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Sammanfattning 
 

Fenomenet osynliga barn i förskolan innefattar de barn som av olika anledningar drar sig 

undan verksamhetens sociala kontext. Osynliga barn står oftast utanför andra barns lekar 

eftersom de inte vågar ta kontakt med andra barn (Folkman, 1998). Därför kan osynliga barn 

uppfattas som ointresserade av interaktion vilket leder till att osynliga barn blir exkluderade 

från den sociala gemenskapen. Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärandet i samspel 

med andra (Smidt, 2010) vilket innebär att fenomenet hindrar dessa barn från att utvecklas. 

Osynliga barn behöver därmed synliggöras och inkluderas i verksamheten för att få 

möjligheten och förutsättningen till att utvecklas till sin fulla potential. Syftet med arbetet är 

att undersöka förskollärarnas syn på osynlighet och belysa, utifrån förskollärarnas egna 

erfarenheter, fungerande strategier för att synliggöra och inkludera de osynliga barnen i 

förskolan. Undersökningen utgår från frågeställningarna: ”Vad har förskollärare för 

uppfattningar om osynliga barn i förskolan?” och ”Hur inkluderar och synliggör 

förskollärare osynliga barn i förskolan?”. För att besvara frågeställningarna intervjuas sju 

yrkesverksamma förskollärare. Studiens resultat visar anknytningens betydelse för ett 

synliggörande och inkluderande arbete liksom vikten av att de osynliga barnen får sina behov 

tillgodosedda av kompetent och lyhörd förskolepersonal.  

 

 

Nyckelord: Blyghet, förskola, inkludering, inåtvänd, osynliga barn  
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1. Inledning 

 

Ni vet ju att folk lätt blir osynliga om man skrämmer dem tillräckligt ofta, sa 

Tooticki och åt upp en äggsvamp som liknade en liten trevlig snöboll. Nåja.  Denhär 

Ninni blev skrämd på fel sätt av en tant som hade tagit hand om henne utan att tycka 

om ungen. Jag träffade tanten och hon var hemsk. Inte arg, förstår ni, sånt kan man 

begripa. Hon var bara iskall och ironisk […] Hon var ironisk från morgon till kväll 

och till slut började ungen blekna i konturerna och bli osynlig. (Jansson, 1962:102) 

 

I Tove Janssons titelnovell Det osynliga barnet och andra berättelser (1962) möter vi det 

övergivna och osäkra barnet Ninni. I sitt förra hem blev Ninni illa behandlad och har därmed 

blivit osynlig för sin omgivning. När hon kommer till Mumindalen återfår hon delar av sin 

synlighet när hon blir bemött med omtanke och trygghet från muminfamiljen. Fullständigt 

synlig blir Ninni då hon slutligen använder sin ilska för att hävda sin vilja och för att markera 

sina gränser. Även om Det osynliga barnet bara är en berättelse så förekommer ett liknande 

fenomen runt om på förskolorna. I barngruppen finns det emellanåt barn som av olika 

anledningar aldrig utmärker sig själva och som blir nästintill osynliga då de smälter in sin 

omgivning och bara ”är”. Dessa barn har många benämningar och kallas alltifrån blyga, 

inåtvända, tystlåtna till passiva och tillbakadragna. I min studie kommer jag att benämna 

dessa barn som osynliga barn. Enligt Coplan, Schneider, Matheson och Graham (2010) riktar 

förskolepersonalen oftast sin uppmärksamhet mot de utåtriktade barnen vilket gör att barn 

med ett mer inåtvänt beteende inte blir lika uppmärksammade i förskolan. Alla barn har behov 

av att bli bekräftade även om det utåt sett inte tycks verka så. Blyghet tros vara besläktat med 

ödmjukhet, enligt Kemple (1995), vilket förklarar varför blyga barn oftast uppfattas som 

väluppfostrade. Blyghet kan därför anses som ett önskvärt beteende bland vuxna eftersom 

blyghet är ett beteende som inte märks och kräver omedelbar uppmärksamhet. Blyga barn blir 

därmed lätt förbisedda och hamnar på så vis i skymundan. Enligt Folkman och Svedin (2003) 

så vill alla barn innerst inne bli sedda även de barn som inte gör något större väsen av sig. 

 

Enligt ett pressmeddelande från Skolverkets hemsida (Skolverket, 2014) är förskolan idag en 

plats dit 84 procent av alla Sveriges barn mellan 1-5 år dagligen kommer för att spendera sin 

vardag. Detta innebär att en överskridande majoritet av Sveriges alla barn har möjligheten att 

leka och utvecklas i förskolans sociala kontext där grunden för ett livslångt lärande läggs. 

Barn som spenderar sin vardag på förskolan erövrar flertalet av sina erfarenheter där, enligt 

Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011), vilket innebär att förskoleverksamheten 

bör ha ett rikt innehåll för att barnen ska få möjligheten att utvecklas till sin fulla potential. 

Förskoleverksamheten ska följa ett antal styrdokument som ska säkerställa kvalitén i Sveriges 

alla förskolor. I ett av styrdokumenten, Läroplan för förskola (Skolverket, 2010), står det klart 

och tydligt att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barnen ska också få möta 

vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med det enskilda 

barnet. Fortsättningsvis står det även att barn som behöver mer stöd ska få det stödet utformat 

efter barnets egna behov och förutsättningar. Hösten 2013 uppmättes genomsnittet i de 

svenska förskolorna till 16,8 barn per barngrupp och 5,3 barn per förskolepersonal 

(Skolverket, 2014). Detta genomsnittliga resultat pekar på att förskolepersonalen står inför allt 

annat än ett enkelt uppdrag i strävan om att uppnå god kvalité i förskolan.  

 

Det ska även understrykas att alla barn är unika individer med olika behov som 

förskolepersonalen ska kunna tillgodose och respektera dagligen. En del barn behöver och 

kräver även mer stöd än andra vilket förutsätter att förskolepersonalen har förmågan att 

bemöta varje barn i situationen de befinner sig i. Enligt Hammarbergs och Hagekulls (2006) 
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studie medför hög lärartäthet positiva förändringar för barn med ett inåtvänt beteende medan 

låg lärartäthet visar ett motsatt resultat. Detta innebär att ju färre barn det är per 

förskolepersonal desto större blir möjligheten att skapa förändringar som gynnar de osynliga 

barnen. Osynlighet är ett fenomen som endast är synligt för den som är medveten och lyhörd 

för dess existens. De osynliga barnen i förskolan blir många gånger förbisedda därför att 

förskolepersonalen inte uppfattar att barnen är osynliga eller att de inte har kunskapen att 

synliggöra och inkludera dem i verksamheten. Jag anser därför att osynlighet är ett fenomen 

som bör uppmärksammas inom arbetslagen så att de osynliga barnen får samma möjligheter 

till att utvecklas i förskolan som vilket annat utåtriktat barn som helst. 

 

1.2. Osynliga barn 

 
Ibland var de så osynliga att man inte kunde undgå att lägga märke till dem […] De 

flesta tänker på de utagerande, men jag är mer orolig för dem som inte är någon. 

(Folkman, 1998:51) 

 

Begreppet osynliga barn, även kallade ”tapetblommor”, är ett välkänt fenomen inom 

förskoleverksamheten och handlar om socialt tillbakadragna barn som av olika anledningar 

inte syns eller hörs i förskolan. Enligt Coplan, Prakash, O’Neil och Armer (2004) urskiljs tre 

typer av det tillbakadragna beteendet. Den första typen handlar om konfliktrelaterad blyghet 

som innebär att barnet har viljan att interagera socialt men blir tillbakadragen på grund av sin 

sociala rädsla. I den andra typen saknar barnet motivation till att engagera sig socialt och blir 

därmed tillbakadragen av sitt sociala ointresse. Den tredje typen skiljer sig från de två 

föregående typerna som båda innebär att barnet själv drar sig undan andra barn. Denna typ 

innebär att det är de andra barnen som undviker det tillbakadragna barnet som därmed blir 

aktivt isolerad.  

 
Om hon inte var där, var det ingen som märkte det. Och om hon var där, var det inte 

heller någon som märkte henne. Hon var verkligen det osynliga barnet. (Folkman, 

1998:14) 

 

Coplan et al. (2010) talar om inhibering vilket beskriver ett hämmat beteende där barnets 

förmåga till interaktion förhindras av upplevelsen av ångest och oro i samband med sociala 

sammanhang. Hämmade barn kännetecknas av ett försiktigt och tystlåtet beteende i samspel 

med nya människor och vid nya miljöer. Dessa barn vänder sig ofta bort, undviker 

ögonkontakt eller drar sig undan sociala situationer. I förskolesammanhang iakttar de andra 

barn utan att själva delta eller stirrar ut i det tomma intet. Detta beteende kan leda till andra 

socioemotionella problem där bristen på social kompetens och låg självkänsla kan uppstå. 

Vidare kan andra problem som ensamhet, kamratavvisan, missanpassning och social isolering 

uppkomma i samband med det hämmade beteendet (Coplan et al. 2010). Nedan följer en 

vidare begreppsförklaring till två egenskaper, blyghet och inåtvändhet, som båda kan 

förknippas med osynlighet i förskolan.  

 

1.2.1 Det blyga barnet 

Blyghet är ett begrepp som Svirsky, Thulin och Öst (2006) beskriver som ett tillbakadraget 

beteende i sociala situationer och kännetecknas av ett försynt, socialt ängsligt och tystlåtet 

beteende. Zimbardo och Radl (1982) förklarar blyga barn i egenskaper av att vara slutna, 
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skygga och passiva. Blyga barn har en extrem fixering av hur deras omgivning uppfattar dem 

och de ligger lågt för att inte dra till sig uppmärksamhet från sin omgivning i rädsla för att bli 

förödmjukade. Enligt Zimbardo och Radl urskiljs två typer av blyghet. Kronisk blyghet 

innebär att barnet är blygt i sin personlighet medan situationsbetingad blyghet handlar om att 

barnet reagerar blygt i vissa oönskade situationer. Ett blygt beteende kan leda till ett flertal 

problem som försvårar livssituationen för dessa barn. Blyghet kan bland annat hindra barnen 

från att uttrycka sina tankar och åsikter och kan ofta leda till depression, ensamhet och dåligt 

självförtroende. Detta kan i sin tur hindra barnen från att skapa och bevara kamratrelationer 

som enligt forskning är betydelsefulla för barns känslomässiga utveckling och hälsa 

(Zimbardo & Radl, 1982).  

 

1.2.2 Det inåtvända barnet 

Enligt Folkman (1998) innebär ett inåtvänt beteende att barnet drar sig undan den sociala 

gemenskapen. Inåtvändhet kan även innebära att barn deltar med inställningen av att vara alla 

till lags genom att aldrig försöka hävda sin vilja eller säga emot någon annan. Det inåtvända 

beteendet är, enlig Folkman, en överlevnadstrategi som barnet tillämpar för att kunna fungera 

i sin vardag. De inåtgående strategierna skyddar barnet från sin omgivning och gör att barnet 

isolerar sig från det sociala. Strategierna blir i längden en nackdel för barnen själva då det 

skapar nya svårigheter för dem samt tar energi från deras utveckling. Många gånger grundar 

sig inåtvändhet på allvarliga känslomässiga svårigheter hos barn vars identitet suddas ut när 

de ger upp sitt behov av kontakt eller sin vilja till att hävda sig. Barn med inåtgående 

strategier visar oftast inte sina känslor då de förknippar det med något ”farligt”. Även om de 

har stängt av sina känslor finns de ändå alltid där menar Folkman och när barnen inte får 

utlopp för sina känslor riktas de istället inåt mot den egna kroppen. Detta resulterar i att 

barnen blir stela och i många fall även sjuka. Även om inåtvända barn inte visar sina känslor 

utåt finns där ändå en önskan om att få känslorna tillgodosedda. Detta innebär en besvikelse 

för barnen då de inte får sina känslor tillgodosedda på samma sätt som de barn som väljer att 

visa sina känslor utåt (Folkman, 1998). 

