndomen. 

En observation gjord i en förskola under mellanmålet visar hur blyga barn kan 

glömmas bort och hamna i bakgrunden av övriga barn: 

Det är mellanmål med 12 barn, 1-3år och två pedagoger närvarande. Barnen sitter på 

bestämda platser och mellanmålet är framkört på en rullvagn. Pedagogerna serverar 

barnen det de vill ha från rullvagnen. Stämningen är stressig och flera barn skriker 

rakt ut vad de vill ha för smörgås, pålägg, dricka osv. Pedagogerna kämpar för att 

vara barnen tillags och få mellanmålet serverat. Ett av barnen sitter tyst och tittar ner 

i bordet. Hon tilldelas en smörgås av pedagogen som säger "här får du, du brukar ju 

gilla de här smörgåsarna." Barnet tar smörgåsen och börjar äta den. Övriga barn 

fortsätter ropa ut vad de vill ha. Några av barnen börjar redan bli klara och vill ha 

mer att dricka. Pedagogerna kämpar på med att servera alla hungriga munnar. När en 

av pedagogerna sträcker sig till ett av barnen för att ge denne flingor i filen säger 

flickan som suttit tyst " be å få juice". Hon säger det ganska tyst och tittar "under 

lugg" upp på pedagogen. Pedagogen svarar "alldeles straxt, vänta lite". När 

pedagogen når rullvagnen med mellanmålet igen har två andra barn börjat ropa efter 

mer smörgås och annat. Pedagogen börjar snabbt bre en smörgås och fortätter 
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därefter med att servera andra barn. Det barn som frågat om mer juice sitter tyst och 

tittar på pedagogen. Tillslut är alla barn serverade och upptagna med sitt mellanmål. 

Pedagogen häller upp sig en kopp kaffe och slår sig ner vid bordet där flickan som 

frågat efter juice sitter. När pedagogen satt sig ner ser hon flickan och utbrister:" 

men, nej, förlåt, du ville ju ha juice! Och du som frågade så snällt, jag glömde! Vad 

tokigt av mig!" Flickan vänder raskt blicken ner i bordet igen. Hon får en mugg juice 

och pedagogen stryker henne över huvudet och säger "ja, du lilla,(barnets namn)" 

Flickan fortsätter titta ner i bordet, utan att ta muggen med juice. 

Ovan synliggös en situation där andra barn kräver och lyckas få pedagogens 

uppmärksamhet, varpå flickan som inte gjorde det hamnade i bakgrunden och 

faktiskt glömdes bort i situationsögonblicket. Det visar också ett antagande från 

pedagogen att flickan ville ha en specifik smörgås, för att hon brukar gilla dem. 

Vilket i sin tur förstärker synen på pedagogens förväntningar och att pedagogen 

speglar tidigare erfarenheter på barnet. Situationen visar också att när flickan väl ges 

uppmärksamhet från pedagogen vänder hon ner blicken i bordet igen. Detta kan 

tolkas som en obekvämhet inför uppmärksamheten. Pedagogen bekräftar också att 

hon glömde bort flickan, vilket pekar på en omedveten handling. Resultatet tydliggör 

hur blyghet kan försätta barn i bakgrunden och glömmas bort för stunden. 

Att blyga barn kan hamna i bakgrunden och tankar kring dagens samhälle är också 

något som följande pedagog talar om: 

"Jag tror att den som är blyg kan behöva en extra push. Men det är viktigt att 

inte tvinga någon, så sättet man gör det på är viktigt. Vårat samhälle kräver ju 

nästan att man är lite framåt och vårat uppdrag handlar ju om att få in barnen i 

samhället... Det är nog så att blyga och försiktiga barn lätt kommer i 

bakgrunden, fastän det nog inte är vår mening att det blir så... " 

Ovan citat pekar på att blyga barn anses kunna behöva extra stöd för att lyftas fram, 

men att det är viktigt på vilket sätt pedagogen gör det. Med andra ord går att utläsa 

från pedagogens ord att blyghet ses som något de behöver arbeta med. Synen på 

samhället tas upp och att det idag kräver och har förväntningar om att människan är 

social. Blyghet ses därmed som ett problem när det kommer till samhällsynen. Enligt 

citatet behöver blyghet arbetas med för att barnen sedan ska kunna anpassas i 

samhället. Det framkommer också att blyga barn kan hamna i bakgrunden och att 

det, enligt pedagogen, kan ske omedvetet från pedagogens sida. 

5.2.1.2 Känslohämmande 
När det kommer till blyghet som problem har det pekats på en oro för att individens 

känslor hämmas. Detta kommer tas upp närmare genom de intervjuades egna ord, 

men också från observationer som gjorts. 

Följande observation talar om hur blyghet kan ses som hämmande ur ett känslo- och 

uttrycksmässigt perspektiv. Den visar också pedagogens agerande, vilket i sin tur 

beskriver blyghet som ett eventuellt problemområde: 

Det är trångt med barn vid ruschkanan inne på förskolan. Mellan ruschkanan och 

väggen står två 1,5-åringar. En av dem är en flicka som står närmast väggen med en 

boll i händerna. Det andra barnet är en pojke. Han visar att han också vill ha bollen 

som flickan håller i. Han pekar på den och tittar på flickan. Det blir dragkamp om 

bollen och pojken ger flickan en knuff. Flickan ramlar bakåt och slår i huvudet i 

väggen och tappar bollen. Pojken springer efter bollen som rullat iväg. Flickan sitter 

kvar och tittar framför sig med uppspärrade ögon. Hon gör ingen min som går att 
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tolka, utan har ett likgiltigt uttryck. En av pedagogerna är framme vid flickan. Hon 

klappar och blåser henne på huvudet. Flickan tittar på henne med stora ögon. 

