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 Abstrakt 
Studiens syfte har varit att försöka beskriva hur pedagoger uppfattar blyga 

barn och hur pedagoger ute i pedagogisk verksamhet förhåller sig till de barn 

som är blyga. Detta har studerats genom att undersöka pedagogernas 

uppfattning av deras egna förhållningssätt samt hur de uppfattar blyga barn. 

För att undersöka hur pedagogerna uppfattar detta så har forskningsansatsen 

varit fenomenografisk och intervjuer har genomförts med sex pedagoger med 

olika pedagogiska utbildningar samt varierande yrkeslivserfarenhet. Resultatet 

i sin tur visar på variationer av uppfattningar av fenomenet blyga barn samt 

sitt eget pedagogiska förhållningssätt. De kategorier som analyserats fram 

angående hur pedagoger uppfattar blyga barn är följande; Brist på 

initiativförmåga, observerande, tystlåtna, olika sorters blyghet samt pojkar och 

flickors blyghet. Sedan de kategorier som beskriver de intervjuades 

uppfattning av deras eget förhållningsätt är följande; Bemötande, 

gruppstorlek, blyga barn vill och kan, stötta inte tvinga. Uppfattningarna visar 

att de intervjuade är överens om att blyghet grundar sig i någon form av rädsla 

och att blyga barn bör utmanas i sin blyghet för att komma över den helt eller 

delvis. Denna studie riktar sig åt alla som är intresserade av att förstå hur 

blyga barn kan uppfattas och hur blyghet kan te sig i olika situationer. 

Förhoppningsvis bidrar denna studie med mer förståelse för fenomenet.   

 

Nyckelord: Blyga barn, Förhållningssätt, Pedagogisk verksamhet, Rädsla  
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 Inledning  
Utåtriktad, blyg, pratglad, rolig, social, observant, alla är de personlighetsdrag 

som vi kan bära på. I skrivande stund uppfattar vi samhället på sådant vis att 

det finns något positivt i att visa sina framfötter, att kunna argumentera 

verbalt i sociala sammanhang samtidigt som vi ska vara ödmjuk. Gren-Landell 

(2010) menar att blyga barn är tystlåtna och tillbakadragna, raka motsatsen till 

de personlighetsdrag som samhället uppmuntrar. Att ett barns aggressiva 

beteende i en barngrupp kan vara ett problem i längden, både för barnet självt 

och för individer i dess omgivning har forskning länge visat (Wilson, Beverly J. 

; Petaja, Holly ; Mancil, Larissa, 2011). Men ett barn som inte hörs eller syns, 

som håller sig lite för sig själv och aldrig ställer till med några scener, hur 

förhåller man sig till de barnen? Där är forskningen begränsad. Det är vårt 

syfte med denna studie är bland annat att få reda på hur pedagoger förhåller 

sig till blyga barn. Läroplanen säger bland annat att förskollärare, arbetslag 

och verksamhet ska främja barns kommunikativa, sociala utveckling samt 

uppmuntra initiativtagande, Lpfö 98 (Reviderad 2010).  Vad ska man då ha för 

förhållningssätt till de blyga barnen som möjligtvis drar sig undan och inte vill 

vara med? Anders Lindqvist (föreläsning, 26 mars 2013), pratade om barn som 

utmanar. Föreläsaren pratade mycket om barn i gråzonen. Han berättade att 

för att man ska kunna se de tysta barnen så måste man också lära känna de. 

Vilket är en av anledningarna till att vi gör denna studie på grund av att vi inte 

har varit blyga under vår skolgång och våra erfarenheter är därför begränsade. 

Samtidigt börjar forskare sätta mer fokus på detta område med blyga barn och 

hur fenomenet ter sig i olika skolsammanhang. Vilket borde betyda att 

kunskapen inom området bör utvecklas. Förhoppningsvis är vi med och bidrar 

till att skapa lite mer förståelse för hur blyghet kan uppfattas. Under 80-talet så 

visade Robin (1982) på att lärarna uppmuntrade det blyga beteendet i 

klassrummet för det underlättade ordningen i klassrummet.  Arbeau & Coplan 

(2008) visade i sin intervjustudie att pedagogers tankar och erfarenheter kring 

blyga barn överensstämde med de tankar och erfarenheter de hade kring 

motsatt beteende, alltså aggressivt beteende. Pedagogernas uppfattning av 

blyga barn var att de löpte i stort sett likadan risk för sociala problem i 

framtiden som de barn som visade på ett aggressivt beteende.   

 

I dagstidningar diskuteras detta med blyga barn, rubriker som ”Det blyga 

barnet har ofta stenkoll”(SvD Nyheter 2009), ”Skuldbelägg inte de blyga barnen” 

(Aftonbladet 2013). När vi läste dessa artiklar så bidrog det till tankar om att 

det är lätt att blanda ihop begrepp som social och utåtriktad. Bara för att barn 

inte hörs och syns mest behöver inte betyda att barnen är mindre sociala. 

Artiklarna sätter ner foten och menar på att det inte ska finnas en enda 

människotyp som ska räknas utan att detta tankefel måste bort.   
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I en tidningsartikel från Aftonbladet 8 augusti (2013)  ”Varför skapar vi problem 

där det inte finns några?” Skriver Åsa Erlandson att inte pusha de blyga barnen 

till att göra något som de inte vill eller med andra ord tvinga de att vara lite 

modigare. Utan istället vara stöttande och uppmuntrande, detta får skribenten 

stöd av forskarna Arbeau & Coplan (2008) som bedrivit en studie där de 

arbetat aktivt för att öka medvetenheten hos bland annat föräldrar, 

vårdpersonal samt lärare hur man kan bemöta blyga barn och en av de 

punkter som de tar upp är bland annat att som vuxen agera stöttande istället 

för påtryckande. Det är bra att veta att det är normalt att vara blyg och det är 

långt ifrån alla som överhuvudtaget tycker att det är något problem med deras 

blyghet menar Hakvoort & Friberg (2011) snarare tvärtom att de är nöjda med 

sin situation, men detta betyder inte att man ska förbise dessa individer för att 

de möjligtvis kräver mindre uppmärksamhet, snarare tvärtom.  
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 Bakgrund 
 

Till att börja med behövs det någon form av förklaring vad som anses som 

blyghet vilket kommer försöka förklaras här nedan. Enligt Gren-Landell (2010) 

som skriver för socialstyrelsen så förklaras blyghet som ett temperament (en” 

beteendemässig hämning”), ett sorts medfött personlighetsdrag som innebär 

att barnet är tystlåtet och tillbakadraget. Detta temperament visar sig ofta när 

barnet kommer i kontakt med obekanta människor. Hur denna blyghet 

gestaltar sig är olika från person till person och uppkommer i olika situationer 

beroende på individen. Vissa barn kan vara blyga och avstå från att delta i en 

del aktiviteter som de tycker om, men kan delta i andra sociala situationer utan 

att vara blyga. Gren-Landell berättar att i västvärlden ser sig 4 av 10 blyga men 

även här kan denna blyghet variera efter situationer och individ. Enligt Svirsky 

& Thulin (2011) finner sig ett nyfött barn sig till rätta i famnen på en vuxen, 

oavsett vem det är som håller i det. Trots att barnet kan skilja på olika personer 

så spelar det ingen större roll vem det är som håller i det eller lyfter upp det. 

Ett nytt stadie infinner sig sedan då främlingar ses som skrämmande och bör 

hålla sig på avstånd, endast kända personer för barnet har tillåtelse att lyfta 

upp barnet och trösta det. Rädslan för främlingar brukar eftersom avta då en 

medvetenhet hos barnet uppstår om skillnad på nära människor och 

främlingar. Enligt författarna är dessa helt normala faser hos små barn och 

dessa faser är av en övergående natur. Svirsky & Thulin menar även att det 

ärftliga sambandet är svårt att klarlägga eftersom föräldrar som själva har 

sociala fobier, bland annat blyghet, kan förmedla budskapet till sina barn att 

vissa sociala situationer kan utgöra ett potentiellt hot. Författarna ställer frågan 

om det är genetiskt eller miljöpåverkat eller både och? När blyghet blir till 

rädsla och när den påverkar en så mycket att det är ett stort hinder då pratar 

man om social fobi. De nämner att det i vetenskapliga studier kan ses ett 

samband mellan att de individer som lider av sociala fobier oftare har föräldrar 

och syskon som även de har sociala fobier, än hos de som inte har det. 

Pedagogers uppfattningar av blyga barn i tidigare studier 

Forskarna Arbeau & Coplan (2008) har gjort en intervjustudie om hur 

förskollärare uppfattar blyga barn. Resultatet i deras studie visade att 

pedagogerna likställer blyghet hos barn med aggressivt beteende hos barn, 

med andra ord är risken i stort sett lika stor att barnen kan få framtida sociala 

problem. Dessa sociala problem kan enligt studien vara ensamhet, svårigheter 

med kamrater samt utanförskap. I samma studie menar pedagogerna att de 

antagligen skulle agera direkt när ett barn uppvisar blyghet och att agera 

direkt menade pedagogerna att de använde sig av socioemotionellt stödjande 

strategier. Detta kunde innebära att pedagogerna uppmuntrade barnen till att 

leka med andra, istället för att tvinga de blyga barnen att delta i lekar som de 

inte känner sig redo för. De menar vidare att det kan vara lättare att sätta 
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fingret på hur blyghet ter sig i jämförelse med andra tillsynes sociala hinder 

där aggression är ett undantag.  Hur man uppfattat och upplevt blyga och 

tysta barn har genom åren sett lite olika ut, under 80-talet menade Robin (1982) 

att lärare uppmuntrade det blyga beteendet för att det visade sig underlätta att 

hålla ordning i klassrummet. Coplan, Hughes, Bosacki & Rose-Krasnor (2011) 

skriver i sin artikel om att lärare nu i större utsträckning ser tysthet/blyghet 

som ett problem i förskolan/skolan, lärare tenderar även att oftare söka 

information om tysta/blyga barn än om utåtagerande barn. De menar att detta 

kan vara ett mönster som beror på att lärare fortfarande kan känna sig osäkrare 

i hur de ska arbeta när de ska möta tysta/blyga barn i jämförelse med 

utåtagerande barn. De beskriver att lärarna därför blir mer angelägna om att 

hitta råd och konsultera om hjälp i utomstående resurser. Författarna till 

artikeln menar att lärarnas ökade intresse för blyga/tysta barn gör att 

framtiden ser ljusare ut för dessa barn.  