 

1.3 Läroplan för förskola 

Enligt Läroplan för förskola (Skolverket, 2010) ansvarar förskollärarna för att varje enskilt 

barn får uppleva sitt eget värde samtidigt som deras behov och förutsättningar blir 

tillgodosedda och respekterade. Det är viktigt att den vuxne har förmågan att förstå och 

samspela med barnet så att vistelsen på förskolan kan bli ett positivt stöd för barn med 

svårigheter. Verksamheten ska vara rolig och trygg för alla barn som deltar och omsorg för 

det enskilda barnets välbefinnande och utveckling ska prägla arbetet i förskolan. Alla barn ska 

få möjligheten att uppleva känslan av att vara en tillgång i gruppen och få övervinna 

svårigheter likväl som att få göra framsteg. Barnen ska fortsättningsvis få stöd i deras 

utveckling av både självförtroende och tillit.  

 

1.4 Syfte  

Barns lärande kan liknas med ett evigt kretslopp där barnet, relationen och sammanhanget 

påverkas utav varandra (Öhman, 2009). Eftersom de osynliga barnen drar sig undan det 

sociala sammanhanget går de miste om den utveckling som sker där. Syftet med denna studie 
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är därför att undersöka förskollärares syn på osynliga barn i förskolan samt belysa hur 

förskollärare arbetar för att synliggöra och inkluderar dessa barn i verksamheten. 

 

1.5 Frågeställning 

Utifrån mitt syfte har jag valt att utgå från frågeställningarna:  

 Vad har förskollärare för uppfattningar om osynliga barn i förskolan? 

 Hur inkluderar och synliggör förskollärare osynliga barn i förskolan? 

 

1.6 Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkterna för mitt arbete 

som innefattar relevant forskning och litteratur för min studie. Forskningsartiklarna hittade jag 

genom databasen ERIC via EBSCO Host och litteraturen har jag hittat på biblioteket. 

Innehållet är uppdelat i teman som på ett eller annat sätt berör fenomenet osynliga barn. Dessa 

teman uppkommer från en djupdykning i ämnet och presenteras för en närmare förståelse för 

fenomenet.  

 

1.6.1 Självkänsla  

Självkänsla är ett begrepp som handlar om hur vi människor värderar oss själva och står för 

vår evaluering av hur eller vad vi är. Hur vi värderar vår självbild och hur vi känner ett 

välbefinnande och tillit till oss själva anger det känslomässiga förhållandet till vårt inre, vår 

självkänsla (Johnson, 2003). Enligt Kemple (1995) visar ett flertal studier att blyghet kan 

kopplas ihop med låg självkänsla. Kemple menar att en låg självkänsla hos blyga barn 

framkallar rädsla i sociala situationer för att inte ha den sociala kompetens som krävs för 

situationen och för att bli negativt bedömd av sin omgivning.  Andra studier visar kopplingar 

mellan blyghet och låg självtillit som innebär att blyga barn har förståelse och kunskap om 

den beteendenorm som är mest lämplig för situationen men har uppfattningen om att de själva 

är för inkompetenta för att agera som situationen kräver. De förväntar sig att misslyckas vilket 

resulterar i att barnen blir passiva (Kemple, 1995).  

 

Osynliga barn brottas med sitt ”själv” på ett annat sätt än vad de utagerande barnen gör. För 

utagerande barn handlar det oftast om tankegångar som ”duger jag?” och ”bekräfta mig” 

medan för osynliga barn handlar det om tankar som ”finns jag?” (Folkman, 1998). Folkman 

och Svedin (2003) tror att ensamma barn som söker sig till ett avskilt hörn signalerar brist på 

en tydlig självbild av sig själva och på en förståelse för ”vem är jag?”. Bristen på självtillit 

hämmar barnen från att leka med andra vilket i sin tur hindra barnen från att utvecklas. Om 

barnen aldrig någonsin vågar att hävda sig själva så kan detta leda till att de blir osäkra 

individer i tonåren eller att de gör saker som tvingar de vuxna att få syn dem (Folkman & 

Svedin, 2003). Enligt Johnson (2003) är människor i starkt behov av god självkänsla samt 

självrespekt och psykologiskt sett är självkänslan lika viktig som det är fysiologiskt viktigt att 

äta och sova. Självkänsla kan endast uppnås via någon slags bekräftelse antingen inifrån eller 

utifrån. Vad som sedan bekräftar en människas självvärde är kopplat till varje enskild individs 

bakgrund, kultur, uppväxtförhållanden eller personliga anlag. 
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1.6.2 Socialt samspel 

Social kompetens innebär enligt Vedeler (2009) förmågan till ömsesidigt socialt samspel och 

utvecklingen av social kompetens är grundläggande i ett barns lärande och utveckling. För att 

barn ska kunna utvecklas till sin fulla potential är ett gott socialt samspel med andra 

människor en förutsättning. Detta är även något Vygotskij talar om i det sociokulturella 

perspektivet som utgår från att lärandet sker i samspel med andra (Smidt, 2010). Den sociala 

anpassningen är därför en viktig egenskap för att främja både utveckling och delaktighet i en 

gemenskap (Vedeler, 2009). Lek tillsammans med andra barn leder därmed till social 

kompetens och barn lär även känna kamrater vid samspel vilket skänker både trygghet och 

glädje. Lek förblir därför livsnödvändig för barn (Jensen & Harvard, 2009). I regellekar, 

rollekar och andra sorters lekformer utmanas barnen socialt och barngruppen kan därför ses 

som en lämplig arena för att främja och stimulera utvecklingen av social kompetens (Vedeler, 

2009). Osynliga barn som inte leker förlorar därmed inte bara utmaningar som lockar till ett 

lärande utan även möjligheten till att ta del av en kamratkultur och den glädje och trygghet 

som den ger.  

 

För att barn ska kunna leka krävs kunskap och rätt förutsättningar enligt Folkman (1998). För 

det första handlar det om att barn har den förmågan som krävs till ett samspel vilket innebär 

ömsesidighet, samförstånd och turtagning. Barnen ska även kunna se sammanhang i vardagen 

och ha förmågan att återge det som ett tema i leken. Lust och energi är också viktigt för 

barnets utveckling liksom att våga ta plats i leken och få utrymme i gruppen av de andra 

barnen. I det sociala samspelet blir barnets självbild tydligare och det är där barnet upplever 

sig själv som individ samt upptäcker nya saker om sig själv (Folkman & Svedin, 2003). Barn 

med ett ängsligt och tillbakadraget beteende har, enligt Kingery et al. (2010), lägre social 

kompetens än barn utan dessa egenskaper. Bristen på social kompetens och självtillit är enligt 

forskning förknippade med en ökad nivå av social ångest och ett tillbakadraget beteende.  

 

De osynliga barnen umgås sällan med jämnåriga kamrater utan står ofta utanför andra barns 

lekar. Osynliga barn vågar inte ta kontakt med andra barn och verkar därför inte särskilt 

intresserade av ett samspel. Ibland kan också osynliga barns utanförskap handla om att de har 

en låg status i kamraternas ögon (Folkman, 1998). Att vara mindre accepterad av sina 

kamrater kan leda till att barn känner sig impopulära och upplever känslan av att andra barn 

inte tycker om dem. Detta visar att dessa barn är medvetna om deras låga status vilket kan 

orsaka känslor av social ångest och därmed också skapa andra anpassningssvårigheter som 

enslighet eller depression (Kingery et al., 2010). Enligt Askland och Sataøen (2003) är goda 

kamratsrelationer livsnödvändiga för barn då de senare bör kunna anpassa sig till arbets-, 

familje- och samhällslivet. Ett barn utan nära relationer till kamrater hävdas vara ett barn i 

riskzonen då problem i samband med kamratrelationer i barndomen kan leda till att man som 

vuxen utvecklar psykiska svårigheter. De barn som är i riskzonen för ett beteendeproblem 

behöver därför stöd och hjälp tidigt för att undvika en antisocial utveckling av beteendet 

(Benitez, Fernandez, Justicia, Fernandez & Justicia, 2011). 

 

1.6.3 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är en av mina utgångspunkter i denna studie. Lev Vygotskij 

(1896-1934) anses vara grundaren till det sociokulturella perspektivet som förstås utifrån att 

barns lärande och utveckling sker i den sociala kontexten (Smidt, 2010). Enligt Vygotskij föds 

individen in i en kulturell gemenskap och det är i samverkan med gemenskapen som grunden 

för utveckling läggs. Detta innebär att vi utifrån det kulturella sammanhanget kan betrakta och 
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förstå individens beteende, handlingar och kompetens (Askland & Sataøen, 2003). I det 

sociokulturella perspektivet är mediering ett centralt begrepp som handlar om olika sätt att 

kommunicera med omgivningen för att förklara, förstå eller representera erfarenheter (Smidt, 

2010).  

 

1.6.4 Anknytningsteorin 

I denna studie kommer jag även att utgå från anknytningsteorin. Begreppet anknytning 

betonar betydelsen av något mindre som är beroende av något större (Broberg, M., Hagström 

& Broberg, A., 2012) och i detta sammanhang handlar det om det emotionella band som 

knyter an barnet till de närmsta omsorgsgivarna som i de flesta fall är barnets vårdnadshavare 

(Askland & Sataøen, 2003). Anknytningsteorins grundare John Bowlby (1907-1990) 

beskriver anknytningens betydelse för människans utveckling och lärande samt samspelet 

mellan anknytning och omvårdnad. Samspelet innefattar de närmaste omsorgsgivarnas 

förmåga att stödja barnets behov av såväl trygghet, beskydd och tröst i för barnet utsatta 

situationer (Broberg et al. 2012). Om de närmsta omsorgsgivarna inte finns tillgängliga, 

exempelvis på förskolan, behövs en ersättningsperson som kan närvara känslomässigt för 

barnet. Den ersättningspersonen, som blir någon ur förskolepersonalens styrka, måste kunna 

se barnet och dess behov samt tillgodose behoven på ett för barnet lämpligt sätt (Askland & 

Sataøen, 2003). Det mest centrala i anknytningsteorin är begreppet trygg bas vilket beskriver 

två aspekter av de vuxnas omsorgsförmåga. För det första ska den vuxne agera som en trygg 

bas för barnets utforskande och för det andra utgöra en ”säker hamn” dit barnet kan återvända 

när barnet upplever fara eller hot (Broberg et al. 2012). Trygghet får därför en betydande del i 

barns utveckling och lärande.  

 

1.6.5 Skillnaden mellan pojkar och flickors osynlighet 

Hammarbergs och Hagekulls (2006) studie visar positiva och negativa förändringar i barns 

utagerande och inåtvända beteende i förskoleklass. Resultatet stärker deras hypoteser om att 

flickor är mer benägna att ändra sitt utagerande beteende i en positiv riktning än vad pojkar är 

och att pojkar är mer benägna än flickor att ändra sitt inåtvända beteende i en positiv riktning. 

Detta kan bero på att flickor får mindre positivt stöd för sitt utåtagerande beteende än vad 

pojkar får samtidigt som förskollärarna bekymrar sig över pojkar som uppvisar inåtvänt 

beteende som bryter mot de könsföreställningar som finns i samhället. I Folkmans (1998) 

studie visar det sig att de utagerande barnen oftast var pojkar medan de inåtvända barnen 

delade sig lika mellan båda könen. 

 

Fortsättningsvis menar Hammarberg och Hagekull (2006) att de negativa förändringarna i 

såväl inåtvänt liksom utagerat beteende var mer utmärkande för pojkar än för flickor. I studien 

uttrycker förskollärare att ett utagerande beteende hos pojkar är svårare att kontrollera än hos 

flickor. Pojkar förväntas även att ha ett mer utagerat beteende vilket också är ett beteende som 

är mer accepterat hos pojkar än hos flickor. Hammarberg och Hagekull anser att en del barn 

blir av med sina beteendeproblem i enlighet med de förväntningar som finns medan andra 

barn utvecklar nya beteendeproblem. I studien framkommer det även att pojkar och flickor 

utvecklades olika i samma verksamhet.  
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1.6.6 Förskollärarens bemötande och strategier  

Förskolläraren har en betydande roll för det osynliga barnet i förskolan. Det osynliga barnets 

möjligheter till att bli synlig är beroende av förskollärarnas bemötande i verksamheten. Vad 

barns osynlighet kan leda till beskrivs i texten ovan och har i värsta fall förödande utgångar. 