Pedagogen lyfter upp henne och säger "Såja, det är okej att vara ledsen och visa att 

det gör ont. Det är ingen fara..." Flickan darrar lite på läppen och fortsätter titta rakt 

framför sig med stora ögon. 

Att ha kontakt med sina känslor är viktigt för utvecklingen och blyghet har tidigare 

tagits upp kunna vara orsak till att de undertrycks. Att kunna kommunicera och ge 

uttryck för sina känslor ses också kunna leda till utveckling av tankeförmågan. Detta 

är något som kan ses i ovan observation då flickan inte ger någon min eller utrycker 

vad hon känner. Flickan visade inga tecken på känslor till en början, vilket kan tolkas 

som att hon höll igen dem. Dock visar hon sedan genom att darra på läppen att hon 

nog är ledsen. Nedan fortsätter ett citat från pedagogen i observationen som 

förstärker detta, där hon talar om denna flicka: 

"Hon har svårt att visa vad hon känner. Jag kan se när hon är ledsen och hur hon 

vänder det inåt. Hon är väldigt blyg och det visar sig i många situationer. Vi 

försöker bekräfta och förklara att det är okej att vara ledsen. Att komma i 

kontakt med sina känslor känns viktigt både för sig själv och för andra. Man ska 

inte vara rädd för dem...Det sociala är så viktigt, både sett från samhället och 

annars i livet, där kommer ju språket som är viktigt för att kunna prata med 

andra och att de förstår en." 

Här styrks det talade språket som viktigt för att uttrycka sig, men också vikten av det 

ickeverbala språket nämns. Samspel och sociala relationer menar pedagogen vara 

betydande i samhället men också i livet i övrigt. Blygheten ses som ett hinder när det 

kommer till att visa känslor och det pekas också på att den kan te sig olika beroende 

på situationen den blyge befinner sig i. 

5.2.1.3 Svårt att kommunicera 
Ett annat problemområde som framkommit angående blyghet är svårigheter när det 

kommer till att kommunicera. 

En pedagog förklarar en metod de arbetar med, som hon anser kan vara ett verktyg 

för att lyfta och stödja de blyga och tysta barnen när det kommer till utryck och 

kommunikation: 

"Just nu arbetar vi mycket med att kunna säga stopp, att man tar upp handen så 

här och sedan säger stopp. Det gör vi när något inte känns bra eller att man vill 

uppmärksamma den andra. Det är ju det här med kommunikation och att våga 

säga till. De barn som är lite mer blyga och inte vågar eller syns, kan nog 

använda detta som ett lite lättare sätt att kommunicera. Jag märker att de allra 

minsta, som inte kan prata än kan visa med handen, stopp...Kanske kan det vara 

lättare för ett blygt barn att visa så än att behöva säga..." 

Detta visar en syn på att barn som anses blyga och tysta kan behöva stöd i 

kommunikation. Det pekar också på känslor och att det är viktigt att kunna säga till 

om något inte känns bra. Kommunikation ses som viktig för att ett lärande ska ske, 

vilket kan kopplas till ovan observation då pedagogen uttrycker ett specifikt verktyg 

för att kunna nå fram med det man vill. Att ett verktyg för detta behövs visar i sin tur 

på att kommunikation ses som en stor del mot ett lärande och att pedagogen anser att 

dessa barn faktiskt behöver stöd i att lyftas språkligt. Här ses blygheten som ett 

problem eller hinder när det kommer till att kommunicera. 
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5.2.2 Blyghet som tillgång 
Blyghet har också visat sig kunna vara en tillgång. Detta då  intervjupersonerna lyft 

positiva aspekter eller agerat på ett sådant sätt som skulle kunna tolka blygheten som 

något bra. De kategorier som här följer är: Självbestämmande, respekt för andra och 

inre utvecklande. 

5.2.2.1 Självbestämmande 
Blygheten har tagits upp som något barnet själv kan påverka och att det blir 

avgörande i hur barnet själv väljer att se på den.  

En pedagog förklarar: 

"Att vara blyg kanske kan vara hämmande för en själv, men det är ju vad man 

bestämmer själv. Trygghet är viktigt och är man trygg med sin blyghet tror jag 

inte det är någon fara, det är ju så man är...Man behöver inte vara med på allt 

hela tiden." 

Ovan bekräftas att blyghet är något barnet är och att det själv kan påverka om den 

ska vara hämmande eller inte. Pedagogen säger att barn inte behöver vara med på 

allt, vilket pekar på att kunna ta beslut och att våga att inte delta, därmed innebär 

blygheten en egenskap att välja att agera eller inte. Detta kan tolkas som något som 

håller oss tillbaka, på banan, och att inte göra något förhastat eller ogenomtänkt. Med 

andra ord kan blyghet stärka individens självbestämmande, vilka val den väljer och 

vilka beslut den tar. Att blygheten kan vara hämmande menar pedagogen är något 

som vi själva bestämmer, med andra ord ligger sättet vi väljer att se på den hos oss 

själva. 

