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Sammanfattning

Syftet med studien är att diskutera hur förskollärare på fem olika förskolor talar kring och beskriver

blyga barn och deras sociala kompetens i förskolan. Tidigare forskning visar att arbetet med blyga

barns sociala kompetens kan få betydande följder för barnens framtid. Forskning visar även att

förskollärare inte är medvetna om sin egen påverkan när det kommer till barns sociala kompetens.

Studien baseras på underlag från fem kvalitativa intervjuer av utbildade förskollärare. Analysen har

genomförts med hjälp av diskurspsykologi. Utifrån den argumentation som förskollärarna förde

under intervjuerna och som tas upp i resultatkapitlet framkommer i diskussionen tre viktiga

slutsatser. Dessa slutsatser är att blyga individer inte har någon plats i dagens samhälle, att arbetet

som utförs på förskolan är viktigt inför blyga barns framtid och att det finns en problematik kring

pojkars blyghet.
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Förord

Studien kring blyga barn har skrivits gemensamt av oss författare och vi tar båda lika mycket ansvar

för hela innehållet i vårt examensarbete.

Vi vill tacka alla förskollärare som genom intervjuer deltagit i vår studie. Just denna typ av studie

hade inte varit möjlig att genomföra utan ert deltagande. Ert intresse och er vilja att lägga er

värdefulla tid på oss och vår undersökning är vi otroligt tacksamma för. Vi vill även passa på att

tacka våra kompetenta handledare Kristina Holmberg och Lars Kristén som under arbetets gång

varit oss behjälpliga i utvecklingen av vårt examensarbete. Sist men inte minst vill vi också rikta ett

stort tack till hela handledningsgruppen för all feedback vi fått och den goda stämning som funnits

under våra handledningsmöten. 

Halmstad, 17 maj 2012

Cecilia Jönsson och Emma Larsson
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1. Inledning

Studien kommer att ta upp blyga barn och hur förskollärare talar kring denna blyghet. Intresset för

ämnet blyga barn väcktes på grund av ett tv-program som tog upp detta ämne och som bland annat

belyste vilken syn lärare och skolan har på blyga barn och ungdomar. I processtarten av

examensarbetet låg vårt fokus på barns sociala kompetens men efter tv-programmet smalnade vi av

problemområdet, detta resulterade i ett nytt specificerat fokus på just blyga barns sociala

kompetens. Tyngdpunkten ligger på förskollärares egna beskrivningar, men vi kommer även att ta

upp och diskutera tidigare forskning inom området. 

Det vi minns från vår egen skolgång och de otaliga utvecklingssamtal som vi deltagit i under

grundskolan är lärares ständiga påpekande om att ”hon måste prata mer, ta för sig och visa sig på

lektionerna”. Det här är något som har satt sina spår hos oss båda och gjort oss uppmärksamma på

vilken stor påverkan som vuxna människors uttalanden kan ha på barn. Båda två har upplevt

känslan av att inte få lov att vara den man är, istället måste man sträva efter att leva upp till ett visst

ideal. Man ska våga prata inför hela klassen, självmant räcka upp handen för att svara på frågan

läraren har ställt och kunna uttrycka sina åsikter. Även om det har gått många år sedan vi gick i

grundskolan finns det fortfarande många tillfällen idag då vi ser oss själva som blyga. En

nyfikenhet väcktes kring blyga förskolebarn i och med ovannämnda tv-program, därmed hade vi

funnit grunden till studiens problemområde.

I förskolans uppdrag står det att ”Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i

förskolan.” (Skolverket, 2010, s. 7). Citatet ur förskolans läroplan visar på att förskollärare ska

uppmärksamma alla barn, vilket ju även inkluderar de blyga barnen. Det är i relationerna med sina

kamrater som barns sociala kompetens utvecklas konstaterar Rubin, Burgess och Coplan (2002).

