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Abstract 

 

Denna studie handlar om egenskapen blyghet hos barn. Inom svensk forskning är detta något 

som knappt uppmärksammas medan det i internationell forskning är något som studerats 

länge. Man pratar om det som en personlig egenskap som man, vid stora problem, kan få hjälp 

med att hantera, men också som ett problem som lärare ser och försöker arbeta aktivt med. 

 

Som det framgår ovan var syftet med den här studien att undersöka hur svenska förskollärare 

jobbar med att upptäcka och aktivt stärka blyga barn i deras utveckling. Avsaknaden av 

svensk forskning om egenskapen blyghet är samtidigt något som uppmärksammas och 

diskuteras.  För att studera uppfattningar om egenskapen blyghet gjordes intervjuer med tre 

förskollärare. Även om urvalet är litet visade resultatet på att förskollärarna inte ville kalla 

barnen blyga utan istället valde att kalla det för att de var försiktiga. Trots att de inte ville 

använda sig av begreppet blyghet menade sig de intervjuade förskollärarna att de aktivt 

jobbade mycket för att ge barnen stöd i barngruppen så att de så småningom vågade ta mer 

plats och bli mindre blyga. Även om materialet är så pass litet att det inte går att ge någon 

generell bild av hur man ser på egenskapen blyghet i svenska förskolor, kan resultatet peka på 

att avsaknaden av svensk forskning inom området påverkar hur svenska förskollärare ser på 

blyghet som något annat än att vara blyg. Detta diskuteras mot den starka forskningstradition 

som finns i bl.a. USA när det gäller att studera blyghet och dess konsekvenser men också hur 

man kan jobba med att stärka barnet för att bli mindre blygt. Ett intressant resultat som 

kommer fram i studien är hur de svenska förskollärarna visar en viss rädsla över att aktivt 

jobba för att motverka blyghet hos barn då det skulle kunna påverka barnets personlighet på 

ett negativt sätt. 
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Inledning 
 

Att uppleva sig själv som blyg kan förmodligen får många vara ett stort problem i deras 

vardag. Att man till exempel inte vågar ta plats i ett socialt sammanhang, inte våga yttra 

sig i en grupp eller söka kontakt med andra människor för sällskapets skull kan för vissa 

personer vara ett så stort problem att det till och med kan utvecklas till en social fobi. 

Varför diskuteras inte detta i samband med vad våra barn och ungdomar ska lära sig och 

träna på i den svenska skolan? Om detta handlar detta arbete. 

 

Anledningen till att jag väljer att skriva detta arbete har dels att göra med mina egna 

upplevelser om att blyghet kan vara ett hinder, men jag har också reflekterat över att 

inga förskollärare verkar prata om blyghet som ett problem när det handlar om att 

utveckla barnen till människor som kan vara en del av det svenska samhället, som är en 

stor del av vad förskolans läroplan (Skolverket, 2010) handlar om. Varför diskuteras 

inte blyghet i begreppet blyghet och vilka andra begrepp används istället för att fånga 

denna egenskap hos barn som inte i samma omfattning tar del av vad livet har att 

erbjuda pga. något som verkar hålla dem tillbaka. Även om detta handlar uppsatsen.  

 

Ytterligare var jag nyfiken på om detta var en egenskap som uppmärksammas inom 

forskningen. I Sverige, utifrån mina egna upplevelser, är attityden kring blyga barn att 

vissa är blyga och om man bara ger dem tid så vågar de ta för sig. Vidare verkar blyghet 

uppfattas som en egenskap som man inte ska göra något åt då man verkar tro att man 

förändrar hela personligheten och då är det bättre att inte göra så mycket. Människor ska 

få vara som de är och att det kan vara ett problem för de blyga verkar inte uppfattas av 

övriga samhället. Utifrån detta väcks en fråga om vad som egentligen händer med en 

egenskap om samhället inte ser det som ett problem? I detta väcks frågor om 

forskningens roll i det hela och vilka egenskaper som uppmärksammas. 

 

Frågor om hur en blyg person upplever sin situation och vad det är som gör att vissa 

personer upplever blyghet, medan andra inte alls lider av samma problem, är frågor som 

diskuteras inom den vetenskapliga forskningen (se bl.a. Radl & Zimbardo, 1982). Det 

finns en forskningstradition kring blyghet, men frågan diskuteras olika i olika länder. 

Anledningen till varför det är så kan man fundera länge på, men en hypotes är att det 

borde bero på olika historiska och kulturella sammanhang. 

 

Frågan, eller egenskapen blyghet, borde vara något som har relevans för alla oss som 

har ett framtida yrkesliv i förskolan. Detta då det ingår i vårt uppdrag att stärka alla barn 

till att våga göra sin röst hörd och ta plats i olika sammanhang (Skolverket, 2010). 

Utifrån upplevelsen om att blyghet som egenskap är dåligt diskuterat inom förskolorna, 

men också inom forskning och på högre nivå, såsom Skolverket väcktes ett intresse hos 

mig att ta reda på mer om pedagoger uppfattar begreppet blyghet men också hur 

verksamma pedagoger menade sig arbeta med frågan ute på våra förskolor. När jag 

dessutom stötte på en enligt mig omfattande forskningstradition kring detta i 

amerikanska sammanhang, men inte kunde hitta en liknande vetenskaplig diskussion i 
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den svenska kontexten väcktes ytterligare en rad frågor. Hur kommer det sig att det i 

vissa sammanhang så flitigt förs diskussioner kring egenskapen blyghet medan det i 

andra inte alls i samma utstäckning ses som ett pedagogiskt problem? Kan några svar 

hämtas kring detta om man intervjuar aktiva förskollärare verksamma i vår svenska 

förskola? 

 

Till följd av de inledande observationerna och reflektionerna ville jag veta om detta är 

något man jobbar med ute på förskolorna, och om det görs, hur gör man och hur 

beskrivs egenskapen blyghet? Frågor som uppkommit kring detta är: hur jobbar man 

med egenskapen blyghet, och om man inte gör det, varför jobbar man inte med det? Min 

uppfattning från min egen skoltid och de praktiker jag haft under min utbildning är att 

detta är något som inte uppmärksammas alls. 