En pedagog förklarar följande 

"Folk pratar om att blyga inte kommer fram i en grupp tillexempel...Men varför 

skulle blyga barn behöva utmanas mer egentligen? Alla barn ska ju utmanas till 

ett lärande, det är ju det vi jobbar med hela tiden. Jag tror inte blyga barn 

behöver det mer än andra. Oavsett om man är blyg eller inte så kan man ju ändå 

behöva utmana på olika sätt för att just det barnet ska känna sig motiverat. Alla 

barn har sina fina sidor och att vara tyst behöver inte betyda att du inte kan 

svaret...Man kanske visst kan svaret, men väljer att inte säga det. Att vara tyst är 

väl egentligen en bra sak, man behöver inte hävda sig. Ibland skulle vi nog 

behöva lära oss lite blyghet eller rättare sagt behöver vi nog alla en släng av 

den." 

Denna pedagog förklarar att blyghet och tankar kring den bygger på förutfattade 

meningar, då "folk" pratar om den. Här menas att alla barn behöver utmaningar och 

att det inte handlar om varpå barnet är blygt eller inte. Här kan tolkas pedagogens 

attityd kring blyghet som respektingivande mot andra, då det blyga barnet inte har 

behov av att hävda sig. Men framförallt pekas blygheten mot att själv bestämma hur 

man vill vara. Detta förklaras genom att barnet själv kan välja att avstå eller inte vilja 

säga svaret. Detta kan i sin tur tolkas till att barnet är starkt i sig själv och i sitt 

självbestämmande. Att vi alla skulle behöva "en släng av blyghet" pekar på en 

positiv syn till den. 

5.2.2.2 Respekt för andra 
När det kommer till pedagogers attityd mot blyghet har positiva aspekter kommit 

fram. En av dem är att blygheten förknippats med att vara bra på att visa respekt för 

andra och att sätta andra först. 
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Fortsatt beskrivs en observation gjord i en tambursituation: 

Pedagogen hjälper en annan pojke med sina kläder. Pojken på golvet tittar mot 

pedagogens håll och reser sig upp. Han har tappat vanten igen som ligger på golvet. 

Sakta går han fram till pedagogen, som nu nästan är färdig med den andra pojken och 

ska precis sätta på honom mössan. Den andra pojken är framme hos pedagogen och 

rycker henne försiktigt i byxbenet. Pedagogen vänder sig till pojken och säger "ja, nu 

ska jag hjälpa dig, kom så går vi till din plats." Pojken går bort mot sin plats medan 

det tredje barnet kommer springandes med sina galonbyxor mot pedagogen. 

Pedagogen börjar klä på pojken ett par byxor. Under tiden börjar det tredje barnet 

med galonbyxorna skrika och dra i pedagogen. "Vänta lite, jag hjälper xxx nu", säger 

hon till barnet. Barnet fortsätter gråta, sätter sig ner och slänger sig bakåt i golvet, 

vrider sig fram och tillbaka och gråter högljut. Pedagogen slutar klä pojken och 

vänder sig till det skrikande barnet och säger "Ja, ja, kom här då så ska jag hjälpa 

dig." Det andra barnet som hon höll på att klä står med ytterbyxorna och mössa på 

sig och tittar och skrattar högljutt medan pedagogen klär på det andra barnet. 

I denna situation riktar pedagogen sin uppmärksamhet från den blyga pojken till det 

andra barnet, som genom att skrika och gråta kräver den. Att den blyga pojken får 

vänta verkar inte bekymra honom. Pojken finner sig i detta och ger inte sken av 

något missnöje. Detta visar på att han satte den andra pojken först och på så vis 

respekterade honom och hans vilja. 

En pedagog förklarar: 

"Jag ser det som en bra egenskap, låta andra få gå före eller säga sitt först, att 

man visar respekt för sina kompisar. Jag tror man är en bra lyssnare som blyg 

och att man ser mycket som man lär sig av. Bara det att låta andra komma före 

och inte tänka på sig själv, det är ju som barn något som borde berömmas!" 

Här förklaras blyghet vara en egenskap där barnet inte sätter sig själv i förstahand, 

utan där det tänker på andra. Pedagogen säger också att blyghet gör barnet till en god 

lyssnare och att det genom det lär sig, samt genom att observera andra. I citatet kan 

blygheten tolkas som något ovanligt och bra, då det anses att den borde berömmas. 

Blygheten nämns också tillsammans med att kunna visa respekt för andra, vilket 

förtydligar att blyghet ses som en positiv egenskap, eftersom respekt är något som 

oftast ses som bra. 

5.2.2.3 Inre utvecklande 
Under denna kategori beskrivs blyghet bland annat leda till ett inre utvecklande när 

det kommer till tänkande. 

Nedan följer citat där blyghet ses som ett inre utvecklande: 

"Ibland kan det vara bra att kunna tänka för sig själv, för det gör ju att man 

bearbetar känslor och utvecklar tankar och lösningar. Men just det här med att 

kunna vara själv och leka själv...att inte behöva draghjälp av andra hela tiden, 

det ser jag som nyttigt och lärorikt." 

"De blyga barnen...då tänker jag på de som kanske sitter ensamma, för sig 

själva. Jag tror att den som är blyg kan vara en stor tänkare. Och det är ju viktigt 

att kunna föra inre diskussioner med sig själv. Det tror jag absolut är nyttigt för 

ens utveckling." 