 

I flertalet observationsstudier (Evans, 2001; Keogh, 2003; Rudasill & Rimm-

Kaufman, 2009), har resultat visat att blyga barn lätt kan bli osynliga för lärare 

i klassrummet på grund av att de varken syns eller hörs. De mer ”stökiga” 

barnen tar mer plats och kräver också mer tid från lärarna vilket forskarna 

menar kan vara en anledning till att de blyga barnen blir osynliga. Detta 

bekräftas av Coplan, Hughes, Bosacki & Rose-Krasnor (2011) i deras forskning 

som visar att tysta och blyga barn har en tendens att bli ouppmärksammade av 

lärare och att tysta/blyga barn sällan stör ordningen i klassrummet i motsats 

till sina stökigare klasskamrater. Denna studie visar dock att det Robin (1982) 

fann på 80-talet delvis lever kvar, att lärare kan tillochmed uppmuntra dessa 

tysta/blyga barn att förbli tysta för att hålla det lugnare i klassrummet. De 

menar dock att flertalet nya studier om blyga/tysta barn visar att det blir 

vanligare att lärare ger mer och mer uppmärksamhet till dessa individer. Både 

lågstadielärare och förskollärare har i studierna uttalat sig om att de oftare 

rapporterar vidare de tysta/blyga barnens beteende till barnens föräldrar och 

även till förskolechefer och rektorer.  

 

Coplan, Hughes, Bosacki och Rose-Krasnor (2011) tar upp sin forskning som 

indikerar på att blyga/tysta barn talar i mindre utsträckning i klassrummet än 

jämnåriga barn, både när det gäller till andra elever och till lärare. I yngre 

åldrar menar de att blyghet främst visar sig i form av rädsla och tveksamhet 

när de träffar nya människor och befinner sig i nya situationer. När barnen blir 

lite äldre uppträder blyghet/tystnad ofta i form av skamsenhet och nervositet i 

situationer då barnen känner sig utvärderade. Vidare kan barnen utveckla 

negativa känslor i form av nervositet i samband med att de ska tala i 

klassrummet till så hög grad att det leder till att de får svårt att koncentrera sig 

på skolarbetet. Detta i sin tur kan leda till att barnen kan få problem att nå upp 

till goda resultat i skolan. Gren-Landell (2010) menar i sin tur att blyghet inte 

ska ses som ett problem men det är bra att man känner till att det finns. Vidare 

menar författaren att det kan både vara svårt och frustrerande att möta barn 

som är väldigt rädd för nya situationer. Vilket kan leda till att man driver dessa 

barn för hårt fram i nya situationer eller så undviker man dessa barn helt och 
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hållet. Kinge (2000) berättar att barn som kämpar med emotionella och sociala 

problem oavsett och de är blyga eller utåtagerande så har de i allra flesta fall 

väldiga problem med sin kommunikation med andra människor, oavsett om 

de är barn eller vuxna.   

Verbalt deltagande 

Enligt Arbeau & Coplan (2008) kan man som pedagog stötta dessa blyga barn 

genom att prata med dem. Forskarna benämner det som verbalt deltagande 

och de menar vidare att det finns två olika tillvägagångssätt som de använt sig 

av i sin forskningsstudie som de kallar för hög kontroll och låg kontroll av 

verbalt deltagande. De började med att observera hur pedagogerna bemötte 

dessa barn i en normal interaktion. Efter att denna observation gjorts så blev 

pedagogerna tillsagda av forskarna att ofta ställa frågor till barnen där barnen 

kan ge direkta svar.  Det forskarna då har uppmuntrat pedagogerna att fråga 

om har handlat om sådant barnen är bekväma vid till exempel hur gammal de 

är, vad mamma och pappa heter och så vidare. Denna del i studien benämner 

de som att pedagogerna har hög kontroll på vad som sker i samtalet. Det andra 

tillvägagångssättet kallas för låg kontroll i verbalt deltagande och här vill 

forskarna komma åt ett mer upprätthållande samtal. De utbildade 

pedagogerna till att använda mer indirekta personliga kommentarer som 

hmmm, kanske det, och så vidare. Resultatet visade att de barn som fanns med 

i kontrollgruppen som använde sig av låg kontroll pratade mer spontant, 

använde mer ord och tog större svängar i sitt berättande än vad de barn som 

var med i gruppen där pedagogerna hade hög kontroll på samtalet. Att 

uppmuntra barnen att prata och berätta är inte dessa forskare ensamma om att 

antyda. Evans (2001) antyder att pedagoger borde uppmuntra barnen att spela 

spel där barnen är skyldiga till att verbalt agera. Evans menar att detta skulle 

underlätta för de blyga barnen att ta sin plats då det är turordning i spel vilket 

betyder att de blyga barnen inte kan bli överröstad av någon som pratar mer 

och tar mer plats. En viktig aspekt som Evans poängterar i sin forskning är att 

vuxna runt om de blyga barnen får inte glömma bort att berömma dessa barn 

som till vilket annat barn som helst. Däremot behöver den vuxna inte verbalt 

uttrycka sitt beröm som till exempel: vad duktig du är på att prata och vad bra 

att du pratar i grupp! utan när barnet pratar ge de en blick, ett leende. Vuxna 

har ett helt kroppspråk att använda sig av för att visa hur glada vi är att just 

detta barn pratar. Evans berättar vidare att det kan vara en idé att berömma 

barnet verbalt då inte hela klassen hör. Detta kan skrämma de blyga barnen 

enligt författarens mening. 

Relationer i pedagogisk verksamhet 

Juul & Jensen (2010) menar att när man pratar om begreppen interaktion och 

relation så skiljer man på dessa två begrepp i fackspråk. Författaren berättar att 

relation betyder att människor oftast delar något personligt betydelsefullt och 

att en relation kan vara långvarig och att interaktion handlar om korta, 

opersonliga möten. I pedagogisk verksamhet så är det fullt möjligt att utveckla 

en relation till barnen och ansvaret i samspelet mellan vuxna och barn ligger 

då hos den vuxne. Detta menar författaren på handlar om att i pedagogisk 
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verksamhet så är det den vuxne som representerar mer makt än barnet vilket i 

sin tur betyder att den vuxne bär ansvaret för både samspelets kvalitet men 

också dess konsekvenser. Lägger vuxna istället ansvaret hos barnen att bygga 

relationen så menar författaren att resultatet blir dåligt i form av trivsel samt 

sämre relationskvalitet för barnen. Författarna poängterar att det är vuxnas 

plikt att ta detta professionella ansvar och inte hålla sig på defensiven i 

relationsskapande med barn. Enligt författarna så visar all deras erfarenhet att 

de barn som är tillsammans med vuxna som är villiga att ta sig an ledarskap i 

relationsskapandet, utvecklas optimalt. Vidare beskriver författarna att “det är 

stor skillnad på att känna sig osäker och på att veta att man är osäker”(Juul & 

Jensen, 2010, s. 93).  Med detta menar författarna att barn kanske inte vet om 

de är osäkra eller känner sig osäkra vilket betyder att vuxna inom pedagogisk 

verksamhet också måste visa detta i relationsskapande och interaktioner. Att 

man som vuxen kan förhålla sig till sin osäkerhet genom att berätta att man till 

exempel känner sig osäker på vilket sorts löv man har hittat i skogen under 

promenaden men vi kan ta med lövet tillbaka och sedan leta reda på vad det är 

för löv i den stora trädboken. För genom detta förhållningssätt till sin egen 

osäkerhet så ser barnen att de vuxna är inte bara lika som de själva utan de vet 

också vad de ska göra åt osäkerheten. Detta medför enligt författarna att 

barnen blir lugnare och tillitsfulla. 

 

Skyddsfaktorer & riskfaktorer för blyga barn 

Arbeau & Coplan (2010) visar i sin studie att i relationer mellan barn och 

pedagoger finns två tillsynes tydliga relations-strategier. Den första är nära-

relation vilket innebär att barnet och pedagogen skapar en relation som bygger 

på tillit och barnet känner trygghet i verksamheten på grund av denna relation 

som byggts upp. När barnet känner sig trygg i verksamhetens miljö så kan de 

även börja utforska sin närmiljö enligt Erixon, Lindgren & Torro (2007) de 

beskriver vidare att tryggheten måste finnas där för att barnet ska bli 

självständig och kunna röra sig fritt i verksamhetens lokaler. Den andra 

relations-strategin som Arbeau & Coplan (2010) tar upp är beroende-relation 

som kan beskrivas som att barnet inte kan hantera situationer som till exempel 

en påklädning om inte den pedagog som barnet tytt sig till finns till hands. 

Barnet fungerar helt enkelt inte utan den pedagogen i närheten vilket kan bli 

väldigt besvärligt för verksamheten och arbetslaget och inte minst för det lilla 

barnet.  

