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 Abstrakt 

Vårt syfte med denna studie har varit att bidra med en nyanserad bild av hur förskollärare 

resonerar om barns blyghet i relation till förskolans sociala kontext, samt hur barns blyghet 

konstrueras via förskollärares resonemang. Det empiriska materialet har samlats in genom 

fokusgruppsdiskussioner med syftet att ta del av förskollärares erfarenheter och upplevelser. I 

de två fokusgruppsdiskussionerna som genomförts, har sex förskollärare deltagit från två 

separata förskolor i samma kommun. I analysprocessen framkom det en variation av förståelser 

och kunskap gällande barns blyghet. Utifrån detta visar resultatet att det finns en variation i 

förskollärares sätt att prata om blyga barn. Detta visas genom bredden i såväl resonemangen 

om begreppet blyghet som bredden av konstruktioner som skapas via förskollärares 

resonemang om blyga barn.  

Nyckelord: Blyga barn, blyghet, blyghet som konstant, blyghet som varierande 



Förord  

 

Vi vill först och främst tacka deltagarna i studien för ert viktiga kunskapsspridande och 

engagemang. Utan er vore detta inte möjligt att slutföra!  

Vi vill även tacka vår handledare Åsa Gardelli som bidragit med konstruktiv feedback och kloka 

tankar genom hela arbetsprocessen. Vi vill även tacka vår handledningsgrupp som har kommit 

med mycket konstruktiv feedback. 

Vi vill även tacka våra familjer för stödet ni gett genom våran utbildning. 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete som har genomsyrats av framförallt skratt, 

hårt arbete men givetvis även kaffe.  
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1. Inledning 
 

I dagens samhälle råder ökade krav på människors sociala förmåga och en utåtriktad person kan 

många gånger värderas högre än en blyg person. Med både självupplevda erfarenheter och 

upplevelser av blyga barn i förskolan anser vi att detta är ett viktigt område att belysa. Många 

av de blyga barnen tenderar att hamna i skymundan på grund av sin blyghet. Detta kan innebära 

att möjligheten minskar för dem att tillgodose sig viktiga aspekter av lärande som utgör grunden 

i det sociala sammanhanget (Coplan & Moritz Rudasill, 2015). Betydelsen av barns samspel är 

även något som är centralt i Läroplan för förskolan Lpfö 18 (Skolverket, 2018), där 

undervisningen uttryckligen ska baseras på detta.   

   

Samtidigt som många forskare (Coplan & Moritz Rudasill, 2015; Socialstyrelsen, 2010; Svirsky 

& Thulin, 2011) är eniga om att blyghet är ett medfött temperamentsdrag, upplevs det vara ett 

svårdefinierat begrepp. Grunden till detta ligger i de subjektiva inre upplevelser av känslor och 

tankar som genomsyras av oro och rädsla inför deltagande i sociala sammanhang. Edfelt (2015) 

beskriver denna känsla som ett starkt obehag inför okända och nya situationer, vilka påverkas 

av den riktade uppmärksamheten. I och med de ökade kraven på aktivt deltagande i sociala 

sammanhang sker det även en ökning av pedagogers oro gällande blyga barn, enligt Edfelt. 

Grunden för detta antas ligga i den samhälleliga önskan om att barn bör vara sociala och 

utåtriktade, något som bidrar till att blyghet eller introversion upplevs mindre acceptabelt 

(ibid.). Normer konstrueras och påverkar samtliga i förskolans verksamhet, därför väljer vi att 

i studien utgå från det socialkonstruktionistiska perspektivet i syfte att ifrågasätta dessa 

dominerande diskurser. Genom att utgå från socialkonstruktionismen innebär det även ett 

avståndstagande från identitet som medfött och blicken riktas mot de diskursiva praktiker som 

konstrueras via språk och kommunikation (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Detta medför en 

nyanserad bild av blyghet, där det essentiella perspektivet av barns identitet som stabil och 

homogen ifrågasätts. Vår förhoppning med denna studie är att kunna bidra med en nyanserad 

bild på blyga barn genom att åskådliggöra förskollärares resonemang gällande blyga barn.  

 

Vår strävan har under arbetsprocessen varit ett delat ansvarstagande där vi båda tagit lika 

mycket ansvar inför såväl innehållet som utförandet. En viss fördelning av läsning och 

skrivning har skett, men transkriberingen av fokusgruppsdiskussionerna har helt fördelats 

mellan oss. All slutlig utformning av studien och formulering av innehållet i uppsatsen är 

utförd gemensamt.  
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2. Syfte och forskningsfrågor

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar om barns 

blyghet i relation till förskolans sociala kontext, samt hur barns blyghet konstrueras via deras 

resonemang. 

Genom två utformade forskningsfrågor ska vi utforska syftet: 

o Hur resonerar förskollärare om blyga barn i den primära verksamheten?

o Vilka sociala konstruktioner av det blyga barnet framkommer ur förskollärarnas

resonemang?
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3. Tidigare forskning 
 

Definitionen av blyghet, som synliggörs genom nedan redovisad forskning, visar på en tydlig 

samsyn där blyghet beskrivs som ett temperamentsdrag. Gemensamt för flera forskare (Coplan 

& Moritz Rudasill, 2015; Socialstyrelsen, 2010; Svirsky & Thulin, 2011) är skildringen av 

blyghet som ärftligt och medfött, vilket därmed betyder att blyghet anses vara biologiskt. Burr 

(1995) ger däremot en annan bild av blyghet då hon talar utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv och menar att blyghet bör ses som en social konstruktion. Genom att utgå från detta 

perspektiv bidrar det till en nyanserad bild där blyghet inte anses vara en stabil konstruktion, 

utan föränderlig.  

 

3.1 Blyghet 
 

Forskning gällande blyghet har, trots ett tidigt uppmärksammande på 1920-talet, under 

resterande del av 1900-talet varit bristfällig (Coplan & Moritz Rudasill, 2015). Studier utfördes 

med flera års mellanrum och var få till antalet. På grund av att Freuds tankar var rådande under 

1900-talet, fick blyghet väldigt liten uppmärksamhet. Dessa tankar menar Coplan och Moritz 

Rudasill grundades i att de yngsta barnen, enligt Freud, inte kunde uppleva nedstämdhet och 

liknande känslor. Även Piaget har fått mycket utrymme under 1900-talet som, 

enligt Coplan och Moritz Rudasill, påstod att barn under åtta år inte har något socialt liv. I 

närmandet av 2000-talet ökade intresset åter för blyghet och dess följder under barndomen, 

vilket även gav utrymme för nya tolkningar av begreppet.  

  

Under de senaste 25 åren har psykologerna Coplan och Moritz Rudasill varit ledande inom 

temperamentsfältet och har bidragit till att forskningen om blyga barn har utvecklats 

(McClowry, refererad i Coplan & Moritz Rudasill, 2015). Historiskt sett har blyghet beskrivits 

i otydliga termer, mycket på grund av den subjektiva upplevelsen. Enligt Coplan och Moritz 

Rudasill (2015) beror detta på att begreppet blyghet är svårdefinierat på grund av den inre 

upplevelsen av tankar, känslor och drivkrafter som blyghet innebär. Även Edfelt (2015) 

benämner begreppet utifrån en känsla av obehag som kommer till uttryck i samband med sociala 

sammanhang. Denna känsla leder ofta till en ovilja av att ha uppmärksamheten riktad mot sig 

men med en utveckling av olika färdigheter utvecklas även förmågan att hantera sociala 

situationer. I samband med att blygheten minskar, ökar självförtroendet vilket medför att oro 

och rädsla minskar.   

  

3.2 Blyghet som ett temperamentsdrag  
 

Blyghet beskrivs av Socialstyrelsen (2010) samt Svirsky och Thulin (2011) som ett 

temperamentsdrag, vilket innebär att en person är tystlåten och tillbakadragen. Graden av 

blyghet ses variera, men beskrivande för samtliga grader är en avvaktande hållning gentemot 

obekanta människor och situationer. Fortsättningsvis beskrivs blyghet vara medfött, och kan 

orsaka lidande genom livet. Svirsky och Thulin menar vidare att blyghet inte ses som ett 

psykiskt problem utan snarare som något ärftligt. Även Coplan och Moritz Rudasill (2015) 
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talar om blyghet som ett temperamentsdrag och beskriver detta utifrån barns utveckling av 

personlighet, som de menar kantas av egenskaper och kännetecken. Som en del i personligheten 

är det därmed även en del av det som gör personen till den hon eller han är, och 

enligt Coplan och Moritz Rudasill innebär detta att blyghet inte är något som varken kan botas 

eller förändras. Samtidigt talar de även om att blygheten inte definierar en människa, utan det 

är en aspekt av deras personlighet. 

3.3 Blyghet som socialt konstruerat 

Burr (1995) framhåller en syn på blyghet som skiljer sig från de tidigare redovisade forskarnas 

(Coplan & Moritz Rudasill, 2015; Socialstyrelsen, 2010; Svirsky & Thulin, 2011) 

utgångspunkter. Burr (1995) redogör för blyghet som en socialt konstruerad personlighet, en 

personlighet som skapas i talet mellan människor och relaterar till hur en person är bland 

människor. Människor skapar varandra genom interaktion med varandra. Denna bild av 

personligheten som skapas kan bli problematisk att förändra eftersom de specifika 

personlighetsdragen medför bilder av hur en människa förväntas vara. Blyghet existerar, enligt 

Burr, inte inuti människan utan mellan människor. Det innebär att varje människa snarare 

skapar än finner nya sidor i interaktion med andra. Därför talas det i stället om identitet som 

anses vara föränderlig och mångfaldig och fokus hamnar därmed inte på egenskaper eller 

specifika kännetecken (ibid.). 

3.4 Introversion  

Många gånger misstas en introvert person som blyg vilket Edfelt (2015) menar, inte innebär 

samma sak. När en blyg människa möter olika sociala situationer påstår han att de genomsyras 

av oro och rädsla, medan en introvert person kan beskrivas som mer säker och stabil. 

En introvert person, skildras av Coplan och Moritz Rudasill (2015), som en person vars 

handlingar och motiv är vända inåt och får energi av att vara för sig själv. Detta kan ställas i 

motsats till en extrovert person som får energi av sociala sammanhang. De menar även att 

introverta personer blir trötta av att befinna sig i olika sociala situationer, medan detta för en 

blyg person kan innebära ångestpåslag. Enligt Edfelt (2015) kan en introvert person även ha en 

stor förmåga att klara av sociala sammanhang, där hen med lätthet kan uttrycka sina känslor 

och tankar, men är samtidigt inte lika utåtriktad som en extrovert person. Edfelt lyfter fram en 

problematik med detta genom samhällets krav på individen att agera socialt, framåt och positivt. 

Dessa samhälleliga krav medför en lägre acceptans för introversion och blyghet. 