McCabe och Altamura (2011) skriver om positiva fördelar som uppstår för barn med god social

kompetens. De nämner t ex att dessa barn får fler vänner, har ett bättre förhållande till föräldrar och

lärare och att de även erhåller fler akademiska och sociala framgångar senare i livet. Utifrån våra

egna erfarenheter under praktik och vikariat på olika förskolor tenderar blyga barn att bli förbisedda

och att inte få den hjälp att kunna samspela med kamrater som de behöver. Liknande indikationer

har hittats i forskning som belyser att blyga barn ses som oattraktiva lekkamrater av sina jämnåriga

och här beskrivs det även att en följd av detta kan bli exkludering exempelvis vid den fria leken på

förskolan (Coplan, DeBow, Schneider och Graham, 2009).     
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Efter att ha studerat tidigare undersökningar med en spännvidd på 20 år har Greco och Morris

(2001) konstaterat att det finns en brist i forskningen när det kommer till barn i förskoleåldern och

ungdomar gällande blyghet och problem med kamratrelationer. Det är endast ett fåtal studier som

har riktat in sig på just denna åldersgrupp. Det har gått mer än 10 år sedan forskningen av Greco

och Morris genomfördes och vi upplever att det finns ett underskott på studier inom detta

ålderspann, speciellt när det gäller studier utförda på svenska förskolor. 

När det gäller begreppet blyghet väljer både de forskare som finns med i studiens kapitel Bakgrund

och tidigare forskning samt de förskollärare som förekommer i empirin att använda sig av olika

uttryck. Till exempel används uttryck som försiktig och tillbakadragen när blyga barn diskuteras. Vi

är väl medvetna om att detta med definitionen av blyga barn kan skapa en del problematik. I våra

analyser och diskussioner har vi därför valt att avgränsa oss enbart till begreppet blyghet där vi

också anser att försiktighet och tillbakadragenhet ingår. Målgrupper för denna studie föreställer vi

oss är aktiva förskollärare samt förskollärarstudenter och även förskolechefer, vilka vi tror kan ha

nytta av att ta del av denna studie. 

1.1 Syfte 

I läroplanen för förskolan presenteras vikten av att stötta barnen och hjälpa dem att fungera dels

enskilt i verksamheten och dels i grupp. Förskolans pedagogik är utformad utifrån föreställningen

att barn lär i samspel med varandra och till följd av detta innefattar en stor del av förskolans vardag

många olika typer av interaktioner. Blyga barn och deras sociala kompetens blir därför ett intressant

område att studera utifrån det uppdrag som förskolans läroplan lägger fram. Vi har för avsikt att

undersöka hur förskollärare talar om blyga barn och får på så sätt en insyn i hur förskollärarna

konstruerar blyga barn och social kompetens på förskolan. Syftet med studien är att diskutera hur

förskollärare på fem olika förskolor talar kring och beskriver blyga barn och deras sociala

kompetens i förskolan.

1.2 Frågeställningar

1. Hur talar förskollärare kring blyga barn på förskolan? 

2. Hur talar förskollärare kring blyga barns framtid?

3. Hur talar förskollärare kring pojkars och flickors blyghet på förskolan?
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2. Bakgrund och tidigare forskning

I detta kapitel kommer tidigare forskning som är relevant för den aktuella studien kring blyga barn

att framställas. Majoriteten av litteraturen utgår ifrån nyare vetenskapliga artiklar samt från en

avhandling. Även förskolans läroplan nämns för att ytterligare peka på de didaktiska implikationer

som finns i denna studie samt för att belysa vilka riktlinjer dagens förskollärare förväntas arbeta

efter. Forskning presenteras kring förskolans roll i relation till barns blyghet och även förskollärares

beskrivningar av blyga barn. Genusperspektivet åskådliggörs i förhållande till blyga barn, olika

ståndpunkter och tolkningar gjorda av forskare kring detta framställs i avsnittet. 

2.1 Kamratrelationer och socialt samspel

Barns sociala kompetens utvecklas i relationerna med sina kamrater och det är i dessa relationer

som barn uppfattar sig själva och sin roll gentemot andra (Rubin, Burgess & Coplan, 2002). Att ha

förmågan att uppfatta sig själv på detta sätt hjälper barnet att förstå normer och regler som råder i de

sociala sammanhang som barnet befinner sig i. Barn som är aktiva i kamratrelationer har lättare för

att hantera konflikter i form av turtagning och att dela med sig av sina leksaker (Fantuzzo, Sekino &

Cohen, 2004). Dessa barn utvecklar även sitt ordförråd mer än barn som inte aktivt deltar i dessa

relationer. Att barn tidigt engagerar sig i lek tillsammans med andra barn fick positiva effekter i

slutet av studien som genomfördes av Fantuzzo et al. (2004), då barnen bl a visade på ett minskat

blygt och tillbakadraget beteende.