Ovan beskrivs blyghet leda till ett inre tänkande som utvecklar lösningar och kontakt 

med känslor. Det pekas också på en självständighet och att inte vara beroende av 



26 

 

andra, att barnet kan leka själv och lära sig saker på egen hand. Det förklaras också 

att blyghet kan leda till att inre diskussioner förs och att det kan bidra positivt i den 

personliga utvecklingen. 

5.3 Sammanfattande resultat 

Blyghet visar sig bland små barn genom främst yttre faktorer, som att det tittar ner 

med blicken, rodnar eller drar sig undan från sociala sammanhang. I resultatet har 

också framkommit att blyghet är situationsbundet, då det bland barnen kan visa sig 

under samlingar och att barnet då inte vill prata inför andra eller att det visar på en 

tafatthet, där barnet ger sken för att vilja säga något men sedan "glömmer" bort vad 

det var det ville säga. Med andra ord kan blyghet visa sig genom ett barns kluvenhet 

inför något, att det visar att det vill något, men sedan inte vågar. Det pekas också på 

hur blyghet kan uppstå som en inre känsla, som att barnet kan känna sig obekväm 

inför något. Det har också talats om blyghet som en rädsla eller ångest som främst 

uppstår då barnet blir ställd inför något det inte vill. Resultatet framhäver också 

pedagogers syn på den sociala kompetensen som mycket viktig och att det anses att 

blyga barn kan dra sig undan från den pågrund av sin blyghet. Pedagogernas tankar 

har visat på en syn där blyga barn inte tar för sig som andra och där de ibland anses 

behöva stöd i att ledas in i lek. Det har talats om hur blyga barn drar sig undan, men 

att detta också kan ses som positivt i den mån att de har förmågan att sätta andra 

först. Resultatet visade också på ett antagande om att blyga och tysta barn lätt 

hamnar i bakgrunden, även om det ibland kan ske omedvetet bland pedagogerna. 

Sammanfattningsvis tydliggörs vid flera intervjutillfällen pedagogers tankar om att 

lyfta fram de blyga barnen och att lyhördhet är en viktig egenskap bland pedagoger. 

Resultatet genomsyrar en sociokulturell syn där det talas om sociala sammanhang 

och kommunikation som viktigt för lärandet, och att blyghet kan komma att hämma 

detta. Samtidigt pekar också resultatet på pedagogers tveksamhet och olika tankar 

kring huruvida blyghet är positivt eller negativt. Att vara blyg har beskrivits som en 

tillgång, men också som ett problem som hämmar i mötet med andra. Detta har 

förklarats genom hur pedagogers attityd till blyghet är. Avslutningsvis säger 

resultatet att det finns förutfattade meningar kring att vara blyg och att mycket ligger 

i betraktarens ögon huruvida vi ser på den. 
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6 DISKUSSION 
Genom förda intervjuer med fyra pedagoger i förskola och förskoleklass, samt gjorda 

observationer i pedagogisk verksamhet har ämnet blyghet bland små barn berörts. De 

frågor som legat som grund är de som tidigare nämnts i syftet, hur blyghet bland små 

barn kan visa sig och hur är pedagogers attityd till blyghet. Intressant har varit att få 

ta  del av pedagogers egna tankar om ämnet och på så vis kunna tolka dess 

uppfattningar om blyga barn. Resultatet stödjer tidigare forskning i form av hur 

blyghet kan visa sig bland små barn, men också när det kommer till att se blyghet 

som ett hinder. Samtidigt har intervjuerna med pedagogerna givit en positiv attityd 

till blyghet, vilket varit intresseväckande. I detta kapitel kommer delar från resultatet 

analyseras och diskuteras närmare, samt jämföras med tidigare forskning. Under 

detta kapitel kommer följande kategorier att tas upp: blyghet bland små barn, 

pedagogers attityd till blyghet, blyghet blir ett problemområde, blyghet som en 

tillgång, blyghet i ett sociokulturellt perspektiv och fortsatt forskning. 

6.1 Blyghet bland små barn 

Tidigare forskning talar om blyghet som ett personlighetsdrag eller ett temperament, 

som kan innebära att personen är tystlåten eller drar sig undan från sociala 

sammanhang. Det har också talats om blyghet som situationsbunden på så vis att den 

inte alltid behöver innebära att personen är blyg ständigt (Socialstyrelsen, 2010). Att 

blygheten kan vara situationsbunden är något som många pedagoger uttryckt i 

intervjuerna som gjorts. Det har ofta pekats på sociala sammanhang som något blyga 

barn drar sig undan ifrån. Det har getts exempel på hur barn väljer att  leka ensamma 

eller hur de drar sig undan lek när andra barn kommer och "tar över den". Att blyghet 

också kan handla om en inre känsla är något forskning diskuterat. Där menas det att 

blygheten oftast uppstår i sociala omgivningar där barnet kan känna ett obehag inför 

något, framförallt om det är en ny situation (Coplan och Armer, 2007). Blyghet som 

inre känsla har kunnat tolkats i denna studies resultat. I intervjuerna som gjorts har 

det talats om ångest när det kommer till att känna sig obekväm eller en inre vilja av 

att inte vilja något. Observationer har också visat barn som inte ger sken av blyghet i 

form av yttre faktorer. Det beskrivs som något pedagogen kan se i ögonen på barnen, 

som att inte vilja visa känslor i form av att något gjorde ont eller att barnet är ledsen. 