3.5 Social fobi/SAD 

Svirsky och Thulin (2011) samt Edfelt (2015) framhåller blyghet som en riskfaktor för att 

utveckla social fobi. Gränsen är däremot svår att dra menar Edfelt, men påtalar att social fobi 

innebär stora svårigheter som medför begränsningar i livet. Social fobi beskrivs som en 

ångestproblematik där personen upplever en så pass stark oro och ångest inför sociala 

sammanhang att dessa situationer undviks. Enligt Coplan och Moritz Rudasill (2015) talas det 
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numera om social anxiety disorder (SAD), vilket beskrivs som en intensiv och ihållande rädsla 

eller ångest för sociala sammanhang. Det finns en viss underliggande begreppsmässig likhet till 

blyghet menar de, men skiljer sig på så sätt att det anses vara en psykisk störning. De menar 

vidare att även om många blyga barn löper risk för att utveckla SAD, är det långt från alla som 

gör det.   

 

3.6 Blyga barn  
 

Blyghet är, enligt Coplan och Moritz Rudasill (2015), något som framträder i tidig ålder, och 

på grund av den biologiska grund som de vilar sina antaganden på, antas blyga barn besitta en 

större sensorisk känslighet. De beskriver konstruktionen av barnets nervsystem som en hårt 

spänd fjäder som vid sociala stressfaktorer aktiveras. På grund av detta är det av stor vikt, 

enligt Coplan och Moritz Rudasill, att barn utvecklar goda strategier för att hantera stress i 

sociala situationer. De lägger stor betydelse i barns sociala samspel och hur detta är en viktig 

källa för lärande, kunskap och utveckling. Blyga barn har ofta ett beteende vilket kan beskrivas 

som en vägran till tal eller lågmält tal, rodnad, brist på ögonkontakt och ett lägre deltagande 

med jämnåriga (ibid.).   

 

Poole och Schmidt (2019) har gjort en studie om blyga barn som bygger på vårdnadshavares 

och lärares skattningar av barnets blyghet samt kortisolmätning av barnets saliv i kombination 

med forskarnas observation av barnet vid potentiellt socialt stressande situationer. Genom dessa 

mätningar kunde forskarna konstatera att gruppen blyga barn kunde delas in i tre grupper, 

positivt blyga barn, negativt blyga barn samt de icke blyga barnen. Poole och Schmidt redovisar 

genom dessa resultat att blyga barn inte kan ses som en heterogen grupp, vilket kan ställas i 

motsats till det som Coplan och Moritz Rudasill (2015) tidigare beskrivit. Poole och Schmidt 

(2019) redogör i studiens resultat att de negativt blyga barnen skattades som blyga av såväl 

vårdnadshavare som lärare, observerades ha en större social ångest, var mindre sociala och 

påvisade lägre engagemang i språkliga aktiviteter i jämförelse med de positivt blyga barnen. 

De negativt blyga barnen hade även förhöjt kortisol i saliven vilket, av forskarna, antyddes vara 

en stressreaktion. Dessa barn ansågs av forskarna vara de barn som riskerade social 

ångestproblematik i det framtida livet. De positivt blyga barnen påvisades, genom att de har lärt 

sig strategier för att anpassa sitt beteende i socialt stressade situationer, inte skilja sig från 

gruppen icke blyga barn i mätningarna. Forskarnas observationer kunde redovisa att de positivt 

blyga barnen tolkades uppvisa blyghet vid sociala situationer, men observerades samtidigt 

redovisa positiva reaktioner på de socialt hotande situationerna. Poole och 

Schmidt (2019) tydliggör genom detta att blyghet inte endast är en upplevelse av negativitet 

och en sämre social anpassning, utan att positivitet under socialt hotande situationer kan påvisa 

en anpassning av den sociala funktionen. De menar att positiviteten gör att den sociala ångesten 

reduceras och öppnar upp för ett positivt utbyte av sociala sammanhang.   

 

3.7 Förskollärarens roll  
 

Läraren har, enligt Coplan och Moritz Rudasill (2015), en central och speciell roll för barnets 

utveckling utanför hemmet. Dessa ställningstaganden innebär att pedagogens förmåga att förstå 
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blyga barn anses bli en avgörande faktor för barnets välbefinnande under sin tid på förskola och 

skola. Många av dessa barn kan i betraktarens öga upplevas som snälla och väluppfostrade, 

vilket kan medföra att de inte blir lika uppmärksammade som de högljudda och de barn som 

stör. Spooner, Evans och Santos (2005) visar genom sin studie risken med att inte 

uppmärksamma blyga barn. När de undersökte korrelationen mellan föräldrar och lärares 

upplevelser av barns blyghet i relation till barns egna upplevelser, fann de en markant skillnad 

mellan föräldrar, lärare och barns uppfattningar. I de fall där barnets uppfattning av sin egen 

blyghet inte överensstämde med föräldrar eller lärares, visade de barnen en tydligare känsla av 

otillräcklighet, lägre självkänsla och sämre inlärningsförmåga.   

Historiskt sett har de mer aggressiva och högaktiva barnen tagit större plats i skolan än de blyga 

barnen, då de aggressiva barnen anses orsaka större problem och utmanar lärarens undervisning 

(Coplan & Arbeu, 2008). Studien av Coplan och Arbeu visar på att lärare upplever flera 

fördelar med att klassen till större del består av blyga barn, men den synliggör även de risker 

som detta medför. De blyga barnen blev inte till lika stor del uppmärksammande, trots att 

dessa barn upplevdes vara i behov av detta. I och med att de utnämnda blyga barnen inte drog 

till sig uppmärksamhet eller avbröt lektioner, visade det sig att de blyga barnen löper stor risk 

för en betydligt större negativ skolupplevelse. Coplan, Bullock, Archbell och Bosacki (2015) 

visar på ett liknande resultat i sin studie som baseras på förskollärares attityder, tankar 

om och emotionella reaktioner på barns olika beteenden. Coplan, et al., redogör för en 

skillnad i hur pedagogerna resonerar gentemot barns skilda handlande. Aggression hos barn 

framkallade fler negativa tankar och emotionella reaktioner hos pedagoger än socialt 

undvikande beteende hos barn. Slutsatsen kan därför indicera att ett socialt undvikande 

beteende inte anses vara lika problematiskt i förskolans kontext i jämförelse med aggression. 

3.8 Förskolan som en social arena 

Allt mer tydligt skrivs barngruppens betydelse fram för det individuella barnets utveckling, 

vilket som tidigare nämnts ökar kraven på barnens deltagande i kollektiva aktiviteter. Detta 

menar Edfelt (2015) skapar en större oro för de barn som inte har förmågan att klara av dessa 

situationer på grund av tystlåtenhet eller tillbakadragenhet. Därför påpekar han att det bör finnas 

en pedagogisk tanke som är en del i vardagen för att inte introverta eller blyga barn ska 

försvinna i mängden. Coplan och Moritz Rudasill (2015) anser att blygheten kan hindra barn 

från att delta i kollektiva aktiviteter och de går då miste om ett viktigt samspel, som i sin tur 

resulterar i att de utvecklar en allt sämre social kompetens. Ett minskat deltagande kan innebära 

att barns undvikandebeteende bjuder in till negativa reaktioner hos jämnåriga. Coplan och 

Moritz Rudasill ser även blygheten ur en mer positiv synvinkel, där blyga barn anses vara goda 

lyssnare och att de många gånger har ett lugnt inflytande.  

Tidigare belystes samhällets ökade krav på människor som sociala och framåt, vilket även 

ställer högre krav på alla barn. Dessa framträdande egenskaper grundas i samhällets normer 

som i sin tur påverkar alla. Många av dessa normer överförs omedvetet från vuxen till barn och 

enligt Edfelt (2015) kan blyghet, i relation till normen som social, komma att uttalas som något 

negativt. Genom att synliggöra rådande normer och värderingar minskar risken att oreflekterade 
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normer påverkar verksamheten och barnen på ett begränsande sätt. Edfelt menar att det handlar 

om att skapa ett klimat där omgivande faktorer och vuxnas tillvägagångssätt diskuteras och 

uppmärksammas i syfte att skapa en relation till barnet. Det är relationen som utgör den stadiga 

grunden för barns möjlighet att utvecklas tillsammans med andra.   

    

3.9 Styrdokument   
  

Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, (Skolverket, 2018) beskriver förskolan som en social och 

kulturell mötesplats som ska främja mångfald. Utbildningen ska anpassas efter varje barns 

individuella behov, för alla barns möjligheter till utveckling. Detta vilar på Skollagen 

(SFS 2010:800), 8 kap. 2 §, som framhåller att utbildningen ska “utgå från en helhetssyn på 

barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet”. Den sociala gemenskapen skrivs fram som ett av utbildningens syften och ska gynna 

barnets allsidiga kontakter, samt fungera som förberedande inför den fortsatta utbildningen 

(ibid.). I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) beskrivs förskolan som en social arena som ska 

inge trygghet för att främja barnets vilja att leka och lära, där respekt för varje barns erfarenheter 

och personliga integritet ska beaktas. Alla barn ska i förskolan ges förutsättningar att utveckla 

tillit och självförtroende, och få uppleva att vara en tillgång i gruppen. Kunskap ses inte som 

ett entydigt begrepp, utan det ska finnas utrymme för olika kunskapsformer som samspelar med 

varandra (ibid.).   
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4. Teoretiska utgångspunkter

Denna studie vilar på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, med syftet att ifrågasätta 

dominerande diskurser och bidra till en nyanserad bild av blyga barn i förskolans sociala 

kontext. 

4.1 Socialkonstruktionism  

Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet framstår det kritiska tänkandet som centralt, 

där förgivettaganden på omvärlden, inklusive oss själva, ständigt konstrueras om. Enligt 

Burr (1995) handlar det om att se kritiskt på idéen om att subjektiva observationer är en direkt 

avbild av världen. Hon menar att en sådan syn bygger på en universell objektivitet, något 

som det socialkonstruktionistiska perspektivet tar avstånd från eftersom den objektiva 

sanningen inte anses existera. Eftersom socialkonstruktionismen anser att den subjektiva 

sanningen skapas mellan människor kan inte ett sätt att se på världen, objektiviteten i synen 

på världen, skapa en universell sanning. Det handlar om en medvetenhet gällande hur 

olika begrepp och kategoriseringar används för att beskriva omvärlden som är påverkad 

av kultur och historia. Dahlberg, et al. (2014) talar om hur samhället består av mänskliga 

aktörer, vilka inte ses som isolerade utan är en del av världen, som skapas via den 

aktiva interaktionen med andra människor (ibid.). Burr (1995) och Dahlberg et al. (2014) 

talar om social konstruktion som innefattar dagliga interaktioner mellan människor. I och 

med denna process menar Burr (1995) att kunskap inte kan ägas av en person, utan det är 

något som människor skapar och gör tillsammans. Dahlberg, et al. (2014) framhåller att det 

är interaktionen och språket som formar människans sätt att handla och tänka, något som 

benämns som dominerande diskurser. Dessa dominerande diskurser står för sanningen 

och avgränsar människors ifrågasättande och praktiserande.  