Blyga barn väljer ofta att umgås med andra blyga barn visar en studie genomförd av Bešić,

Selfhout, Kerr och Stattin (2009). Detta tenderar att påverka den fortsatta utvecklingen av blyghet

då dessa barn saknar förebilder i form av kamrater som kan hjälpa dem att utveckla ett bättre socialt

samspel med andra människor. Det visade sig också i studien att flickors vänskapsrelationer

påverkade deras blyghet mer än vad pojkarnas vänskapsrelationer gjorde. Forskarna har kommit

fram till att blyghet påverkar ett barns möjligheter att skapa nya vänskapsrelationer och att hålla

kvar dessa, något som skulle kunna påverka barns blyghet i framtiden då detta riskerar att bli en ond

cirkel för dem. 

Coplan et al. (2009) påtalar att blyga barn ses som oattraktiva lekkamrater av sina jämnåriga

kamrater och att en följd av detta kan bli exkludering vid den fria leken på förskolan. Detta håller

inte de svenska forskarna Rydell, Diamantopoulou, Thorell och Bohlin (2009) med om, då deras
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resultat visar att blyga barn inte alls är ogillade av sina kamrater. Emellertid kan det vara så att

dessa barn inte är lika socialt märkbara och därför blir de förbisedda gentemot barn som inte är

blyga konstaterar forskarna. Rubin et al. (2002) menar att tillbakadragna barns livskvalité är sämre

då jämförelser görs med deras kamraters livskvalité. Dessa barn är mer oroliga, ensamma och

osäkra tillsammans med sina kamrater och det är troligare att de tillbakadragna barnen blir

exkluderade vid lek på förskolan. Till och med barn som är i förskoleåldern verkar få negativa

upplevelser av att inte känna sig tillräckliga då de blir exkluderade av sina kamrater, påtalar Coplan,

Findlay och Nelson (2004a). 

I Coplans et al. (2009) studie visade det sig att det inte var någon skillnad på de antal tillfällen då

blyga och icke-blyga barn sågs i fri lek tillsammans med andra barn. Forskarnas slutsats i och med

detta är att blyga barn medverkar i lika många sociala sammanhang som icke-blyga barn på

förskolan. Däremot menar Coplan, Prakash, O´Neil & Armer (2004b) att blyga barn har en

benägenhet att ha ett mer tystlåtet beteende och de leker bredvid sina kamrater snarare än att leka

tillsammans med dem. Det visar sig i denna studie att dessa barn undviker sociala samspel och att

de sällan tar egen kontakt till lek. Rydell et al. (2009) menar dock att trots att uppgifter finns över

att blyga barn inte blir sedda i lika stor utsträckning som andra barn av kamrater, finns det inte

någon synlig effekt på negativ påverkan av dessa barns kamratrelationer. Däremot visar studien

gjord av Bešić et al. (2009) att blyghet kan få negativa konsekvenser när det gäller möjligheten att

skapa och upprätthålla kamratskap för blyga barn. Forskarna menar att detta i sin tur kan påverka

barnets blyghet i framtida sociala situationer. Även Coplan et al. (2009) delar denna åsikt när de

poängterar att blyga barn upplevs som oattraktiva lekkamrater av barn som är mera företagsamma

än vad blyga barn normalt är. 

Wellman, Lane, LaBounty och Olson (2011) har i sin studie poängterat att det finns minst en positiv

konsekvens av blyghet hos barn. Barn med en blyg och tillbakadragen läggning är duktiga på att

tolka andra människor och sätta sig in i deras värld. Detta tolkar forskarna som att blyga barn är mer

observanta och vaksamma på grund av att de ibland väljer att titta på andra barn som leker istället

för att själva delta i leken. Walker (2004) sammanfattar sin studie med att det finns en risk för att

barn som inte utvecklar sina sociala förmågor i kamratrelationer på förskolan kan bli exkluderade

av kamrater senare i skolan. Tidiga åtgärder i förskolan bidrar till positiva följder när det gäller

barns sociala utveckling. Greco och Morris (2001) kommer även i sin forskning fram till att

förskolebarn tjänar på att delta i tidiga åtgärder och kanske till och med i åtgärdsprogram när det

gäller den sociala kompetensutvecklingen. Speciellt anser de att de blyga barnen drar nytta av att så
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tidigt som möjligt delta i åtgärder. 