 

En annan ingång är utifrån det faktum att man som tyst flicka i förskola och skola 

vanligtvis ses som duktig, vilket förmodligen gör det svårare att uppmärksamma 

beteendet som just blyghet. Man stör inte andra och framförallt inte läraren, vilket 

förmodligen gör det ännu svårare att upptäcka då man inte ser det som ett problem utan 

kanske till och med som något positivt.  Att detta är ett problem för flickan är något som 

man lätt kan missa som pedagog då andra barn tar större plats. Blyghet är därför ofta 

något som hamnar i bakgrunden då många förskollärare inte ser något problem med det, 

utan det kanske till och med uppmuntras då detta ses som ett positivt personlighetsdrag.  

 

Materialet i studien utgörs av ett begränsat antal intervjuer. Eftersom antalet är så litet är 

jag medveten om att resultatet inte går att generalisera eller att det skulle kunna tänkas 

representera förskolan i stort, i hela Sverige. Att det är så få intervjuer beror på ett stort 

bortfall, men studiens syfte var heller inte att generalisera hur det ser ut på förskolorna i 

Sverige. Motivet var snarare att se om egenskapen blyghet var möjlig att diskutera med 

förskollärare verksamma inom det svenska förskole-systemet. Att tiden för studien är 

väldigt begränsad och då tiden för studien ligger mitt i många förskolors inskolningar 

begränsar även det antalet personer som kunde delta. Det var helt enkelt svårt att få tag i 

personer som hade tid att ställa upp under den begränsade tid jag hade för studien. Detta 

kan tolkas som en del av resultatet då det skulle kunna ses som en delslutsats att 

kunskaperna och intresset för blyghet som egenskap verkar begränsat. Detta är dock 

inget jag väljer att diskutera i resultatet eftersom det finns många förklaringar till varför 

det blev ett så stort bortfall.  
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Bakgrund 
 

Egenskapen blyghet kan sägas ha olika betydelser för olika människor, men också 

beroende på olika situationer. På grund av detta kan det vara svårt att veta om det 

handlar om blyghet och i vilken grad av blyghet det i så fall handlar om. Utifrån det 

faktum att det inte finns några gemensamma definitioner av vad blyghet är så försvårar 

det studiens möjlighet att undersöka hur man jobbar med blyghet. Att allmänna 

definitioner saknas av egenskapen blyghet är också något som återkommer i 

forskningens beskrivningar på egenskapen. Spooner, Evans och Santos (2005) beskriver 

egenskapen blyghet som en svår egenskap att beskriva och det har getts flera olika 

försök till att definiera vad det egentligen är. Utifrån denna osäkerhet av begreppet är 

det därför svårt att säga exakt vad blyghet är. Det blir också svårt att förklara vilka 

egenskaper hos en person som kan beskrivas som blyghet, eller om blyghet i sig är en 

egenskap. Resultatet i Spooner et. al (2005) visar att barnens egna uppfattningar om sin 

blyghet skiljer sig från föräldrarnas och lärarnas uppfattning. Detta resultat visar att det 

inte bara är svårt att hitta en definition om vad blyghet är i forskning, men också att 

uppfattningen skiljer sig mellan olika individer i vårt samhälle. Det kan finnas många 

anledningar till detta, men en kan vara att det för många är en egenskap som märks av i 

olika sammanhang. Man kan i vissa situationer uppleva sig som väldigt blyg medan 

man i andra sammanhang kan klara av situationen bättre. Detta är då ett problem som 

för människor kan visa sig i olika situationer men också över tid. Att blyghet är ett stort 

problem i dagens samhälle kan Gren Landells (Socialstyrelsen, 2010) studie styrka. I 

den framkommer det att ca 40-50 procent av västvärldens befolkning anser sig vara 

blyga, i alla fall i vissa situationer. Blygheten kan på så sätt skilja sig mellan olika 

människor, olika tider och olika sammanhang, men det verkar som att för vissa 

människor upplevs blyghet som ett större problem än för andra. 

 

Tidigare skrev jag att det inom svensk forskningstraditon finns en stor avsaknad av 

forskning som specifikt behandlar egenskapen blyghet, ännu mindre är det som tar upp 

egenskapen som något som förekommer i förskolan/skolan och hur man bör arbeta för 

att motverka detta.  Det finns dock forskning som berör frågor som kan kopplas till 

egenskapen blyghet, frågor som till exempel handlar om att stärka barns självkänsla (se 

t.ex. Radl & Zimbardo, 1982). Eller mer didaktiska frågor som handlar om demokratin i 

förskolan (se t.ex. McKenna, 2005). Däremot när man söker på svensk forskning om 

egenskapen blyghet så får man betydligt mindre träffar. Därför är det förvånande att 

förutom forskningsområdena ovan så finns det inom den amerikanska traditionen en 

mer livfull diskussion om blyghet. Där ses det som ett stort problem för både individen 

och för möjligheten att bedriva undervisning, men också för att fostra inför det framtida 

samhället. 

 

Forskningstraditionen i USA om egenskapen blyghet har varit livfull mer eller mindre 

sedan 1970-talet. Psykologen och professorn Philip G Zimbardo kan anses som en 

pionjär inom denna specifika forskningsgren inom den amerikanska 

forskningstraditionen. Ett exempel för detta kan visas genom att han var med och 
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grundande The Shyness Clinic i Kaliforningen där man jobbar med blyghet hos barn och 

vuxna. Bara genom att denna institution skapades är det nu möjligt att prata om blyghet 

som en egenskap och att det kan ses som ett stort hinder för människors sociala 

utveckling. Hur har man då sett på blyghet inom denna tradition?  Blyghet hos barn 

förknippas och beskrivs vanligtvis som relaterat till ensamhet, ångest och lågt 

självförtroende (se bl.a. Coplan, DeBow, Schneider & Graham, 2009). Flera forskare 

som publicerat studier inom området är överens om att blyghet kan leda till andra, mer 

allvarliga, sociala problem senare i livet så som depression, ångest och social fobi (se 

bl.a. Spooner, Evans & Santos 2005; Coplan & Weeks, 2009). Stein och Walker (2003) 

visar t.ex. att de mest hämmade barnen riskerar sociala fobier som vuxna. Det 

framkommer också att vid sju års ålder har många barn lärt sig att hantera det som 

forskarna kallar för blyghet, vilket borde kunna tolkas som att trots att blyghet kan ses 

som ett problem senare i livet så kan många barn lära sig att hantera känslan av att vara 

blyg och även hitta lösningar för att komma förbi det. Men samtidigt som de menar att 

de flesta kan hantera blygheten och hitta en lösning så uttrycker de: ”[…] mycket 

hämmade barn löper tre till fyra gånger större risk att drabbas av social ångest som 

vuxna än mindre hämmade barn” (Stein & Walker, 2003 s 32). 