Inom socialkonstruktionismen används enligt Burr, (1995) ordet identitet istället 

för personlighet, och detta för att undvika dess bibetydelser. Burr problematiserar 

den västerländska uppfattningen om personlighet, och menar att den sällan blir ifrågasatt 

utan är dold i vårt tänkande och kvarstår relativt stadigt genom livet. Eftersom det finns en 

förväntan på att personligheten ska vara konstant så tilldelas vissa personlighetsdrag vissa 

egenskaper. Dessa egenskaper används i sin tur när vi talar om någon, eller talar om oss 

själva. Vidare anser Burr att begreppet identitet kan ses som ett underförstått socialt begrepp. Vid identifieringen 

av någonting, exempelvis en planta, ges den en identitet. Benämningen av plantan betyder inte 

i sin tur att den tilldelas några specifika kännetecken utan identifieringen sker 

utifrån specifika syften och inverkar inte på plantans egen natur som planta. I relation till 

mänskliga identiteter, så anses identiteter inom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som 

socialt använda snarare än egenskaper som människor besitter. Identiteten ses som föränderlig 

och mångfaldig samt är påverkad av kultur och historia. (ibid.). I relation till förskolans 

diskursiva praktik och sett utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet 

konstrueras identitet genom språk och kommunikation, och barnets identitet ses inte som 

någonting varken homogent, stabilt eller medfött (Dahlberg, et al, 2014). Dahlberg, et al. 

(2014) lyfter i samband med social konstruktion fram bilden av barnet som en medkonstruktör 

av kunskap och menar 
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att barnet skapar sin egen identitet och kultur. Detta innebär även en syn på barnet som 

kompetent och rikt som lär tillsammans med andra, där Dahlberg et al. menar att lärande inom 

socialkonstruktionismen ses som en kommunikativ och kooperativ handling.   

 

 

  



10 

5. Metod

I denna del av uppsatsen kommer vi redogöra för vilken metod vi har använt oss av vid 

datainsamlingen samt metodologiska överväganden utifrån vald teori. 

5.1 Metodologiska överväganden 

Vårt val av fokusgruppsdiskussion som metod, vilar på syftet att ta reda på hur 

förskollärare resonerar om barns blyghet i relation till förskolans sociala kontext samt hur 

barns blyghet konstrueras via deras resonemang. Detta innebär, sett utifrån 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, att de medverkande deltar i diskussionen med sina 

nuvarande kunskaper och via interaktion skapar ny kunskap (Burr, 1995). Vår förväntan var 

att denna grupp av förskollärare mött blyga barn genom sin profession, vilket enligt Dahlin-

Ivanoff (2015) är grundläggande, eftersom syftet för fokusgruppsdiskussioner är insamling 

av data gällande den kollektiva förståelsen. Det bygger på en förståelse av att människor 

inte lever åtskilda utan förståelsen av världen vilar på en gemensam syn, vilket även 

Burr (1995) menar är grunden för ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Utförandet av 

fokusgruppsdiskussionerna har utförts med syftet att varje deltagare ska ges möjlighet till att 

skapa mening utifrån ämnet blyga barn, och därmed bidra till en ökad kunskap om detta. 

Genom att realisera diskussionerna via flexibilitet och mindre struktur har det, enligt 

Bryman (2011), inneburit att vi fått tillgång till förskollärarnas verklighetssyn. Vår avsikt 

gällande valet av fokusgrupper har framförallt varit att synliggöra de sociala processer vilka 

Halkier (2010) menar leder till innehållsliga tolkning som i sin tur formar verksamheten. 

Denna metod anses även skapa möjlighet till att synliggöra de tysta förgivettaganden och 

normer som kommer till uttryck i gruppers berättelser och värderingar. Dessa 

förgivettaganden benämns enligt Burr (1995) som diskurser inom 

socialkonstruktionismen, vilket hon menar påverkar hur människor ser på världen.    

5.2 Urval 

Utifrån studiens syfte gjordes ett målstyrt urval, vilket innebär att urvalet inte var 

slumpmässigt utan ett icke-sannolikhetsurval som bestod av förskollärare (Bryman, 2011). 

Urvalet utfördes på ett strategiskt sätt med våra formulerade forskningsfrågor som 

utgångspunkt. Rektorer kontaktades med syftet att vidarebefordra vårt informationsmejl (se 

bilaga) till förskollärare. Gruppen förskollärare valdes ut eftersom de förväntas kunna bidra 

med ökad kunskap om blyga barn. Vi valde att kontakta rektorer som ansvarar för förskolor 

som vi inte har någon tidigare relation till. Detta val gjordes av den orsaken att vi varken 

ville inleda diskussionerna med förutfattade meningar eller relationella aspekter mellan oss 

och deltagare, och genom detta eftersträva en transparent studie.  

Vår studie bygger på två olika fokusgruppsdiskussioner, med två deltagande förskolor med tre 

förskollärare från vardera förskola. Eftersom varje fokusgruppsdiskussion bygger på att 

tre förskollärare från samma förskola för ett resonemang om blyga barn, så är 

gruppen enligt Greenbaum (1998) homogen och innehar kunskaper om ämnet som ska 

diskuteras. Utöver detta tog vi även förskollärarnas relation till varandra i beaktande. Morgan 

(1997) lyfter 
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fram att gruppsammansättningen bör utformas enligt hur väl deltagarna kan prata om ämnet 

samt hur bekväma de är att prata om det med varandra. Gruppen ska känna sig så bekväma 

med varandra att de kan föra ett naturligt samtal om ämnet. Om alla deltagare å andra sidan 

delar alltför likställda åsikter och erfarenheter kan diskussionen istället bli oproduktiv 

och platt (ibid.). 

Anledningen till att vi valde att använda oss av få deltagare i diskussionen beror på att vi såg 

problematiken med att kunna samla in fler deltagande förskollärare från en och samma 

verksamhet. Svårigheterna för förskolecheferna att avvara förskollärarna från den praktiska 

verksamheten, utan att bli tvingade att ta in vikarier, kunde för de enskilda 

förskolorna anses vara problematiskt. Greenbaum (1998) lyfter fram att många forskare 

använder få deltagare i fokusgruppsdiskussionen eftersom de anser det vara svårt att samla in 

fler deltagare från en och samma plats. Detta kan bero på eventuella kostnader för den 

aktuella verksamheten eller deltagares ovilja att ställa upp i en fokusgrupp (ibid.). 

5.3 Datainsamling 

Vår insamling av data bygger på en kvalitativ metod som tar sin utgångspunkt i en ontologisk 

ståndpunkt. Det innebär att det sociala samspelet anses vara ett resultat av konstruktion 

mellan individ och dess omgivning (Bryman, 2011). Vår valda metod, fokusgruppsdiskussion, 

vilar på en strategi där tonvikt läggs på de formulerade orden och har en inriktning på 

förskollärares resonemang om blyga barn i förskolan.   

5.3.1 Fokusgruppsdiskussion 

Grunden i en fokusgruppsdiskussion vilar på att deltagarna för en diskussion om ett specifikt 

ämne, där moderatorn intar en ledande roll i diskussionen (Halkier, 2008). Vi har valt att 

utföra fokusgruppsdiskussionen med en lösare struktur. Denna typ av struktur kan med 

fördel användas om forskaren vill lära sig något nytt, eftersom deltagarna får tala fritt utifrån 

sig själva och sina personliga uppfattningar och erfarenheter (Morgan 1997). Vi var även 

tydliga i introduktionen av diskussionen att vi inte är experter i ämnet, eftersom vi ville skapa 

ingångar för deltagarna att känna sig trygga med sin nuvarande kunskap och att 

diskussionen skulle resultera i ett meningsskapande tillsammans. Vår förhoppning med 

detta var att jämna ut maktaspekter mellan forskaren och deltagarna, för att diskussionen 

skulle få möjlighet att ta deltagarnas vägar. Burrs (1995) antaganden om att utgå från 

deltagarnas nuvarande kunskap för att genom interaktion skapa ny kunskap, kan kopplas 

samman med dessa beaktanden. Vi ville genom flexibiliteten i diskussionen få tillgång till 

förskollärarnas verklighetssyn. Morgan (1997) beskriver att en mindre strukturerad ingång 

på en fokusgruppsdiskussion bjuder in deltagarna att diskutera mer fritt om ämnet i fråga, 

och detta kan skapa ingångar till livliga diskussioner om deltagarna är intresserade av ämnet.  

Moderatorns uppgift i en mindre strukturerad fokusgruppsdiskussion är att minimera 

sin inblandning i diskussionen, och istället följa deltagarna i spår som intresserar dem 

(Morgan, 
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1997). Vår roll som moderatorer innebar, den lösa strukturen till trots, ett stort ansvar för den 

empiriska tillförlitligheten i studien. Ledarskapets effekt på diskussionen kan, om det är alltför 

lös struktur, resultera i att datainsamlingen leder till ett svagt empiriskt material. Om vi som 

ledare däremot är för inblandade i diskussionen, och därmed bidrar till en stramare struktur, kan 

detta resultera i att materialet är för färgat av våra uppfattningar och tillförlitligheten minskar. 

Enligt Greenbaum (1998) ska moderatorn ses som den person som har ansvaret att leda 

diskussionen och stimulera densamma, men ska samtidigt säga så lite som möjligt under själva 

sessionen. Deltagarna ska prata med varandra, men moderatorn ska se till att samtalet går framåt 

och att alla deltagare får komma till tals. Moderatorn måste vara förberedd och ha en typ av 

guide som ska användas vid samtalet (ibid.). Även Morgan (1997) understryker kraven på 

moderatorns ansvar att föra diskussionen framåt, utan att styra för mycket. Detta gjorde vi med 

stöd av olika relevanta begrepp, skrivna på olika lappar, vilka bidrog till att diskussionen 

utvecklades. Den lösa strukturen i fokusgruppsdiskussionen kan dock tala för 

fokusgruppsintervjuns fördelar, eftersom en löst strukturerad intervju kan vända interaktionen 

till gruppen. Förskollärargruppen fick därmed agera experter inom det aktuella ämnet i den 

kontext de befann sig i.   

5.3.2 Ljudinspelning 

En fördelaktig datainsamlingsmetod vid intervjusituationer, eller som i detta fall 

fokusgruppsdiskussion är ljudinspelning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Med tillåtelse 

från de medverkande spelades diskussionen in med hjälp av två mobiltelefoner, i syfte att 

minimera riskerna för tekniskt fel. Samtycket bekräftades i samband med att studiens syfte 

presenterades vid uppstart. 

5.4 Genomförande 

I ett tidigt stadium av processen utformades ett kort mejl där studiens huvudfokus, blyga barn, 

presenterades. Mejlet innehöll även val av metod samt hur många förskollärare vi önskade 

medverka i varje fokusgrupp och skickades ut till sju rektorer i en kommun. På grund av 

att återkopplingen från de olika verksamheterna om aktuellt deltagande var icke befintlig, 

valde vi att skicka ut mejl till ytterligare två kommuner. Detta gjordes eftersom vi ville öka 

möjligheten för respondens. Två av förskolorna besvarade vårt mejl och medgav att de 

kunde avvara tre förskollärare vardera för att delta i vår studie. Tid och plats för 

fokusgruppsdiskussionen beslutades genom mejlkonversation, i vilket vi bifogade ett 

informationsmejl (se bilaga 1) som innehöll studiens syfte, metod och upplägg. 