 

Det finns andra viktiga skyddsfaktorer än att ha en nära-relation till en 

pedagog, till exempel är det viktigt för barnet att ha en bra relation till ett 

annat barn, det menar författarna ha en positiv inverkan på det blyga barnet. 

Som motsats kan en riskfaktor vara att om barnet har dåliga relationer till 

andra barn kan det leda till ängslan, dåligt humör och rädsla (Arbeau & 

Coplan, 2008). Viktiga skyddsfaktorer för blyga barn, som för många kan vara 

självklara delar i sin vardag är bland annat att ha kamrater, att man utvecklar 

sitt språk och har en positiv relation med de vuxna runt om sig. Samtidigt 

finns andra riskfaktorer för blyga barn som presenteras bland annat, ångest, 
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ensamhet, sämre copingstrategier, lägre självkänsla, orolighet. Forskarna 

nämner även i artikeln att föräldrarnas överbeskyddande av barnet kan vara 

förödande och kan leda till att barnet blir hämmat i nya situationer.  Hakvoort 

& Friberg (2011) berättar att omgivningen har en stor del i att man förblir blyg 

och tyst eftersom ryktet man får av omgivningen i unga år lever kvar när man 

sen börjar skolan. Ryktet man sedan får i skolan följer med längre upp i ålder. 

Författarna menar att det kan vara svårt för en sådan elev/barn att bryta sig ur 

mönstret och visa en annan sida av sig själv. Ett exempel som författarna 

beskriver i boken är om en elev som hamnade i kategorin ”de tysta” i sin klass 

under hela grundskolan. Först när hen kom in på gymnasiet och hen insåg att 

ingen utav de tidigare klasskamraterna skulle gå samma linje kunde hen 

lämna sin roll som “den tysta” och byta identitet. Det var inte blygheten som 

var det största problemet utan hur omgivningen hade kategoriserat hen. Att 

ryktet som barnen får från lärare och kamrater och att dessa rykten kan följa 

med barnen en längre tid får författarna stöd av från tidigare forskning som 

visar att dessa rykten kan påverka barnen/elevernas sociala samt akademiska 

utveckling enligt Ladd & Price (1987). 
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 Syfte och metod 
 

Under denna rubrik kommer vi presentera vårt syfte samt de frågeställningar 

som varit grunden för vår studie. Sedan kommer vår arbetsgång presenteras 

och hur vi tog oss an intervjuerna och sedan analyserade empirin för att du 

som läsare ska få en inblick i vårt arbetssätt. Det hela avslutas med en 

metoddiskussion. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att synliggöra variationer och likheter i hur pedagoger 

uppfattar fenomenet blyga barn och beskriva detta. Förhoppningsvis bidrar 

studien till att öka förståelsen av fenomenet hos de människor som är 

intresserade av ämnet.   

 

De huvudsakliga frågeställningar vi i studien vill få svar på är: 

 

  Hur uppfattar pedagogerna blyga barn i verksamheten?  

 

  Hur uppfattar pedagogerna sitt eget förhållningssätt till de blyga 

barnen i verksamheten? 
 

Metod 

Forskningsansats 

Den forskningsansats vi valt att använda oss av är fenomenografi. Larsson 

(1986) beskriver fenomenografin som en kvalitativ forskningsmetod där målet 

är att ta reda på människors sätt att uppfatta sin omvärld. Fenomenografi är 

således en empirisk forskningsansats där en analys sker av hur människor 

uppfattar omvärlden. Larsson beskriver vidare att fenomenografi ses som ett 

andra ordningens perspektiv som handlar om hur någon upplever något. Att 

det är ett andra ordningens perspektiv betyder att det inte handlar om 

huruvida något är sant eller falskt, utan i vårt fall handlar det endast om hur 

pedagogerna uppfattar fenomenet blyga barn. Larsson tar upp ett drastiskt 

exempel om en paranoid person som upplever sina kamrater som deltagare i 

en konspiration för att förgöra honom. Detta är ur ett andra ordningens 

perspektiv en sann beskrivning eftersom det handlar om hur han uppfattar 

det, samtidigt som det är falskt ur ett första ordningens perspektiv på grund av 

att kamraterna inte är ute efter att förgöra honom. Detta innebär att vi kommer 

beskriva hur fenomenet blyga barn framstår för de olika pedagogerna vi 

intervjuat och inte vad blyghet egentligen är. Särdragen för fenomenografin är 

enligt Larsson att kategorisera och gestalta de kvalitativt skilda variationer och 

likheter som går att finna i ett studerat fenomen. Den fenomenografiska 
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ansatsen passar vår studie eftersom vårt syfte med undersökningen är att som 

ovan nämnts att synliggöra variationer och likheter i hur pedagogerna 

uppfattar fenomenet blyga barn och hur pedagogerna uppfattar sitt eget 

förhållningssätt till blyga barn. 

Intervju 

Metoden som vi använde för att samla in det empiriska materialet var 

intervjuer. Enligt Björkdahl Ordell & Dimenäs (2007) är intervjuer basen för det 

empiriska insamlandet inom fenomenografin eftersom syftet är att få förståelse 

i hur människor föreställer sig sin omvärld. Till hjälp när vi skulle formulera 

våra intervjufrågor har vi använt oss av Larssons (1986) beskrivning av sitt 

tillvägagångsätt vid konstruktionen av sina intervjufrågor, han använder sig 

av en relativt löst konstruerad intervjuplan. Han använder sig av noggrant 

formulerade ingångsfrågor, frågor som har som avsikt att leda in på ett nytt 

fenomen och upprepas på samma sätt till alla intervjuobjekt. Med detta 

arbetssätt har han som mål att få till ett fördjupande samtal där han som 

intervjuare får en så god uppfattning av intervjuobjektets uppfattningar av 

fenomenet som möjligt. Larsson menar att när man ställer en fråga till en 

intervjuperson så är det inte säkert att intervjuaren får svar på det den avsett 

att få svar på, detta eftersom intervjupersonen lägger in en egen tolkning i 

frågan. Han menar att den egentliga frågan inte kan konstrueras förrän 

intervjuaren har fått svar på sin ursprungsfråga, inte förrän den har fått det 

kan intervjuaren formulera om frågan så att han eller hon får svar på det som 

avsetts att få svar på.  

Urval 

Under diskussionen om vilken målgrupp som skulle beröras så var vi rörande 

överens om att vi behövde spridning när det gällde yrkeslivserfarenhet samt 

utbildning för att få ett så brett spektra som möjligt. Larsson (1986) beskriver 

valet av intervjupersoner som viktigt. Om man låter urvalet ske slumpmässigt 

riskerar man att få tag i informanter som har en väldigt likartad syn på 

fenomenet. Vi har därför försökt få spridning på informanterna utifrån 

arbetslivserfarenhet inom det pedagogiska yrket samt utifrån vilken 

utbildning informanterna har. Den målgrupp vi valt att intervjua är därmed 

utbildade förskollärare/lärare samt barnskötare med varierande 

arbetslivserfarenhet. Urvalet av informanter har skett i syfte att få ett brett 

spektra till vår studie. Larsson skriver att djupet i analysen och möjligheten att 

få så många uppfattningar som möjligt av fenomenet som två 

avvägningsaspekter i val av antalet informanter. Vi har utifrån den tidsrymd 

som studien kommer utföras under valt att utföra intervjun med 6 

intervjupersoner. Antalet informanter ser vi som rimligt i förhållande till 

tidsaspekten för studien. När vi gjort urvalet har vi även valt att finna 

informanter från två olika kommuner, detta är delvis för att underlätta för oss 

författare som bor i två olika kommuner och lättare har kunnat bestämma 

träffar. Vi har även försökt undvika risken att få liknande svar genom att välja 

att inte utföra någon av intervjuerna på samma förskola.  
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Här följer en kort presentation av de pedagoger som intervjuats, namnen är 

fingerade. 

 

 Katarina - Kvinnlig pedagog. Arbetade år: 32 Utbildning: Förskollärare 

 

 Kristina - Kvinnlig pedagog. Arbetade år: 17, Utbildning: Barnskötare/ 

Nyexaminerad förskollärare  

 

 Katja - Kvinnlig pedagog.  Arbetade år: 3, Utbildning: Barnskötare  

 

 Måns - Manlig pedagog.  Arbetade år: 17, Utbildning: Lärarutbildning  

 

 Morgan - Manlig pedagog. Arbetade år: 8, Utbildning: Lärarutbildning  

 

 Martin - Manlig pedagog. Arbetslivserfarenhet 32 år, Utbildning: 

Förskollärare  

Genomförande 

Vi bestämde att sex intervjuer skulle genomföras. Eftersom vi bor i två olika 

kommuner så skulle tre intervjuer genomföras i respektive kommun. Tyvärr 

har vi inte haft möjlighet att delta på varandras intervjuer av olika 

anledningar. Vi har själva tagit kontakt med pedagoger i respektive kommun. 

När vi tog första kontakten så berättade vi för pedagogerna att det var blyga 

barn vi ville prata om och att det var deras egna erfarenheter och 

uppfattningar av detta som var huvudpoängen. Vid första kontakten så 

förklarade att de var helt anonyma och fick avbryta samarbetet när de ville. 