 

Inom den amerikanska forskningen om egenskapen blyghet hittar man även flera andra 

infallsvinklingar på företeelsen. Detta kan vara diskussioner allt ifrån om varför vissa är 

blyga, till hur man gör något åt det och vad som kan hända senare i livet för de som är 

blyga (se bl.a. Coplan & Weeks 2009). Man har också satsat stora resurser på att 

undersöka hur lärare ser på problemet (se bl.a. Coplan, Hughes, Bosacki & Rose-

Krasnor, 2011). Flera forskare/forskningsgrupper har också konstaterat att lärarna ser 

detta som ett problem och att man aktivt försöker hjälpa dessa barn att anpassa sig både 

i förskolan och i skolan för att motverka just blyghet (se bl.a. Spooner, Evans & Santos, 

2005; Arbeau, Coplan, & Weeks, 2010; Coplan, Hughes, Bosacki & Rose-Krasnor, 

2011). Som tidigare nämnts saknas diskussioner om blyghet i den svenska forskningen, 

det blir ännu tydligare om man söker efter diskussioner om blyghet hos de yngre 

barnen. Utifrån de sökningar jag har gjort (t.ex. genom sökmotorn ERIC) så har jag inte 

hittat några studier skriva av svenska forskare om vad blyghet kan ha för konsekvenser 

senare i livet. 

 

Om man enbart ska gå på antalet svenska forskningsrapporter som lyfter blyga barn 

verkar det inte uppmärksammas som ett problem i det svenska sammanhanget över 

huvud taget, även om det i olika studier diskuteras och hävdas att många faktiskt lider 

av det. Att sitta still och vara tyst ses kanske därför i en svensk kontext som en mer 

positiv egenskap än i många andra nationella sammanhang där tystnad och stillasittande 

kanske ses som en mindre bra egenskap. Följden är att man inte verkar uppmärksamma 

det faktum att vissa barn är tystare än andra samt se det som ett problem värt att 

uppmärksamma. Frågor om orsakerna till detta måste dock lämnas outtalade i denna 

studie. Utifrån materialet som finns kan man bara skapa en hypotes om att det finns 

skillnader mellan hur egenskapen berörs i det svenska och amerikanska sammanhanget. 

Det kan finnas flera orsaker till detta och det borde studeras noggrannare för att korrekt 
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kunna problematisera och uttala sig om frågan. I resultatet kommer diskussionen att 

återkomma men bara genom en kort introduktion till hur egenskapen behandlas av några 

förskollärare verksamma inom förskolan. Varför dessa skillnader finns kommer dock 

inte att beröras. 

 

Ett exempel på att blyga barn nästan inte diskuteras i det svenska sammanhanget kan 

vara att det på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) egentligen inte går att hitta 

någonting om blyga barn eller hur man bör jobba med dessa på ett aktivt sätt. I 

läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) finns blyga barn, som egenskap, 

inte nämnda som en specifik grupp värd att uppmärksamma, men desto mer står det att 

läsa om människans egenvärde. Det uttrycks att förskolan ska hjälpa barn att utvecklas i 

sina förmågor att kommunicera och samarbeta. Vidare står det att förskolan ska: 

”särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin 

utveckling” (Skolverket, 2010, s 10). Blyghet finns inte med specifikt i texten men man 

kan ändå utifrån texten skapa en hypotes om att egenskapen blyghet finns med även om 

man använder sig av en annan begreppslig definition.  Dessa iakttagelser kring hur 

blyghet behandlas och diskuteras av svenska skolmyndigheter kan relateras till de 

studier från den amerikanska kontexten som visar att amerikanska förskollärare lägger 

ner mer tid på barn som är blyga och ängsliga (se t.ex. Coplan, Hughes, Bosacki & 

Rose-Krasnor, 2011). Studier om att svenska lärare ägnar mer tid åt blyga barn än 

sådana som inte upplevs ha dessa problem har följaktligen varit svåra att finna. Om 

blyga barn specifikt inte finns nämnt någonstans varken hos Skolverket eller i 

läroplanen, hur ska då förskollärarna tolka detta? Är detta något man ska lägga ner mer 

tid på som förskollärare eller ska man låta det komma när barnet känner sig moget? 

Eftersom blyghet hos barn inte specifikt diskuteras lämnas pedagogerna i ett tomrum, 

vilket gör det intressant att studera hur aktiva pedagoger skildrar blyghet och vilka 

tolkningar det ges. Det faktum att de texter man som pedagog inom förskolan har att 

förlita sig på inte nämner egenskapen kan tolkas som att de centrala myndigheterna inte 

ser blyghet som ett riktigt problem, eller att man inte anser att pedagogerna i förskolan 

har tillräcklig kunskap för att jobba med de problemen. En studie som går ut på att 

tillfråga pedagoger som är verksamma i förskolan om hur de upplever blyghet kan vara 

en början. Eftersom de centrala myndigheterna inte har utforskat detta kan studien vara 

en början till att öppna upp frågan för pedagoger men också för personer som jobbar 

inom de centrala myndigheterna.  

 

Ett annat exempel på hur blyghet kan diskuteras och förstås är hur Socialstyrelsen 

(2010) diskuterar barn med psykisk ohälsa. Den av Socialstyrelsen framtagna texten är 

framtagen för personal i förskola och skola, och berättar om olika typer av ångest och 

rädsla hos barn. Boken som är skriven av Gren Landell (Socialstyrelsen, 2010) är tänkt 

att hjälpa personal att hitta barn med psykisk ohälsa. I boken förekommer beskrivningar 

av blyghet, men huvudfokus i boken ligger på andra delar än blyghet. Detta är en 

intressant observation: att i det svenska sammahanget diskuteras blyghet i relation till 

psykisk ohälsa, medan det i amerikanska sammanhang diskuteras som ett 

personlighetsdrag som vilket man måste arbeta aktivt med för att inte längre fram få 
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problem med psykisk ohälsa. Man kan därför säga att det är en stor skillnad på hur man 

ser på egenskapen i svenska och amerikanska sammanhang. I USA ser man vad som 

kan hända längre fram och man försöker aktivt jobba mot att det inte ska bli värre i 

framtiden, medan man i Sverige inte ser det förrän det är ett problem, vilket då gestaltas 

som psykisk ohälsa. Kanske det är så att skillnaderna i de olika länderna gör att vi ser 

olika på egenskapen blyghet och hur det uppmärksammas och hur diskussionen förs. 