Informationsmejl innehöll även etiska aspekter som vi tog i beaktande vid 

fokusgruppsdiskussionen, för att tydliggöra vårt etiska ansvar gentemot deltagarna.  

Inför fokusgruppsdiskussionerna skrev vi en introduktionsguide (se bilaga 2), vilken vi 

hade till hjälp när vi introducerade uppgiften. I introduktionen påminde vi om ämnet, 

om hur diskussionen spelas in, de etiska aspekterna, vår roll i diskussionen samt 

deltagarnas roll i diskussionen. Deltagarna fick sedan göra en namnteckning på pappret 

samtycke till deltagande 
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(se bilaga 3). Vi redogjorde sedan för de olika lapparna med begrepp som diskussionen 

utformades runt. På lapparna stod begreppen; blyghet, konstant/varierande, inkludering, liten 

grupp, stor grupp, samspel med jämnåriga, samspel med pedagog. Dessa begrepp valdes ut 

genom att utgå från tidigare forskning och förskolans verksamhet. Förskollärarna försågs med 

en lapp med “vilka associationer får ni...” och sedan lappen med begreppet blyghet som 

uppstart. De fick sedan diskutera begreppet utifrån de associationer de fick. Lappen med “vilka 

associationer får ni...” och “blyghet” utgjorde referenspunkten vid den fortsatta diskussionen 

där blyghet ställdes i relation till kommande begrepp; konstant, varierande, inkludering, liten 

grupp, stor grupp, samspel med jämnåriga och samspel med pedagog. När vi uppmärksammade 

att diskussionen runt det aktuella begreppet planade ut, skiftade vi begrepp. Processen utfördes 

med samtliga begrepp och avslutades med en fråga till deltagarna om eventuella frågor till oss.  

  

Inför fokusgruppsdiskussion nummer två ändrades ordningen på begreppen, detta eftersom vi 

observerade att deltagarna i fokusgrupp ett hade svårigheter med att förstå vissa begrepp utan 

ett sammanhang. Den nya ordningen utformades för att skapa ett bättre flöde i diskussionen och 

få ut mer av den.    

 

5.5 Bearbetning, tolkning och analys   
 

5.5.1 Transkription  

 

I bearbetningens första fas genomfördes en transkribering av insamlat material. De två 

ljudupptagningarna av fokusgruppsdiskussionerna delades upp mellan oss, ljudupptagningen 

från fokusgrupp ett tilldelades Emma och ljudupptagningen från fokusgrupp två tilldelades 

Anja. Detta gjordes utifrån en tidsaspekt eftersom vi ville effektivisera transkriptionsprocessen 

och skapa en jämn arbetsfördelning. Ljudinspelningarna lyssnades igenom för att skapa en 

överblick av samtalet och därefter påbörjades transkriptionen. Vid efterföljande avlyssning 

antecknades allt som sades, av såväl deltagare som moderatorer, ned i varsitt Word-dokument. 

Transkriptionen innefattades även av hummanden, skratt, pauser och tystnad. Varje 

förskollärare anonymiserades och tilldelades varsitt nummer i våra dokument.  

  

5.5.2 Kvalitativ innehållsanalys  

 

Bryman (2011) beskriver att data som samlas in via fokusgrupper kan anses svåra att analysera, 

och därför är en tydlig analysstrategi av stor betydelse. Vårt val av analysmetod är kvalitativ 

innehållsanalys, vars huvudsyfte är att hitta teman i den insamlade datan (ibid.). Målet med 

metoden är en summering av förskollärarnas gemensamma förståelse, vilket utfördes genom 

kodning, kategorisering och begreppsbildning (Halkier, 2008).  

  

Analysprocess 1  

 

Analysen av fokusgruppsdiskussionerna påbörjades under vår hemresa, då vi i direkt anslutning 

till diskussionerna kunde urskilja två olika sätt att samtala om blyghet. Denna analys fortsatte 

efter transkriberingen och Word-dokumenten, innehållande transkriptionerna, skrevs ut på 
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papper och resulterade i 50 sidor text. Den utskrivna texten lästes igenom ett flertal gånger och 

vi kunde därigenom uppfatta två olika perspektiv på blyghet. Dessa två perspektiv utgjorde 

sedan två tematiska rubriker i den fortsatta innehållsanalysen; blyghet som biologiskt och 

blyghet som socialt konstruerat. Därefter påbörjades kodningen genom att citat och 

konversationer klipptes ut, vilka kunde relateras till de tematiska rubrikerna. Sådant som vi 

tolkade vara irrelevant utifrån dessa rubriker reducerades bort. Vi reducerade även bort 

hummanden, skratt, utskriven tystnad och småprat. Utifrån kodningen utformades kategorier 

där vi koncentrerade data som betydelsemässigt hörde samman (Halkier, 2008). Kategorierna 

som tillhörde blyghet som biologiskt var: förväntningar skapar normer, egenskaper och 

kännetecken, blyghet som konstant, blyghet som inneboende känsla, förskollärares strategier 

för att komma över spärren och trygghet. Kategorier under blyghet som socialt konstruerat 

var: blyghet som varierande, ifrågasättande av etiketter, ifrågasättande av samhällets normer 

och yttre faktorers påverkan på identiteten. När vi hade placerat alla kategorier framför oss, 

började en ny bild framträda och en ny analysprocess inleddes.   

 

Analysprocess 2  

 

Vi tog ett steg tillbaka och återvände till våra forskningsfrågor; hur resonerar förskollärare om 

blyga barn i den primära verksamheten, samt hur konstrueras blyga barn via förskollärarnas 

resonemang. Utifrån dessa frågor samt samma utklippta citat och konversationer som användes 

vid analysprocess ett, framkom nio nya kategorier. Kategorierna sorterades in i två olika teman; 

förskollärarnas resonemang om blyghet och hur blyga barn konstrueras via förskollärarnas 

resonemang. Kategorierna som sorterades in under förskollärarnas resonemang om blyghet 

resulterade i:  konstant, varierande samt social fobi och prestationsångest. Kategorierna som 

tydliggör hur blyga barn konstrueras via förskollärarnas resonemang resulterade i: lagom-barn, 

barn med stor integritet, försiktiga barn, behövande barn, tysta barn och busiga barn. Dessa 

olika kategorier innehåller, var och en, koncentrerade data som betydelsemässigt hör samman 

(Halkier, 2008). Detta innebär att kategorierna utgör koderna, de meningsbärande enheterna, 

vilka kan utläsas ur de utklippta citaten och konversationerna.   
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6. Etiska överväganden 
 

Som forskare har vi ett särskilt ansvar gentemot de människor som medverkar i vår studie samt 

mot alla som indirekt påverkas av vår forskning. Vi bör agera utan påverkan eller manipulering 

för att utveckla ett förtroende till deltagarna (Vetenskapsrådet, 2017). I vår studie har detta 

inneburit att vi har visat på tydlighet och transparens gällande vårt syfte i kontakten med 

deltagarna. Vi har informerat om att studien är frivillig och att deltagandet kan avslutas när som 

helst. När vi behandlat personuppgifter, har det skett under konfidentialitet där vi försäkrat 

deltagarna om att inte sprida uppgifter som kan identifiera medverkande. Vi har gjort detta 

genom att inte använda deras namn utan använda oss av pseudonymer vid transkribering och 

resultat. Detta innebär att vi kan garantera en avidentifiering av deltagarna vid dessa två 

moment av processen. Vi har informerat deltagarna om att ljudupptagningen inte kommer att 

avlyssnas av obehöriga. När vi tagit dessa punkter i beaktande har vi skyddat deltagarna från 

kränkning och skada.  
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7. Resultat

Under vår analys av det transkriberade materialet framkom olika kategorier, där vi utgick från 

våra två forskningsfrågor; hur resonerar förskollärare om blyga barn i den 

primära verksamheten, samt vilka sociala konstruktioner av det blyga barnet 

framkommer ur förskollärarnas resonemang? Utifrån dessa frågor framkom nio olika 

kategorier som sorterades in i två olika teman; förskollärarnas resonemang om barns 

blyghet och hur blyga barn konstrueras via förskollärarnas resonemang. 

Kategorierna som sorterades in under förskollärarnas resonemang om barns blyghet 

resulterade i:  blyghet som konstant, blyghet som varierande samt social fobi och 

prestationsångest. Kategorierna som tydliggör hur blyga barn konstrueras via förskollärarnas 

resonemang resulterade i: lagom-barn, barn med stor integritet, försiktiga barn, behövande 

barn, tysta barn och busiga barn. Vårt resultat har visat på att de resonemang som 

förskollärarna har fört gällande blyga barn till stor del har varit varierande, och 

därmed har ingen enhetlig bild framkommit. Vi har även valt att i studiens resultat och 

diskussion tala om blyghet som konstant, vilken tidigare forskning etiketterar som blyghet 

som ett oföränderligt temperamentsdrag. Det som i tidigare forskning benämns som blyghet 

som socialt konstruerat benämns i studiens resultat och diskussion som blyghet som 

varierande. 

7.1 Förskollärarnas resonemang om barns blyghet  

Utifrån diskussionerna i fokusgrupperna har vi kunnat urskilja tre olika resonemang 

gällande barns blyghet genom förskollärarnas resonemang. 

7.1.1 Blyghet som konstant 

I förskollärarnas resonemang om barns blyghet har det framträtt en bild där de talade om 

blyghet som konstant, och menade att det är ingenting som barnen väljer. Blyghet har 

beskrivits som genomgående i alla situationer i verksamheten, vilket förskollärarna ansåg 

inverkade på barnets samspel med andra barn. De gånger som förskollärarna upplevde att de 

blyga barnen klev fram i olika situationer, var få till antalet:   

“Ja det är ganska konstant och det, alltså, dom här ljusglimtarna när man  

ser att, att det faktiskt, att dom vågar och kommer fram sådär, det är ganska  

sällan".  

En annan bild som framkommit ur förskollärarnas resonemang var blyghet som en stämpel, en 

etikett, som vuxna planterar i barnet. De uttryckte att denna etikett är ofrivillig och svår att bli 

av med. Förskollärarna menade att denna etikett utgör en form av förväntan på barnet, och kan 

på så sätt resultera i en “självuppfyllande profetia”. Förskollärarna menade att denna 

självuppfyllande profetia kan komma att spegla barnets självbild. Genom att benämna ett barn 

som blygt, ansåg förskollärarna att det kan inverka på det egna handlandet och därigenom 

andras bemötande. Förskollärarna ifrågasatte och reflekterade över hur benämningen av ett barn 
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som blygt kan inverka på det framtida livet. Förskollärarna liknade sådana etiketter med 

en diagnos, som exempelvis ADHD, och menade att dessa riskerade att utgöra en stor del av 

den egna identiteten. 