I detta fall kan blyghet tolkas som hämmande när det kommer till känslor och att ge 

uttryck för dem. Forskning menar att genom ett verbalt talat språk kan barnen lära 

sig uttrycka sina känslor och genom det också komma i kontakt med dem. 

Fortsättningsvis menar forskare att om barnen inte ges möjlighet att uttrycka sina 

känslor kan det leda till att de inte känner dem alls (Brodin och Hylander, 2002).  En 

av pedagogerna som deltagit i intervjuerna visar på en oro och omsorg kring det barn 

som inte vågade visa känslor. Slutsatsen kan där dras att pedagogen anser att barn 

bör kunna visa sina känslor. Däremot förtäljer inte resultatet huruvida detta barn 

förslutit sina känslor inom sig eller inte. Med tanke på att blyghet konstaterats vara 

situationsbundet kan hända att detta barn ger utlopp för sina känslor i andra 

situationer, exempelvis i hemmet. 

När det kommer till blyghet och dess synlighet i yttre form har det talats om faktorer 

såsom rodnad, undvika ögonkontakt eller att barnet väljer att vara tyst, då främst vid 

olika typer av redovisningstillfällen (Zimbardo, 1977). När det kommer till dessa 

ytliga former av blyghet kan studiens resultat styrka tidigare forskning. 

Observationerna visade bl.a. hur rodnad uppstår i samlingar där barnet ska prata inför 

flera och hur det tittar ner med blicken i golvet istället för att möta ögonkontakt. 
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Även här stärks blygheten som situationsbunden då det i resultatet kan utläsas flera 

specifika tillfällen, i dessa fall främst "redovisning-och-samlingstillfällen", då 

blygheten synliggjorts. Frågan kan ställas om blyghet bland barn faktiskt visar sig på 

samma sätt som hos vuxna. Yttre kännetecken och de inre känslorna av den verkar 

vara de samma, detta då en av pedagogerna beskrivit blyghet utifrån sig själv och 

dess tidigare erfarenheter. Oavsett hur blyghet visar sig, ytligt eller genom inre 

känslor visar resultatet på valda situationer då den synliggörs, med andra ord att den 

är situationsbunden. Samtidigt säger inte resultatet något om hur de observerade 

barnen är utanför den pedagogiska verksamheten. Det kan då tänkas att blygheten 

inte är lika påträngande och tydlig i annan miljö. Dock är det inget som kan sägas 

med säkerhet. Däremot pekar också resultatet mot en blyghet även i fria ickestyrda 

aktiviteter, då med tanke på det barn som valt att leka ensam i sandlådan eller det 

barn som valde gå undan från sin lek när andra barn närmade sig den. Här kan det 

dock inte fullt ut med säkerhet konstateras att det berodde på blyghet, då det inte går 

att läsa känslor. Men då blyghet också har visat sig genom att den blyge drar sig 

undan sociala omgivningar kan detta antas. Tidigare forskning poängterar fasta 

rutiner för blyga barn som viktigt, just för att det inte ska uppstå oväntade situationer 

som kan leda till känsla av osäkerhet (Coplan och Armers, 2005). Frågan kan då 

ställas om pedagogens agerande i situationen med barnet i sandlådan kan lett till att 

förstärka blygheten hos barnet. Detta då pedagogen faktiskt avbröt barnets egna lek, 

för att introducera den men en helt ny bland de andra barnen, vilket då för barnet 

ifråga blir en oväntad och ny situation, där blygheten kan synliggöras. Detta kunde 

utläsas då barnet visade på avvaktande kroppsspråk och lät blicken falla i marken, 

vilket beskrivs i tidigare forskning vara några av de yttre faktorerna när det kommer 

till blyghet. Avslutningsvis kan sammanfattas att de yttre faktorer som beskrivits i 

tidigare forskning gått att upptäcka i denna studies resultat och att de stämmer väl in 

på hur blyghet kan visa sig bland små barn. 

6.2 Pedagogers attityd kring blyghet 

Något som visat sig vara avgörande i bemötandet av blyghet är hur individen själv 

ser på den. Forskning har tagit upp hur pedagogers lyhördhet bland blyga barn är 

viktigt, men också att skapa tillit och en personlig relation till dessa barn (Zimbardo, 

1977). Resultatet har visat på en del fall då pedagogerna inte ansetts vara lyhörda 

gentemot dessa barn, på så vis att de låtit egna känslor och erfarenheter inför något ta 

över och påverkat deras agerande. Thorell och Bohlin (2009) pekade på en 

problematik kring att förskollärare gör antaganden utefter egna erfarenheter om hur 

blyga barn känner sig. Detta kan styrkas i resultatet då flera antaganden om blyghet 

bekräftats, både i pedagogernas egna tankar och ord, men också i olika ageranden. 