Vid andra kontakten när intervjun skulle äga rum så påmindes pedagogerna 

om att de fick avbryta intervjun när de ville och att de är anonyma. Under 

intervjuerna som har ägt rum på pedagogernas arbetsplats så har våra 

mobiltelefoner agerat diktafon detta ger enligt Kvale (1997) möjligheten till 

intervjuaren att koncentrera sig på vad intervjupersonen säger, på ämnet och 

själva dynamiken i samtalet. Intervjuaren slipper koncentera sig på att till 

exempel skriva ned anteckningar samtidigt som hen ska föra ett bra 

intervjusamtal. Kvale (1997) poängterar även att när intervjun spelas in via 

diktafon eller bandspelare så sparas även det som sägs permanent och detta 

kan intervjuaren senare lyssna igenom gång på gång för att få en korrekt bild 

av vad som sägs. Innan intervjun så har pedagogen själv fått välja rum där det 

har passat att sitta i lugn och ro utan att bli störd av omgivningen. Efter varje 

intervju så har vi tackat ödmjukast för deras uppmärksamhet och bett de ringa 

eller maila om de efter intervjun kommit på något som de ville tillägga, dock 

har ingen hört av sig efter intervjuerna vilket vi tolkar som att de är nöjda med 

vad de sagt till oss. Efter intervjuerna har vi satt oss ner tillsammans och 

lyssnat igenom varje intervju och transkriberat detta för att få en översikt av 

materialet och för att lättare kunna analysera det. Under analyseringen så har 

vi fått fram ett antal kategorier som kommer att presenteras under resultat hur 

de olika pedagogerna uppfattar blyga barn och hur de uppfattar sitt eget 

förhållningssätt. Vår ambition var att intervjuerna skulle bestå av ett minst 30 
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minuter långt samtal där vi sökte svar på våra frågeställningar. Vi ville inte 

heller få för långa intervjuer då vi hade farhågan att för långa intervjuer skulle 

kräva allt för lång tid vid transkribering och analys. En av intervjuerna som vi 

höll blev lite kortare än vi hade avsikt att den skulle vara (26 minuter). Övriga 

intervjuer höll sig tidsmässigt mellan 30 minuter och 45 minuter i längd. 

Databearbetning 

Den empiri som insamlats har skrivits ut och intervjuerna har analyserats och 

jämförts med varandra. Vi har gjort en analys av det som sagts i intervjuerna 

och utifrån detta har vi skapat kategorier, dessa skilda kategorier användes 

sedan för att beskriva skillnaderna i hur fenomenet blyga barn framstod för de 

olika pedagogerna. Vid transkribering av intervjuerna har vi valt att formulera 

om vissa ord och meningsföljder från talspråk till skriftspråk för att lättare 

kunna tolka och förstå vad som sagts i intervjuerna. Som Kvale (1997) påpekar 

så är det viktigt att om det är flera olika personer som skriver ut intervjuerna 

att samtliga som skriver ut dem använder sig av samma förfaringssätt. Om 

inte förfaringssättet är lika i alla transkriberingar menar han att det kan bli 

svårt att göra språkliga jämförelser mellan intervjuerna. Kvale menar att 

transkriberingen blir grunden till analysarbetet eftersom det utskrivna är i en 

form som lämpar sig bättre för analys än talspråket på ljudinspelningarna. 

Som Larsson (1986) skriver att man bör, så började vi analysen med att skriva 

ut intervjuerna så att de gick att läsa på grund av att det inte går att lita på att 

vi kommer ihåg det som sagts i intervjuerna ordagrant. I nästa steg försökte vi 

jämföra det som sagts i de olika intervjuerna för att försöka hitta teman som 

var den stora början på analysen för att sedan gå vidare och försöka hitta 

kategorier utifrån de kvalitativa skillnader och likheter som vi fann i 

materialet. Ett tips från Larssons artikel som vi använde oss av var att när vi 

skrivit ut intervjuerna använde vi oss av understrykningspennor i olika färger 

där vi markerade liknande saker som sagts i de olika intervjuerna med samma 

färg. När detta gjorts klippte vi ut de olika citaten och samlade de som hörde 

ihop i högar för att på så sätt underlätta översikten av data. Där fann vi våra 

teman som sedan analyserades igen för att finna variationer till att skapa 

kategorier som ger en bild av vår analys. 
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Etiska överväganden 

Dimenäs (2007) presenterar de fyra huvudkraven för forskningsetiska 

principer från vetenskapsrådet, (www.vr.se). Nedan kommer de fyra 

huvudkraven att beskrivas kortfattat vad de innebär för att sedan redogöra hur 

vi tillämpat dessa i vårt arbete.  

 

 Informationskravet 

Detta innebär att den som forskar ska informera alla som blir berörda av 

forskningen vad själva syftet är med forskningsarbetet. 

 

 Samtyckeskravet 

Detta betyder att de som deltar i undersökningarna som görs under 

forskningsarbetet har rätten att bestämma själva om de vill medverka eller 

inte medverka. Samtidigt som de har rätten att när som helst under 

forskningsarbetet avbryta samarbetet. 

 

 Konfidentialitetskravet 

Detta krav handlar om värna om personernas privatliv och de 

personuppgifter som inhämtas måste förvaras på ett sätt så att obehöriga 

inte kan ta del av de uppgifterna. 

 

 Nyttjandekravet 

Detta är det fjärde kravet vilket innebär att alla de uppgifter som är 

insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål och ingenting annat. 

 

Dessa forskningsetiska överväganden har nämnts under vårt genomförande av 

undersökningen men här kommer en sammanfattning. Informationskravet har 

vi tagit till oss på det vis att när vi tagit första kontakten med pedagogerna så 

informerades dem om vad forskningen handlar om, blyga barn. Vidare 

informerades dem att det är endast hur de uppfattar fenomenet som var av 

intresse. Detta tror vi kan ha lett till att personen i fråga har känt sig mindre 

pressad att prestera under våra intervjuer då vi har försökt att ge den bilden 

att enbart prata utifrån sig själv och inte tänka kring läroplaner, teorier eller 

dylikt. Samtidigt har då också samtyckeskravet nämnts på det vis att de får 

avbryta sitt samarbete före, under eller efter arbetsgång samt att innan varje 

intervju frågat de berörda om de godkänner att vi spelar in intervjun. Denna 

information gav vi även de intervjuade vid avbokad tid för intervjun så att de 

påmindes om vad som gällde. När det gäller de konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet så har vi samlat in några personuppgifter som kön, vilken 

utbildning hen har samt hur många år hen arbetat inom verksamheten. Vi har 

även valt att använda fingerade namn när citat har skrivits och vi har valt att 

inte berätta från vilken kommun de berörda arbetar i. Det inspelade materialet 

från intervjuerna har hanterats med största möjliga försiktighet att ingen 

utomstående har fått tagit del av det samt att efter analysering och 

resultatredovisning har de raderats för att inte komma i orätta händer.  

 

http://www.vr.se/
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Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val av att göra en intervjustudie har känts rätt för vårt 

ändamål. Trots att det känts svårt att formulera frågor och utföra intervjuerna 

utan att ställa ledande frågor. Ska vi se vårt val utifrån en positiv synvinkel så 

fick vi in mycket material att bearbeta när vi gjort våra intervjuer. Att vi har tre 

manliga och tre kvinnliga pedagoger har inte varit av vikt för oss då vi utgått 

ifrån utbildning samt yrkeslivserfarenhet. Fördelen med att spela in 

intervjuerna har varit att vi kunnat koncentrera oss på vad intervjupersonerna 

verkligen har sagt och kunnat vara en del av- och föra samtalet vidare i rätt 

riktning. Vissa gånger under samtalen har det varit svårt att hålla sig inom 

ramarna för vad som vi ansett som väsentligt för vår studie, vi har då haft 

möjligheten att styra in samtalet på rätt spår igen. Hade vi istället för att spela 

in intervjuerna använt oss av papper och penna är vi inte lika säkra på att vi 

kunnat hålla fokus på själva samtalet och klarat av detta. Nackdelen med att ha 

fått in så mycket material genom intervjuerna är att det har tagit lång tid att 

både transkribera och analysera data. Just analysen har både känts övermäktig 

och klurig många gånger. Ett stort problem vi stötte på var hur vi skulle 

utforma kategorierna och formulera dessa. En stor hjälp har varit att läsa 

Larssons artikel om fenomenografi (1986).  

 

Valet av att dela upp intervjuerna på två kommuner har varit positivt på flera 

sätt. Dels har det underlättat för oss rent logistikmässigt och tidsmässigt 

eftersom det tar ganska lång tid att resa mellan kommunerna. Det har även 

varit till fördel att inte utföra någon av intervjuerna på samma förskola, risken 

kan vara att om två pedagoger jobbar på samma avdelning så kan de ofta 

väldigt liknande uppfattningar om saker och ting enligt vår uppfattning. Vid 

kontakt av möjliga intervjupersoner hade vi nog kunnat gå väga på ett 

annorlunda sätt för att säkerhetsställa att vi fått tag i vårt ursprungliga mål på 

åtta stycken. Eftersom vi endast kontaktade åtta personer som samtliga 

tackade ja till att delta i vår studie så lade vi inte ned mer tid på reserver. Hade 

vi varit kloka hade vi kontaktat någon möjlig intervjuperson extra och hört om 

de ville ställa upp ifall någon ställer in. Tyvärr blev det ju nu så att två av våra 

tilltänkta intervjupersoner tackade nej i sista stund och vi kunde inte reparera 

denna ”skada” på grund av tidsbrist. 

 

Vårt tillvägagångssätt vid utförande av analysen, att stryka över fenomen med 

överstrykningspennor och sedan klippa ut och samla de olika citat som hörde 

ihop i olika kuvert har varit till en stor hjälp. Detta har verkligen underlättat 

för oss att få en översikt över data och underlättat analysen. Det är under det 

första arbetet med materialet som de övergripande teman växte fram som vi 

sedan har brutit ner och analyserat igen för att finna variationer till kategorier. 