“Och nånting som man har övat på kanske, sen man var barn, att vara ‘den  

blyga’... det kan man ju jättebra! Men hur gör man om man vill vara på  

ett annat sätt?” 

På grund av de uttalade riskerna med att benämna barn som blyga, tog förskollärarna avstånd 

från att “stoppa” begreppet på något barn.  

7.1.2 Blyghet som varierande 

I förskollärarnas resonemang om barns blyghet som varierande ansåg förskollärarna att blyghet 

kan variera mellan olika situationer. De menade att barn kan visa vissa sidor på förskolan och 

andra sidor hemma. Denna situationsbundna blyghet framträder enligt förskollärarna, beroende 

på omständigheterna runt barnet. Förskollärarna beskrev hur barnet kan agera på olika sätt, och 

därmed uttrycka olika sidor, beroende på den kontext barnet befinner sig i. Flera av 

förskollärarna medgav att pedagoger och föräldrar har olika perspektiv på barnets agerande i 

förskolan kontra i hemmet.  

Utöver bilden av att barns blyghet påverkas av omständigheter runt barnet, visade 

förskollärarnas resonemang på en genomgående bild av att blyghet minskade i mindre grupper. 

Förskollärarna menade att mindre grupper skapar möjligheter för barnen att dra sig undan och 

möjliggör för det blyga barnet att “blomma ut”. Vidare beskrev de hur blyga barn många gånger 

upplevdes dra fördel av mindre grupper, detta framförallt för att våga medverka i diskussioner 

och uttala sig om känslor och åsikter. I relation till stor grupp uttrycker förskollärarna att 

“Dom tar steget bakåt istället för att ta steget framåt”. 

I ovanstående citat ger förskollärarna uttryck för blyga barns handlande när de befinner sig i 

större grupper, och därför ansåg förskollärarna det fördelaktigt att arbeta med mindre grupper.  

7.1.3 Social fobi och prestationsångest 

En tredje bild av barns blyghet som framkom genom förskollärarnas resonemang var social fobi 

och prestationsångest. Förskollärarna talar om det jobbiga i att prata inför andra och menade 

vidare att det är då som barns blyghet kommer till uttryck. En av förskollärarna ansåg att:  

“Det blir ju som egentligen som en liten form av, liten social, social fobi”. 

En av förskollärarna uttryckte att barn som uppvisar en viss social fobi riskerar att förvärra 

denna i större grupp. Förskolläraren framförde vidare att de har observerat de blyga barnens 

osäkerhet i situationer där de visat tecken på att inte våga leka med alla barn. Samma 
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förskollärare menade att dessa tendenser till osäkerhet visar sig tydligast i stor grupp. Denna 

osäkerhet sägs, enligt förskollärarna, grunda sig i att barnet har svårigheter att hitta en tydlig 

plats, och aktivitet, i sammanhanget. Och menar fortsättningsvis att:  

“Man vill inte utsättas och kanske därför man istället backar och kanske ibland  

inte säger någonting för att, ‘jag säger hellre ingenting än att säga fel”. 

Förskollärarna beskrev hur denna osäkerhet kan resultera i en prestationsångest, som i sin tur 

medför ett undvikande av de situationerna som av barnet ansågs svåra. 

7.2 Hur blyga barn konstrueras via förskollärarnas resonemang  

Utifrån diskussionerna i fokusgrupperna har vi kunnat urskilja sex olika konstruktioner av 

det blyga barnet ur förskollärarnas resonemang.   

7.2.1 “Lagom-barn” 

De barn som varken är blyga eller framåt är barn som förskollärarna benämner som lagom-

barn. Dessa barn, ansågs av förskollärarna, vara “de bästa dragbarnen” som inte övertar allt 

talutrymme och alla aktiviteter. Dessa barns, beskrevs av förskollärarna, ha en betydande roll i 

att bjuda in de blyga barnen till samspel och aktivitet.  

Ett annat perspektiv som framträtt genom förskollärarnas resonemang om lagom-barn, var 

bilden av en icke existerande gråskala. Förskollärarna beskrev detta genom att framföra hur 

skillnaderna mellan blyg och icke-blyg förändrats över tid, till att gråskalan numera inte 

existerar i förskolans kontext. Förskollärare 5 beskrev detta genom att “allting är väldigt svart, 

eller väldigt vitt”. Förskollärarna resonerade vidare om att blyga barn framträder tydligare i stor 

grupp, eftersom det vid dessa tillfällen även blir tydligt vilka barn som alltid får komma till tals. 

De beskrev dagens stora barngrupper som en problematisk aspekt för de blyga barnen, eftersom 

barngruppens storlek inverkar på det blyga barnets möjligheter till delaktighet och inflytande. 

7.2.2 Barn med stor integritet 

De blyga barnen beskrevs av förskollärarna som barn med en stark vilja, som ofta ha det på sitt 

sätt, agerar självständigt och sällan ber om hjälp. Detta menar förskollärarna kan resultera i att 

de blyga barnen inte tyr sig till pedagogerna när de gör sig illa, och lägger ofta band på 

spontaniteten i känslorna. Detta tillbakahållande av känsloyttringar visar sig, enligt 

förskollärarnas resonemang, genom att barnet sällan ses skratta eller gråta spontant. I de 

tillfällen då barnet gråter, beskriver förskollärarna att både barngrupp och pedagoger blir 

chockade, samtidigt som det blyga barnet har svårigheter med att låta sig tröstas av 

pedagogerna. Förskollärarna menar att grunden till detta beteende vilar på att barnen har en 

“otroligt stor integritet”. 
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7.2.3 Försiktiga barn  

 

Flera av förskollärarna har valt att inte benämna barn som blyga, utan talade i stället om 

försiktiga barn. Denna försiktighet, ansågs av förskollärarna, inte automatiskt innebära att 

barnet är blygt utan kan alternativt visa på en eftertänksamhet. När förskollärarna talade om 

försiktiga barn menade de att denna försiktighet framförallt kommer till uttryck när barnen ställs 

inför utmaningar:   

 

“... att man kan som ställa dom mot väggen och att de här försiktiga   

egenskaperna som kommer fram mycket och man ställer dom mot   

väggen och ställer direkta frågor där vi förväntar oss ett svar ...”  

 

7.2.4 Behövande barn  

 

Förskollärarna beskrev vid ett flertal tillfällen att de blyga barnen behöver en vuxen som kan 

hjälpa, stötta och utmana, utan att i sin tur pressa barnet för hårt. De resonerade vidare om att 

de blyga barnen behöver vuxenstöd i olika situationer för att känna sig trygga och därmed våga 

delta i olika aktiviteter. Ett motiv till detta anses av förskollärarna vara pedagogens förmåga att 

tolka barnet, och menar att:  

 

“Pedagoger har ju ett stort ansvar [paus] att hjälpa dom.”  

 

En annan förskollärare framhöll vikten av att den vuxna agerar draghjälp åt det blyga barnet, 

samtidigt som den vuxna behöver ge barnet stöd i att ta sig in i olika sammanhang och känna 

sig trygg i detta. Förskollärarna framförde vidare att barnet kan behöva hjälp att ta sig in i lekar 

eftersom detta, ur barnets perspektiv, kan anses svårt. Förskollärarna ansåg att de blyga barnen 

ofta väljer aktiviteter de är trygga med, och de menade att det är förskollärarens jobb att utmana 

det behövande barnet att våga testa nya aktiviteter.  

  

I förskollärarnas resonemang nämndes det vid ett flertal tillfällen att de blyga barnen behöver 

en balans mellan pedagogers utmaningar till barnet och pedagogens skydd. De beskrev vidare 

vikten av att inte förstärka barnets ångest och rädsla, utan avdramatisera situationer som av 

barnet kan anses svåra:   

 

“Det är lite olika hur man gör från pedagog, man får ju inte försöka, men lätta   

hela tiden, så man bäddar för dom så dom knappt får utmaningar så går dom ju   

inte framåt i utvecklingen heller. Det måste som vara sådär lagom”.  

 

Förskollärarnas resonemang innehöll även en beskrivning av det blyga barnet som mindre 

flexibelt, och denna brist på flexibilitet upplevdes av förskollärarna hämma barnet i att våga 

utmana sig själv. Barnets hämningar ansågs, enligt en av förskollärarna, vara problematiska 

eftersom barnets kontrollbehov även ökade genom dessa. Förskollärarna resonerade därmed 

om att det var av stor vikt att utmana barnets hämningar, för barnets möjlighet till utveckling 

och lärande.  
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7.2.5 Tysta barn  

  

Förskollärarna gav olika perspektiv på tysta barn, men framträdande var bilden av att barnen 

många gånger väljer att vara tysta, eller att det är en form av kontrollbehov:   

  

“Jag tror det är kontrollbehov. Ja för då kontrollerar man sig själv ... genom att  

vara tyst”.  

  

Ett annat perspektiv som förskollärarna gav uttryck för är hur de tysta barnen utvecklat ett 

tydligt kroppsspråk som de använder i kommunikationen med andra. Förskollärarna gav uttryck 

för att de har uppmärksammat hur dessa barn kommunicerar med hjälp av bland annat 

nickningar och blinkningar, men det är även i stöd av kroppsspråket som förskollärarna menade 

att de kan tyda vilka situationer som kan upplevas svåra för de tysta barnen. Kroppsspråket 

ansågs av förskollärarna uttrycka såväl barnets osäkerhet som hämmande i olika situationer.  

  

De tysta barnen beskrevs av förskollärarna som icke-kontaktsökande, något de såg genom att 

barnen leker till stor del själva och undviker kontakt med pedagoger. Bristen i att barnen inte 

pratar, gav förskollärarna uttryck för genom att tala om svårigheterna i att tolka barnet när det 

aldrig framför sina åsikter och tankar. Förskollärarna nämnde att bristen på verbalt språk 

försvårar pedagogernas möjligheter att läsa av barnet, och barnet har därmed svårt att göra sig 

förstådd i samspel med pedagogerna. På grund av den bristande kontakten mellan pedagoger 

och barn menade förskollärarna att föräldrarna är en viktig informationskälla. Detta ansågs av 

förskollärarna vara av vikt eftersom barnet talade med sina vårdnadshavare om omständigheter 

på förskolan, och genom vårdnadshavarna kunde förskollärarna få feedback i sitt arbete med 

barnet.  

  

Men samtidigt gav förskollärarna uttryck för erfarenheter av att barn pratar när de känner en 

viss trygghet till pedagoger eller andra barn. Förskollärarna talade om vilken betydelse 

gruppens storlek har för barnets trygghet och hur det påverkar talet. De ansåg att barnet behöver 

“trygga punkter” i andra barn och pedagoger för att våga utveckla sitt tal.  