 

På ett sätt skulle egenskapen blyghet kunna tolkas som ett funktionshinder. I den 

allmänna definitionen av funktionshinder finns det egentligen inget som talar för att 

blyghet skulle kunna definieras som ett funktionshinder, men utifrån forskning jag tagit 

del av från den amerikanska kontexten kan ändå frågan ställas. Om man dessutom 

börjar med att se på några vanligt förekommande definitioner av funktionshinder kan 

följande diskussion uppmärksammas: 

 

Några vanliga definitioner av funktionshinder kan sammanfattas enligt följande: 

 Något som påverkar vardagen för en person på ett negativt sätt (Vårdguiden, 

2010). 

 Det kan handla om brister i tillgänglighet, information, allmänna 

kommunikationsmedel, möjligheten till studier och så vidare. Det är bristerna 

som skapar funktionhinder (Vårdguiden, 2010). 

 Bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och 

kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer (Socialstyrelsen, 

u.å.). 

 

Utifrån de här definitionerna är det fullt möjligt att diskutera att funktionshinder är en 

avsaknad av något. Det är möjligt att diskutera egenskapen blyghet som en avsaknad av 

att våga ta en aktiv del av det sociala samspelet och att klara av olika situationer. Man 

skulle därför kunna föra en diskussion där blyghet ses som ett funktionshinder. Även 

om man inte i det svenska sammanhanget är något man vill se på detta sett så anser jag 

att en diskussion borde finnas för att se allvaret i vad blyghet kan innebära för 

människor. Eftersom egenskapen knappt diskuteras skulle man därför kunna diskutera 

det på sådant sätt att blyghet är ett dolt funktionshinder och att man borde 

uppmärksamma detta både hos forskare, centrala myndigheter och aktiva pedagoger. 

Genom att jämför den svenska och den amerikanska uppmärksamheten på blyghet kan 

man ännu tydligare uppmärksamma avsaknaden av svensk forskning på blyghet. 

 

Både Radl & Zimbardo (1982) och Svirsky & Thulin (2006) beskriver hur människor 

kan hämmas av blyghet, både på jobbet, i affären och i den sociala gemenskapen. 

Blyghet och andra, mer allvarliga sociala problem, påverkar på så sätt en stor del av 

vardagslivet för de drabbade. Varför ses då inte blyghet som ett funktionshinder? 

 

Swallow (2000) menar att blyghet inte kan ses som en sjukdom eller ett 

funktionshinder, utan att det snarare borde betraktas som ett individuellt 
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personlighetsdrag. Men om man läser de svenska beskrivningarna så kan man 

åtminstone föra en diskussion om att blyghet borde passa in under definitionen 

funktionshinder. Vad är det då som avgör? 

 

Enligt Swallow (2000) så kan man aktivt jobba med sin personliga blyghet så att man 

trots sin så kallade blyga personlighet kan klara av sociala situationer och en social 

gemenskap. Man måste då aktivt jobba på att höja självkänslan och självförtroendet. 

Eftersom det, enligt Swallow, kan arbetas bort så borde det inte ses som ett 

funktionshinder. Men om det inte finns en diskussion om blyghet, hur ska pedagogerna 

då veta hur dem ska jobba med detta? Om det är ett personlighetsdrag eller inte väcker 

nya frågor då man kan fråga sig om pedagogerna har rätt att försöka ändra på ett barns 

personlighet. Detta är nog något som kan skilja sig i olika länder och i olika 

sammanhang, men i denna studie, som är begränsad förs diskussionen bara i relation till 

ett fåtal aktivt svenska pedagoger. Denna frågeställning kräver ett mer omfattande 

material. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om egenskapen blyghet hos barn är 

något aktiva förskollärare uppmärksammar som en egenskap, vilken kan hämma barnen 

i deras utveckling, men också om de aktiva pedagogerna fokuserar på blyghet som en 

egenskap vilket de på aktivt sätt arbetar med inom svensk förskoleverksamhet. Det förs 

även en diskussion i relation till de intervjuade förskollärarna om hur de upplever att de 

jobbar för att hitta och stärka dessa barn? Det är en explorativ studie av hur några aktiva 

förskollärare hanterar blyghet hos barn. Det är ett ganska litet urval av personer som 

intervjuas men det motiveras av att det är en första explorativ studie vars syfte är att på 

ett övergripande plan studera hur egenskapen blyghet diskuteras och hanteras. 

 

 

Frågeställningar 

 Hur uttrycker de intervjuade förskollärarna, aktiva inom förskolan, att de jobbar 

med att hitta och stärka dem som diskuteras utifrån termen blyga barn? 

 Kan de intervjuade förskollärarnas upplevelser av hur de jobbar med blyga barn 

på något sätt finna stöd inom den forskning som bedrivs inom ämnet? 
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Metod 
 

För att besvara studiens forskningsfrågor har tre intervjuer med förskollärare 

genomförts. Även om det är ett litet antal intervjuer anser jag att det är tillräckligt för 

studiens syfte. Genom studien hoppas jag få en ingång i ett forskningsområde som är 

relativt litet i det svenska sammanhanget, men som borde få mer uppmärksamhet. Jag 

valde att använda mig av intervjuer då jag tror att man får fram mer genom att prata 

med någon än till exempel genom att genomföra en enkätstudie. Nackdelen med en 

enkät är att man kan få väldigt kortfattade svar och att man inte får chansen att ställa 

följdfrågor. Även om jag kanske hade fått fler svar genom en enkät så kändes det mer 

naturligt att intervjua då jag lättare kan ställa följdfrågor eller be personen förklara mer 

detaljerat. Sjöberg och Wästerfors (2008) uttrycker att en intervju handlar om att 

konversera. En annan anledning till att jag använder mig av intervjuer är att jag är 

intresserad av hur förskollärare uppfattar egenskapen blyghet och det är då lättare att 

ställa följdfrågor eller ställa om frågor.  

 

Studien initierades genom att jag skickade ut brev till tio förskolor och en av 

förskolorna hade förskollärare som kunde tänka sig ställa upp. Ingen från de övriga 

förskolorna hörde av sig. Det kan finnas flera olika anledningar till detta: studien kan 

för vissa ses som ointressant eller svår att svara på, men det kan också handla om att 

tiden för intervjuerna skulle genomföras då många förskolor är fullt upptagna med 

inskolningar och att tiden därför inte uppfattades finnas för ett deltagande i studien. Jag 

tog dock kontakt med förskollärarna som visat intresse för att bestämma tid för 

intervjuer och ge dem frågorna i förväg för att ge dem chansen att fundera kring 

egenskapen blyghet och hur de uppfattar att detta uppmärksammas av dem som 

pedagoger. När jag sedan träffade dem gick jag igenom med dem att intervjuerna skulle 

vara anonyma och att varken deras namn eller förskolans namn skulle nämnas (i 

enlighet med Vetenskapsrådet, 2011, God forskningssed). Jag berättade också att de 

fick avbryta intervjun när de ville. 