Under hela arbetets gång har vi försökt att skriva tillsammans, detta kanske 

inte har varit det mest tidseffektiva tillvägagångssättet, men vi har kunnat 

bolla våra tankar och idéer och tillsammans försökt formulera våra tankar i 

text. Ett annat alternativ är att vi skulle kunnat sitta var för sig och skriva på 
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olika delar, men det har för oss inte känts som rätt väg att gå. Vi har båda velat 

vara så delaktiga som möjligt i alla delar och därför valt vårt sätt att arbeta. 

Att låta intervjupersonerna välja vart intervjuerna skulle utföras har inte alltid 

varit det bästa valet. Vid ett av intervjutillfällena blev vi störda under intervjun 

eftersom andra pedagoger på förskolan hade tillgång till det rummet och vi 

hade inte satt upp någon lapp om att samtal pågår. Det är en lärdom som vi får 

ta med oss till framtida intervjuer.  
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Resultat  
Resultatet kommer att redovisas i två delar utifrån de frågeställningar som 

presenterats i syftet, frågeställningarna har vi sedan formulerat om till rubriker 

där varje del innehåller kategorier som vi skapat utifrån det vi funnit under 

vår analys av det empiriska materialet. Frågeställningarna lyder: 

 

  Hur uppfattar pedagogerna blyga barn i verksamheten?  

 

  Hur uppfattar pedagogerna sitt förhållningssätt till de blyga barnen i 

verksamheten?  

 

Vi kommer att använda oss av citat för att du som läsare ska ha lättare att följa 

med i vår analys och att du som läsare själv kan se om vår tolkning är rimlig. 

De intervjuade har av etiska skäl fingerade namn för att visa vem som sagt vad 

i citaten. En presentation av de berörda finner du som läsare under rubriken 

urval.  

 

Pedagogernas uppfattningar av blyga barn i 
verksamheten 

Under vår analysering av materialet så har både likheter och olikheter trätt 

fram vad det gäller pedagogernas sätt att uppfatta och uttrycka sina 

uppfattningar av blyga barn. Det övergripande temat som vi analyserade fram 

var hur de berörda uppfattar blyga barns beteende. Under detta tema har vi 

sedan analyserat fram kategorier som ur vår tolkning beskriver hur blyga barn 

uppfattas samt upplevs. Det pedagogerna tillsynes är överens om enligt våra 

analyser är att blyga barn finns. Samtliga pedagoger uppfattar barns blyghet, 

enligt vår tolkning, grunda sig i någon form av rädsla för att göra bort sig, 

framhäva sig själv och framförallt rädsla för att synas. Detta har sedan lett vår 

analys till att blyga barn upplevs ha brist på initiativtagande, de är observanta, 

tystlåtna, samt att ensamhet är en del av blyga barns vardag och detta har 

skapat kategorierna nedan. 

 

 Brist på initiativtagande 

 Observerande 

 Tystlåtna 

 Olika sorters blyghet 

 Pojkar och flickors blyghet 
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Brist på initiativtagande 

Blyga barn uppfattas av pedagogerna ha mindre initiativförmåga än andra 

barn vilket visar sig i lek med andra barn eller när de ska börja med en uppgift. 

Att de inte börjar med en uppgift kan bero på att de inte förstår uppgiften men 

vågar inte be om hjälp för att komma igång. Att barnen har brist på 

initiativtagande uppfattas av pedagogerna att det kan leda till att de enbart har 

en till två eller inga kompisar alls. Även när barnen är hemma på helgerna så 

upplevs det av pedagogerna att blyga barn ofta umgås med familjen och inte 

har så många vänner som de umgås med på fritiden. Citatet visar exempel på 

vår tolkning av detta: 

 
De blyga de drar sig tillbaka. De tar inga initiativ själv heller många gånger 

utan, ja nöjd kanske de inte är men de håller sig i bakgrunden. (Martin) 

 

Dom drar sig undan, man märker att de kan titta bort när man söker 

ögonkontakt med de, jag tycker att man märker på de om de är blyga, man 

märker alltså en olustighetskänsla hos de om man begär någonting av de som de 

inte vill. Till exempel läsa högt, muntliga redovisningar och grupparbeten. 

(Måns) 

 

Fortsättningsvis är vår tolkning att blyga barn uppfattas undvika ögonkontakt 

och vid frågor så är svaret ofta väldigt kort eller enbart en nick/skakning på 

huvudet. Blyga barn uppfattas ta så liten plats som möjligt. 
 

De är tysta, vågar inte prata, skakar på huvudet, och nickar ”ja”, just det här att 

de inte vågar ta några initiativ, att gå och leka med andra barn utan de håller sig 

till någon vuxen där de känner trygghet och man är rädd för att utsätta sig för 

någonting. (Katarina) 

 

Går man fram och frågar och försöker liksom pusha, så får man svaret att man 

inte gjort någonting, jooo men någonting har du väl gjort?, nää jag har inte gjort 

någonting och tillslut så kanske det kommer att: Jag kan inte rita eller jag kan 

inte skriva. (Kristina) 

Observerande 

Pedagogerna som intervjuats uppger vid flertalet tillfällen att de uppfattar 

blyga barn som observerande, att de sitter och tar in det som händer 

runtomkring. Vår analys av nedanstående citat kan sammanfattas som att 

pedagogerna uppfattar barnen som observerande och att de även uppfattar 

blyga barn som bra lyssnare som samlar in kunskap. Samtliga pedagoger som 

talar om att blyga barn är observanta nämner det som en god egenskap men 

att det är svårt att få barnen att visa det de lärt sig. 

 
Min uppfattning är att de är väldigt iakttagande, att de läser av människor på ett 

bra sett och det kan vara, det kan jag tycka är en bra egenskap. (Måns) 

 

Ja, det kan ju vara att man läser in sig, barnet läser in sig och det ger dem ju lite 

erfarenhet och de lär känna barnet utifrån där de står och inte bara slänger sig 

in, med kompisar och allting. (Katarina) 
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Till exempel vissa barn gillar ju att observera vad de andra barnen leker med 

innan de själva ger sig in i leken. (Katja) 

För att de inte törs, inte vill ta plats eller framhäva sig själv sitter de och lyssnar 

och iakttar och det kanske, jag vet inte, men det kanske är ett jäkligt bra lärande. 

(Kristina) 

 

Men det är väl så det är många gånger att de är ju väldigt tyst och de bara 

plockar in, jag tänker på våra barn då, många barn är ju tysta och blyga, för att 

de inte förstår språket, de kan ju vara tyst väldigt länge och de lagrar ju saker, så 

att när det väl kommer, då kan de ju många ord. (Katarina) 

Tystlåtna på gott och ont 

Blyga barn hörs inte och detta uppfattas inte alltid som ett problem av 

pedagogerna i verksamheten utan snarare tvärtom att pedagogerna många 

gånger uppfattar blyga barn som en tillgång till/för och i gruppen. Här nedan 

följer citat som ger exempel på vår tolkning. 
 

Man måste se till var man är och var man befinner sig med sin grupp. Men jag 

tror inte att vi pedagoger, någon av oss klarar av att se alla de olika personer och 

dess personligheter eller att vi klarar av att möta alla dessa olikheter men jag 

tror att lägger vi den tiden och den kraften på att göra det så tror jag att vi 

vinner otroligt mycket längre fram, även om det kan kännas frustrerande och 

stressande och tidsödande att klara av. (Katarina) 

 

Ett blygt barn i en sådan här grupp klättrar ju inte på väggarna, gapar och 

skriker så på det sättet är det ju en fördel att arbetsklimatet blir lugnare och de 

kan ha en lugnande inverkar på övriga gruppen också. (Martin) 

 
Problemet är att som lärare är det ganska behagligt att ha ett blygt, tyst barn för 

det rör inte till, stör inte systemet i klassrummet så mycket så man observerar 

och jobbar nog inte lika mycket med det heller utan de får visa på proven vad de 

kan. Så de utmanas aldrig heller riktigt i blygheten. (Måns) 

 

I ett klassrum så vill man ju skapa en god gruppdynamik och i en bra grupp så 

hävdar jag att det krävs både det ena och det andra. Jag tror inte en bra grupp 

skulle vara en klass som är lite elever som älskar idrott eller som älskar skolan 

eller matte, utan det är mixen. Så att ett blygt barn kan ge en grupp med andra 

barn, andra erfarenheter och visa andra sätt att vara. (Kristina) 
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Olika sorters blyghet 

Att sätta fingret på vad som är blyghet har varit för en del pedagoger svårt vid 

allra första anblicken men när de blev varma i kläderna längre in i intervjun så 

framkom att de uppfattar det som att blyghet kan te sig olika i olika situationer 

och sammanhang. Följande citat ger exempel på vår tolkning. 

 
Idrotten, de vill inte duscha med andra barn medan blygheten på engelskan kan 

vara nå helt annat, att visa sig naken för sina kamrater är ju en form av blyghet, 

att läsa högt i klassrummet är en annan typ av blyghet. (Måns) 

 

Jag har varit med om både de som varit blyga för mig och de som varit blyga för 

kompisar.  Alltså de kan ju vara blygt för vuxna och de kan vara blygt för barn. 

Om man ser på ett barn som är blygt mot vuxna så är det ju ett barn som ofta är 

inslutet, tar ej ögonkontakt, osäker helt enkelt. Sen kan man ju vara blyg för 

kompisar men inte för personal, då kan det bli tvärtom att de inte har nå 

problem med att prata med vuxna men med kompisar kan de inte prata med. 