  

Slutligen har det även framkommit att förskollärare upplever att de tysta barnen många gånger 

blir deras räddning i dagens stora grupper:   

  

“Och jag tänker, fast det låter jättehemskt, att det är ju dom, [paus] här barnen är ju  

våran räddning också i dagens stora grupper [paus]. De som inte gör nåt väsen av sig”.  

  

7.2.6 Busiga barn  

 

Förskollärarna ansåg att blyga barn ofta har lätt för att busa. Blygheten sades, av förskollärarna, 

“lossna” genom denna form av lek, och en förskollärare menade att:   

  

“Det är något som alla kan, busa. Och så är det inte lika mycket prestation   

bakom, det finns ju inte riktigt några regler heller för hur man ska göra.”  
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Ur förskollärarens resonemang går att urskilja att barnets lätthet inför att “busa” grundas i 

lekformens avsaknad av prestation och regelverk. Dessa barn ansågs av förskollärarna ha lätt 

för att busa, men svårt för att leka med jämnåriga.   

  

  



22 
 

8. Diskussion 
 

Metoddiskussionen bearbetar för och nackdelar med metoden samt en kritisk del där vi uppger 

vår egen påverkan som forskare på utfallet av det empiriska materialet. I resultatdiskussionen 

diskuteras studiens forskningsfrågor utifrån de två teman som framkommit ur resultatet samt 

tidigare forskning och teori.  

 

8.1 Metoddiskussion 
 

Vår studie är erfarenhetsbaserad och utgår från förskollärares resonemang om blyga barn. Vårt 

val av fokusgruppsdiskussioner som metodval har resulterat i ett rikt material, som visar på en 

mångsidighet i uppfattningar. Vi anser metoden vara fördelaktig med intentionen att ta reda på 

hur förskollärare resonerar om barns blyghet och hur förskollärare konstruerar blyga barn i den 

primära verksamheten. Vårt val av fokusgrupper har, dels grundats i den intention som beskrivs 

av Dahlin-Ivanoff (2015), men även i en önskan om att bidra till ett samtal om blyga barn, 

snarare än en intervju. Utöver detta, ansåg vi att en intervju som består av fråga - svar – 

situation, inte skulle bidra till att våra forskningsfrågor besvarades. I detta samtal var vår önskan 

att bidra med en transparent och nyanserad bild av blyga barn i förskolans kontext.   

 

Urvalet av deltagare grundades i deltagarnas gemensamma profession som förskollärare. 

Urvalsprocessen bestod av att en förfrågan skickades via mejl till flertalet rektorer i tre olika 

kommuner där vi efterfrågade förskollärare till vår studie. Enligt Dahlin-Ivanoff (2015) bör 

varje deltagare inneha en viss erfarenhet av forskningsämnet för att kunna bidra med värdefull 

kunskap. I vårt urval eftersöktes förskollärare, vilket hade kunnat utvecklas till en eftersökning 

som fokuserade på förskollärare med erfarenheter av blyga barn. Denna slutsats drar vi utifrån 

våra antaganden och förutfattade meningar vid eftersökningen om att samtliga deltagare hade 

erfarenhet av det vi benämner som blyga barn. Genom att endast förlita oss på vårt antagande, 

har vi utfört urvalet på ett sådant sätt som motsäger grunden för valet av deltagare, enligt 

Dahlin-Ivanoff. Trots detta har vårt insamlade material varit rikt och vårt resultat visar på ny 

kunskap och en moderniserad bild på blyghet.    

 

Fokusgruppsdiskussionerna har kunnat bidra till en jämn arbetsfördelning mellan oss två, 

framförallt på grund av att vi haft två separata fokusgrupper. Det innebar även en uppdelning 

av ansvar vid fokusgruppstillfällena, där vi båda har fått inneha ledarrollen i 

moderatoruppdraget. En annan fördel med fokusgruppsdiskussion har varit maktfördelningen 

mellan antalet deltagare och moderatorer. På grund av att deltagarna var tre och moderatorerna 

var två kunde vi undvika en situation där deltagarna hamnade i underläge. 

     

Under fokusgruppsdiskussionerna kunde vi se en antydan till att informationsmejlet som 

skickats ut, bidragit till att några av deltagarna tagit del av tidigare forskning om ämnet innan 

fokusgruppsdiskussionen ägde rum. Detta kunde vi se genom att förskollärarna i diskussionen 

refererade till tv-program eller någon studie som relaterade till blyga barn. Vi kunde samtidigt 

ana att informationsmejlet inte delats av samtliga, utan endast lästs av den person som vi haft 

mejlkontakt med. Detta såg vi genom att flera av deltagarna inte var förberedda på vårt val av 
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metod och upplägg samt vår roll som icke-deltagande moderatorer. Det fanns en förväntan hos 

deltagarna att vi skulle bidra med kunskap i ämnet. Vi ställer oss frågan om detta kan ha inverkat 

på diskussionen, som stundtals upplevdes tungrodd. Vid samma tillfälle blev vår oerfarenhet av 

att leda fokusgruppen synlig i och med vår oförmåga att leda samtalet framåt utan att påverka 

deras svar. Detta resulterade i att vi förblev tysta och vår okunskap bidrog till att deltagarna inte 

utmanades i deras resonemang.   

 

En av anledningarna till att vi upplevde diskussionen tungrodd, kan bero på valet vi gjorde 

gällande de förutbestämda begreppen som användes i fokusgruppsdiskussionerna. Vi ställer oss 

frågande till i vilken grad som begreppen var färgade av våra uppfattningar om hur andra tänker. 

Våra tolkningar låg till grund för utformningen av dessa begrepp, vilket vi ser som en viktig 

insikt i att begrepp aldrig kan vara neutrala. I samband med detta har vi reflekterat över valet 

av begrepp under fokusgruppsdiskussionerna, om nya perspektiv hade möjliggjorts via 

exempelvis casediskussioner. En sådan metod kan tänkas innehålla en presentation av case som 

diskuteras av deltagarna och bidrar med nya synvinklar.   

 

Det material som fokusgruppsdiskussionerna bidrog med, och som utgjorde grunden för 

transkriberingen, innebar en rik data, vilken var både en lärorik läsning men även tidsödande 

att bearbeta. Transkriptionen tog länge tid än förväntat och vi upplevde flera svårigheter, såsom 

särskiljandet av röster när samtliga pratar samtidigt. Inför transkriberingen hade vi tagit, 

av Bryman (2011) beskrivna, svårigheterna i att transkribera fokusgruppsdiskussion i 

beaktande. Trots detta hade vi svårt att föreställa oss denna ansträngning som detta innebar. 

Ytterligare en upplevd svårighet uppstod i samband med analysprocessen. Det insamlade 

materialet ansågs svårsorterat och vid detta moment tog vi stöd i vår teoretiska utgångspunkt. 

Detta innebar att vi la fokus vid att urskilja hur förskollärare konstruerar och resonerar om blyga 

barn i den primära verksamheten och kunde på sätt bidra till en nyanserad bild av blyghet.     

  

8.2 Studiens kvalitet  
 

Vår studie har utgått från en kvalitativ ansats, vilket innebar att vi har tagit i beaktande de fyra 

kvalitativa delkriterierna för tillförlitlighet, som Guba och Lincoln (refererad i Bryman, 2011) 

beskriver genom kriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 

samt konfirmera.  

 

Trovärdighet  

 

Vår studie har utgått från en bild av den sociala verkligheten, vilket innefattas av förskollärares 

resonemang om blyga barn, menar vi i, enlighet med Guba och Lincoln (refererad i Bryman, 

2011), att det även kan finnas många andra beskrivningar av denna verklighet. genom att vi 

agerat trovärdigt i vår beskrivning av den sociala verklighet vi undersöker, kan även studien 

enligt Bryman accepteras som trovärdig. Vi har genom vår studie tagit de etiska riktlinjerna i 

beaktande, och varit tydliga i vår information om dessa gentemot de aktuella deltagarna i 

studien. Vi har tagit hänsyn till att deltagarnas resonemang har framkommit så tydligt som 
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möjligt, och har även tagit hänsyn till de riktlinjer som en fokusgruppsdiskussion innefattas av. 

Genom att ha tagit dessa aspekter i beaktande kan vår studie anses trovärdig. 

Överförbarhet 

Vår studie har baserats på den sociala verkligheten som skapas i den aktuella kontexten, och 

genom verkligheten har vi redogjort för en utförlig beskrivning av denna, vilket enligt 

Bryman (2011), har medfört att studien kan anses överförbar.  

Pålitlighet 

Hela forskningsprocessen har innefattats av att alla faser i processen, problemformuleringar 

och redogörelser varit fullständiga, tillgängliga och redogjorda för. Dessa beaktanden tyder, 

enligt Bryman (2011), på att studien kan anses pålitlig.  

Möjlig att styrka och konfirmera 

Studiens grund baseras på att objektiviteten i kvalitativ forskning inte gått att fullständiggöra, 

men samtidigt har vi inte medvetet låtit personliga värderingar eller teori påverka vårt 

utförande och våra slutsatser. Detta hänsynstagande kan enligt Bryman (2011) resultera i att 

studien kan anses möjlig att styrka och konfirmera.   

8.3 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen vill vi synliggöra olika perspektiv på våra forskningsfrågor. 

Diskussionen har delats upp i de två teman som resultatet redovisat; Förskollärarnas 

resonemang om blyghet och hur blyga barn konstrueras genom förskollärarnas 

resonemang. Dessa två teman utgör huvudrubriker, vilka innefattas av de olika 

kategorierna. Diskussionen omfattas av kritiska delar och problematiseringar i förhållande 

till det som framkommit genom analysen.   

8.3.1 Förskollärarens resonemang om barns blyghet 

I förskollärarnas resonemang har tre perspektiv gällande barns blyghet framkommit; blyghet 

som konstant, blyghet som varierande och social fobi/prestationsångest.   

Blyghet som konstant 

I förskollärarnas resonemang har vi kunnat urskilja en beskrivning av blyghet som 

konstant, samt ett ifrågasättande av detta. Framträdande för blyghet som konstant var 

skildringen av blyghet som något barnen inte väljer. Förskollärarna talade om hur vuxna 

planterar en etikett eller stämpel i barnen som upplevs genomsyra alla situationer i 

verksamheten. De ställningstaganden som förskollärarna påvisade om blyghet som 

genomgående i alla situationer, kan anses visa på en bild av det blyga barnet som en 

homogen grupp. Dessa tolkningar av 
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förskollärarnas resonemang kan ställas i relation till Poole och Schmidt (2019), som genom 

studiens resultat påvisade en motsatt bild. Resultatet visade på att blyga barn är en heterogen 

grupp, eftersom alla blyga barn inte kunde antydas uppvisa en negativ blyghet. De 

konstruktioner som framkom ur förskollärarnas resonemang kan, genom tidigare beskrivna 

forskare, anses snäva. Innebörden i begreppet blyghet kan därmed tolkas innehålla en samsyn 

på egenskaper och kännetecken som alla blyga barn uppvisar. Detta kan ses i relation till hur 

Coplan och Moritz Rudasill (2015) beskriver blyghet, vilket de gör utifrån antagandet att 

blyghet är ett temperamentsdrag som relateras till egenskaper och kännetecken. Coplan och 

Moritz Rudasill menar att blyghet är en del av personligheten, någonting som anses vara 

oföränderligt. Förskollärarnas resonemang kan tyda på att blyghet ses som en del av individen. 