2.2 Vikten av barns tidiga sociala kompetens

Under de år då barn tillbringar mycket av sin tid på förskolan påbörjas och utvecklas många av

barnens betydelsefulla färdigheter. Bland annat får utvecklingen av den sociala kompetensen en

viktig roll för barnens rådande situation under dessa tidiga år och även för deras framtid (Koglin &

Petermann, 2011). I den svenska läroplanen för förskolan tas arbetet med barns sociala kompetens

upp som en viktig faktor för deras utveckling (Skolverket, 2010). Ett av målen för förskolan är att

hjälpa barnen att utveckla ”sin förmåga att fungera enskilt och i grupp” (Skolverket, 2010, s. 11).

Läroplanen tar även upp att förskolan ska utveckla barns kommunikativa och sociala kompetens

samt att uppmuntra dem att ta egna initiativ. Detta bör enligt Skolverket (2010) ske genom att

förskolan präglas av en miljö som är både trygg och social för alla inblandade parter. I förskolans

uppdrag ingår bland annat att se till att verksamheten är utformad så att barnen förbereds inför både

framtiden och det samhälle som råder idag. Dagens samhälle innebär snabba förändringar och stora

informationsflöden och läroplanen betonar att sådant som att kunna kommunicera, ha god

samarbetsförmåga samt förmågan att kunna tillägna sig ny kunskap är viktiga komponenter i barns

utveckling till fullgoda samhällsmedborgare.

McCabe och Altamura (2011) skriver om vikten av att förskolebarn utvecklar social kompetens då

de fastslår att socialt kompetenta barn är bättre förberedda inför den framtida skolgången och även

inför andra sociala möten jämfört med barn med mindre utvecklad social kompetens. Detta är något

som den svenska läroplanen också förmedlar i sina strävansmål och riktlinjer för förskolan

(Skolverket, 2010). Genom sina förhållanden till kamrater och familj men även till

förskolepersonalen erhåller barnen många av de förmågor som krävs för att bli redo för skolans alla

komplexa uppgifter (McCabe & Altamura, 2011). Forskarna menar också att vänskapsrelationer och

akademiska framgångar är något som gynnas av att barnen har en väl utvecklad social kompetens. 

Under förskoleperioden finns det tid och resurser i form av både förskollärare och barnens föräldrar

att tillgå för att stödja barnen i deras sociala utveckling (McCabe & Altamura, 2011). Därför är

förskolan en perfekt arena vad gäller arbetet med barns sociala kompetens. Walker (2004)

poängterar att barns sociala status ännu inte har fastställts på samma sätt i förskolan som den har när

de går i skolan, samtidigt som tillgången till barns fria lek ger det sociala arbetet i förskoleåldern

ännu en fördel. Detta är anledningarna till att hon anser att förskolan är en idealisk verksamhet när
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det gäller arbetet med social kompetens. Det är under förskoleåldern, menar Koglin och Petermann

(2011), som man har möjlighet att minska de eventuella beteendeproblem som finns innan dessa

utvecklas till något mer bestående. Även Shultz, Coombs Richardson, Barber och Wilcox (2011) tar

upp hur viktigt det är att uppmärksamma inlärningen av social kompetens tidigt i barns liv för att

kunna hjälpa dem i deras framtida lärande.   

För att kunna lägga en stabil grund för utveckling av social kompetens hos barn krävs det att det

finns en god atmosfär i barngruppen på förskolan (Brophy-Herb, Lee, Niever & Stollak, 2007). En

atmosfär där värme och trygghet råder och där barnen får lov att komma till tals och delta i beslut,

vilket bland annat innefattar en bra kommunikation mellan alla inblandade parter. Detta möjliggör

utmärkta tillfällen för barn att träna på samt erhålla socialt kompetenta förmågor, som t ex att kunna

kommunicera och samspela enligt de normer som gäller i just den barngrupp som de befinner sig.

Forskarna menar att förskollärare spelar en stor och viktig roll i utvecklingen av barns sociala

kompetens för att kunna utveckla dessa förmågor. Förmågor som krävs för att kunna klara av den

sociala och den akademiska värld samt de utmaningar som barnen kommer att möta i sin framtida

skolgång. 