Ett sådant exempel kan vara pedagogen som beskrev blyghet som att vara ensam och 

sedan valde bryta ett barns ensamma lek, för att inleda i andras. Men även den 

pedagog som bekräftade ett barns blyghet genom att säga: "Ja, lille vän, du gör inget 

större väsen av dig du."  I sistnämnda fall synliggör pedagogen med sina ord barnets 

blyghet. Detta är något som Brodin och Hylander (2002) diskuterat att pedagoger 

inte ska göra. De menar att pedagoger då genom att bekräfta ett barns blyghet 

förstärker känslan av den, men också att de sätter en etikett på barnet om hur det är. I 

detta fall kan tolkas en känsla inom barnet då det inte brydde sig om juicen som den 

bett om. Kanske att känslan var att bli åsidosatt och inte lyssnad på eller också en 

slags skam eller obekvämhet inför uppmärksamheten som pedagogen tillslut gav 

barnet. Resultatet i denna studie har också visat på positiva aspekter när det kommer 

till blyghet, vilket kan ta stöd i tidigare forskning. Här handlar det mestadels om en 
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syn på blyghet där den leder till att tänka efter, vara en bra lyssnare och kunna leka 

själv. Dock verkar det vanligare att blyghet förknippas med något negativt, något 

som håller en tillbaka eller en ångestfylld känsla. Dessa olika aspekter på blyghet 

diskuteras närmare i kommande underkategorier: blyghet som problemområde och 

blyghet som en tillgång. 

6.2.1 Blyghet blir ett problemområde 
Av att utläsa från resultatet kan tolkas en syn där blyghet görs till ett problem, 

eftersom den ses som ett. Pedagogernas syn är avgörande i huruvida blygheten blir 

ett problemområde eller inte. Detta har främst gått att analysera och tolkats i citat 

från pedagogerna. Dock är möjligt att synen på blygheten som ett problem kan ligga 

omedvetet, som ett samhällets norm eller också förknippat med egna erfarenheter av 

negativa och jobbiga känslor av den i egen barndom eller i vuxna livet. Främst har 

det gått att utläsa en problemsyn kring den då det kommer till pedagogernas egna ord 

om vad blyghet är för något. Några av de ord som framkommit kring ämnet blyghet 

är; ensamhet, att inte våga, dra sig undan, inte kunna visa känslor och behöva lyftas 

fram. Dessa säger mycket om synen på blyghet och att den är problematisk på så sätt 

att pedagoger ibland anser att dessa barn behöver stöd i att lyftas fram. Pedagogerna 

som deltagit i studien talar också mycket om det sociala och dess betydelse för 

lärandet och att den skulle vara ett problem eller hinder för den som är blyg. Även 

tidigare forskning tar upp detta och Hundeide (2006) talar om Vygotskijs teorier när 

det kommer till lärande och att det är i mötet med andra som en utveckling sker. 

Detta verkar genomsyra den pedagogiska verksamheten då pedagogerna själva talar 

mycket om språkets betydelse i form av att kunna kommunicera och samspela med 

andra.  

Att blyghet ofta förknippas med något negativt kan kanske bero på samhällets syn 

och normer. Flera forskare enligt Besic (2009) talar om USA och att det där föredras 

att vara livlig och utåtriktad. Med tanke på de influenser som USA har på vårt land 

och övriga världen kanske den också påverkar vårt samhälles syn på blyghet. Coplan 

m.fl. (2013) talar också om samhällets påverkan när det kommet till att se på blyghet. 

Författarna menar att samhället är mer medvetet kring ämnet och att det finns flera 

olika sorters självhjälp att få, främst via internet. Där pekas blyghet vara något som 

behöver behandlas och arbetas bort. Litteratur om ämnet pekar också mot de 

konsekvenser som blyghet kan ge, vilket i sin tur säger en del om hur samhället ser 

på den. I tidigare forskning har tagits upp huruvida blyghet kan vara ärftligt och 

Besic (2009) uttrycker blyghet som en personlighet, vilket också socialstyrelsen 

(2010) beskrev i sin rapport då blyghet förklarades som ett personlighetsdrag. Detta 

är också något som denna studies resultat styrkt. Anta att blyghet är ärftligt och något 

som människan föds med, frågan kan då ställas om den går att behandlas bort. Att 

det också talas om språket som viktigt, framkommer i intervjuerna med pedagogerna. 

Samt tas detta upp i tidigare forskning där Coplan och Armer (2005) förklarade 

vikten av ett verbalt talat språk och att inneha ett ordförråd. Det förklarades att blyga 

barn som besatt detta upplevde det som en skyddande faktor i gemenskap med andra, 

samt att det underlättade för dem i sociala sammanhang. Samtidigt pekar detta på att 

den som är blyg kan inneha ett utvecklat språk, trots att den blyge kanske inte 

uttrycker det verbalt i sociala omgivningar. Detta kan också synliggöras i denna 

studies resultat då en av pedagogerna uttryckt det som bra och lärorikt att leka 

ensam. Det sågs också som utvecklande att tänka för sig själv. Å andra sidan finns 

också en annan syn i resultatet då det pekas på att det inte är bra att vara ensam och 

att barnet då hamnar i bakgrunden och glöms bort av andra. Där talas det om en extra 
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push och olika strategier för att lyfta de blyga barnen. Återigen kvarstår frågan om 

blyghet verkligen går att arbeta bort, då den ju faktiskt kan ligga i gener barnet ärvt. 

Samtidigt när det kommer till att hamna i bakgrunden kanske det avgörandet mer 

ligger hos omgivningen än hos barnet. I observationerna gjorda i en av 

tambursituationerna visar ändå barnet på en vilja, men då är det pedagogen ifråga 

som åsidosätter barnet så det hamnar i bakgrunden, på så vis att pedagogen väljer att 

sätta ett annat barn först. Där är det pedagogens agerande och avgörande beslut som 

försätter barnet i bakgrunden och inte barnet själv som väljer det. Däremot kanske 

barnet finner sig i detta på grund av sin blyghet, till skillnad mot vad ett annat barn 

skulle gjort. 