Däremot är det, enligt Coplan och Moritz Rudasill, viktigt att benämna att blygheten inte 

definierar en människa utan ses som en aspekt av personligheten.   

 

Förskollärarna har i sina resonemang redogjort för det problematiska i att benämna barn som 

blyga, detta eftersom den kan komma att beskriva individen i framtida sammanhang. Deras 

uttalanden om att sätta etiketter på barn går att tolka som ett ifrågasättande av blyga barn som 

en homogen grupp. I förskollärarnas ifrågasättande har de redogjort för att blyghetsbegreppet 

kan liknas vid en diagnos, och detta styrker bilden av problematiken med att koppla samman 

identiteten med kännetecken och egenskaper. Detta ifrågasättande av blyghet som konstant, kan 

relateras till Burrs (1995) påståenden om blyghet som socialt konstruerat, och blyghet som 

endast existerande i talet mellan människor. Identiteten innefattas, enligt Burr, inte av specifika 

kännetecken eller egenskaper som beskriver en människas mångfald. Att koppla samman 

personlighetsdrag med bilder av en individ, ses av Burr, problematiskt att förändra. Dessa, av 

Burr beskrivna, antaganden går även att urskilja i förskollärarnas ifrågasättande av att 

sammankoppla barn med en etikett. En sådan etikett kan komma att bli konstant och därmed 

svår att separera från identiteten.   

 

Blyghet som varierande  

 

Framträdande i förskollärarnas resonemang av blyghet som varierande, har varit 

sammankopplingen mellan blyghet och omständigheterna runt barnet. Därmed kan blyghet 

även anses vara situationsbundet. I förskollärarnas samtal har det gått att tyda betydelsen av 

gruppens storlek för det blyga barnets deltagande i sociala sammanhang. Detta resonemang går 

i linje med vad Edfelt (2015) benämner som en pedagogisk tanke, där pedagoger genom en 

medveten handling delar in barnen i mindre grupper, för att öka möjligheterna för att varje barn 

ska få synas och höras. Genom denna pedagogiska tanke kan barnets oro inför att delta i sociala 

situationer minska, och på så sätt undviks det som Coplan och Moritz Rudasill (2015) beskriver 

som ett undvikandebeteende av kollektiva aktiviteter. I förskollärarnas resonemang om blyghet 

som varierande, framkom en bild av barn som aktivt undviker sociala sammanhang. Ett sådant 

undvikandebeteende kan, enligt Coplan och Moritz Rudasill, resultera i sämre social 

kompetens, medan Edfelt (2015) menar att ett sådant beteende kan tyda på introversion. Dessa 

aspekter kan visa på svårigheten i att definiera blyghetsbegreppet, och sett utifrån blyghet som 

varierande blir detta ännu mer svårtolkat. I förskollärarnas resonemang har det gått att urskilja 

en varierad bild av blyga barns agerande i olika situationer. Detta kan innebära att blyga barn 
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inte handlar likvärdigt i alla situationer, eller utifrån vad som förväntas av ett blygt barn. Sett 

ur denna synvinkel blir det därmed omöjligt att beskriva blyghet genom en enhetlig bild.  

  

Social fobi och prestationsångest  

 

Förskollärarna har talat om social fobi och prestationsångest utifrån en stark känsla av osäkerhet 

inför sociala sammanhang, och framförallt i relation till stor grupp. Förskollärarnas resonemang 

synliggjorde en bild av hur barn med social fobi upplevde en stor ångest av att prata inför andra. 

I dessa resonemang kan ett vuxenperspektiv urskiljas, eftersom de gjorde antaganden utifrån 

deras egna upplevelser och tolkningar. Dessa tolkningar utgör grunden för förskollärarnas 

resonemang om social fobi, en diagnos som enligt Coplan och Moritz Rudasill (2015) menar 

innefattar ytterst få av de blyga barnen. Utifrån den beskrivning som ges utav Coplan och 

Moritz Rudasill kan ingen parallell dras mellan blyghet och social fobi. Genom att tala om 

social fobi som en följd av blyghet kan det utgöra en riskfaktor, eftersom det inte finns några 

belägg för att alla blyga barn utvecklar social fobi. Däremot antyder flera forskare (Svirsky & 

Thulin, 2011; Edfelt, 2015; Coplan & Moritz Rudasill, 2015) att blyghet kan resultera i social 

fobi och blyga barn löper större risk för den diagnosen, men det går inte att dra några 

likhetstecken mellan blyghet och social fobi.    

  

8.3.2 Hur blyga barn konstrueras via förskollärarnas resonemang  

 

Ur förskollärarnas resonemang har det gått att urskilja sex olika sociala konstruktioner av det 

blyga barnet; “lagom-barn”, barn med stor integritet, försiktiga barn, behövande barn, tysta barn 

och busiga barn.   

 

“Lagom-barn”  

 

Förskollärarna gav uttryck för att det inte existerar någon gråskala när det handlar om blyghet, 

utan antingen ses barnet som blygt eller inte. Ur detta synsätt kan en tanke urskiljas om att det 

finns ett rätt eller fel sätt för barn att handla och agera i förskolans kontext, vilket tyder på en 

förväntan. Detta blev synligt i förskollärarnas resonemang gällande bilden av att distinktionen 

mellan att anses vara blyg och icke-blyg är “svart eller vitt”. Sett ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv innebär detta, enligt Burr (1995), att denna snäva bild av barns identitet kan upplevas 

som problematisk. Hon menar att varje människas uttryck säger något om vilka förväntningar 

som finns på andras personlighetsdrag. Detta går även att tyda ur de maktrelationer som 

Dahlberg et al., (2014) framhåller är inskrivna i alla människors handlande och tänkande. Dessa 

maktrelationer resulterar, enligt Dahlberg et al., i dominerande diskurser, vilka via detta 

perspektiv blir synliga i förskollärarnas resonemang när de talar om identiteten som homogen. 

Förskollärarna gav uttryck för den icke-existerande gråskalan, vilket kan tyda på förskollärarnas 

tydliga föreställningar av barns identiteter som stabila. Resonemangen visar på en uppfattning 

om identiteten som en stabil konstruktion och en förväntan på hur dessa konstruktioner kommer 

till uttryck i specifika situationer. Utöver detta har det framkommit en annan bild ur 

förskollärarnas resonemang som tyder på att lagom-barn anses varken blyga eller framåt. Detta 

kan tolkas som att förskollärarna lyfter fram gråskalan som existerande, men i samexistens med 



27 
 

vad som tidigare benämnts som svart och vitt. Även dessa aspekter av förskollärarnas 

resonemang visar på de, av Dahlberg et al., beskrivna dominerande diskursernas förväntningar 

på barns identitet.  

 

Barn med stor integritet  

 

I förskollärarna yttringar om integritet framkom en bild av barn med ett behov av att hålla 

tillbaka sina känsloyttringar. I de fall barnen uppvisade känslor, beskrev förskollärarna, att såväl 

barn som pedagoger reagerade med chock och förvåning på reaktionen. I de fall, när det blyga 

barnet gjorde sig illa, upplevde förskollärarna att barnet tog avstånd från omgivningen. En 

möjlig tolkning av barnets reaktion kan ses utifrån det som Edfelt (2015) beskriver som en 

ovilja att ha uppmärksamheten riktad mot sig. Denna ovilja grundar sig i en känsla av obehag 

inför sociala sammanhang eller oväntade situationer, något som enligt Poole och Schmidt 

(2019) kan utmynna i en känsla av negativitet i förhållande till sociala sammanhang. Den 

negativa känslan av socialt hotande situationer kan i sin tur leda till en negativ blyghet och 

resultera i social ångest genom det framtida livet (ibid.). Dessa obehagskänslor kan dock 

minskas, enligt Coplan och Moritz Rudasill (2015), genom att blyga barn utvecklar strategier 

för att hantera situationer som upplevs hotande. I denna utveckling av strategier har 

förskolläraren en viktig roll genom sin förmåga att förstå blyga barn. Denna förmåga anses av 

Coplan och Moritz Rudasill vara avgörande för barns välbefinnande under sin tid på förskolan. 

I och med detta kan förskollärarnas resonemang tyda på brister i förståelsen av hur barn, på 

olika sätt, hanterar sociala sammanhang eller oväntade situationer.   

  

Försiktiga barn  

 

Flera av förskollärarna har valt att inte benämna blyga barn som blyga, utan talar snarare om 

försiktiga barn. Denna försiktighet beskrivs komma till uttryck när barn ställs inför utmaningar 

eller i samspelet med andra barn. Förskollärarna påtalade att de försiktiga egenskaperna 

framkom tydligare vid direkta frågor, och där det finns en förväntan på svar. Dessa beaktanden 

tyder på att det finns en medvetenhet, samt en förståelse, för blyga barn och deras individuella 

behov. Detta kan även antyda att förskollärarna har ifrågasatt det samhälleliga kravet på 

människor som sociala och utåtriktade. Enligt Edfelt (2015) kan ifrågasättandet ses som att 

förskollärarna har uppmärksammat och diskuterat normen som social. Denna kritiska hållning 

möjliggör utvecklingen av relationen mellan barn och pedagog, vilket Edfelt menar ligger till 

grund för barnets möjlighet att utvecklas tillsammans med andra.   

 

Sett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, kan benämnandet av barn som försiktiga även 

ses som en stabil social konstruktion av det blyga barnet. Detta blir tydligare i förskollärarnas 

resonemang om försiktiga egenskaper, vilket enligt Burr (1995) kan tyda på en förväntan om 

hur försiktiga barn kommer att agera i sociala sammanhang. Genom att benämna barn som 

försiktiga uppvisas en bild av identiteten som oföränderlig, och fokus hamnar således på 

egenskaper och specifika kännetecken. Sett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, blir det 

problematiskt att sammankoppla identitet och egenskaper, eftersom identiteten inte ses som 

stabil.   
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Behövande barn  

 

Förskollärarnas resonemang gav uttryck för att blyga barn har ett större behov av stöd, och 

framförallt i de situationer där förskollärarna ansåg att barnet behövde utmanas. Dessa 

situationer ansågs genomsyras av trygghet och i syfte att utöka denna trygghet till samtliga 

sociala sammanhang, utmanades barnen. Ur ett perspektiv kan detta visa på förskollärarens vilja 

att möta barnet individuella behov och möjligheten till utveckling, vilket vilar på både 

förskolans läroplan (Skolverket, 2018) och Skollagen (SFS 2010:800). Ur ett annat perspektiv 

går det att urskilja en asymmetrisk maktrelation där förskollärarnas beslut gällande aktiviteter 

anses ha ett högre värde än individens vilja. Dahlberg et al., (2014) beskriver maktrelationerna 

som ständigt närvarande i den pedagogiska praktiken, vilka styr handlandet och tänkandet. 