(Martin) 

 

Nedanstående citat visar hur pedagoger uppfattar att blyghet kan visa sig i 

olika former, bara för att ett barn är tyst och blygt i en situation så tolkar vi 

det som att det inte alltid behöver vara det. 

 
Jag gjorde en miss med en elev som gick i nian, jag var nyexad och vi hade 

problem med en kille, han hade en jäkla attityd och var en riktig pain in the as 

men det handlade egentligen om att han var blyg men han agerade ut det 

genom att vara jävlig mot alla andra helt enkelt. Så hade vi just en muntlig 

redovisning i svenska och jag tvingade den här killen, att nu ska du gå fram och 

prata där i fem minuter, han bröt ihop fullständigt pojkstackarn. Han var inte så 

kaxig som han utgjorde sig att vara och nu har man jättedåligt samvete för det. 

Nej men han var en sådan som gorma och skrek, kastade sudd på tjejerna och 

säkert fanns det ju nå svårigheter i skolan, jag hade bara jobbat 3 veckor så jag 

såg ju bara hans attityd och hans dåliga beteende. Jag kopplade inte det till 

någon blyghet eller att han hade svårigheter. Efter händelsen så gjorde jag det. 

(Måns) 

 

Men jag har haft ett blygt barn som inte vågade någonting, kunde ingenting, 

trodde inte på sig själv för fem öre, men var en liten satunge på sidan om. Elak 

mot kompisar, gjorde fula grejer, alltså pushade kompisar att ”släng det där 

suddet på dem”. Till och med vågade ta steget att säga vulgära saker och fula 

saker till vuxna människor, personal, man tappade hakan, det första man tänker 

då är ju att det här är ju inget blygt barn, vilket blygt barn vågar säga 

kärringjävel. Hon var blyg och försiktig så länge det var inom ramen så att säga, 

när hon befann sig i klassrummet eller på fritids men så fort det blev lite friare 

som till exempel rast så släppte hon det blyga och det försiktiga till det 

motsatta.(Kristina) 

 

Utifrån dessa två exempel ovan så tolkar vi det som att pedagoger inte kan 

utesluta blyghet när ett barn är utåtagerande för som tidigare nämnts att rädsla 

uppfattas vara grunden så kan denna rädsla visa sig på flera olika sätt enligt 

vår tolkning. 
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Pojkar och flickors blyghet 

De flesta pedagogerna uppfattar pojkar och flickors blyghet som olika förutom 

en pedagog som upplevs ha stött på fler blyga pojkar i sitt yrkesliv än flickor. 

Samtidigt som några pedagoger uppfattar att blyghet inte har något med könet 

att göra utan att det är personen i fråga som bär på ett personlighetsdrag. 

Följande citat ger exempel på ovanstående tolkning. 

 
Det är ju hur de är som person och det har inget med könet att göra. Jag tror inte 

att det är könsrelaterat utan det är personen. (Katja) 

 

Jag tror det har att göra med hur vi skapar kön, att män/pojkar de ska vara 

framåt, buffliga och ta för sig och kvinnor/tjejer ska vara mer timida, försiktiga, 

tillbakadragna. Jag tror det har mycket med det att göra vilken bild de får av 

manligt och kvinnligt till exempel manliga lärare då kan det vara svårare för 

tjejerna men lättare för killarna då. Kanske.(Måns) 

 

Utifrån de ovan nämnda och detta kommande citat så gör vi den tolkningen att 

pedagogerna uppfattar blygheten som olika beroende på hur pedagogerna 

uppfattar kön.  

 
Jag upplever som här att det är oftare pojkar som är blyga och har det lite 

jobbigare än flickorna, flickorna släpper det lite fortare för. Pojkarna kan ha det 

lite jobbigare, sen beror det lite på vilken ålder barnen har när de kommer och 

vad de har varit med om när de kommer hit. Vad de har i ryggsäcken.(Katarina) 
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Pedagogernas uppfattning av deras eget förhållningssätt 
till blyga barn 

Under vår analysering av materialet så har både likheter och olikheter trätt 

fram vad det gäller pedagogernas sätt att uppfatta sitt eget förhållningssätt till 

blyga barn. Under denna rubrik så har vi analyserat fram fyra kategorier. 

 

 Bemötande  

 Gruppstorlek 

 Blyga barn vill och kan 

 Stötta inte tvinga 

Bemötande 

Att bemöta blyga barn uppfattas kräva tid då pedagogerna uppfattar att de 

inte ska vara påträngande mot barnen på något vis utan det handlar om att ge 

barnen tid att komma till pedagogen själv. Enligt vår tolkning av hur 

pedagoger har uppfattat sitt eget förhållningssätt handlar det om att barnet ska 

få ta första steget samtidigt som pedagogerna försöker bjuda in till samspel, 

utan att tvinga barnet. Det är viktigt att man närmar sig barnet ett litet steg i 

taget allt handlar om att det ska vara på barnets villkor. Lyhördhet och 

försiktighet är två viktiga egenskaper som en pedagog bör ha enligt vår analys. 

Följande citat ger exempel på hur vi tolkat detta. 

 
Ta det varligt, att inte försöka tvinga de ur sin blyghet, man måste ge dem tid 

och nästan låta de komma till dig, att försöka tvinga någon blir aldrig bra är min 

erfarenhet. För tids nog när den där tryggheten infinner sig så släpper det, inte 

helt men mer, mot om jag skulle tvinga någon eller till exempel tvinga någon 

läsa högt, det finns ingen anledning att göra det till ett blygt barn. Det blir 

motsatt effekt. (Måns) 

 

Man ska absolut inte vara framfusig eller gå på, man ska låta barnet ta det i sin 

egen takt, man får lyssna in när barnet behöver en. Man ska inte tvinga fram 

samspel de måste få vänja sig, sakta men säkert. (Katarina) 

 

Dom ska få ta första steget och ta kontakt med mig så att jag inte är för 

påträngande. Det vet man ju själv om någon är påträngande så kan man bli 

tillbakadragen själv samtidigt som vissa kanske mjuknar upp mer. Men jag tror 

det är viktigt att man backar och tar det succesivt så de får känna att det är 

tryggt. (Katja) 

 

Viktigt att sätta sig ner med de blyga barnen och bygga relationer, att få det 

blyga barnet att skratta är ju bara ett plus. Det brukar fungera att göra något 

roligt. (Katja) 
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Gruppstorlek 

Att barngrupperna inom denna yrkeskategori blir större och större är inte för 

någon varken en hemlighet eller någonting nytt och detta uppfattar 

pedagogerna att det påverkar blyga barn negativt. Detta i form av att blyga 

barn inte tar lika stor plats som de övriga barnen i gruppen och kräver därmed 

inte lika mycket uppmärksamhet. Vår analys visar att blyga barnen inte 

upplevs passa in i så stora grupper med allt som följer därtill, mer barn, 

stökigare, ljudnivån höjs och all tid går åt de mer stökigare barnen. Alla 

pedagoger är rörande överens om att ingen vill att något av barnen i deras 

verksamhet ska hamna utanför eller ens känna sig utanför men att tiden inte 

räcker till upplevs vara ett problem. Följande citat visar exempel på hur vi 

tolkat detta. 

 
De som är utåtagerande tar mest utrymme och mest resurser. (Morgan) 

 

Vår tid går åt de barn som tar mycket plats så är det ju och de söker ju mer 

kontakt med oss vuxna också och är det stökigt och stimmigt och busigt, då är 

inte de med vettu (Martin) 

 

Mycket i läroplanen bygger på samtal, diskutera, reflektera, integrera med 

andra, mycket större del nu än vad det var tidigare i läroplaner och det blir som 

ett handikapp för dessa barn. Det är ju inte så i skolan idag att man ska vara tyst 

och sitta på sin plats och göra som läraren säger utan nu ska du liksom vara 

aktiv på ett annat sätt. (Morgan) 

 

Vår tolkning visar på att blyga barn upplevs våga ta mer plats i mindre 

grupper vilket borde bidra till att de vågar mer. Pedagogerna uppfattar att en 

liten grupp har en positiv inverkan på blyga barn. De menar att blyga barn 

vågar komma till tals, de får en trygghet genom att ”träna” i mindre grupper 

och ge barnen tid innan de ger sig ut i den större gruppen. Exempel för vår 

tolkning visar vi med följande citat.  

 
Men runt fyra när alla andra gått hem (mindre grupp) då gick munnen som bara 

den men så fort det blev en större grupp så blev denna tjej tyst. (Katja) 

 

De är oftast mer trygga i mindre grupp, och då brukar vi göra så att de får träna 

i en mindre grupp första gången om de till exempel handlar om redovisning så 

får de först redovisa för en person och nästa gång kanske tre personer så utökar 

man det hela tiden. (Morgan) 

 

Det man måste göra i en såhär verksamhet det är ju att ge dem tid, man kan ju 

inte tvinga de till någonting för det blir aldrig bra men min erfarenhet är att när 

de blir trygga i gruppen tar de för sig mer och man måste låta de få den tiden. 

(Martin) 
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Något som uppmärksammandes under vår analys är att trygghet är 

återkommande i hur pedagogerna uppfattar sitt eget förhållningssätt till blyga 

barn och att det enligt vår tolkning är grundstenen för att bygga en sund 

relation till blyga barn. Nedan följer citat som exempel på vår tolkning. 