Förskolläraren ansvarar över varje barns välbefinnande på förskolan och om det inte sker en 

tidig insats för barn med en beteendeproblematik riskerar problematiken, enligt Von Greif, 

Sjögren och Wieselgren (2012), att följa med och förvärras ända upp till vuxen ålder där även 

psykisk ohälsa och andra former av utanförskap kan ges uttryck. Dessa barn behöver därför 

dagligen bli uppmärksammade på att de är sedda, att de är kompetenta och att de duger precis 

som de är för att få förståelse för att de är någon. Samtidigt uppfattar även de andra barnen att 

det osynliga barnet är någon att räkna med vilket höjer barnets status i gruppen (Folkman & 

Svedin, 2003).  

 

För att kunna utveckla nära och känslomässiga relationer till de osynliga barnen i förskolan 

behöver förskolläraren ha både tid och intresse till det menar Broberg et al. (2012). En av 

förskolans två viktigaste uppgifter är att stimulera barns utforskande i form av lek och 

lärande. För att möjliggöra detta behöver barn känna både trygghet och tillit till de vuxna på 

förskolan. En god omvårdnad är förutsättningen till barns lärande vilket är förskolans andra 

och minst lika viktiga uppdrag. För att förskolläraren ska kunna stimulera barns lek och 

lärande krävs både engagemang och professionell kunskap. Om detta ska bli möjligt krävs 

ytterligare kunskap om barnens behov och att barnen känner trygghet med en eller fler 

pedagoger såväl i barngruppen som i den fysiska miljön (Broberg et al., 2012). Förskollärarna 

kan stötta det osynliga barnet genom att inspirera till lekar som barnet förstår sig på liksom 

uppmuntra barnet till att hävda sig själv i lagom stora sammanhang.  

 

Bekräftelse är viktigt för att stärka barnets självbild och ibland räcker det med att 

förskolläraren tar ögonkontakt med barnet för att barnet ska känna sig bekräftad. 

Förskolläraren ska med positiva förväntningar bekräfta barnets kompetens eftersom barnets 

självkänsla växer när barnet får känna sig kompetent (Folkman & Svedin, 2003). Enligt 

Folkman (1998) behöver förskollärare ge de osynliga barnen stöd och vägledning för att de 

ska kunna utveckla en annan form av överlevnadsstrategi som varken innebär ett inåtvänt eller 

utagerat beteende. Folkman anser att osynliga barn behöver utveckla modererande strategier 

som handlar om ett mer ömsesidigt förhållningssätt som leder till en positivare utveckling. 

För att hjälpa de osynliga barnen att utveckla denna strategi behöver förskollärarna öka 

barnets tillit, stärka barnets självkänsla, bemöta barnets brist på aggressivitet och 

självhävdelse samt utveckla barnets känsla för ömsesidighet. För att öka barnets tillit behövs, 

enligt Folkman, kontinuitet och förutsägbarhet. Rutiner blir viktiga för dessa barn då rutiner 

skapar struktur i vardagen vilket inger trygghet för barnen. Omsorg som innebär att barnet blir 

omhändertagen, får tröst, stöd och skydd när behovet finns liksom vetskapen om att 

förskolepersonalen ständigt finns till hands skapar också trygghet. Förskollärarna måste även 

kunna locka fram vitalitet och energi hos de osynliga barnen eftersom lust och motivation är 

behövligt för att försöka våga ta plats och delta i ett socialt sammanhang.  

 

För att förskollärarna ska kunna stärka de osynliga barnens självkänsla som enligt Folkman 

(1998) handlar om barnets jaguppfattning, självtillit, självuppfattning etc. så behöver de 

hjälpa barnen att finna sig själva. Förskollärarna kan utmana barnen till att utforska 

omvärlden och locka fram deras eget omdöme. Att bejaka barnet som det är och bekräfta 

barnet på sina egna villkor är viktigt i ett arbete för att stärka barnets självkänsla. Med stöd 

och vägledning av förskolläraren kan barnet först finna sin egen vilja, vidare till att våga 
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hävda den och till att slutligen kunna klara sig på egen hand. Förskollärarna kan behöva ge 

barnet välbehövliga ”puffar” eller ibland nästan ”knuffar” för att barnet ska kunna komma ur 

sin ängslan. Dock inte genom att ställa för höga krav utan genom att bejaka det som barnet 

redan är. Det osynliga barnet behöver också få känna känslan av att vara kompetent och 

uppmärksammad för att stegvis kunna börja tro på sin egen förmåga.  

 

Att bemöta de osynliga barnens brist på aggressivitet och självhävdelse handlar, enligt 

Folkman (1998), mycket om att låta barnen visa sin vilja. De osynliga barnen har lärt sig att 

gömma sin vilja om det för huvudtaget har haft någon vilja alls. Förskolläraren kan lyfta 

barnets positiva sidor och visa barnet att de har en egen vilja och samtidigt uppmana dem om 

att använd den. Detta genom att först visa barnen att de är sedda med varsamma ögon, 

därefter göra dem införstådda med att ”du behövs” och ”jag tror du kan och törs” och efter ett 

tag uppmuntra barnet till att ”du måste säga vad det är du vill”. En annan sak som är viktigt 

för de osynliga barnen är att de utvecklar förmågan att våga bli arga. Enligt Folkman innebär 

utveckling av barns känsla för ömsesidighet att bli medvetna om sig själv och andra och att 

det finns ett jag och ett du. Lek handlar om förståelsen för vad ömsesidighet är. Det är viktigt 

att förskolläraren inte blundar för de osynliga barnens svårigheter utan möter barnen där de 

befinner sig i lekens utveckling. För att kunna ge det rätta stödet behöver förskollärarna 

förstå, medvetet eller intuitivt, vad det är som brister.  

 

1.6.7 Arv och miljö 

Det finns enligt Askland och Sataøen (2003) många tolkningar och förklaringar gällande 

barns utveckling som resulteras i olika synsätt på hur utveckling sker. Det finns teorier som 

stödjer att barns utveckling huvudsakligen beror på biologiska eller inre faktorer och andra 

teorier som anser att utveckling i huvudsak drivs av miljömässiga eller yttre faktorer. Den 

mänskliga utvecklingen är komplex, enligt Askland och Sataøen, vilket en stor del av 

forskarna idag har accepterat. Enligt Broberg et al. (2012) styrs det mänskliga beteendet i 

synnerhet av både arv och miljö liksom samspelet mellan dem båda. Om barn får växa upp i 

en miljö som brister i det sociala umgänget framkallas känsla av ängslan och osäkerhet för det 

okända vilket kan bidra en till utveckling av blyghet (Zimbardo & Radl, 1982). Johnson 

(2003) menar att många barn redan i tidig ålder lär sig att de kan framkalla positiva reaktioner 

hos vuxna genom att vara snäll och le istället för att bråka och skrika. 

 

Forskning hävdar att barns temperament är ett personlighetsdrag som anses vara ärftligt. 

Temperamentet är inte definitivit utan varje barn föds med ett basanlag som vi inte kan bortse 

ifrån. Trots detta är bemötandet av omsorgsgivaren avgörande om de emotionella 

reaktionerna ska förändras eller bestå (Askland & Sataøen, 2003). Johnson (2003) menar att 

självkompetens, vilket handlar om individens förmåga att utveckla sin kompetens, och 

självevaluering har visat sig ha ett samband med biologiska faktorer. Positivt emotionellt 

grundläge är ett personlighetsdrag som är biologiskt betingat. Motsvarande personlighetsdrag 

med mindre gynnsamma faktorer är ett negativt emotionellt grundläge där blyghet finns 

inkluderat. Nyfödda barn föds med några av dessa personlighetsdrag och oavsett påverkan av 

det yttre består detta bakgrundstemperament. Det är lättare för en individ med en positiv 

grundattityd att anamma en positiv syn på sig själv. Enligt Johnson kan maskrosbarnen klara 

sig bra trots ett ogynnsamt uppväxtförhållande och det tack vare sitt positiva 

grundtemperament. Johnson anser därmed att blyghet bäddar för en ond cirkel där 

omgivningen blir viktig för att barnet förhuvudtaget ska kunna utforma en positiv självbild.  
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1.6.8 Osynliga barns lärande och utveckling 

Öhman (2009) anser att i lek lär sig barn om sig själva, om andra och om leken i sig. Barnen 

lär känna världen genom lek samtidigt som de lär sig något om de värden som synliggörs i 

leken samt lekens villkor för att kunna delta. Detta tyder enligt Öhman på att lärandet är 

relationellt då lärandet sker i samspel med andra. Lärandet kan även ses som individuellt då 

det även handlar om det enskilda barnets egna upplevelser, erfarenheter och slutsatser. Det 

finns också känslo- och tankemässiga kopplingar till barns lärande då deras motivation är nära 

förknippat med både känslor och tankar. Öhman beskriver fyra olika dimensioner av lärande 

som barn behöver få utrymme och möjlighet att utveckla: 

 

 Att lära sig veta 

 Att lära sig göra 

 Att lära sig vara tillsammans 

 Att lära sig vara sig själv 

 

Att lära sig veta handlar, enligt Öhman (2009), om att utveckla intellektuella kunskaper. Barn 

inhämtar dagligen mängder av kunskaper i förskolan och att ta tillvara på barns 

kunskapsutveckling handlar om barnets möjligheter till ett eget undersökande och ett 

gemensamt reflekterande tillsammans med andra barn. Att lära sig göra handlar om 

utvecklingen av praktiska färdigheter och är kopplat till självständighet och 

kroppsbehärskning. Självständighet handlar exempelvis om förmågan att kunna klä på sig 

själv och ta ansvar för sig själv medan kroppsbehärskning handlar om att exempelvis lära sig 

balansera och gunga. Det kan även handla om utveckling av färdigheter i empati, social 

kompetens och acceptans för andra och dessa färdigheter förvärvas i samspel med andra barn 

och vuxna. Att lära sig vara tillsammans handlar om samvarokompetens vilket innebär att 

barnet lär sig förmågan att väga sina behov och önskningar mot andra barns viljor och de 

vuxnas förväntningar. Detta lärande kan enbart ske i samspel med andra barn och vuxna. Att 

lära sig vara sig själv handlar om att utveckla förståelsen för vem man är och att själv lära sig 

att tycka om den man är. Förutsättningen för detta lärande är att omgivningen bekräftar och 

accepterar barnet för den hon eller han är.  

 

Enligt Öhman (2009) har förskolepersonalen en enorm makt över barns lärande. Om barnen 

tillskrivs ogynnsamma egenskaper kan förskolepersonalen påverka barnen till att ändra 

uppfattningen om sig själva. De osynliga barnen befinner sig i en farlig situation då 

osynligheten håller dem tillbaka från möjligheter till ett lärande. Det finns risk för att barns 

osynlighet försärks genom de andra barnens reaktioner och även genom de vuxnas 

förväntningar. Den osynliga egenskapen kan därmed förbli permanent då osynligheten 

införlivas i barnens självbild. Detta kan i sin tur leda till inlärd hjälplöshet som hämmar 

barnets utveckling. För att det osynliga barnet ska kunna bli inkluderad i ett sammanhang 

behöver förskolepersonalen finnas där som stöd för att bidra till ett positivt lärandeklimat. I 

barngruppen kan förskolepersonalen, enligt Öhman, lyfta det kollektiva arbetet med 

exempelvis gemensamhetskapande lekar såsom drama eller gemensamma projekt och 

arbetsuppgifter. För barnets utveckling är förskolepersonalens tillerkännande och bekräftande 

av varje barns unika egenhet avgörande och detta bör ske genom genuina bemötanden och 

samtal med barnet. Detta för att det osynliga barnet ska kunna motivera sig och se realistiskt 

på sig själv. 
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1.6.9 Summering 

Osynliga barn karaktäriseras som blyga eller inåtvända genom ett socialt tillbakadraget och 

hämmat beteende. Osynliga barn har utvecklat inåtvända överlevnadstrategier för att skydda 

sig mot sin omgivning. För att dessa barn ska kunna utveckla mer modererande strategier 

behöver förskolepersonalen stötta och vägleda barnen till ett mer ömsesidigt förhållningssätt. 