 

Under intervjuerna antecknade jag vad de sa. Jag valde att inte spela in intervjuerna 

därför att jag känner att man får ut mer av att prata utan att spela in. Detta kan ha sina 

nackdelar då man inte efteråt kan gå tillbaka och lyssna på vad som sas, men då studien 

är explorativ ansåg jag att en fördjupande analys inte var nödvändig. Även tidsaspekten 

var något jag fick ta hänsyn till i studien. Efter intervjuerna gick jag igenom mina 

anteckningar och funderade på vad som sagts. Sedan skrev jag ner en sammanfattning 

av vad som framkommit och vad som utifrån studiens syfte var mest relevant för vidare 

analys. 

 

Anledningen till att jag gjorde tre intervjuer var att det inte var så enkelt att få tag på 

förskollärare som ville ställa upp på en intervju. Jag kontaktade förskolorna innan 

sommaren för att jag skulle ha tid att få svar och hinna börja med intervjuerna så fort 

som möjligt efter sommaren. Att så få ville ställa upp på en intervju kan bero på flera 

olika anledningar, när jag började med arbetet var det fortfarande semestertider vilket 
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kan ha hindrat. Tiden för intervjuerna låg också mitt i inskolningen för många förskolor 

vilket kan innebära att många helt enkelt inte hade tid. Tiden för andra arbetsuppgifter 

var viktigare och därför var det svårt att få med folk att intervjua även om jag hörde av 

mig till flera olika förskolor. Resultatet av svårigheterna kring att få tag på respondenter 

gjorde att jag fick fundera om angående studiens syfte. Även om min tanke med studien 

inte var att göra en så stor studie att man kunde generalisera resultaten så hade jag 

hoppats på fler respondenter och en större spridning på svaren. Jag fick därför inrikta 

mig mer på en explorativ studie i vilken jag lyfter frågeställningar, även om de inte kan 

besvaras. Jag kan därför bara föra ett resonemang i relation till skillnaden i 

forskningslitteraturen och hur egenskapen blyghet beskrivs i USA respektive Sverige. 

 

För att få svar på studiens forskningsfrågor ansåg jag att det enda alternativet var att 

göra intervjuer. Då jag ville veta om detta är något man jobbar med och hur de resonerar 

och, om möjligt, hur de definierar egenskapen blyghet, så kan man ju bara få svar 

genom att intervjua någon som jobbar i verksamheten. Tjora (2012) skriver att för att 

vara en kvalitativ studie är det viktigt att man försöker att hitta någon att intervjua som 

kan prata om ämnet på ett reflekterat sätt. Det kan vara lätt att ha en åsikt i ämnet även 

om man inte jobbar i förskolan. Men att gå direkt till de som jobbar i verksamheten 

kändes som den enda relevanta möjligheten. Tjora (2012) menar att man i regel 

använder sig av någon form av inspelning vid genomförandet av intervjuer. Eftersom 

man då får med allt som sägs och att man kan koncentrera sig på intervjun istället. Men 

många kan känna sig olustiga inför tanken att spelas in och då kan resultatet bli sämre. 

Det kan vara så att de pratar mindre och inte vill förtydliga sina tankar. Nackdelen är 

dock att man lätt missar information som sägs. Genom att bara skriva samtidigt som 

man även lyssnar på vad de säger så kan man glömma bort att skriva ner saker eller helt 

enkelt inte hinner. Att ha det inspelat är en stor fördel efteråt då man kan gå tillbaka och 

lyssna på vad som sagts och även spela upp det flera gånger. I resultatet finns en del 

citat ifrån förskollärarna. Dessa är kanske inte helt exakt återgivna då de är tagna ur 

mina intervjuanteckningar. För att kompensera för detta har förskollärarna fått chansen 

att läsa igenom resultat och analysdelen i min studie (i enlighet med Vetenskapsrådets, 

2011, rekommendationer), men ingen av respondenterna har haft några invändningar. 

 

För att hitta vetenskapliga studier om egenskapen blyghet har jag använt mig av 

sökmotorn ERIC via EBSCO Host. Där är artiklarna vanligtvis skrivna på engelska men 

det som gjorde mig förvånad, och som kan ses som en del av resultatet, är att jag inte 

hittade några vetenskapliga studier skrivna av svenska forskare. Åtminstone utifrån vad 

jag kunde se på namn och lärosäten, jag kunde heller inte hitta några studier ifrån det 

svenska sammanhanget. Jag har även i min studie utgått från några böcker som handlar 

om egenskapen blyghet, vilka jag sökt på bibliotek. I dessa böcker har jag använt mig 

av referenslistan för att på så sätt få fram fler källor. De flesta böckerna är då skrivna av 

författare från engelskspråkiga länder och deras referenser är då också huvudsakligen på 

engelska. Genom Divas portal över uppsatser hittade jag ett arbete om blyga barn, där 

jag även använde mig av referenserna. Det blev väldigt få referenser som tittat på hur 
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aktiva pedagoger uppfattar egenskapen blyghet. Det gäller både för det amerikanska och 

svenska sammanganget, men det blev speciellt tydligt i relation till den svenska. 

 

I engelskspråkiga tidskrifter finns en uppsjö med forskare och studier, men i svenska 

hittar jag egentligen ingenting om egenskapen blyghet. Jag har letat efter information 

genom databaser, böcker, tidskrifter och sökmotorer och på Skolverkets hemsida. 

Svirsky och Thulin (2006) skriver att svensk forskning om social fobi saknas och mitt 

sökande visar att även egenskapen blyghet är något det saknas svensk forskning om. 

Det finns flera framstående forskare inom amerikansk forskning om blyghet, Coplan 

och Zimbardo för att nämna två, men några svenska namn har jag inte hittat. 