 
När du får en bra grupp när du får en bra relation och då pratar vi relation 

mellan pedagog/elever och elever emellan. Så vinner du allt! Precis allt och då 

spelar det ingen roll om du är blyg, utåtagerande, normalpresterande, whatever, 

ingenting kan bli bra så länge man inte har en bra grund och grunden är att 

skapa en bra och trygg relation mellan varandra. (Kristina) 

 

När tryggheten infinner sig så är det inte ett blygt barn längre. (Måns) 

 

Pedagogerna uppfattar enligt vår analys att blyga barn kan ha svårt att veta 

samspelets regler och hur de ska bjuda in sig själv till lek och hur man tar 

kontakt med andra människor. Det upplevs som tidigare nämnts att blyga 

barn låser upp sig vid en till två vänner eller en viktig pedagog i deras tillvaro 

vilket är på både gott och ont.  

 
Ofta knyter de upp sig till nån, att de har nån som de öppnar sig för, är mer 

tillsammans med. (Måns) 

 

De blir ju ofta väldigt utanför, får inte så mycket kontakter med andra och efter 

ett tag så slutar ju kompisarna att söka kontakt med de när de inte får någon 

kontakt tillbaka. Och det är ju inte så konstigt. Men ofta kan de här blyga barnen 

vara helt annorlunda i en nära relation med en kompis, de har liksom ofta en 

bästis de blyga tycker jag. Nä men då är de supermycket med den här personen 

och nästan äter upp den. (Morgan) 

 

Många kan ju vara i långa eller korta perioder enstöringar eller ensamma och 

välja både frivilligt och ofrivilligt att leka själv. Medan andra som kanske i den 

här flickans fall så såg man ju att hon suktade efter att hitta kompisar och hon 

hade absolut kompisar också men det blev ju fel många gånger. Men hon 

fastnade som många vuxna också kan göra, att man fastnar i fel relationer, 

dilemman men det handlar fortfarande om att man inte vet hur man ska ta 

kontakt och då nappar man på det där som inte är så bra för att vara cool, tuff 

och så vidare. (Kristina) 

 

Enligt analysen uppfattar pedagogerna att blyga barn kan ha svårt för sociala 

situationer i framtiden, till exempel kommande arbetsintervjuer, därför är det 

viktigt att få dessa barn att delta i aktiviteter i verksamheten för att träna 

socialt samspel med andra.  

 
Egenskapen att samtala, delaktig i diskussion, tala inför folk, redovisa, allt det 

här man gör inför folk i vardagen. Det är ju ett väldigt socialt liv som vi allra 

flesta lever, vad man än gör så måste man kunna prata med andra människor. 

De blyga missar det.(Morgan) 
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Blyga barn vill och kan 

I vår analys så fann vi att pedagogerna uppfattar blyga barn som lika nyfiket 

som vilket barn som helst och vill vara med att delta men blir hämmade av sin 

egen blyghet. En viktig aspekt som vi kom fram till i vår analys är att 

pedagogerna uppfattar arbetet med blyga barn som ibland svårt och 

frustrerande på grund av att det är svårt att veta hur man ska nå blyga barn 

och motivera de. Samtliga pedagoger uppfattar att barnen kan komma över sin 

blyghet helt eller delvis om man arbetar med detta. Alla de berörda pedagoger 

är överens om att det är viktigt att försöka få blyga barn att delta, det uppfattar 

pedagogerna som ett mål att få blyga barn att komma in i gemenskapen i 

verksamheten enligt vår tolkning. Nedan följer citat som visar hur vi tolkat 

detta. 

 
Alla vill ju vara som alla andra, alla vill passa in i ett sammanhang.(Martin) 

 
Man måste nog jobba på att,… inte att de ska övervinna sin blyghet kanske men 

att de ska vara med och att de deltar. Det är min känsla att alla barn vill också 

även de blyga barnet vill ju vara med och förmedla vad de kan. Jag tror att de 

känner att blygheten hämmar de, jag tror inte någon väljer att vara blyg och dra 

sig undan. (Måns) 

 
Kanske att de kommer mer till ro med sitt arbete och mer fokuserad på vad de 

gör och blir inte störd av att prata med andra på lektioner och sånt där. Men å 

andra sidan kan det vara så att de inte vågar be om hjälp. Dom sitter och förstår 

inte en hel lektion.(Morgan) 

 

Jag tror att du kan övervinna din blyghet så tror jag inte det är några problem, 

det är väl det du måste, du måste övervinna din blyghet, att våga ta plats i 

rummet, våga ta plats i olika sammanhang. (Måns) 

 

De behöver betydligt mycket mer tid innan de mognar eller prova innan de 

vågar göra, eller om de är totalt i sin värld så att man som pedagog behöver stå 

nära hela tiden för att stötta, kom igen nu, prova skriv här nu, prova rita eller 

prova jag vet att du kan. De eleverna är det jobbigare för såklart och det blir 

jobbigare för pedagogen också för då behövs man ju där. Att vara vid en enskild 

eller två enskilda elever, vid deras sida kan man inte stå hela tiden i ett klassrum 

med fler andra barn. (Kristina) 

 

När de blyga barnen väl blommar ut så kanske de gör en snabbare 

utvecklingskurva än de där som var med redan från början. (Kristina) 
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Stötta inte tvinga 

Ingen skulle tänka sig att tvinga ett blygt barn att göra något som de inte 

känner sig bekväm med samtidigt som pedagogerna vill göra allt för att 

motivera dessa barn att komma vidare oavsett vilken form av utveckling det 

gäller. Samtidigt som det kan kännas oerhört frustrerande som pedagog att 

inte nå fram till dessa barn och inte veta hur man ska göra för att komma 

vidare utan att tvinga de. Egenskaper som är viktiga att en pedagog har som 

kommit fram i vår analys är tålamod, engagemang, motivation samt positivt 

tänkande att man lyckas tillslut. 

 
Inte pusha för hårt men samtidigt inte ge upp, man ska inte tänka ”hen är blyg 

så jag ska inte utsätta denna för något den kan tycka är obehagligt” utan utmana 

de lite, läsa högt, säga vad de tycker, träna på att ta ställning. Det kan vara 

jättebanala grejer, det behöver inte vara nått som är rätt eller fel. Enklare åsikter, 

favoritfärg? Det ska inte spela någon roll vad man tycker, börja så. 

De ska inte behöva stå och prata på engelska, man tar det lite lugnt i början och 

veta det att även fast de är blyga så tänker de och fungerar de precis lika mycket 

som ett annat barn. Det tror jag många glömmer bort. Tålamod helt enkelt, 

microsteg hela tiden.(Kristina) 

 
Man undrar ju hur man ska få igång dem. Jag kan ju förstå att det kan vara 

jättejobbigt att stå och prata inför en grupp, det tyckte jag var jättejobbigt. Men 

när det är liksom ”vad är din favoritmat” när det är på den nivån och man 

svarar ”jag vet inte”, då tycker jag det är lite konstigt och svårt att veta hur jag 

ska förhålla mig riktigt. (Måns) 

 

Att vara nöjd med det lilla istället för det stora i prestationer har några 

pedagoger uppfattat sitt förhållningssätt som kommit fram till i vår analys, att 

det är viktigare att blyga barn gör lite än ingenting alls och följande citat visar 

på hur vi tolkat detta. 

 
Finnas nära, så de hela tiden känner tryggheten från mig som vuxen för jag tror 

det underlättar för barn som är blyga och nöja mig med om de bara skrivit sitt 

namn på pappret då det inte gjort något tidigare, pushar man förmycket så blir 

det nog bara bakut och på det vinner man ingenting i längden. Hitta de små 

positiva ljusglimtarna under vägens gång. (Kristina) 

 

Ta det långsamt framåt, små steg och förstärka det positiva som den gör utan att 

göra värsta grejen av det. Efter skolan ”bra gjort det där” Nästa steg då ska vi 

komma dit. Visa tydligt, här är vi nu och hit ska vi. (Morgan) 

 

Att man lurar de lite att ta steget själva och naturligtvis ge de mycket beröm när 

de väl presterar någonting. (Katja) 

 
Vill de inte så behöver de inte. Något som de tycker är kul då lär de sig mycket 

mer. (Martin) 
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Diskussion 
Blyga barn finns och det är de intervjuade och vi överens om. Under denna 

rubrik presenteras våra slutsatser i förhållande till syftesformuleringen med 

utgångspunkt i resultatet, samt den forskning som tidigare presenterats i 

bakgrundsdelen kommer användas som stöd för våra argument. 

Avslutningsvis kommer vi ge förslag till vidare forskning som vi anser 

intressant att fortsätta med. 

 

Vi själva anser precis som vi skrivit i vår inledning att området blyga barn blir 

mer och mer aktuellt, vi upplever att det är mer skriverier i tidningar och vi 

hittade rubriker som ”Det blyga barnet har ofta stenkoll”(SvD Nyheter 16 

november 2009), ”Skuldbelägg inte de blyga barnen” (Aftonbladet 7 augusti 2013) 

”Varför skapar vi problem där det inte finns några?” (Aftonbladet 8 augusti 2013). 

Det verkar ske mer och mer forskning inom området. Detta ser vi som en 

positiv utveckling eftersom om man börjar belysa området så kommer dessa 

barn att få mer uppmärksamhet och det är en av de saker dessa barn behöver. 

Precis som pedagogerna svarat så ser även vi själva en stor förändring från när 

vi själva gick i förskola/skola och hur det ser ut i dessa verksamheter idag. I 

dagens samhälle ser vi det som en stor fördel att vara social och ha en god 

förmåga att föra ett samtal, är detta inte egenskaper som du besitter så kan 

detta leda till svårigheter vid till exempel anställningsintervjuer eller andra 

situationer. Vi författare är helt överens om att alla människor inte behöver 

vara sociala individer, vissa människor är inte pratsamma utan kan finna 

yrken där de inte behöver prata så mycket och de kanske rent av väljer bort att 

umgås med många människor på grund av sin blyghet, utan att det stör dem. 