Förskolepersonalen måste öka barnets tillit, stärka barnets självkänsla, bemöta barnets brist på 

aggressivitet och självhävdelse samt utveckla barnets känsla för ömsesidighet (Folkman, 

1998). I leken utvecklar barn sin sociala kompetens som är grundläggande för barnets 

utveckling. Barn lär känna varandra i leken och de ingår i kamratkulturer som skänker både 

trygghet och glädje (Vedeler, 2009). Osynliga barn står ofta utanför leken då de inte vågar ta 

plats eller ta kontakt med andra barn. De kan därför uppfattas ointresserade av interaktion och 

blir på så vis exkluderade från gemenskapen. Folkman (1998) menar att osynliga barns 

utanförskap även kan handla om att de har låg status i kamraternas ögon. Enligt Kingery et al. 

(2010) kan exkludering ge barn känsla av att inte vara accepterade för sin person vilket kan 

leda till social ångest, enslighet och depression. De osynliga barnen saknar förståelse för vem 

de är och tvivlar över sin egen existens med tankegångar som ”finns jag?” (Folkman, 1998). 

För att dessa barn ska få förståelse för att de är någon behöver de bli uppmärksammade på sin 

existens, att de är kompetenta och att de duger precis som de är.  När förskolepersonalen 

uppmärksammar dessa barn blir de även synliggjorda för sin omgivning. Detta kan höja det 

osynliga barnets status då de andra barnen får upp ögonen för att det osynliga barnet är någon 

att räkna med (Folkman & Svedin, 2003).  
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2. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att presentera min metod för denna studie. I metoden beskriver jag 

val av metod, urval, genomförande och material samt bearbetning av material.  

 

2.1 Val av metod 

Denna studie handlar om att beskriva förskollärares uppfattning och erfarenhet av fenomenet 

osynliga barn i förskolan och utifrån studiens syfte och frågeställning har jag valt att använda 

intervjuer som metod för insamling av det empiriska materialet.  Jag har valt att använda mig 

utav halvstrukturerade intervjuer vilket enligt Kvale och Brinkmann liknar ett vardagligt 

samtal med ett tydligt syfte som röd tråd. Mina intervjufrågor (se bilaga 1) består av inledande 

frågor vilket Kvale och Brinkmann förklarar som frågor utformade för att respondenten ska 

kunna återge sina upplevelser och uppfattningar genom spontana beskrivningar. 

 

2.2 Urval  

Den aktuella studien grundar sig på enskilda intervjuer med sju förskollärare från tre förskolor 

belägna i Mellansverige. Jag valde att utför sju intervjuer eftersom det enligt mig kändes som 

en rimlig mängd deltagare för min studies syfte. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) har 

antalet respondenter i förhållande till studiens syfte en betydande roll då för få respondenter 

försvårar generaliseringen medan för många gör det svårare att utföra mer ingående 

tolkningar. Jag använder mig utav ett bekvämlighetsurval vilket innebär att jag valt att utföra 

mina intervjuer med respondenter med specifika restriktioner vilket i det här fallet handlar om 

legitimerade förskollärare (Bryman, 2011). Detta gjorde jag för att begränsa mig själv och för 

att jag ansåg att det var relevant i förhållande till min förskollärarutbildning.  

 

2.3 Genomförande och material 

Jag påbörjade mitt examensarbete genom att bestämma vilket ämne min studie skulle beröra 

och valde efter en viss betänketid att skriva om fenomenet osynliga barn i förskolan. Efter att 

jag fastställt mitt syfte valde jag att min studie skulle utgå från enskilda intervjuer. Jag tog 

telefonkontakt med förskolechefen för den utvalda kommunen och efter ett godkännande 

mailade jag över mitt informationsbrev (se bilaga 2) som förskolechefen i sin tur 

vidarebefordrade till sju förskollärare i kommunen. I informationsbrevet fanns information 

om studiens syfte, deltagarens uppgift i studien samt att deltagandet var frivilligt. 

Fortsättningsvis stod även mitt och min handledares namn, telefonnummer och mail för vidare 

information och för eventuella frågor liksom en länk om vart studien kommer att publiceras. 

Därefter blev jag kontaktad via mail av en förskollärare som var villig att delta i min studie. 

Eftersom endast en av de sju tillfrågade förskollärarna valde att delta bestämde jag mig för att 

själv ta kontakt med resterande förskollärare via antingen ett personligt möte, mail eller 

telefon. Alla de tillfrågade valde att ställa upp på intervju. Vi bestämde sedan datum, tid och 

plats för intervju. Intervjun handlade om osynliga barn i förskolan och berörde frågor kring 

förskollärarnas uppfattningar av fenomenet och strategier för att synliggöra och inkludera 

osynliga barn i verksamheten. Intervjufrågorna formulerade jag utifrån mitt syfte och mina 

frågeställningar. 
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Intervjuerna utfördes under arbetstid på förskollärarnas arbetsplatser vilket är för dem en nära, 

trygg och välbekant miljö. Själva intervjun utspelade sig i ett stängt rum avskärmat från 

verksamheten där endast jag och respondenten vistades. Detta för att i lugn och ro utföra 

intervjuerna med största fokus och koncentration. Intervjuerna utfördes en och en och pågick i 

mellan 20-25 minuter. Innan intervjun startade upprepades samtlig information från 

informationsbrevet för förtydligande. Respondenterna tillfrågades ytterligare en gång om 

samtycke till att ljudinspela intervjun och uppmanades än en gång om att intervjun var 

frivillig och kunde avbrytas när som helst (Vetenskapsrådet, 2011). Jag valde att spela in mina 

intervjuer som ljudfiler för att inneha ett material jag kunde gå tillbaka till och lyssna på 

upprepade gånger för att få ett så tydlig resultat som möjligt utan eventuella 

missuppfattningar. För att spela in mitt material använde jag mig utav 

ljudinspelningsapplikationen på min mobiltelefon. Det insamlade materialet skyddas enligt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011) vilket innebär att det inspelade och transkriberade 

materialet enbart får användas utav mig i ändamål för min studie. Efter att studien har blivit 

publicerad kommer allt material att förvaras på Högskolan Gävle enligt Vetenskapsrådets 

(2011) rekommendationer och med tiden kommer materialet att gallras bort. 

 

Efter varje enskild intervju påbörjade jag transkriberingen av det inspelade materialet. När 

transkriberingen var klar påbörjade sökandet av relevant forskning och litteratur som berör 

ämnet osynliga barn i förskolan. I mitt val av forskning har jag valt att använda mig utav både 

nationell och internationell forskning för att få ett bredare perspektiv på fenomenet. Efter att 

jag samlat på mig det material som jag tyckte behövdes började jag utarbeta mitt textinnehåll. 

I utformningen av texten har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) punkt om 

konfidentialitet som innebär att respondenternas integritet och identitet blir skyddad genom 

hela processen och att deras eller andra nämnda namn avidentifieras och fingeras i resultatet. I 

min text benämns respondenterna som ”Förskollärare A”, ”Förskollärare B”, ”Förskollärare 

C” och så vidare. Det enda som framkommer i studien är respondenternas förskollärartitel och 

därefter är resultatet noga utarbetat så att respondenterna inte ska kunna identifieras av någon 

utomstående. På så vis behåller respondenterna sin anonymitet (Vetenskapsrådet, 2011). I mitt 

arbete har jag även tagit plagiering på största möjliga allvar. Plagiat innebär att en författare 

kopierar och använder en annan författares material i sitt eget arbete utan att ange den 

ursprungliga källan (Bryman, 2011). Detta innebär att texten som jag har skrivit är min egen 

och de referenser jag lånar från andra författare kommer tydligt att framgå i texten.  

 

2.4 Bearbetning av material 

Efter varje avslutad intervju satte jag mig ner i ett avskilt rum för att transkribera mitt 

ljudmaterial till resultatavsnittet. Genom transkriberingen ändrades, enligt Kvale och 

Brinkmann (2009), formen av det insamlade materialet från ett talspråk till ett skriftspråk. 

Efter transkriberingen av mitt material valde jag att ta ut relevanta delar ur transkriptionen och 

gjorde därmed en bortsortering av det material jag ansåg var oväsentlig för min studies syfte 

(Bryman, 2011). Jag letade noga efter lämpliga citat som talade för sig själva och som kunde 

förstärka resultatet i studien. Därefter gick jag noggrant igenom mina transkriptioner för att 

försöka urskilja likheter mellan respondenternas svar och gjorde sedan en sammanfattning. 

Med utgångpunkt utifrån mina intervjufrågor valde jag att strukturera upp mina intervjuer i 

större teman för en tydligare översikt. I mitt resultatavsnitt presenterar jag det relevanta 

materialet från intervjuerna utifrån de teman jag kunde urskilja från materialet. I 

resultatanalysen tolkar jag mitt resultat med anknytningsteorin och ett sociokulturellt 

perspektiv som tolkningsverktyg. 
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3. Resultat 

I mitt resultat presenteras en sammanställning av de sju enskilda intervjuerna jag utfört på tre 

olika förskolor i Mellansverige. Förskollärarna är i åldrarna 29-59 år och har varit yrkesamma 

i förskolan mellan 10 månader och 37 år.  

 

3.1 Förskollärarnas uppfattningar om osynliga barn 

Alla sju förskollärarna anser att det finns osynliga barn och de har alla någon gång stött på 

fenomenet under sin verksamma tid som förskollärare. Det finns däremot skilda meningar om 

det är ett vanligt eller mindre vanligt fenomen i förskolan. De flesta av förskollärarna anser att 

de dagligen kommer i kontakt med osynliga barn då fenomenet förekommer i de flesta 

barngrupper. Två av förskollärarna menar att osynlighet förekommer men inte alls i samma 

utsträckning som de andra förskollärarna antyder. 

 
Ja så är det ju att i varje barngrupp finns det ju barn som är osynliga då och det är de 

barnen som bara finns och som kanske inte låter så mycket, som hänger med och 

inte gör så mycket väsen utav sig. (Förskollärare C.) 

 

Det tror jag absolut att det gör. Kanske inte jättemycket egentligen men man stöter 

på dem. (Förskollärare E.) 

 

3.1.1 Vad innebär det att vara osynlig? 

Alla utom två av förskollärarna hänvisar till att alla barn är olika som individer och har 

därmed olika personligheter. Vilka personlighetsdrag som förknippas med barns osynlighet 

finns det dock många skilda uppfattningar om. Flertalet förskollärare anser att blyghet är den 

största anledningen till barns osynlighet medan resterande förskollärare menar att osynlighet 

grundar sig i dålig självkänsla eller i otrygghet.  

 
Jo, min uppfattning är att alla barn är lika viktiga och har rätt att bli respekterade för 

dem de är, för alla är vi ju olika. Jag ser det som min skyldighet att som pedagog se 

till att de här barnen känner det också och det handlar väldigt, väldigt mycket om 

hur jag bemöter de här barnen, hur jag hjälper dem att liksom komma till tals och bli 

sedda. ( Förskollärare E.) 

 

En annan orsak kan vara att barnet inte mår bra av någon anledning eller har olika svårigheter 

som hindrar barnet från att synas och höras i sammanhanget anser en förskollärare. En annan 

menar att det kan handla om något som barnet behöver ha hjälp med och att barnet inte är van 

vid att stå i centrum eftersom barnet kanske inte är där än. En annan förskollärare menar att 

vissa barn är tillbakadragna för att de inte vill stå i centrum och att de inte har samma behov 

av att få uppmärksamhet. Fortsättningsvis förklarar samma förskollärare att det även kan 

handla om att barnet inte vågar ta plats. De flesta av förskollärarna är eniga om att barns 

osynlighet främst handlar om att barnen drar sig undan det sociala sammanhanget och 

majoriteten är överens om att det finns ett flertal orsaker till varför barn blir osynliga. Några 

av förskollärarna nämner känslor som rädsla, otrygghet och låg självkänsla som tänkbara 

orsaker till varför inte barnet vågar ta för sig och därmed också blir tillbakadragen. En orsak 

till varför barnet saknar trygghet kan, enligt en av förskollärarna, vara att barngrupperna är för 

stora.  
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3.1.2 Samhällets normer 

En av förskollärarna spekulerar i att osynliga barn är mer försiktiga av naturen då de kan 

komma från en kultur där det är vanligt att uppföra sig försiktigt medan utåtriktade barn 

kommer från kulturer där de är mer framåt. En annan förskollärare påstår att det finns 

förskolepersonal som spär på normen att barn ska vara på ett visst sätt vilket kan ha en negativ 

inverkan på de osynliga barnens utveckling. Samma förskollärare menar att det inte ska finnas 

någon skuld i att vara blyg eller tillbakadragen och uttrycker specifikt sin besvikelse på 

samhällets normer, som enligt denna förskollärare, tyder på att dagens barn ska vara framåt 

och utåtriktade i sin personlighet.  