Genom att använda mig av olika sökord i sökmotorn ERIC så har jag hittat varierande 

antal studier om egenskapen blyghet. Genom att använda mig av de engelska orden 

shyness och preschool tillsammans hittar jag uppåt 40 olika vetenskapliga artiklar som 

handlar om blyghet och förskolebarn. Enskilda ord, så som shyness och shy children, 

ger fler träffar, uppåt 300, men då man läser abstract är det få texter som beskriver hur 

pedagoger ser på egenskapen blyghet. Däremot finns det mycket olika forskning som 

berör ämnet blyghet men inte i det avseendet jag är intresserad av. 
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Resultat och analys 
 

Alla de tre intervjuade förskollärare hade samma synsätt beträffande egenskapen 

blyghet och hur man bör jobba aktivt för att komma tillrätta med blyghet som kan ses 

som mer omfattande än hos andra barn. Just egenskapen blyghet och hur de verksamma 

förskollärarna jobbar med det var inget ämne som man hade diskuterat på förskolan, 

men det är ändå något man menar sig jobba med dagligen. Alla tre var överens om att 

man inte kallade barnen blyga utan att de hellre ville prata om barnen som 

tillbakadragna eller försiktiga barn. De var noga med att poängtera att alla barn är olika 

och att de inte ville stämpla barnen som blyga, ”alla barn behöver inte vara lika framåt, 

det är inget fel i att vara mer försiktig” sa den förskollärare som kommer att kallas för 

förskollärare 1 i denna text. Förskollärare 1 säger att de inte har tagit upp blyghet som 

ett specifikt uttalat problem i arbetsgruppen, men att de ofta pratar om barnen kollegor 

emellan. Om de anser att något barn är mer tillbakadraget så diskuterar man hur man 

ska jobba vidare med det, till exempel om man behöver jobba i mindre grupper eller 

enskilt med barnet. Detta för att öka barnets självförtroende. Bland annat sa 

förskollärare 2: ”Jag hade en flicka i gruppen som var lite försiktigare, hon var inte med 

och sjöng eller deltog på samlingen. Efter ett tag såg jag att hon ville vara med och då 

fick jag jobba med att lära de andra barnen att backa så att hon fick ta mer plats”. Vid 

det här tillfället så valde de att jobba i mindre grupper för att ge flickan chansen att 

våga. Förskolläraren använder sig av exemplet genom att man i arbetslaget lät flickan 

sitta med utan att delta och efter en tid så gav det resultat och flickan ökade sitt 

deltagande. Om detta diskuterar förskollärare 1 att det är viktigt att göra det som är bäst 

för det enskilda barnet, vilket beskrivs: ”Man måste anpassa situationer efter barnen. 

En del barn tycker att det är jobbigt med nya vikarier och då får man fokusera på att de 

barnen har en ordinarie med sig för att de ska få den trygghet de behöver”. 

 

Att man inte ser blyghet som ett problem tror jag hör ihop med att det varken hos 

Skolverket eller i läroplanen finns något skrivet om hur man ska jobba med blyga barn. 

Frågan lämnas då till pedagogerna eftersom det inte uppmärksammas av de som ska 

styra och vägleda verksamheten. Även om man uppmärksammar att alla barn inte är lika 

så vet man inte hur man ska jobba med detta på ett aktivt sätt. Den svenska kulturen, i 

alla fall utifrån de förskollärare jag intervjuat, verkar vara att egenskapen blyghet är 

något som finns hos en del barn och vuxna och det är något man bara ska acceptera. 

Detta kan av olika anledningar bero på olika saker, men utifrån den vetenskapliga 

litteraturen jag tagit del av kan man säga att det finns en skillnad mellan hur man ser på 

egenskapen blyghet i USA och Sverige. I Sverige verkar egenskapen ses som en del av 

den individuella personligheten medan det i USA verkar ses som en del i en 

färdighetsutveckling. Att det skulle vara en del av personligheten får stöd i utsagorna 

som de intervjuade förskollärarna ger, där t.ex. förskollärare 3 ger som exempel: ”Man 

måste vänta och ge barnet tid, så att det hittar något de vågar och vill göra”. Följden 

blir att ingen av de tre intervjuade förskollärarna ger några andra exempel på metoder 

för hur man kan jobba med barns blyghet annat än att de behöver tid, och att de, utifrån 

sina egna förutsättningar, ska växa in i gruppen och ta mer plats. 
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Ett begrepp som de intervjuade förskollärarna kom tillbaka till flera gånger var respekt. 

Detta uttrycktes oftast i termer av att man måste respektera barnen för vem de är och 

stötta dem. Detta uttalande kan diskuteras i relation till en amerikansk studie av Arbeau, 

Coplan och Weeks (2010) där de beskriver förhållandet mellan barn och lärare. Om ett 

blygt barn blir för beroende av läraren så kommer barnet inte våga undersöka sin 

omgivning och de andra barnen utan blir för låst vid läraren, vilket leder till att de andra 

barnen undviker att ta kontakt. Men barn som har en nära relation till läraren vågar 

undersöka omgivningen och ta kontakt med de andra barnen då det känner att läraren 

finns där som stöd. Genom att finnas där som stöd för barnet men inte låta barnet bli för 

beroende av läraren, kan barnet använda sig av läraren då den utforskar 

förskolan/skolan. Genom att ge barnet respekt kan man förhoppningsvis få tillbaka 

respekt från barnet. Detta kan leda till att barnet känner tillit till den vuxna och kan 

använda sig av läraren i sin utveckling. Det gäller därför som förskollärare att hitta en 

balans i sitt arbete i hur man stöttar barnet och inte blir för överbeskyddande men ändå 

vågar pusha barnet. I relation till detta sa förskollärare 3: ”man måste ta sig tid att lära 

känna barnen och att försöka se dem så mycket som möjligt.” Genom att man lär känna 

barnen så får de en chans att lita på de vuxna och kanske då också våga prova på nya 

saker, verkade vara det gemensamma resonemanget hos det intervjuade förskollärarna. 

Detta uttrycktes av förskollärare 2 som sa att: ”Man måste jobba med att stärka barnets 

självförtroende, genom att stärka dem i det de kan och inte utsätter dem för något de 

inte vill. Men man måste våga pusha barnet för att det ska våga”. Genom att jobba med 

saker som barnet kan eller vill göra kan man fokusera på att stärka barnets 

självförtroende. Detta synsätt exemplifieras av att förskollärare 1 sa att man vid 

inskolning ska använda sig av föräldrarna då de känner barnet bäst. Genom att börja där 

barnet känner sig tryggt kan man sedan jobba vidare för att barnet ska våga mer och 

mer. Pratar man med föräldrarna och kan få tips på vad barnet gillar så kan man hitta en 

igång till hur man ska börja för att barnet ska känna tillit till de vuxna.  