Gren-Landell (2010) förklarar blyghet som ett personlighetsdrag som visar sig 

genom att barnet ofta är tystlåtet och tillbakadraget samtidigt som det är olika 

från person till person hur detta gestaltar sig. Resultatet visar att pedagogerna i 

vår studie har liknande syn av hur blyga barn gestaltar sig. De återkommande 

uttrycken är tystlåten, tillbakadragen, brist på initiativtagande samt att det 

uppfattas vara skillnader mellan pojkar och flickors blyghet. Det gemensamma 

som vi fann utifrån analysen och som blev vårt övergripande tema till att börja 

med var att allt detta grundar sig i någon form av rädsla, rädsla för att synas, 

höras, framhäva sig själv eller göra bort sig. Utifrån detta har vi sedan försökt 

att finna kategorier som beskriver rädslans olika former vilket har varit svårt 

och eftersom vi är ovana forskare så har vi fått vrida och vända på begrepp 

flera gånger om tills vi funnit kategorier som vi är relativt nöjda med. 

 

Evans (2001) har i sin forskning visat att blyga barn lätt kan bli osynliga för 

lärare på grund av att de mer stökiga barnen tar den mesta av tiden. Detta 

stämmer väl överens med den bild som vi fått utifrån resultatet av 

pedagogernas svar. De menar att deras tid går åt till de barn som tar mycket 

plats och att dessa barn söker mer kontakt med pedagogerna. Alla 
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pedagogerna i studien har som avsikt att inget av barnen i deras grupper ska 

hamna utanför eller få ta mindre plats, men att det på grund av att de mer 

utåtagerande barnen tar den mesta av tiden gör att verkligheten ser 

annorlunda ut. 

 

Enligt vår tolkning uppfattar vi det som att pedagogerna i vår studie vill bygga 

upp en vad Arbeau & Coplan (2010) kallar en nära-relation till det blyga 

barnet. I pedagogernas svar tolkar vi det som att pedagogernas 

tillvägagångssätt är att inte vara framfusig och att man ska låta relationen 

byggas upp i barnets takt. Vi tolkar deras svar som att när tryggheten i 

relationen till barnet byggts upp så släpper blygheten eftersom, inte helt, men 

mer och mer. Pedagogerna i vår studie pratade om gruppstorlekens inverkan 

på blyga barn, de menar att faktumet att barngrupperna blir större och större 

påverkar blyga barn negativt. Pedagogerna anser inte att blyga barn får 

tillräckligt med uppmärksamhet i större grupper och att när de arbetar i 

mindre grupper så vågar de blyga barnen göra sig mer hörda. Våra 

intervjupersoner ser mindre grupper som en möjlighet för blyga barn att träna 

upp att föra ett samtal och att barnen vågar prata mer i mindre grupper. Enligt 

våra analyser ser vi även att pedagogerna uppfattar att blyga barn kan ha 

svårigheter med samspelets regler, hur de ska bjuda in sig själva till lek och 

hur de ska kunna ta kontakt med andra människor. Enligt pedagogerna binder 

sig blyga barn ofta upp sig till en, eller kanske två vänner som de håller väldigt 

nära. Samtidigt som den pedagogiska konsekvensen eller dilemmat blir att 

blyga barn inte utmanas tillräckligt i sin blyghet för att någonsin våga sig nära 

en annan till exempel barn eller vuxen. Juul (2010) pekar på hur viktigt det är 

att pedagogerna tar sitt professionella ansvar i relationsskapandet.  

 

En annan konsekvens som vi diskuterat fram är att i dessa stora grupper som 

är i pedagogisk verksamhet idag och som pedagogerna själva beskriver att de 

hinner kanske inte med att se och prata med varje barn varje dag är ett 

bekymmer. Robin (1982) menade att han i sitt resultat såg pedagoger som 

uppmuntrade blyga barns beteende för att det underlättade deras arbete i 

klassrummet. Coplan, Hughes, Bosacki & Rose-Krasnor (2011) menar dock att 

pedagogerna i större utsträckning uppmärksammar blyga barn i klassrummet 

och ser detta som ett problem. Enligt vår analys av pedagogernas svar så 

tycker man att det är ganska behagligt att ha ett tyst, blygt barn i klassrummet 

och att man inte alltid jobbar så mycket med hen. Detta anser vi att det går att 

koppla tillbaks till att blyga barn inte stör i klassrummet och att det är de 

utåtagerande som får mest tid från pedagogerna. Dock så ser pedagogerna i 

vår studie, precis som i Coplan, et al., (2011) studie att blyga barn är ett 

problem och att man försöker lägga mer tid på dessa barn. Coplan, et al., 

(2011) skriver i sin artikel att lärare i dagens skola mer och mer ser blyghet som 

ett problem, utifrån vår tolkning av analysen stämmer detta väl överens med 

vårt resultat. Pedagogerna menar bland annat att läroplanen bygger på att 

barnen idag ska samtal, diskutera och integrera med varandra på ett helt annat 

sätt i dagens skola jämfört med tidigare. Pedagogerna i vår studie menar även 

att blyga barn inte på samma sätt utvecklar egenskaperna att samtala, redovisa 
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och tala inför folk. De menar att i och med att det är ett väldigt socialt liv vi 

flesta lever så måste man kunna prata med andra människor och att blyga barn 

inte får tillräcklig träning inom detta. Arbeau & Coplan (2008) visade i sitt 

resultat att blyga barn löper i stort sett samma risk för att få sociala problem i 

framtiden som utåtagerande barn och dessa problem kan vara ensamhet, 

svårigheter med kamrater samt utanförskap. I samma studie visade forskarna 

att pedagogerna arbetar socioemotionellt stödjande genom att bjuda in och 

uppmuntra blyga barn till lek med andra istället för att tvinga barnen. Vårt 

resultat visar att detta är genomgående för alla berörda pedagoger, att arbeta 

uppmuntrande, stödjande samt att inte vara påträngande som vuxen utan 

försöka vara lyhörd och se när barnet behöver en. Resultatet visar att detta 

även är något som de intervjuade pedagogerna är överens om att aldrig tvinga 

blyga barn till att delta i något som de inte känner sig bekväm vid. Samtidigt 

som de menar på att man måste hela tiden uppmuntra till att de deltar för 

detta är något som är centralt för alla verksamheter. Att ha som mål att alla 

barn deltar aktivt för att öva bort sin blyghet helt eller delvis. Vi ser även att 

pedagogerna kan se detta som frustrerande och tidskrävande att genomföra 

om barnen aldrig visar intresse för att delta i verksamhetens aktiviteter men att 

som pedagog aldrig ge upp, att ha tålamod är något som framkom i resultatet 

vilket uppfattas vara en god egenskap i arbete med blyga barn. 

 

Vidare forskning 

Något som vi tycker är intressant och som pedagogerna tagit upp är 

gruppstorlekens betydelse för blyga barn. Att ta reda på hur blyga barns 

utveckling ser ut i olika gruppstorlekar tycker vi är en väldigt intressant fråga. 

En liknande forskning med inriktning på gruppstorlekens betydelse i 

pedagogiska verksamheter bedrivs redan angående detta av Pia Williams, 

Sonja Sheridan samt Ingrid Pramling Samuelsson. Forskningsprojektet heter 

Gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas i 

förskolan och är en studie på de yngsta barnen mellan 1-3 år. 

Forskningsrapporten beräknas vara klar under 2014. Men för att få en inblick i 

studien finns det lite att läsa om den i Pedagogiska magasinet nummer 3 

september 2013. 

 

Tack! 

Till sist vill vi säga ett stort tack till alla pedagoger som med relativt kort varsel 

har ställt upp på att intervjuas och dela med sig av sina upplevelser och 

uppfattningar av blyga barn. Samt ett tack till vår handledare som har stått ut 

med våra frågor och när vi inte förstått har Anneli Hansson haft tålamod och 

försökt förklara på ett annat vis. Ett stort tack också till Café Samba på 

biblioteket i Härnösand som serverat gott kaffe i vått och torrt. Som sista tack 

så vill vi tacka oss själva att vi kämpat igenom detta utan att bli ovänner 

tvärtom så har samarbetet fungerar utmärkt. 
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BILAGA 1: Intervjuguide för oss själva! 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ 

Innan vi genomför denna intervju är att förklara för den som ska intervjuas att 

det är enbart hur de upplever & uppfattar fenomenet blyga barn. I denna 

intervju finns inget rätt eller fel som vi är ute efter. Informera 

intervjupersonerna angående våra etiska överväganden. Vårt syfte med 

studien, att de intervjuade är helt anonyma, godkännande av inspelning av 

intervjun, att samarbetet kan när som avbrytas, efter att materialet använts till 

studien kommer det förstöras så inte obehöriga kommer åt de inspelade 

intervjuerna. 

 

Att börja intervjun med är några lättare frågor för att starta en konversation: 

 

  Hur länge har du arbetat som pedagog? 

 

 Vilken utbildning har du? 

 

Huvudfrågeställningarna är: 

 Hur uppfattar pedagogerna blyga barn i verksamheten?  

 

  Hur uppfattar pedagogerna sitt eget förhållningssätt till de blyga 

barnen i verksamheten 

 

Om du skulle beskriva ett barn som uppfattas av dig som blygt, hur skulle du 

beskriva detta barn då? Berätta. Försöka få svar på vad detta om du så måste 

omformulera frågan under intervjun.  

 

Exempel på omformulering 

På vilket sätt beter sig ett blygt barn enligt dig?  

 

 

Berätta hur du förhåller dig till blyga barn.. 

 

Exempel på omformulering 

När du möter blyga barn hur agerar du då?  