Studiens resultat pekar också på en syn där blyghet ses som en rädsla, då med tanke 

på hur pedagoger beskrivit blyghet, men också på situationen med barnet som 

pedagogen förklarade hade svårt att visa känslor. Att pedagogen direkt var framme 

hos barnet och försökte trösta och säga att barnet fick vara ledset kan tolkas som en 

slags ömtålighet kring barnet. Det visar också en tolkning hos pedagogen att barnet 

inte vågade visa känslor, men därmed inte sagt att så var fallet. Att inte vara rädd och 

våga är något som varit återkommande i studiens resultat. 

6.2.2 Blyghet som en tillgång 
Tidigare forskning har tagit upp vikten av att se blyghet som något positivt. Besic 

(2009) lyfter till att uppmuntra blyghetens positiva sidor istället för att bekräfta den 

som något negativt. Det talas om att stödja de blyga barnen mot att våga, främst i 

sociala sammanhang. Denna studies resultat har visat en positiv syn kring blyghet. 

Detta då det talats om blyghet som att den blyge är en god lyssnare och att det kan 

vara lärorikt att vara tyst och få tänka för sig själv. Besic (2009) är av delad åsikt då 

det förklaras att blygheten gör att personen tänker till fler gånger innan den agerar, 

och på så vis undviker personen att hamna i pinsamma situationer, samt att det håller 

oss på rätt bana. I resultatet framkommer de positiva beskrivningarna av blyghet som 

att kunna tänka och reflektera över saker för sig själv. Samtidigt säger tidigare 

forskning att blyghet kan vara hämmande för att komma i kontakt med sina känslor, 

och på så vis kunna bearbeta dem. Å andra sidan är därmed inte sagt att barn inte kan 

komma i kontakt med sina känslor genom att bearbeta dem tyst i sitt inre. Dessa 

blyga barn som upplevs tänka själva kanske också kommer i kontakt med sina 

känslor, utan att behöva uttrycka dem verbalt. Samtidigt verkar det ligga en oro kring 

om barn inte visar känslor. Detta återigen med tanke på den pedagog som berättade 

om barnet som hade svårt för det. Trots att delar av tidigare forskning talar för att 

uppmärksamma positiva sidor kring blyghet, talar den också om olika strategier för 

att möta och lyfta dessa barn. Coplan och Armer (2013) förklarar i sin studie att 

rutiner för blyga barn är viktigt och socialstyrelsen (2010) pekar på att inte ska låta 

blyga barn isolera sig. Detta visar i sin tur på en syn där blyghet bör bemötas genom 

väl betänkta strategier. Detta kan då tolkas som ett sätt att bearbeta bort blygheten, 

och därmed ett sätt att inte uppmärksamma dess positiva sidor. I denna studies 

resultat menar en av pedagogerna att alla barn behöver utmanas mot ett lärande, och 

att det inte bara gäller de blyga barnen. Det förklaras att alla barn är olika och 

behöver utmanas på olika sätt, oavsett om de är blyga eller inte. Fortsättningsvis 

förklaras i resultatet att blyghet kan ses som en bra egenskap i den bemärkelse att 

barnet har förmågan att låta andra gå före. Blyghet kan också, utifrån resultatet och 

tidigare forskning tolkas som ett medvetet val, något barnet väljer att vara. Pojken 

som lekte ensam i sandlådan kanske hade valt detta själv och pojken i 

tambursituationen valde att finna sig i att vänta, alltså ett medvetet val. Besic 
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(2009)förklarar genom Buss (1986) om att se blygheten som en roll barnet själv 

väljer att inta och att den kan bygga på en självmedvetenhet. Med andra ord ses 

blygheten här som en egenskap och något barnet väljer att vara, vilket kan anses som 

positivt i den bemärkelse om självmedvetenhet, som då kan tolkas som att vara stark 

i sig själv och om sig själv. En pedagog förklarade att blyghet blir hämmande först 

när barnet själv bestämmer att den är det. Detta visar också på en syn där det blyga 

barnet själv anses ha kontroll över sin blyghet och att den inte behöver vara 

hämmande. Avslutningsvis handlar blyghet om hur betraktaren väljer att se och 

bemöta den, men också hur du själv som blyg väljer att bemästra den. 

6.3 Blyghet i ett sociokulturellt perspektiv 

Många delar i resultatet genomsyrar ett sociokulturellt perspektiv, främst när det 

kommer till synen mot ett lärande. Flera pedagoger talar om den sociala 

kompetensen och det kommunikativa samspelet som viktigt för den individuella 

utvecklingen. Detta styrker också Brodin och Hylander (2002), som talar om vikten 

av ett verbalt språk. Att kommunikation är viktigt för lärandet har också visat sig i 

resultatet, däremot behöver det nödvändigtvis inte vara ett verbalt språk. En pedagog 

uttryckte det viktigt att kunna säga ifrån, men talade då i form av att visa 

"stopptecken" med handen. Med andra ord behöver kommunikation inte endast 

innebära ett verbalt språk. Däremot kan slutsatsen om att kunna kommunicera dras 

som viktig, både utifrån tidigare forskning och i det som sagts i intervjuerna.  Det 

sociokulturella perspektivet skymtas också när det kommer till att känna med barnet. 