2.3 Förskollärare och social kompetens

Att ge barn stimulans och stöd i sin utveckling av social kompetens och att hjälpa dem att skapa och

bibehålla kamratrelationer samtidigt som barnen känner sig trygga i barngruppen, är några riktlinjer

som förskollärare ska arbeta efter (Skolverket, 2010). Lillvist, Sandberg, Björck-Åkesson och

Granlund (2009) har i sin svenska studie, där 551 förskollärare deltog, kommit fram till att

förskollärare inte alltid är medvetna om den effekt de har i sin yrkesroll på barns lek och att de är

viktiga för barns fortsatta utveckling av social kompetens. Forskarna förklarar detta genom att ta

upp att det är ovanligt att förskollärare arbetar för att stärka barns sociala kompetens och att i de fall

som detta görs får insatsen liten effekt. Det förekommer dessutom enligt forskarna uppfattningar

bland en del förskollärare att sociala förmågor är något som är medfött och förskollärarna anser

därför att denna kompetens endast kan påverkas ytligt. Vilket leder till att förskollärarna fokuserar

mindre på sitt arbete med social kompetens.

Utifrån dessa 551 förskollärares egna definitioner av färdigheter gällande social kompetens har

Lillvist et al. (2009) kommit fram till fem underkategorier av social kompetens, vilka är självkänsla,

empati, autonomi, deltagande/engagemang och problemlösning. När det gäller självkänsla handlade

10



detta för förskollärarna om att våga uttrycka tankar och idéer, vara sig själv, våga försöka själv, testa

sina egna lösningar och att våga misslyckas. Empati bestod av att kunna uttrycka sina känslor, vara

omtänksam och medkännande, kunna sätta sig in i andras perspektiv och att barnet har en vilja att

trösta andra i sin närhet. Att vara självständig, ta egna initiativ och kunna läsa av sin omgivning

ingick i förskollärarnas underkategori autonomi. Deltagande och engagerade barn ska vara

utåtriktade, ha intresse för andra människor och de aktiviteter som sker på förskolan enligt

förskollärarna själva. Avslutningsvis tog förskollärarna upp problemlösning, att kunna lösa

konflikter med sina kamrater på ett både passande och utvecklande sätt, som ytterligare ett

kriterium för att inneha social kompetens.

Lillvist et al. (2009) tar även upp de faktorer som förskollärarna anser spelar in rörande de

mellanmänskliga relationerna som barnen deltar i på förskolan. Dessa innebär att barnen klarar av

att interagera med både andra barn och vuxna, att de har många kamrater och kan leka med olika

barn, att de kan uppmuntra andra barn att vilja delta i leken och att barnet strukturerar leken så att

konflikter undviks så långt som möjligt. Att kunna kommunicera på olika sätt med både andra barn

och med vuxna samt förstå andras avsikter är även det en del i de mellanmänskliga relationer som

barn behöver behärska för att vara socialt kompetenta enligt förskollärarna i den svenska studien. 

2.4 Förskollärare och blyga barn

Det finns en tendens att förskollärare gör antaganden över hur blyga barn känner sig och vilka

problem barnen upplever på grund av sitt blyga, oroliga och tillbakadragna sätt (Rydell et al., 2009).

Forskarna visar genom undersökningar att förskollärare gör sådana antaganden trots att barnen

själva inte uttrycker dessa känslor. Coplan et al. (2004b) har kommit fram till liknande resultat i sin

studie och tillägger att förskollärare också förutsätter att blyga barn är impopulära bland kamrater,

något som forskarna inte hittar belägg för i sina undersökningar av barnen. Förskollärare verkar

dessutom bedöma att blyga pojkar i större utsträckning än blyga flickor är socialt tillbakadragna

betonar Coplan och Armer (2005).

Enligt förskollärare, i en studie utförd av Coplan et al. (2009), ansågs blyga barn i större

utsträckning ha emotionella problem och vara mer oroliga under den fria leken på förskolan. Även

Rubin och Coplan (2004) har kommit fram till samma sak när det gäller förskollärarnas uppfattning

av barns oro och tillägger att barnen också uppfattas som ensamma och osäkra även när de är

tillsammans med andra jämnåriga kamrater. Förskollärarna i studien nämner även låg självkänsla
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när de associerar till blyghet hos barn. Coplan et al. (2004a) upptäckte att förskollärare tenderade att

bedöma barn med låg självkänsla som mer tillbakadragna, socialt oroliga och exkluderade av

kamrater jämfört med barn med god självkänsla. Förskollärarna uppfattade även att barnen själva

ansåg sig som mer ensamma. Det finns en koppling mellan låg självkänsla och tillbakadraget

beteende redan hos barn från fyra års ålder understryker Nelson, Hart, Evans, Coplan, Olsen Roper

& Robinson (2009). Inte alla barn har god självkänsla under sina tidigare år och därför är det viktigt

att bli uppmärksam på hur denna utvecklas hos barn. Forskarna menar också att det är viktigt att

veta hur låg självkänsla skapas för att kunna hjälpa barnen i deras vardag och utveckling.  