Jag är ju inte sådan [utåtriktad] själv och jag har alltid känt att det har varit fel, så 

ska man inte vara. (Förskollärare F.) 
 

En annan förskollärare menar att man aldrig får tvinga fram ett utåtriktat beteende hos de 

osynliga barnen för att man av olika anledningar tycker ”att så här ska alla barn bete sig” utan 

det måste även få finnas blyga barn. Samma förskollärare menar att förskolepersonalen kan 

känna rädslan, på grund av samhällets normer, för att dessa barn beter sig blygt och vill 

omvända det beteendet till ett mer utåtriktat beteende. Samhället har höga krav på att man 

som vuxen ska kunna prata för sig, enligt en förskollärare, och då är förskolan en bra arena 

där de blyga barnen kan öva på att ta plats samtidigt som de få stöd och vägledning av en 

vuxen. På så vis kan de osynliga barnen bli trygga i det på ett bra sätt. I intervjun nämner även 

en annan förskollärare, utifrån sina egna erfarenheter, att de osynliga barnen oftast är flickor. 

Förskolläraren spekulerar i om det kan bero på att det är mer accepterat för en flicka än en 

pojke att ha ett blygt beteende. 

 

3.2 Vad behöver det osynliga barnet för kunna utvecklas till 

sin fulla potential? 

Det viktigaste enligt de flesta av förskollärarna är att osynliga barn blir uppmärksammade i 

arbetslaget och synliggjorda i verksamheten. Flera av förskollärarna nämner att det är viktigt 

att bekräfta, respektera och se till att alla barn mår bra och trivs på förskolan liksom ge barnen 

möjligheten att göra sig både sedda och hörda. En av förskollärarna menar att det är 

personalens ansvar att ge barnen försutsättningar som gör att de upplever sig själva som 

värdefulla individer som duger precis som de är. Barnen ska få känna sig som en tillgång i 

gruppen och att deras åsikter är betydelsefulla. Två förskollärare tycker att observationer är 

det viktigaste att göra för det osynliga barnets utveckling. I observationerna kan personalen på 

förskolan ta reda på vad som orsakar osynligheten och vad det barnet behöver för att få 

möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Fortsättningsvis menar förskollärare E. att vad 

osynliga barn behöver är olika från individ till individ då det till synes kan uppfattas som 

samma problematik men kan innebära två helt skilda saker.  

 

3.2.1 Att bli inkluderad och synliggjord 

De sju förskollärarna delar alla samma uppfattning om att förskollärarens förhållningssätt är 

en central och viktig del i arbetet om att synliggöra och inkludera osynliga barn i förskolan. 

De flesta förskollärare är eniga om det osynliga barnet behöver lyftas till en högre position så 

andra barn blir intresserade och får syn på det här barnet. Återkommande begrepp under 
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intervjuerna är trygghet, bekräftelse och vägledning som även flertalet förskollärare antyder är 

viktiga verktyg i ett synliggörande och inkluderande arbete. En av förskollärarna anser att 

barnet behöver stärkas undan för undan och nämner även att det är viktigt att ge barnet en 

status i gruppen. Det osynliga barnet bör få möjligheten att växa i situationer där barnet kan få 

agera ”expert” utifrån exempelvis sina intressen, egenskaper eller styrkor. Det är viktigt att 

säga barnens namn så att de får höra sitt namn flera gånger under dagen för att få en 

bekräftelse att de syns anser en annan förskollärare. Det är även viktigt att alltid tala positivt 

om alla barn med de andra barnen som finns på förskolan.  

 
 

Att lyfta fram dem så de blir synliga. Att man hjälper dem att bli synliga. Att man 

stärker dem med deras självkänsla och att de är värda att få synas för den man är. 

Man får absolut inte glömma bort de här barnen, jag tycker det är jätteviktigt. 

(Förskollärare A.) 

 

3.2.2 Behov av särskilt stöd 

 
Det beror ju alldeles på också, om man behöver stöd. Man behöver ju inte bara låta 

mycket för att behöva ha stöd. Sen kan det ju vara att man har svårigheter, av 

anledningar att man inte pratar, man kanske inte har talet.  

– Oj, då kanske vi måste ha en talpedagog! (Förskollärare B.) 

 

Det råder delade meningar om osynliga barn är i behov av särskilt stöd och fyra av 

förskollärarna är kritiska medan tre av dem tror att det kan finnas ett behov. En förskollärare 

tycker att då personalen inte räcker till ska det absolut tas in resurser liksom för vilket annat 

barn som är i behov av särskilt stöd. Att observera barnet är ett tillvägagångssätt, enligt en 

annan förskollärare, för att försöka hitta de bakomliggande orsakerna för barns osynlighet. 

Beroende på vad det sedan grundar sig i kan förskollärarna besluta om det finns ett behov av 

särskilt stöd eller inte. En av förskollärarna tycker att förskollärare ska ha den förmågan och 

utbildningen att klara av det tillsammans i arbetslaget. Flera av förskollärarna bekymrar sig 

över hur deras fokus oftast hamnar på de barn som har särskilda behov som märks, syns och 

hörs vilket gör de osynliga barnen ännu osynligare.  

 

3.2.3 Barngruppen 

Majoriteten av förskollärarna anser att det är svårt att dagligen hinna se alla barn och 

tillgodose varje barns behov i barngruppen. De flesta tycker dock sig lösa dilemmat genom att 

dela upp barngruppen i mindre grupper. På så vis upplever förskollärarna att de hinner se och 

fördjupa sig mer i barnen liksom se till att alla barn får sitt talutrymme. En förskollärare 

poängterar att det är viktigt att förskolepersonalen delar in barnen i grupper efter mognad 

istället för ålder. Om det finns många barn med annat modersmål kan förskolepersonalen göra 

en grupp med dessa barn så de tillsammans kan utvecklas språkligt. Helt enkelt anpassa 

verksamheten efter behoven.  

 
Och jag kan känna så här när jag åker hem - Har jag verkligen funnits där för alla? 

och jag känner mig ganska tillfredställd ändå trots att det är stora grupper och alla är 

här från morgon till kväll. Vi försöker ju också prata om det i personalgruppen - Vad 

är det för barn nu? Hur är gruppen? Hur är stämningen? […] Man kan ju inte fysiskt 

sett räcka till men att man åtminstone har sett dem, att man har tagit på dem, pratat 
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ett ord och sen måste man, tror jag, som pedagog också lita på att kollegorna, att jag 

personligen inte behöver se alla barn, vi hjälps åt med det. (Pedagog E.) 

 

En förskollärare nämner att förskolepersonalen bör ha en dialog sinsemellan och att det är 

viktigt att alla tar sitt ansvar. En annan menar att om förskolepersonalen har bra rutiner och 

arbetar bra tillsammans som arbetslag blir verksamheten oftast bra därefter. Fortsättningsvis 

säger samma förskollärare att det handlar mycket om förskolepersonalens tankesätt. Istället 

för att beklaga sig över för stora barngrupper, för lite personal och dåliga lokaler etc. så bör 

förskolepersonalen tänka ”hur gör vi för att lyckas när situationen ser ut som den gör?”. En 

förskollärare menar att man lär sig ganska snabbt sin barngrupp och lär känna barnen så pass 

bra att man vet vilka barn som kommer fram till en och vilka som inte gör det. För många 

barn kan det räcka med att bli hälsad på när de kommer till förskolan samt att de har fått varit 

delaktiga i samlingen och vid måltiderna, menar en annan förskollärare.  

 

3.2.4 Förskollärarnas inverkan och strategier  

Majoriteten av förskollärarna tycker att osynlighet är något som de arbetar aktivt med i 

förskolan. En förskollärare förklarar att de inte har barns osynlighet som en prioriterad 

dagordning på mötena utan att det blir en relevant punkt på mötet om förskolepersonalen 

upptäcker att något barn drar sig undan i verksamheten. Två av de andra förskollärarna tycker 

inte att det är ett prioriterat ämne i förskolan. 

 
Nej, man borde faktiskt tänka lite mer på det här. För jag tror att det är lätt att de här 

barnen försvinner, att ingen tänker på dem eller att man inte hinner för att de här 

som tar för sig och liksom är framåt, det är ju dem man ser och hör. Det är dem man 

bekräftar, alltså det är egentligen hemskt tycker jag. (Förskollärare G.) 

 

Det har inte alltid varit ett prioriterat ämne, menar en annan förskollärare, men att det blir 

alltmer uppmärksammat i förskolan. En av förskollärarna upplever att det på bara 10 år har 

blivit stor skillnad på kunskapen kring barns olikheter och menar att det med tiden har blivit 

allt viktigare att kunna se varje enskilt barn.   

 

En förskollärare nämner läroplanens mål om normer och värden som riktlinje till varför det är 

ett sådant viktigt område att arbeta med. Samma förskollärare nämner även att de arbetar 

flitigt med ICDP [International Child Development Programme] som är ett program som 

fokuserar på det positiva samspelet. ICDP handlar om förskollärarnas förhållningssätt och 

enligt förskolläraren finns det tre teman som används för att främja barnets välmående och 

utveckling. Det första temat handlar om bemötande och att barnen ska känna sig omtyckta när 

de kommer till förskolan. Genom att förskolepersonalen hälsar barnet med namn, ger barnet 

en kram och säga ”vad roligt att du kommer” blir barnet bekräftad och synliggjord för sig 

själv och för andra barn. Det är viktigt att förskolepersonalen visar detta med genuina känslor 

och miner som verkligen visar att barnet är omtyckt. Det andra temat handlar om att 

förskolepersonalen ska hjälpa barnen att fokusera på det som är viktigt. Nämner barnen 

någoting som de tycker är intressant och roligt bör förskolepersonalen visa att de är 

intresserade och bryr sig om det barnen säger. Det tredje temat handlar om ett regelerande sätt 

att vara och som förskollärare måste vi visa vad som är rätt respektive fel och göra det på ett 

positivt sätt. Det är förskollärarens förhållningssätt som är det viktigaste och att det vi ger till 

barn och till en barngrupp är oftast det vi kan få tillbaka av barnen. 
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Man ger dem röst. I samlingar till exempel, när man sitter i smågrupper, att man 

hjälper de här barnen att säga någonting, man stödjer dem och det de säger. Man 

visar hur viktiga de här barnen är och hur viktiga deras åsikter är. Alla barn behöver 

ju för självkänslan och självförtroendet, så behöver man ju få uppskattning för det 

man gör, inte för hur man ser ut, utan för det man gör och den åsikten som man har 

och att man har något att säga. Det är jättebra att du säger det och att de kan vara 

med utifrån sina egna förutsättningar. (Pedagog E.)  

 

Det är viktigt med bra pedagoger som ger utmaningar som barnen klarar av och 

jobbar för att stärka självkänslan. Att tvingas i situationer som inte känns trygga tror 

jag kan göra att barn blir mer inåtvänt och osäkert och har svårare i framtiden att 

prova själv. Barn kan inte lära sig någonting om de inte känner sig trygga i gruppen. 

(Förskollärare D.) 

 

En annan förskollärare har erfarenheter av hur drama kan få den allra blygaste personen att 

komma fram ur sitt skal och anser därför att drama kan vara ett bra forum för de osynliga 

barnen. Valstund är ett annat exempel på en aktivitet där alla barn får en kamrat att leka med. 