Maktrelationen blir genom förskollärarnas resonemang tydlig i hur de talar om den egna rollen 

i det blyga barnets utveckling. Konstruktionen av behövande barn tyder på att barnet behöver 

en vuxen som utmanar, agerar draghjälp och hittar de rätta ingångarna, för att utveckling ska 

kunna ske.      

  

Tysta barn  

 

Förskollärarnas resonemang om tysta barn visade på en bild av tystnad som självvald eller en 

form av kontrollbehov, något som upplevdes vara problematiskt på grund av bristen i det talade 

språket. Denna, av barnet, självvalda tystnad som förskollärarna gav uttryck för, kan även 

urskiljas i Coplan och Moritz Rudasills (2015) beskrivning av blyga barn, men de talar snarare 

om en vägran till tal. Ur förskollärarnas uppfattning om de tysta barnen framkom det att dessa 

barn kommunicerade genom ett tydligt kroppsspråk, vilket användes vid kontakten med 

barngrupp och pedagoger. En möjlig uppfattning av att det tysta barnet utvecklat ett tydligt 

kroppsspråk kan innebära att de utvecklat strategier för att hantera sociala situationer. Detta 

möjliggör, enligt Coplan och Moritz Rudasill, för det sociala samspelet, vilket de menar är en 

viktig källa för lärande, kunskap och utveckling.   

 

Ytterligare en framträdande bild i förskollärarnas resonemang av tysta barn är barnets beteende 

som icke-kontaktsökande i förhållande till pedagogerna. Flera faktorer sägs spela in såsom 

trygghet och storlek på barngrupp. Dessa faktorer kan, enligt förskollärarna, många gånger vara 

avgörande för om barnet pratar eller inte. Förskollärarna beskrev detta icke-kontaktsökandet i 

förhållande till att det tysta barnet till stor del leker för sig själv. Detta undvikandebeteende kan 

ses i Coplan och Moritz Rudasills (2015) beskrivning av introversion, i vilken de framhåller 

barnets behov av att vara för sig själv för att samla energi. I relation till blyghet, menar Coplan 

och Moritz Rudasill, att introversion inte innefattar oro och rädsla i sociala sammanhang på 

samma sätt som blyghet gör. Barnen, som av förskollärarna upplevs vara tysta och lugna, anses 

även vara räddningen i dagens stora barngrupper. Såväl Coplan och Arbeu (2008) som Coplan 

et. al, (2015) menar att olika beteende framkallar olika känslor och bemötande hos 

förskolläraren. Coplan et al., påstår vidare att socialt undvikande beteende hos barn orsakar 

färre negativa tankar och emotionella reaktioner än aggressiva barn. Detta kan även innebära 
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att socialt undvikandebeteende inte lyfts fram som ett problem i samma omfattning som 

aggression, och anses därför inte lika problematiskt i förskolans kontext.   

Busiga barn 

I tidigare beskrivningar av blyga barn har förskollärarna gett uttryck för att barnen innehar en 

viss prestationsångest, vilket medför att de inte vågar delta i sociala sammanhang. När de 

senare talar om busiga barn framkom en beskrivning av barnets dragningskraft gentemot de 

aktiviteter som anses sakna prestation och regelverk. Denna avsaknad av krav på prestation 

ansågs av förskollärarna medföra att barnens blyghet “lossnar”, vilket i sig kan innebära en 

bild av att blyghet är något som anses vara situationsbundet. Genom dessa antaganden går det 

att urskilja ett avståndstagande av det som Coplan och Moritz Rudasill (2015) beskriver som 

blyghet som en del av personligheten. I förskollärarnas resonemang går det att tyda en bild av 

blyghet som en social konstruktion, vilket i enlighet med Burr (1995) skapas i interaktion med 

andra. Utifrån detta synsätt ses inte barns busighet som något uppseendeväckande, utan 

snarare en upptäckt av nya sidor av identiteten.   

8.4 Implikationer för yrkesuppdraget  

8.4.1 En enhetlig beskrivning av begreppet blyghet existerar inte 

Under forskningsprocessen har variationen i förståelsen av begreppet blyghet varit 

framträdande. Studien har inte kunnat redovisa ett entydigt sätt att resonera om barns blyghet, 

och detta medför att blyga barn, enligt studien, inte kan ses som en homogen grupp. Studien 

ifrågasätter därmed blyghet som en konstant del av individen. Sett ur 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är det, enligt Burr (1995), riskabelt att benämna barn 

som blyga, eftersom det medför förväntningar på hur barnet ska handla och agera. Detta innebär 

att det finns en föreställning, en mall, som sammankopplar blyghet med ett specifikt 

beteende. Hur pedagoger förhåller sig till och talar om barn återspeglas i barngruppen, vilket 

ger följder för klimatet i förskolan. Detta klimat kan medföra att förväntningarna på det blyga 

barnet minskar, något som kan visa sig genom att tilltron till barnets kompetens och förmåga 

försvagas. Barn spenderar mycket tid på förskolan, vilket innebär att förskolläraren tilldelas 

en betydande roll i barnets tro på sig själv och sin förmåga. Etiketten som blyg riskerar att följa 

med upp i vuxenlivet och påverka hur en individ ser på sig själv och sin förmåga. I egenskap 

av förskollärare har vi ett stort ansvar att kritiskt granska oss själv och verksamheten, vilket 

förtydligas i förskolans läroplan (Skolverket, 2018) där förskolläraren har tillskrivits ett utökat 

ansvar. 

8.4.2 Konsekvensen av att tilldela barn etiketter 

Uppdraget som förskollärare inrymmer en tydlighet om de förväntningar och krav som 

innefattas av professionen. Medvetenheten i uppdraget innefattas av att ha en kompetens i att 

kunna bedöma barnets bästa, vilket ska ske i samspel med barnet. Inom denna typ 

av bedömning inryms däremot inte uttalanden om diagnoser hos barn, vilka kan anses vila på 
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egenskaper. Försiktighet bör vidtas i dessa bedömningar för att inte bidra med att etiketter 

planteras i barnets identitet. Resultatet av studien ger en indikation på risken med att uttala sig 

om diagnoser, exempelvis social fobi, utan belägg, då detta kan resultera i konsekvenser för 

barns sociala samspel med andra. Detta grundas i de medföljande förväntningar och 

antaganden i uttalandet om diagnosen social fobi. Genom att uttala sig om social fobi, dras 

vissa antaganden om att barnet agerar likvärdigt i alla situationer. Förväntningarna kan i sin 

tur medföra ett förgivettagande av att barnet inte vill delta i sociala aktiviteter, och därmed inte 

utmanas i sin sociala kompetens. Studiens resultat har påvisat vikten av att se blyga barn som 

individer, och inte på blyga barn som en homogen grupp. 

8.4.3 Förslag på vidare forskning 

Flertalet av de medverkande förskollärarna i studien gav uttryck för att själva ha varit blyga 

som barn. Det hade varit intressant att forska om hur förskollärares egen bakgrund och 

personlighet inverkar på hur de konstruerar blyga barn i förskolans kontext. 
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                                                                                                   Bilaga 1 

 
Hej!  

  

Tack för att ni vill delta i vår studie om blyga barn. Nedan följer information gällande vårt 

tillvägagångssätt och syfte med denna studie.   

 

Vårt syfte för denna studie handlar om förskollärares resonemang om blyga barn och detta syfte 

ska undersökas med stöd av fokusgruppsdiskussion i vilken ni kommer att medverka. Detta 

innebär att ni kommer att föra en diskussion där vi är intresserade av era erfarenheter, 

upplevelser och berättelser. Alla upplevelser är lika viktiga och det finns inga riktiga eller 

felaktiga svar. Vår roll som moderatorer innebär att vi presenterar olika begrepp eller 

samtalsämnen, som ni sedan får föra en diskussion om. Fokusgruppsdiskussionen förväntas ta 

mellan en och halv timme till två timmar. Diskussionen kommer att registreras via 

ljudinspelning. Denna ljudinspelning kommer att raderas när uppsatsen är färdig.  

 

Under insamlingen av materialet tar vi de etiska ställningstaganden i beaktning som presenteras 

av Vetenskapsrådet:  

 

• Det är frivilligt att medverka i studien, och ni får när som helst avbryta medverkan om 

så önskas.   

• Det insamlade materialet kommer att förvaras i skydd mot obehöriga. Vid presentation 

av materialet sker en anonymisering så att inga uppgifter kan kopplas tillbaka till de 

medverkande. Eran identitet skyddas.   

• Ljudinspelningen kommer endast avlyssnas av oss.  

  

Vi ser fram emot att träffa er!  

 

Med vänliga hälsningar,   

 

Emma & Anja  

  

 
 

  



 

                                                                                                                                           

Bilaga 2 

Introduktionsguide  

 

• Information 
Forskningsprojektet handlar om blyga barn i förskolan. Fokusgruppsdiskussionen ska bidra 

till att ni får diskutera era erfarenheter av blyga barn i förskolan.  

Fokusgruppsdiskussionen kommer att pågå mellan en och en halv till två timmar, och 

kommer att spelas in via ljudinspelning. Inga andra än vi två kommer att lyssna på 

inspelningen eller se utskriften av denna, och ljudinspelningen kommer att raderas när 

uppsatsen är färdig. Ni får när som helst avbryta er medverkan om så önskas.  

 

• Presentationsrunda  
Alla i gruppen får presentera sig.  

 

• Vad som kommer att hända idag  
Intervjun kommer att vara annorlunda och kommer inte bestå av att vi ställer frågor hela 

tiden som ni ska svara på. Fokusgruppsdiskussionen består av att ni diskuterar och pratar 

med varandra om ämnet. Vi vill genom denna höra era erfarenheter och upplevelser.    

Vi kommer att visa olika kort med begrepp som ni ska få diskutera, och fastnar ni i 

diskussionen och känner att ni inte kommer vidare så kanske någon i gruppen kan föra 

resonemangen framåt. I övriga fall griper vi in. Vårt önskemål är att samtalet ska bli så 

naturligt som möjligt, där alla uppfattningar och upplevelser är lika okej att framföra, och 

alla upplevelser är lika viktiga. Det finns inga rätt eller fel. Vi är inte experter i ämnet, utan 

ni bidrar till att öka kunskapen om blyga barn genom studien.  

  

 

 

 

  



 

Bilaga 3 

Samtycke till deltagande  

 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i studien om blyga barn  

Läs igenom noga och ge sedan ditt samtycke via din namnteckning.  

  

o Jag har tagit del av studiens syfte.  

 

o Jag är medveten om frivilligheten i deltagandet samt möjligheten till att avsluta när som 

helst.   

 

o Jag har tagit del av informationen gällande konfidentialiteten av mina personuppgifter.   

 

o Jag har tagit del av informationen om att inga obehöriga kommer ha tillgång till 

ljudupptagningen.   
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...................................................      ..............................................................  

Namnteckning                                    Namnförtydligande



 

 