2.5 Skillnader mellan pojkars och flickors blyghet

Walker (2005) har i sin studie kommit fram till att genus är en viktig social faktor när man studerar

barns sociala kompetens. Hennes studie visar att under förskoletiden är kamratgruppens påverkan

gällande normer betydelsefull då detta kan motverka tillbakadragenhet eller blyghet hos barn.

Samtidigt påtalar författaren att dessa normer kan leda till att dominans, som tar sig form av att leda

kamratgruppen, blir viktigt för unga pojkar medan hon inte upptäckte denna företeelse bland

flickorna. Flera studier visar på en skillnad mellan pojkars och flickors blyghet, där pojkarnas

blyghet ses som mer problematisk bland både de vuxna och även av pojkarna själva (Arbeau,

Coplan & Weeks, 2010; Coplan & Armer, 2005; Coplan et al., 2004b; Coplan & Weeks, 2009). 

Både Coplan och Armer (2005) och Coplan och Weeks (2009) uppmärksammar synen på blyghet

hos pojkar och vilka konsekvenser denna kan få för dem. Blyghet när det gäller pojkar ses som sagt

som något mer problematiskt än för flickor och detta kan leda till svårigheter för pojkarna att

anpassa sig. Men även emotionella och språkliga problem kan bli en följd av pojkars blyghet. Blyga

pojkar löper större risk att bli uteslutna av sina kamrater jämfört med blyga flickor, något som

Coplan et al. (2004b) betonar. I västvärlden är det mindre accepterat att pojkar uppvisar blyghet än

att flickor visar det uppmärksammar Rubin och Coplan (2004) i sin studie. Arbeau et al. (2010)

upptäckte att blyga pojkar upplevde en känsla av ensamhet och en oro för negativ bedömning av

sina kamrater, vilket inte förekom hos flickorna. Forskarna drar därifrån en slutsats om att detta kan

leda till en bristande förmåga för pojkarna att senare i vuxen ålder kunna sätta sig in i andra

människors situation. Coplan et al. (2004b) tar även de upp sambandet mellan blyghet och känslan

av att inte få vara med i leken och att detta var något som endast gällde pojkarna. Samtidigt

sammanfattar forskarna sin studie med att poängtera att det finns anledning att uppmärksamma

blyghet hos både pojkar och flickor under hela deras liv. 
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Rydell et al. (2009) har däremot inte påträffat några könsskillnader i sin studie då det gäller

förekomsten av blyghet och beteendeproblem eller oro över sina förmågor. Inte heller Crozier och

Badawood (2009) upptäckte i sin forskning några könsskillnader vad gäller förekomsten av blyghet.

Deras studie visar istället att de barn som tillbringade mindre tid på förskolan ansågs mer blyga, när

föräldrar och förskollärare tillfrågades, jämfört med barn som vistades fler timmar per dag på

förskolan. 

2.6 Sammanfattning och avslutning

Det är svårt att definiera begreppet blyghet eftersom forskare tenderar att alternera mellan olika

varierande starka uttryck. De uttryck som förekommer mest är tillbakadragenhet, försiktighet och

blyghet. I vårt kapitel som innehåller tidigare forskning har vi därför valt att ha kvar de uttryck

forskarna själva valt att använda i sina studier. Vilket innebär att kapitlet som tar upp tidigare

forskning består av en blandning av dessa uttryck och vi är väl medvetna om att denna problematik

kring definitionen av blyghet finns. Nelson et al. (2009) visar på detta i sin undersökning när de

använder samtliga tre uttryck. Forskarna menar att det är viktigt att ha i åtanke att tillbakadragenhet

inte alltid beror på blyghet och liknande, istället kan orsaken vara en försiktighet, ett ointresse hos

barnet eller problem som är relaterade till barnens självuppfattning.