I valstunden delas barnen in i mindre grupper efter deras eget val av aktivitet. Detta gör, 

menar en av förskollärarna, att barnen ibland får samspela med kamrater de inte vanligtvis 

brukar leka med. En annan förskollärare menar att i leken kan de osynliga barnen lätt bli 

uteslutna då de har svårt att komma in sig i gruppen. Då kan förskolläraren strategiskt delta i 

leken tillsammans med det osynliga barnet. Beroende på hur mycket stöd och vägledning 

barnet behöver kan förskollären stegvis backa från att vara fullt deltagande till att endast 

närvara i bakgrunden. Det är viktigt, fortsätter samma förskollärare, att de vuxna på förskolan 

är med barnen och utnyttjar tiden i barngruppen med just barnen. Alla förskollärare är 

överens om att förskolepersonalen även kan ha en negativ inverkan på det osynliga barnet. De 

flesta av förskollärarna anser att det värsta förskolepersonalen kan göra mot dessa barn är att 

inte göra något alls, varken uppmärksamma dem, i värsta fall till och med glömma bort dem 

och därmed låta barnen fortsätta vara osynliga. En av förskollärarna anser att barnets 

osynlighet förstärks ännu mer om förskolepersonalen blundar för detta fenomen. En annan 

menar att barnen kan bli för hårt pressade och tvingas in i situationer som gör dessa barn ännu 

mer osäkra.  

 

3.3 Sammanfattande kommentarer 

I mitt resultat framgår det att förskollärarna någon gång under sin tid på förskolan har stött på 

fenomenet osynliga barn. En del av förskollärarna anser att de dagligen kommer i kontakt 

med osynliga barn medan andra menar att fenomenet inte förekommer särskilt ofta i 

barngruppen. Förskollärarnas uppfattningar skiljer sig när de beskriver fenomenet och det 

framgår att osynligheten uppkommer i samband med antingen blyghet, låg självkänsla eller 

otrygghet. De är trots sina skilda meningar överens om att osynlighet handlar om att barn drar 

sig undan de sociala situationerna på förskolan för att de inte vågar ta plats. Enligt Öhman 

(2009) är lärandet relationellt vilket innebär att lärandet sker i sociala sammanhang i samspel 

med andra något även det sociokulturella perspektivet talar för (Smidt, 2010).  

 

Meningarna skiljer sig även i förskollärarnas uppfattningar om osynliga barn är ett prioriterat 

ämne i förskolan. Alla utom två av förskollärarna anser att de arbetar aktivt med att 

synliggöra och inkludera osynliga barn. De andra två anser att ämnet borde lyftas betydligt 

mer i förskolan. Det visade sig i resultatet att förskollärarna själva anser sig glömma de 

osynliga barnen och istället rikta sin uppmärksamhet mot de barn som syns och hörs, något 

som även framgår i Coplans et al. (2010) studie. Fortsättningsvis anser förskollärarna att det 
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är svårt att hinna se alla barnen dagligen och samtidigt tillgogose varje barns behov. I 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) står det tydligt att förskollärarna ansvarar för att 

barnens behov och förutsättningar blir tillgodosedda i förskolan och att varje enskilt barn får 

uppleva sitt egenvärde.  I resultatet framkommer det även att det är vanligare att fenomenet 

förekommer i äldre barngrupper än på avdelningar med yngre barn och att det är vanligare för 

flickor att vara osynliga än för pojkar.   

 

I resultatet kunde jag även se att det finns förväntningar bland förskolepersonalen om att barn 

ska bete sig på ett visst sätt.  Barn med en utåtriktad personlighet är enligt studien vad 

samhällets normer anser som mest eftersträvansvärt. Resultatet visar även att dessa normer 

skapar rädslor hos förskolepersonalen för att barnen avviker från det som anses vara 

”normalt” beteende och kan därmed försöka att omvända tillbakadragna barn till mer 

utåtriktade barn.  

 

Det råder enligt resultatet delade meningar om osynliga barn är i behov av särskilt stöd eller 

inte. Hälften av förskollärarna anser att förskolepersonalen själva ska ha förmågan och 

utbildningen att klara av det tillsammans i arbetslaget. Att dela in barngruppen i mindre 

grupper gör att förskolepersonalen lättare kan tillgodose barnens behov och arbeta mer med 

individen. Andra halvan menar att om behovet finns ska det tas in extra resurser. Med 

observationer kan förskolepersonalen upptäcka vad som orsakar osynligheten och på så vis 

besluta om det finns behov av särskilt stöd. Enligt Benitez et al. (2011) behöver osynliga barn 

hjälp och stöd snarast för att undvika antisocial utveckling. 

 

Vidare visar resultatet att det viktigaste för de osynliga barnen är att bli uppmärksammade och 

synliggjorda i barngruppen. Det är förskolepersonalen som skapar förutsättningar och 

möjligheter för de osynliga barnen och resultatet visar att förskollärarna är eniga om att deras 

förhållningssätt gentemot osynliga barn är avgörande för om de ska förbli osynliga eller bli 

synliga. För att de osynliga barnens vistelse på förskolan ska bli ett positivt stöd för deras 

svårigheter är det, enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010), viktigt att 

förskolepersonalen har förmågan att förstå barnet.  I resultatet framkommer tre begrepp som 

betonas som ovärderliga för osynliga barn: bekräftelse, trygghet och vägledning.  

 

Barn är väl medvetna om sina ogynnsamma egenskaper, i detta fall osynligheten, och 

förskolepersonalen har makten att påverka barnens egna uppfattningar om sig själva (Öhman, 

2009). Detta ger, enligt Öhman, förskolepersonalen makt över barnens lärande och 

utveckling. I resultatet framgår olika exempel på tillvägagångssätt som skapar möjligheter och 

förutsättningar för osynliga barn att bli synliga och inkluderade. Vad som framkommer är att 

de osynliga barnen behöver lyftas i barngruppen för att få en högre status så att de andra 

barnen får syn på dem. I valstunden får barnen möjlighet till att leka med kamrater de 

vanligtvis inte brukar leka med vilket kan vara en positiv strategi för att synliggöra barnen. 

Har det osynliga barnet svårigheter med att ta sig in i leken kan förskolepersonalen strategiskt 

stötta barnet genom att själv delta i leken och stegvis backa till att enbart närvara i 

bakgrunden. Resultatet visar att samlingar och drama kan ses som ypperliga tillfällen för det 

osynliga barnet att öva på att ta plats samtidigt som förskolepersonalen utmanar och stöttar 

barnet. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) beskriver att alla barn ska få möjligheten att 

göra framsteg och få övervinna svårigheter samtidigt som barnen får stöd i deras utveckling.  
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4. Diskussion 

I det sista avsnittet av min studie kommer jag först att diskutera valet av metod och därefter 

diskuteras studiens resultat utifrån mina frågeställningar. Syftet med denna studie var att 

undersöka hur förskollärare uppfattar fenomenet osynliga barn i förskolan och hur de arbetar 

för att synliggöra och inkludera dessa barn i verksamheten. I slutet av min diskussion kommer 

jag även att diskutera de didaktiska implikationerna som framkommit i denna studie samt 

förslag på fortsatt forskning.  

 

4.1 Metoddiskussion  

Såhär i slutet av studien kommer jag utvärdera den metod jag valt att utgå ifrån. Enligt 

Vetenskapsrådet (2011) har valet av metod en avgörande betydelse för resultatets karaktär och 

värde och i min studie har jag valt att använda mig utav enskilda intervjuer för insamling av 

mitt empiriska material. Innan mitt beslut övervägde jag olika alternativ av metoder, något 

som även Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar, då det kan vara lämpligt att medvetet 

reflektera över olika alternativ. Jag övervägde att använda mig utav observation som metod 

eftersom forskaren då kan undersöka människors beteenden direkt på plats utan att behöva 

förlita sig på det som sägs i exempelvis en intervju eller enkät (Bryman, 2011). Utifrån mitt 

fokusområde om osynliga barn i förskolan bedömde jag att observationsmetoden inte var 

optimal för min studie då jag inte tror att observationer hade kunnat besvara min 

frågeställning. 

 

Därefter valde jag mellan att utföra intervjuer i form av gruppintervjuer i ett arbetslag eller 

enskilda intervjuer med varje förskollärare var för sig. Gruppintervju hade enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) kunnat ge mig livliga diskussioner samt mer spontana, expressiva och 

emotionella svar vilket skulle kunna ha varit en fördel för min studie. En tänkbar nackdel med 

denna metod kan vara att gruppinteraktionen minskar intervjuarens kontroll av intervjuns 

förlopp och kan därmed upplevas kaotisk (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag valde därför 

enskilda intervjuer som metod eftersom jag ville ha fullständig kontroll över hela 

intervjuförloppet. Samtidigt ville jag inte att respondenterna skulle bli påverkade av varandra 

eller känna rädsla och bli obekväma med att delge sina erfarenheter, åsikter eller tankar som 

eventuellt skulle skilja sig från sina kollegors. Det var även trots allt de enskilda 

respondenternas uppfattningar och personliga synpunkter jag var ute efter. 

 

Efter att jag bestämt mig för att utgå från enskilda intervjuer valde jag mellan alternativen att 

spela in intervjun i antingen ett ljud- eller videoformat eller skriva ner anteckningar från varje 

intervju. Ljudinspelning ger, menar Kvale och Brinkmann (2009), intervjuaren frihet att 

koncentrera sig på ämnet samtidigt som tonfall, konkreta citat och dylikt fångas permanent på 

ljudfil. Videoinspelade intervjuer ger, liksom ljudinspelning, ett material som intervjuaren kan 

återvända till för upprepade omlyssningar. Detta ger ett tydligare och mer rättvist material för 

resultatet (Bryman, 2011). Fördelen med videoinspelning är att intervjuaren har möjligheten 

att analysera respondentens kroppspråk, såsom gester och miner, för att kunna göra en djupare 

tolkning. Videomaterialet är däremot alltmer tidskrävande att bearbeta vilket även kan ses 

som en nackdel (Kvale & Brinkmann, 2009). En nackdel med både ljud- och videoinspelning 

är att intervjuaren blir beroende av att ha en inspelningsapparat samt att apparaten fungerar 

precis som den ska funktionsmässigt. Jag övervägde även att anteckna mina intervjuer men 

insåg ganska snabbt att denna metod skulle begränsa mig och min studie. Att anteckna under 
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intervjuens gång kan enligt Kavle och Brinkmann (2009) både distrahera och avbryta 

samtalsflödet i intervjun samtidigt som intervjuaren går miste om exakta formuleringar. Jag 

valde slutligen att göra en ljudinspelning eftersom tidsaspekten för denna studie var alldeles 

för kort för den tiden som krävs för en videotranskribeting.  

 

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar utformades sedan en intervjuguide som användes 

inför varje intervju. Eftersom jag var ovan i rollen som intervjuare höll jag mig ganska strikt 

till intervjuguiden och ställde enbart ett fåtal följdfrågor för att göra eventuella förtydligande. 

Detta kan ha påverkat mitt resultat. Jag upplevde inte att respondenterna påverkades utav min 

ljudinspelning men detta kan givetvis ha påverkat resultatet på något sätt.  

 

4.2 Förskollärarnas uppfattningar om osynliga barn 

I mitt resultat kunde jag tydligt se att förskollärarnas uppfattningar skiljde sig kring de 

osynliga barnen. De var oeniga om osynliga barn var ett vanligt eller ovanligt fenomen, om 

dessa barn är i behov av särskilt stöd, om hur osynlighet uppkommer samt om osynlighet är 

ett prioriterat ämne i förskolan. Att uppfattningarna varierar så markant kan delvis bero på att 

fenomenet inte har någon specifik begreppsförklaring och att förskollärarna delvis har olika 

erfarenheter av osynlighet. Förskollärarna var dock överens om att de alla någon gång hade 

stött på osynliga barn och att fenomenet handlar om de barn som drar sig undan den sociala 

kontexten i förskolan på grund av att de inte vågar ta plats genom att göra sig själva sedda och 

hörda. Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärandet i samspel med andra (Smidt, 2010) 

vilket innebär att fenomenet håller tillbaka barnen i deras utveckling. Att vara och förbli 

osynlig påverkar därför barnens möjligheter till att utvecklas till sin fulla potential. 