Som Hundeide (2006) beskriver om att kunna inta barnets perspektiv, beskrev också 

en av pedagogerna genom att tala om sina egna känslor om ångest. Där drogs 

kopplingar till egna erfarenheter som sedan speglades och antyddes att barnet också 

kände. Intressant att finna i resultatet är också synen på barns inre lärande, vilket inte 

helt överensstämmer med det sociokulturella tänkandet. Här förklarades det i 

intervjuerna vara positivt att kunna tänka för sig själv och att barnet på så vis 

utvecklade en inre dialog med sig själv. Vilket då skulle innebära ett lärande 

oberoende av sociala sammanhang. Dock talades det också om att blyga barn sågs 

som goda lyssnare, vilket vidare kan tolkas ske i mötet med andra. Därav en 

kluvenhet hos pedagogerna till hur och när ett lärande sker. Däremot talar det 

sociokulturella perspektivet för att ett lärande ur ett helhetsperspektiv sker ständigt, 

dock främst i sociala sammanhang (Hundeide, 2006). Detta innebär att ett lärande 

faktiskt sker oavsett om barnet "tänker för sig självt" eller om det konverserar med 

andra. Fortsättningsvis talar ett sociokulturellt perspektiv om hur individen 

återspeglar sig i andra personers tolkningar och att det är i dessa återspeglingar som 

individen formas (Hundeide, 2006). Återigen kan därmed blygheten ligga i 

betraktarens ögon, vilket då också kan forma barnet till blygt. Med andra ord blir de 

förväntningar och antaganden som redan finns hos betraktaren en del av individen, i 

detta fall barnet, vilket kan innebära att det är i detta möte som barnet blir väglett 

mot blyghet. Dock inte sagt att det är betraktaren som skapar blygheten hos barnet, 

men möjligen att denne formar och förstärker den i barnets egna självbild. Som 

Vygotskij förklarade kan barnet ses som en lärling som blir vägledd och som 

utvecklas i samspel med andra, vilket kan ses stämma överens även när det kommer 

till blyghet, på så sätt att blygheten utvecklas i mötet med andra.   

6.4 Fortsatt forskning 

Blyghet är ett vitt begrepp och kan visa sig på olika sätt, vilket framkommit i denna 

studie. Det finns också olika uppfattningar om vad blyghet är och hur den kan visa 
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sig. Framförallt finns det olika aspekter om huruvida pedagoger väljer att se den som 

en tillgång eller ett problem. Under arbetet med denna studie har flera intressanta 

frågor och svar kring ämnet blyghet väckts. Som tidigare forskning visat finns 

resultat att finna kring hur blyghet kan bearbetas, eller rent av botas. Det tas upp 

olika strategier kring hur blyghet kan bemötas och hur den kan underlättas genom 

tillexempel fasta rutiner för den som är blyg. Intressant vore att forska vidare kring 

vilka strategier pedagoger använder när det kommer till detta, men också att få veta 

mer överlag om hur pedagoger arbetar när det kommer till att bemöta blyga barn. En 

annan tanke som väckts under studiens gång är hur de blyga barnen själva ser på sin 

blyghet och hur de helst vill bli bemötta. Kanske finns det äldre barn eller vuxna som 

kan besvara hur de ser tillbaka på sin uppväxt som blygt barn, samt vad de själva 

anser om särskilda strategier eller stöd mot att lyfta fram blyga barn. Det kan 

upplevas finnas något av ett dilemma kring huruvida blyga barn behöver stöd eller 

inte. Återkommande är dock huruvida betraktaren ser blygheten som ett problem 

eller inte, om särskilda strategier är nödvändiga eller inte. Med detta sagt finns mer 

intressant att forska kring när det kommer till ämnet blyga barn. 
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Bilagor 

Intervjufrågor: 

* Vad tycker du kännetecknar blyghet bland små barn? 

* Har du upplevt att barns blyghet på något sätt påverkat deras utveckling och på 

vilket sätt i så fall? 

* Kan du lyfta fram någon positiv eller negativ aspekt när det kommer till blyga och 

tysta barn? 

* Anser du att blyga och tysta barn behöver stöd i att lyftas fram? Om ja eller nej, 

formulera varför. 

* Anser du det viktigt att som barn att kunna träda fram och göra sin röst hörd i 

förskolan /förskoleklass? Formulera ditt svar. 

(+ följdfrågor, beroende på hur beskrivande svar vi får.) 
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Observationsschema    

 Antal Man/kvinna? Flicka/Pojke? 

Allmänt    

Pedagog    

Barn/Barngrupper    

Bemötande i olika 

situationer 

Hur agerar 

pedagogen? 

Hur agerar barnet? Vad signalerar 

kroppspråket? 

Samling    

Matsituation    

Tambursituation    

Fri lek    

Pedagogens 

tillvägagångssätt lyfta 

fram/låta barnen ta 

plats  

   

Samling    

Matsituation    

Tambursituation    

Fri lek    

Barnens roll i olika 

situationer 

   

Samling    

Matsituation    

Tambursituation    

Fri lek    

Pedagogens feedback 

till barnen 

På vilket sätt/hur? Gruppen Enskilda barnet 

Samling    
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Matsituation    

Tambursituation    

Fri lek    

Signalerar 

blyghet/tystnad 

Yttre faktorer Pedagogens 

agerande 

Enskilda barnets 

agerande 

Samling    

Matsituation    

Tambursituation    

Fri lek    

    

    

 