 

De intervjuade förskollärarna uttrycker också att de ofta jobbar i mindre grupper för att 

barnen ska känna sig trygga. Som förskollärare måste man, enligt dem, ge barnen tid 

och att sedan finnas där när de själva är mogna. Radl & Zimbardo (1982) skriver om hur 

barnets självförtroende påverkas av förhoppningar från föräldrar. Om man har för stora 

förhoppningar så är det lätt att barnet misslyckas och inte vågar prova igen, om man 

däremot har för låga förhoppningar finns det risk att barnet inte får känna hur det är att 

lyckas med något och självförtroendet påverkas negativt i båda fallen.  

 

Resultatet av de tre intervjuerna blev kanske inte helt förvånande väldigt lika. 

Förmodligen eftersom att alla tre förskollärarna jobbar på samma förskola och de jobbar 

med barnen på ett liknande sätt. Även om de inte hade något uttalat arbetssätt om 

blyghet arbetar de aktivt för barn som framstår som blyga. Att jobba i små grupper är 

dock något som är vanligt på olika förskolor och det behöver inte vara att man jobbar 

specifikt med egenskapen blyghet hos barn. Vissa svar känns som ett rutinsvar och att 

jobba i små grupper var ett av dem. På förskolor jobbar man på olika sätt i olika 



 

14 

 

situationer, men man kan också använda sig av samma arbetssätt till flera olika 

situationer. Svaren som framkommer känns som att det speglar attityden hos de 

förskollärare som jag har stött på. Läroplanen säger att man ska ta hänsyn till varje 

barns förutsättningar och behov, genom att jobba i mindre grupper kan man lättare se 

alla barn. Man ska jobba med alla barn och låta dem få chansen att prova olika saker 

utan några fördomar eller hinder från de vuxna. Även om man som förskollärare ska 

vara neutral så finns uppväxten alltid med oss och då kan attityden mot blyga barn vara 

ett hinder. Ser samhället inte något problem med blyga barn så gör man heller inte det 

på förskolan. Detta syns tydligt i deras resultat och jag tycker att deras resultat speglar 

samhället i stort.  

 

Hade fler förskollärare haft möjlighet att delta i studien hade förmodligen resultatet 

blivit mer varierat med större spridning. Om jag hade intervjuat förskollärare på flera 

olika förskolor hade resultatet förmodligen också blivit ett annat då de kanske jobbar på 

olika sätt. På grund av det stora bortfallet fick jag ändra mina tankar om studien. Men 

då jag inte haft som tanke att göra en studie för att se en generell bild över Sveriges 

förskolor, utan uppmärksamma de brister som finns i svensk forskning angående 

egenskapen blyghet, samt avsaknaden av en tydlighet om egenskapen blyghet i de 

styrande och vägledande texter som finns för pedagogerna och vad det leder till, så 

menar jag att resultatet uppfyller studiens syfte.   
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Diskussion 
 

Hur kommer det sig att i USA ser man blyghet som ett stort problem, vilket gör att man 

aktivt jobbar med egenskapen blyghet, medan man i Sverige inte verkar se problemen 

alls? Arbeau och Coplan (i Arbeau, Coplan & Weeks, 2010) rapporterade att 

förskollärare förutsåg att blyga barn hade lika stor risk för framtida sociala problem som 

aggressiva barn, vilket tyder på att lärarna ser blyghet som ett stort problem i tidig 

barndom. 

Om man inte ser det som något problem så är det lätt att barn inte får den hjälp de 

behöver och de kan få andra, mer allvarliga, sociala problem senare i livet. 

Är det mer okej att vara tyst och blyg här än i USA? 

 

Syftet är inte att alla ska bli väldigt framåt utan att de vågar njuta av livet trots 

blygheten. Är man inte blyg så är det svårt att förstå hur man tackar nej till saker på 

grund av ångest eller blyghet. Rädsla för att stå framför klassen och redovisa har de 

flesta, men de flesta hoppar inte av skolan på grund av det (Radl & Zimbardo, 1982). 

De intervjuade svenska förskollärarna tycker att blyg är ett ord man inte ska använda på 

barnen, men samtidigt i amerikansk forskning är blyg ett ord man använder flitigt. 

Blyghet ses av vissa som ett personlighetsdrag, eller en del i en färdighet, som man med 

lite hjälp kan lära sig att hantera, utan att helt ändra personen (Swallow, 2000). Genom 

att blyghet inte uppmärksammas som ett problem så blir det svårt för barnen att komma 

ur sitt beteende. Om blyghet var något som var mer uppmärksammat så hade man 

kanske kunnat börja fokusera mer på dessa barn för att de ska få ett lättare liv när de blir 

äldre. Är det fel att försöka hjälpa de blyga? Jag tycker inte det, och om man ser vad 

blyghet kan få för konsekvenser senare så borde det vara ett ämne som diskuteras mer. 

Förskollärarna säger att man ska ge barnen tid och finnas där när de är mogna. 

Problemet jag ser med detta är att det alltid finns barn som väljer att hamna i 

bakgrunden eftersom andra barn tar så stor plats. Det kan vara svårt att se när dessa barn 

är mogna och om ingen hjälper de framåt så kan de gå vidare till skolan utan att få 

någon hjälp mot blygheten. Spooner, Evans och Santos (2005) skriver att barn som är 

blyga men inte uppfattas som det riskerar att få lägre självförtroende än barn som 

uppfattas som blyga. Resultatet i deras studie visar att barnens egen uppfattning om 

blyghet skiljer sig från föräldrarnas och lärarnas uppfattning. Som en av förskollärarna 

sa så måste man lära känna och se varje barn. Det gäller då som vuxen att kunna få 

andra barn att backa för att chansen att se och höra alla barn. Att göra som de gör och 

jobba i mindre grupper gör det enklare att lära känna barnen. Om man är i mindre 

grupper så kanske de blyga barnen känner att de vågar delta på ett annat sätt utan att det 

är för många andra barn där. Som liten grupp kan man också stödja varandra och jobba 

på att alla ska få synas. 

 

Svaren från de intervjuade är inte riktigt vad jag hade väntat mig men samtidigt är jag 

inte helt förvånad. Att man inte vill se blyghet som ett problem är vad jag hade förväntat 

mig inför den här studien, men jag är förvånad över att de uttrycker att de jobbar så 

mycket med det ändå. Genom att inte se blyghet som ett problem så tycker jag 
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egentligen att man blundar för problemet. Även om man jobbar en hel del med att få 

dessa barn att våga ta mer plats så erkänner man inte att blyghet är ett problem som en 

del barn lider av. Vissa barn behöver mer hjälp än andra med sin blyghet, men om man 

inte vågar se på det som ett problem så kanske barnen inte får den hjälp de behöver. 