 

Utifrån resultatet förknippas osynlighet med egenskaperna blyghet, otrygghet och låg 

självkänsla vilket är egenskaper som alla hindrar barnen från att ta plats och att ta del av 

sociala situationer. Zimbardo och Radl (1982) har forskat kring blyghet och menar att blyga 

barn drar sig undan det sociala sammanhanget på grund av ängsla och oro för att bli negativt 

bedömda av sin omgivning. Enligt ett flertal studier kan blyghet kopplas ihop med låg 

självkänsla och Kemple (1995) menar att det är den låga självkänslan som framkallar det 

blyga barnets rädsla i sociala sammanhang.  Fortsättningsvis menar Folkman (1998) att barn 

med låg självkänsla tvivlar på sin egen existens och inte litar på sitt eget värde vilket hämmar 

barnets förmåga till att leka med andra barn. Detta tyder på att blyghet och låg självkänsla 

hindrar barnet från att i ingå i samspel med andra som, enligt det sociokulturella perspektivet, 

kommer att påverka barnets utveckling. Barn utan en trygg anknytning till en vuxen på 

förskolan kan, enligt anknytningsteorin, tvingas avstå från att utforska verksamheten och 

istället hålla avstånd till sin omgivning i rädsla för att stöta på ”farliga” situationer (Broberg et 

al., 2012). Om barnen förblir otrygga på förskolan minskas deras förutsättningar för att 

utforska verksamheten vilket kommer att påverka barnets utveckling. Barnet skulle på så vis 

inte få samma möjlighet till att uppleva och utforska nya miljöer samt kunna anta utmaningar 

för att utmana sitt eget lärande. Förskolepersonalens förståelse för fenomenet och dess 

konsekvenser liksom lyhördhet blir därmed betydelsefulla verktyg för att synliggöra och 

inkludera de osynliga barnen och därmed även främja deras utveckling. 

 

Att arbeta på en förskola innefattar ett gemensamt arbete tillammans med andra pedagoger där 

förskolepersonalen delar ansvaret om barns välbefinnande, trygghet och utveckling 

(Skolverket, 2010). Vad som därmed blir viktigt för att både kunna synliggöra och inkludera 

dessa osynliga barn är, enligt Johannessen (1997), att förskolepersonalen delar en gemensam 
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uppfattning om fenomenet och samtidigt är överens om vad de osynliga barnen är i behov av. 

Förskolepersonalens uppfattningar blir därmed betydelsefulla för de osynliga barnens 

möjligheter och förutsättningar. Förskolepersonalens uppfattningar styr vad de anser är 

möjligt att uppnå med ett barn (Johannessen, 1997) vilket innebär att deras uppfattningar även 

kommer att påverka om de osynliga barnen blir synliggjorda och inkluderade i förskolan.  

 
Det framgår i resultatet att det finns förväntningar om hur barn ska bete sig och att en 

utåtriktad personlighet är det som anses vara norm i förskolan. Att ha förväntningar på att 

barn ska bete sig på ett visst sätt visar att det fortfarande finns föreställningar om det ”sanna 

barnet”. Enligt Johannessen (1997) har vi människor teorier och föreställningar om en 

välanpassad och lyckad personlighet men att det inte finns någon som kan passa in i den 

idealbild som vi har skapat. Det sanna barnet existerar med andra ord inte. Dessa 

förväntningar skapar, enligt resultatet, rädslor hos förskolepersonalen då blyga barn, enligt 

normen, avviker från det eftertraktade beteendet. Detta kan medföra att förskolepersonalen 

känner en viss press över att behöva omvända barnets tillbakadragna personlighet till ett mer 

utåtriktat beteende på grund av vad som anses vara ”normalt”. Enligt min tolkning är den 

egentliga problematiken inte att barnet är tillbakadragen i sitt beteende utan att barnet blir 

osynlig och exkluderad från verksamheten. Även om fenomenet bottnar i det tillbakadragna 

beteendet finns det trots allt tillbakadragna barn som inte är osynliga. Det som hindrar barnen 

från att utvecklas är att de blir osynliga och därför bör förskolepersonalen lägga sina resurser 

på att stärka och stötta barnen till att våga synas och höras. Att tvinga in osynliga barn i 

jobbiga och farliga situationer för att omvända beteendet kommer inte lösa problematiken, 

snarare tvärt om. Det är därför viktigt att förskolepersonalen accepterar barns olikheter och 

inte tvingar fram ett annat beteende vilket även Johannessen (1997) understryker i sin text.  

 

Johannessen (1997) menar att förskolepersonalen inte kan förvänta sig att tillbakadragna barn 

ska bli sociala stjärnor över en natt och istället acceptera att det faktum att samspel även kan 

präglas av ett tillbakadraget beteende. Det är därmed viktigt för förskolepersonalen att hitta en 

balans mellan att både utmana och acceptera.  Alla barn ska kunna komma till förskolan utan 

att känna varken rädsla eller tvång på att behöva bete sig annorlunda för att kunna passa in i 

en viss mall. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) talar för att verksamheten ska 

anpassas till varje enskilt barn på förskolan och inte att barnen ska anpassa sig efter 

verksamheten och förskolepersonalens föreställningar. Alla barn är olika som individer, de är 

inte stöpta i samma form, de ser inte likadana ut och de behöver inte säga lika mycket. 

Därmed måste det även få finnas barn som är tillbakadragna i sin personlighet utan att de för 

den sakens skull ska behöva bli osynliga för andra.  

 

I studien framkom det även att de osynliga barnen främst var flickor. Detta resultat pekar på 

att det även finns förväntningar på att människor ska bete sig efter de könsföreställningar som 

finns i samhället.  I Hammarbergs och Hagekulls (2006) studie framgår det att pojkar får ett 

mer positivt stöd för sitt utagerande beteende än vad flickor får. Det framgår i deras studie att 

förskolepersonalen anser att tillbakadragna pojkar bryter mot samhällets könsföreställningar 

och därmed förväntas ha ett mer utåtagerande beteende. För pojkar blir det mer accepterat att 

vara busiga och framåt i sin personlighet medan flickor ska vara lugna och passiva i sin 

personlighet. Enligt Dobbs och Arnolds (2009) studie finns ett samband mellan 

förskolepersonalens uppfattningar om barnens beteende och deras eget beteende gentemot 

barnen vilket styrker teorin om att osynliga barn främst är flickor. Förskolepersonalens 

uppfattningar kan därmed ha en negativ inverkan på de osynliga barnen. 
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4.3 Hur förskollärare inkluderar osynliga barn  

För att de osynliga barnen ska kunna utvecklas till sin fulla potential behöver de synliggöras 

och inkluderas i den sociala kontext som sker på förskolan.  Det som förutsätter att de 

osynliga barnen får möjligheten att bli synliga och inkluderade är, enligt resultatet, att 

förskolepersonalen bekräftar barnen, ger dem trygghet och om det finns ett behov av stöd och 

vägledning ska där alltid finnas en vuxen nära till hands. Detta är något som även 

anknytningsteorin talar om i form av en person på förskolan som för barnet fungerar som en 

trygg bas (Broberg et al., 2012).  

 

Förskolepersonalen riktar oftare sin uppmärksamhet mot de utåtriktade barnen enligt 

resultatet vilket gör osynliga barn ännu mer osynliga i förskolan. Samtidigt framkommer det 

att förskolepersonalen tycker det är svårt att dagligen hinna se varje enskilt barn och 

tillgodose varje barns behov. För stora barngrupper kan därmed vara en bidragande orsak till 

varför barn blir osynliga eftersom blyga barn varken märks eller kräver omedelbar 

uppmärksamhet (Kemple, 1995). De barn som syns och hörs blir därmed de barn som får den 

uppmärksamheten som förskolepersonalen hinner ge eftersom de kan ta för sig och på så vis 

kräva att få sina behov tillgodosedda. Osynliga barn behöver förstå att de är någon och enligt 

Folkman och Svedin (2003) är det därför oerhört viktigt att dessa barn dagligen blir 

uppmärksammade på att de syns, att de är kompetenta och att de duger som de är. Blir inte 

osynliga barn uppmärksammade fortsätter de vara osynliga vilket kan leda till psykisk ohälsa 

och andra former av utanförskap (Von Greif et al., 2012). Som det även framgår i resultatet 

försöker förskollärarna lösa detta genom att dela in barnen i mindre grupper under dagen. På 

så vis upplever de sig lättare kunna se och bekräfta varje individ vilket gynnar de osynliga 

barnen som inte vågar ta plats.  

 

Det framgår även i resultatet att det är vanligare att osynlighet förekommer i barngrupper med 

äldre barn än i barngrupper med yngre barn. Detta kan delvis bero på att anknytningen tycks 

vara viktigare i en småbarnsavdelning än vad den anses vara på en avdelning med lite äldre 

barn. När anknytning sätts i fokus blir relationerna mellan barnet och de vuxna väldigt nära 

vilket, enligt anknytningsteorin, kan tolkas som nödvändigt på en småbarnsavdelning där 

barnen är mer beroende av förskolepersonalen. På en avdelning med äldre barn klarar sig 

barnen mer självständigt vilket gör att barnen inte får samma nära relation till 

förskolepersonalen. Det kan delvis även bero på att en småbarnavdelning i regel har ett 

mindre antal barn i sin barngrupp än på avdelningar med äldre barn. På så vis blir det lättare 

för de äldre barnen att bli osynliga på grund av ett högt barnantal. En hög lärartäthet kan, 

enligt Hammarbergs och Hagekulls (2006) studie, skapa positiva förändringar hos de osynliga 

barnen. Detta innebär att ju färre barn det är per förskolepersonal desto större är möjligheten 

att påverka fenomenet i en positiv riktning. 

 

Blyghet hindrar, enligt Zimbardo och Radl (1982), barn från att ingå i kamratrelationer vilket 

i sin tur exkludera barnen från gemenskapen på förskolan. Ett barn som står utanför sina 

kamratrelationer hävdas vara ett barn i riskzon eftersom det är dokumenterat att det finns 

samband mellan att ha haft problematiska kamratrelationer i barndomen och att ha psykiska 

svårigheter som vuxen (Benitez et al., 2011). Valstunden som tidigare nämnts kan därmed 

vara en väl fungerande aktivitet där barnen, enligt resultatet, får möjligheten att leka med 

kamrater som de vanligtvis inte brukar leka med vilket kan göra att andra barn får upp ögonen 

för att det osynliga barnet finns. En anledning till varför barn blir osynliga är enligt Folkman 

(1998) att de har låg status i gruppen. Detta framkommer även i resultatet där förskollärarna 

menar att osynliga barn behöver få en högre status i barngruppen för att bli synliggjorda och 
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inkluderade. Enligt Folkman och Svedin (2003) behöver andra barn få uppfattningen om att 

det osynliga barnet är någon att räkna med för att höja barnets status. Detta kan, enligt 

resultatet, ske genom att förskolepersonalen lyfter de osynliga barnen och ger dem möjlighet 

att agera ”experter” i områden där de har sina intressen eller styrkor.   

 

Vedeler (2009) understryker vikten av att barn får förutsättningarna att utveckla sin sociala 

kompetens eftersom den är grundläggande för barnens fortsatta utveckling och lärande. Det 

som förutsätter social kompetens är gott socialt samspel med andra (Vedeler, 2009) och 

förmågan för ömsesidighet, samförstånd och turtagning (Folkman, 1998). Om de osynliga 

barnen har svårigheter med att ta sig in i och bevara leken kan förskolepersonalen, enligt 

resultatet, gå in i leken och vägleda och stötta det osynliga barnet. Förskolepersonalen 

behöver vägleda de osynliga barnen till att upptäcka olika sätt att lära sig leka på och 

strategier till att ta sig in i lekar med andra barn (Johannessen, 1997). Efter ett tag kan 

förskolepersonalen stegvis backa från att vara fullt deltagande till att endast närvara i 

bakgrunden.  

 

Att tränas in i olika sociala sammanhang ger trygghet inför framtida sociala utmaningar något 

som även anknytningsteorin talar för. Samhället har höga krav på att man som vuxen ska 

kunna prata för sig och förskolan är därför en bra arena där de blyga barnen kan öva på att ta 

plats samtidigt som de får stöd och vägledning av en vuxen. Drama anses i resultatet som ett 

forum för de osynliga barnen att växa och utvecklas i. Enligt Rasmusson och Erberth (2008) 

kan drama utveckla förmågan hos barn att ta egna initiativ, våga ta för sig, prova nya saker, 

sätta gränser och säga ifrån, våga misslyckas och vidare även få ökat självförtroende. Drama 

skulle därmed kunna introducera och ge försmak på vilka positiva fördelar det finns med att 

kunna våga ta för sig. Samlingen på förskolan är enligt resultatet också ett ypperligt forum att 

träna på att våga synas och höras. För att detta ska bli möjligt behöver förskolepersonalen, 

enligt anknytningsteorin, ständigt finnas nära till hands för stöttning och vägledning. Vill inte 

barnet exempelvis välja föremål ur sångpåsen kan förskolepersonalen stötta barnet genom att 

fråga om de ska göra det tillsammans. Vill barnet fortfarande inte skall det respekteras och 

barnet ska inte under några omständigheter tvingas till att göra något som barnet själv inte 

vill. Nästa dag kan förskolepersonalen upprepa samma procedur; fråga, erbjuda stöttning och 

därefter respektera barnets val. Tålamod blir därmed viktigt vilket även Folkman (1998) 

understryker i sin text. Blyga och otrygga barn eller barn med låg självkänsla är rädda för att 

göra fel vilket är något som behöver tränas bort på ett respektfullt tillvägagångssätt utan 

någon som helst tvång och press. 