Forskning pekar på att barns kamratrelationer inverkar på utvecklingen av social kompetens (Rubin

et al., 2002). Det är i kamratrelationer som bland annat förståelsen av normer och regler, turtagning

och språket utvecklas (Fantuzzo et al., 2004). Det råder en oenighet bland forskare kring ifall barns

kamratrelationer försämras av blyghet. Förskollärare nämner ord som låg självkänsla, ensamhet och

oro när de beskriver blyga barn, vilket flera studier visar (Coplan et al., 2004a; Coplan et al., 2009;

Nelson et al., 2009). Samtidigt finns det forskning som visar att förskollärarnas antaganden kring

hur barn mår direkt motsäger hur barnen uttrycker att de mår och hur de faktiskt uppfattar sig själva

(Coplan et al., 2004b; Rydell et al., 2009). 

Det finns olika studier som visar på att utvecklingen av social kompetens får en viktig och stor

påverkan på barns framtid (Koglin & Petermann, 2011; McCabe & Altamura, 2011; Shultz et al.,

2011). Det är inte bara under förskoletiden som barn bör besitta denna förmåga utan även skoltiden

och det framtida vuxenlivet tas av forskare upp som viktiga aspekter som påverkas. Det

genomfördes en omfattande svensk studie år 2009 kring social kompetens där 551 förskollärare
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deltog (Lillvist et al., 2009). Forskningen visar att social kompetens inte är ett prioriterat

arbetsområde för svenska förskollärare. Det fastslogs även att detta berodde på att förskollärarna var

omedvetna om vilken betydelse deras egen roll spelade för barns utveckling av social kompetens. 

Att vara blyg som pojke visar sig i flera studier vara ett mycket större problem än om man är blyg

som flicka (Arbeau, et al., 2010; Coplan & Armer, 2005; Coplan et al., 2004b; Coplan & Weeks,

2009). Risken är större för pojkar att bli exkluderade av lekkamraterna (Coplan et al., 2004b).

Samtidigt finns det ett par studier där forskare inte alls har lyckats finna några skillnader på pojkars

och flickors blyghet (Rydell et al., 2009; Crozier & Badawood, 2009). Även om blyghet är ett

svårdefinierat begrepp finns det en mångfald av forskning som visar att barns blyghet är ett viktigt

område att forska kring. Inte minst är det viktigt för barns egen skull, men även för förskolans

verksamhet och för förskollärares arbete.
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3. Teoretiska och metodologiska referensramar

I detta kapitel kommer de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie att

presenteras. Kapitlet inleds med ett avstamp i socialpsykologin för att sedan preciseras mer i

socialkonstruktionism och poststrukturalism, för att slutligen mynna ut i diskursanalysen.

3.1 Socialpsykologi

Vi väljer att börja med att utgå ifrån socialpsykologin då denna lägger tyngdpunkt på individen i

förhållande till dess omgivning. Den aktuella studien fokuserar på hur förskollärare talar om blyga

barns sociala kompetens och därför är social kompetens tillsammans med blyghet viktiga

nyckelbegrepp i undersökningen. Eftersom social kompetens till stor del innefattar relationer mellan

människor anser vi att ett socialpsykologiskt synsätt genomsyrar vår undersökning. Socialpsykologi

fokuserar på den sociala omgivningens påverkan på hur individen agerar samt vilka upplevelser han

eller hon är med om (Mead, 1976). Författaren kopplar ihop individens erfarenheter med den

sociala sammansättning där individen ingår. 

Johansson (2004) förtydligar att socialpsykologi fokuserar på individen samtidigt som stor relevans

läggs på det sociala samspelet mellan människor. Människor påverkas inte bara av varandra utan

även av de institutioner som de befinner sig i, exempel på institutioner är förskola och skola

(Angelöw & Jonsson, 2000; Nilsson, 2006). Enligt Angelöw och Jonsson (2000) och Nilsson (2006)

är det nödvändigt att kunna sätta sig in i hur omgivningen och individen samspelar och påverkar

varandra för att få en förståelse för det sociala livet. Det här innebär människors kommunikation

och interaktion sinsemellan och hur roller, normer och värderingar formas och fungerar. Med detta

som grund kan människor utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv tolka och tydliggöra individers

handlingsmönster vilket inbegriper sådant som känslor, tankar och beteenden hos människor.

Socialpsykologins ambition är, enligt Johansson (2004), att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och

skapa ny kunskap, inte att skildra någon absolut sanning kring det sociala livet. 