Man låter barnen vara en stor del av lösningen istället för att själva hjälpa till att hjälpa 

barnen. Att lägga över ansvaret på barnen kan innebära att en del barn inte får hjälp. 

Vissa barn behöver hjälp för att gå vidare och jobba med sitt problem och då kan man 

inte bara vänta på att barnen ska bli mogna. 

 

Att de trots en bristande medvetenhet kring problemen ändå lägger så mycket energi på 

att underlätta för barnen är för mig förvånande. Min uppfattning av min egen skoltid är 

att man inte gör något för att hjälpa blyga barn och ungdomar, något som inte helt 

stämmer på den här förskolan om man ska lyssna på de intervjuade förskollärarna. Här 

jobbar man i mindre grupper just för att barnen ska få chansen att ta plats i en mindre 

grupp. Man jobbar också med att lära de andra barnen att ta mindre plats så att alla får 

chansen att vara en del i gruppen. 

 

Blyghet kan för den enskilda individen vara ett stort hinder i livet. Många blyga hindras 

från sociala relationer och aktiviteter på grund av att de är blyga. Radl & Zimbardo 

(1982) skriver om olika människor som hindras i livet på grund av blygheten. Det är 

relationer, fritidsaktiviteter och karriären. De hämmas av blygheten och klarar inte av 

saker som för andra människor är vardag. Så varför ses då inte blyghet som ett 

funktionshinder? 

Problemet med blyghet är att det inte alltid syns och det tas ofta inte på så stort allvar. I 

Sverige verkar lösningen vara att dessa människor får klara sig själva. Lärarna finns 

som stöd i den mån det går men några extra insatser är inget man lägger resurser på. 

Barnen får helt enkelt ta tid på sig och förhoppningsvis växer de ur blygheten. 

Att inte våga träffa någon att spendera livet med eller tacka nej till befordringen på 

jobbet eftersom det krävs lite för mycket av den sociala kunskapen, eller den personen 

som inte kan gå till affären eftersom det är för ansträngande att träffa människor (Radl 

& Zimbardo, 1982; Svirsky & Thulin, 2006). Missar inte de något i livet? Är inte 

blyghet för dessa människor ett funktionshinder? 

Vore frågan mer uppmärksammad eller tagen på större allvar skulle kanske fler 

människor kunna leva ett liv utan att en sak som blyghet hindrar. Där ligger 

amerikanerna långt före oss, både inom forskning men också attityden hos lärarna som 

träffar dessa barn varje dag (se bl.a. Radl & Zimbardo 1982; Spooner, Evans & Santos 

2005; Coplan, DeBow, Schneider & Graham 2009; Coplan & Weeks 2009; Arbeau, 

Coplan & Weeks 2010; Coplan, Hughes, Bosacki & Rose-Krasnor 2011). 

 

Hur skulle skillnaden bli om blyghet klassades som ett funktionshinder? 

 

Är det ett funktionshinder eller är det som vissa säger ett personlighetsdrag? Är det 

därför man i Sverige inte vågar rota för mycket i ämnet då man tror att man måste ändra 

hela personligheten för att det ska bli bättre? Enligt Swallow (2000) går det att jobba på 
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utan att ändra hela personligheten. Där ligger det i att man accepterar att personen har 

en blyg personlighet men att man jobbar på självförtroendet och självkänslan för att 

personen ändå ska våga göra det som andra vågar göra. Kanske man inte behöver klassa 

blyghet som ett funktionshinder för att det ska vara något man jobbar med. Om man 

vågar ändra synsättet i Sverige och vara lite mer öppna mot vad blyghet är och hur man 

hanterar det så skulle nog många barn få ett lättare liv och kanske man kan hjälpa dem 

från att det ska bli värre problem när de blir äldre. 

 

Socialstyrelsen (2010) har släppt en bok om blyghet. Kanske kan detta vara en början på 

lösningen över hur man förväntas jobba med blyghet. Boken ska finnas där som ett stöd 

för förskollärare, men jag undrar hur denna bok når ut till dem? Vem ansvarar för att 

förskollärarna får ta del av denna kunskap? Om man får hjälp med att förstå vad blyghet 

är kanske man kan börja fundera över hur man i arbetet kan hjälpa barnen med detta. 

Jag tror att det kan vara en början men att man från Skolverkets och politikernas sida 

behöver se problemet med blyghet. Först när man börjar förstå att detta är ett problem 

för människor så kan man försöka göra något åt det. 

 

Jag har funderat mycket på varför det inte finns någonting på Skolverkets hemsida om 

blyga barn. Ser man det inte som ett problem eller har man bara inte uppmärksammat att 

det kan vara ett problem? Jag tror att Skolverket har stor del i lösningen till hur man ska 

jobba med blyga barn. Man måste först få upp ögonen för att det kan vara ett problem 

och försöka tänka utanför ramarna som vi i Sverige har byggt upp kring blyghet och 

blyga barn. Man måste våga ändra attityden från att det är bara positivt med barnen som 

sitter tysta och istället fundera över varför de sitter tysta. Är det för att de vill ha det 

lugnt för att kunna jobba, är det för att läraren försöker tysta ner klassen för att kunna 

prata eller är det helt enkelt för att barnet är blygt och kanske inte vågar annat än att sitta 

tyst? 

 

Förhoppningen med detta arbete var att få så många förskollärare som möjligt att ställa 

upp på en intervju för att få en så bred bild som möjligt. Tyvärr var det många som inte 

hade möjlighet att delta vilket jag tycker är synd. Men i framtiden är det något man 

skulle kunna undersöka. Hade resultatet blivit väldigt annorlunda om fler hade ställt 

upp? Är det någon skillnad på hur man jobbar med blyghet på förskolor i staden eller på 

landet? Jobbar man mer med detta i andra europeiska länder eller jobbar vi ungefär 

likadant? Ser man olika på blyghet i ett genusperspektiv? Jobbar man på olika sätt med 

blyga pojkar än med blyga flickor? Detta är, enligt min åsikt, några frågor som borde 

besvaras genom forskning, för att uppmärksamma ett problem som för den enskilda 

individen kan få stora konsekvenser. 
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