 

4.4 Slutsats och didaktiska implikationer  

Det sociokulturella perspektivet talar för att lärandet sker i samspel med andra barn (Smidt, 

2010) vilket i sin tur innebär att de osynliga barnen går miste den utveckling som sker i den 

sociala kontexten. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) framgår det att förskolans 

främsta uppdrag är att främja barns utveckling och lärande vilket innebär att det viktigaste 

förskolepersonalen kan göra för de osynliga barnen är att ge dem möjligheten till att bli 

synliga för andra barn. Blir barnen synliga för sin omgivning får de större förutsättning till att 

ta del av de lärandesituationer som sker i gemenskapen på förskolan. I studien framgår det att 

osynliga barn främst är i behov av bekräftelse, trygghet och vägledning.  Enligt 

anknytningsteorin behöver barn en nära anknytning till en vuxen på förskolan som kan agera 

trygg bas dit barnet kan vända sig för att få sina behov tillgodosedda (Broberg et al., 2012). 

Trygg anknytning blir därmed, enligt studien, nyckeln till att göra osynliga barn synliga 
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liksom förskolepersonalens möjligheter och kompetens till att tillgodose deras behov. 

Förskolepersonalens förhållningssätt till och uppfattningar om fenomenet blir även avgörande 

för de osynliga barnens utveckling.  

 

Förutom anknytningens betydelse och vikten av att de osynliga barnen får sina behov 

tillgodosedda framkommer även synliggörande och inkluderande tillvägagångssätt som kan 

omsättas i praktiken. 

 

 I min studie har det framkommit att förskollärarna tycker det är svårt att hinna se varje 

barn dagligen. Genom att dela in barngruppen i mindre grupper upplever 

förskollärarna att de lättare kan se varje enskilt barn och tillgodose varje barns behov.  

 Osynliga barn blir osynliga för sin omgivning och behöver därför höja sin status i 

barngruppen för att bli synliga för sina kamrater. Detta kan ske genom att 

förskolepersonalen lyfter fram de osynliga barnen och ger dem tillfällen att agera 

”experter” utifrån sina styrkor eller intressen.  

 I valstund får de osynliga barnen möjligheten att bli upptäckta av de andra barnen då 

valstunden är en aktivitet som ger barnen möjligheten att leka med kamrater de 

vanligvis inte brukar leka med.  

 Har de osynliga barnen svårigheter med att ta kontakt eller bevara leken med andra 

barn kan förskolepersonalen delta i leken för att ständigt finnas till hands för att 

vägleda och stötta barnet i leken. 

 I aktiviteter såsom drama och samlingar kan de osynliga barnen träna på att ta plats 

med en förskolepersonal som utmanar och ger stöd. 

 

4.5 Vidare forskning 

Denna studie har främst varit inriktad på förskollärarnas uppfattningar om fenomenet och hur 

de arbetar för att synliggöra och inkludera de osynliga barnen i förskolan. Vad som skulle 

vara intressant att vidare undersöka är om fenomenet även förekommer i skolans värld. Hur 

uppfattar lärarna i så fall fenomenet? Hur arbetar lärarna för att synliggöra och inkludera 

barnen i skolans verksamhet? Finns det likheter eller olikheter mellan förskollärarnas och 

lärarnas svar?  
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Pappan blinkade åt mumintrollet, gjorde en förfärlig grimas och började långsamt 

smyga sig på mamman bakifrån […] Men innan han hunnit fram hördes ett tjut, en 

röd blixt flög över bryggan, pappan gallskrek och tappade hatten i sjön. Ninni hade 

borrat sina små osynliga tänder i pappans svans, och de var vassa. Bravo, bravo! 

skrek My. Jag kunde inte ha gjort det bättre själv! Ninni stod på bryggan med ett 

litet uppnäst, argt ansikte under en röd lugg. Hon fräste åt pappan som en katt. Du 

vågar inte kasta henne i det stora hemska havet! skrek hon. Hon syns, hon syns! 

ropade mumintrollet. (Jansson, 1962:116)  



29 

 

5. Referenser 

Askland, L. & Sataøen, S.O. (2003). Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt. 

(1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Benitez, J. L., Fernandez, M., Justicia, F., Fernandez, E., & Justicia, A. (2011). Results of the 

"Aprender a Convivir" Program for Development of Social Competence and Prevention of 

Antisocial Behavior in Four-Year-Old Children. School Psychology International, 32(1), 3-

19. 

Broberg, M., Hagström, B. & Broberg, A. (2012). Anknytning i förskolan: vikten av trygghet 

för lek och lärande. (1. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Coplan, R. J., Prakash, K., O'Neil, K., & Armer, M. (2004). Do You "Want" to Play? 

Distinguishing between Conflicted Shyness and Social Disinterest in Early 

Childhood. Developmental Psychology, 40(2), 244-258. 

Coplan, R. J., Schneider, B. H., Matheson, A., & Graham, A. (2010). "Play Skills" for Shy 

Children: Development of a "Social Skills Facilitated Play" Early Intervention Program for 

Extremely Inhibited Preschoolers. Infant And Child Development, 19(3), 223-237. 

Dobbs, J. & Arnold, D. H. (2009). Relationship Between Preschool Teachers' Reports of 

Children's Behavior and their Behavior Toward Those Children. School Psychology 

Quarterly, 24(2), 95-105. 

Folkman, M. (1998). Utagerande och inåtvända barn: det pedagogiska samspelets 

möjligheter i förskolan. (1. uppl.) Stockholm: Runa. 

 

Folkman, M. & Svedin, E. (2003). Barn som inte leker: från ensamhet till social lek i 

förskolan. (1. uppl.) Stockholm: Runa. 

Hammarberg, A., & Hagekull, B. (2006). Changes in Externalizing and Internalizing 

Behaviours over a School-Year: Differences between 6-Year-Old Boys and Girls. Infant And 

Child Development, 15(2), 123-137. 

Jansson, T. (1962). Det osynliga barnet och andra berättelser. Stockholm: Geber. 

Jensen, M. & Harvard, Å. (red.) (2009). Leka för att lära: utveckling, kognition och kultur. (1. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Johannessen, E. (1997). Barn med socio-emotionella problem. Lund: Studentlitteratur. 

Johnson, M. (2003). Självkänsla och anpassning. Lund: Studentlitteratur. 

Kemple, K. M. (1995). Shyness and self-esteem in early childhood. Journal Of Humanistic 

Education & Development, 33(4), 173. 



30 

 

Kingery, J., Erdley, C., Marshall, K., Whitaker, K., & Reuter, T. (2010). Peer Experiences of 

Anxious and Socially Withdrawn Youth: An Integrative Review of the Developmental and 

Clinical Literature. Clinical Child & Family Psychology Review, 13(1), 91-128. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Nelson, L. J., Hart, C. H., Evans, C. A., Coplan, R. J., Roper, S., & Robinson, C. C. (2009). 

Behavioral and Relational Correlates of Low Self-Perceived Competence in Young 

Children. Early Childhood Research Quarterly, 24(3), 350-361. 

Rasmusson, V. & Erberth, B. (2008). Undervisa i pedagogiskt drama: från dramaövningar 

till utvecklingsarbete. (3., förnyade uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. utg.]). Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2014). Pressmeddelande, 2014-03-13 

Länk: http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2014/fler-barn-an-nagonsin-i-

forskolan-1.216379  

Smidt, S. (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Sommer, D., Pramling Samuelsson, I. & Hundeide, K. (2011). Barnperspektiv och barnens 

perspektiv i teori och praktik. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Svirsky, L., Thulin, U. & Öst, L. (2006). Mer än blyg: om social ängslighet hos barn och 

ungdomar. Stockholm: Cura. 

Vedeler, L. (2009). Social kompetens i barngrupper. Malmö: Gleerups. 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Von Greif, C., Sjögren, A. & Wieselgren, I.M. (2012). En god start: - en ESO-rapport om 

tidigt stöd i skolan. Finansdepartementet. Rapport till expertgruppen för studier i offentlig 

ekonomi 2012:2 

Zimbardo, P.G. & Radl, S. (1982). Det blyga barnet: att förebygga och betvinga blyghet hos 

barn och ungdom: [en handbok för föräldrar och lärare]. (1. uppl.) Stockholm: Liber Förlag. 

Öhman, M. (2009). Hissad och dissad: om relationsarbete i förskolan. Stockholm: Liber. 

  

http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2014/fler-barn-an-nagonsin-i-forskolan-1.216379
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2014/fler-barn-an-nagonsin-i-forskolan-1.216379


31 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Respondentens; 

 Ålder: 

 Antal år inom förskolan: 

 Examensår: 

 

1. Har du någonsin upplevt eller mött osynliga barn under din verksamma tid som 

förskollärare? Om ja, hur bemötte du dem? Om nej, tror du att det fenomenet existerar 

på förskolor runt om i Sverige? 

 

2. Vad har du för uppfattningar om osynliga barn? 

 

3. Vad tror du att barns osynlighet kan bero på? 

 

4. Är det ett prioriterat ämne i förskolan? Om ja, berätta mer! Om nej, varför inte? 

 

5. Hur tycker du förskollärare kan synliggöra och inkludera osynliga barn i förskolan?  

 

6. Anser du att osynliga barn är i behov av särskilt stöd? Om ja, hur kan förskollärare ge 

de osynliga barnen stöd? Om nej, varför inte? 

 

7. Vad anser du är viktigt för det osynliga barnet i förskolan? 

 

8. På vilket sätt kan förskolan påverka det osynliga barnet positivt respektive negativt? 

 

9. Finns det några situationer som gör att dessa barn blir mer eller mindre osynliga? 

 

10. Hur upplever du att du/ni i personalen hinner se alla barn och tillgodose alla barns 

behov varje dag på förskolan? 

 



32 

 

Bilaga 2- Informationsbrev  
 

Hej! 

Mitt namn är Emma Westlund och jag läser min sista termin på Förskollärarprogrammet på 

Högskolan i Gävle. Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete som handlar om 

förskollärarers uppfattning om och inkludering av de osynliga barnen (inåtvända, blyga, 

passiva etc.) i förskolan.  

 

Min studie kommer att baseras på enskilda intervjuer av förskollärare i Xxx Kommun och jag 

vore jättetacksam om Du ville hjälpa mig genom att låta mig ta del av Dina tankar och 

erfarenheter. Intervjuen beräknas ta ungefär 30-45 minuter och kommer att äga rum på Din 

arbetsplats. 

 

I min studie kommer jag att följa de forskningsetiska principerna vilket betyder att Din 

medverkan är frivillig och att Du när som helst kan välja att avbryta intervjun. Intervjun 

kommer att spelas in som ljudfil och kommer endast användas för bearbetning av materialet 

till min studie. Materialet kommer enbart jag, och eventuellt min examinator, att få ta del av 

och därefter kommer det att förstöras. Alla personuppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att varken Ditt eller någon annans namn kommer att förekomma i 

den slutliga texten.  Det färdiga examensarbetet kommer att finnas att läsa på http://hig.diva-

portal.org/smash/searchadthe.jsf. 

 

Vid eventuella frågor är Du välkommen att kontakta mig eller min handledare via mail eller 

telefon. 

Emma Westlund: Mail: Xxx Tel: Xxx-xxx xxx xx 

Handledare: Annie Hammarberg  Mail: Xxx Tel: Xxx-xx xx xx 

 

Tack på förhand! 

/Emma 

 