3.2 Socialkonstruktionism och poststrukturalism

Den aktuella studien vilar på socialkonstruktionistisk och poststrukturalistisk teoribildning (Winther

Jørgensen & Phillips, 2000). Burr (2003) skriver om socialkonstruktionismen att den uppmuntrar

till en kritisk hållning, där människor uppmanas att ständigt ifrågasätta sin bild av verkligheten och

bilden av sig själva. Vi bör reflektera över och fråga oss varför vi antar att världen är på ett visst sätt
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och varför vi måste hålla oss till de kategorier som redan är skapade av andra människor.

Socialkonstruktionismen menar att människor inte kan vara helt objektiva när de upplever världen.

Den för tillfället erkända uppfattningen om världen och verkligheten är det som anses av

människorna vara sanningen. Det som skapar människors verklighet är grundat i den kultur eller det

samhälle som vi lever i och därför finns det olika versioner av verkligheten beroende på personen

ifråga. Att kunskap skulle vara omedelbara tolkningar av världen motsätter sig

socialkonstruktionismen. Däremot skapas människors upplevda värld genom dagliga interaktioner

med andra människor. Därför anser socialkonstruktionismen att socialt samspel mellan människor

är viktigt för den gemensamma kunskapen och särskilt språket lyfts här fram som intressant. 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) är poststrukturalismen en del i det större begreppet

socialkonstruktionism. Poststrukturalismen utgår från, menar Burr (2003), att språket alltid är

föränderligt och möjligt att ifrågasätta. Detta har stor påverkan på hur vi uppfattar en persons

identitet och dennes möjlighet att förändras både när det gäller förändring på social och personlig

nivå. Språket inverkar på hur individens identitet, personlighet och upplevelser kommer till uttryck

och det är endast genom språket som vi kan förmedla våra erfarenheter till varandra.

Poststrukturalismen poängterar att språket konstruerar individen men att denna framställning av

individen inte sker på egen hand. Det krävs alltså ett socialt sammanhang för att konstruera och

rekonstruera oss själva.   

3.3 Diskursanalys

Enligt Burr (2003) är diskursanalysen socialkonstruktionismens metod till följd av deras

gemensamma fokus på språk och andra symboliska former. Begreppet diskurs inom diskursanalys

definierar Winther Jørgensen och Phillips (2000) genom följande citat ”/.../ett bestämt sätt att tala

om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”(s.7). Diskurser skapar och återger människans

verklighet genom individers språkbruk och interaktioner, de genererar förståelse, mening och

sammanhang till människans värld (Börjesson, 2003). Diskursanalysen undersöker hur skriftliga

och muntliga diskurser hänger ihop med de sociala sammanhang som människan lever i (Nylén,

2005). Hur språket tillämpas för att konstruera, bibehålla och ödelägga olika sociala interaktioner är

också något som granskas (Kvale & Brinkmann, 2009). Istället för att lägga fokus på hur den

befintliga verkligheten är lägger diskursanalytikerna tyngdpunkten på hur denna sociala verklighet

skapas (Nylén, 2005). Börjesson (2003) använder uttrycket att världen tolkas genom kulturellt

schabloniserade raster, vilket är en fundamental del i diskursanalysen och innebär att författaren
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menar att bilden av världen aldrig kan vara riktigt objektiv.          

Vår intention med den aktuella studien ligger i linje med diskursanalysen och handlar inte om att ta

reda på en sanning kring vårt ämne utan istället diskutera hur förskollärare på fem olika förskolor

talar kring och beskriver blyga barn och deras sociala kompetens i förskolan. 
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4. Metod

Här förtydligas och motiveras den metod som ligger till grund för hanterandet av empirin i denna

studie. Vad som utgjorde valet av intervjudeltagare, vilken typ av intervju det rör sig om, hur

intervjuerna genomfördes och på vilket sätt materialet analyserades tas upp. Slutligen presenteras

det etiska förhållningssätt som har rått under kontakten med intervjudeltagarna samt vid

hanteringen av allt intervjumaterial. 

4.1 Urval

Den aktuella studien lägger fokus på enskilda intervjuer med fem förskollärare som alla arbetar i

olika stadsdelar i en kommun belägen i södra delen av Sverige. Antalet intervjudeltagare baseras

dels på den tid som fanns till förfogande, för att på så sätt garantera ett genomarbetat material, dels

på förskolornas geografiska läge (de fyra vädersträcken och centrum). Valet av intervjudeltagare

gjordes genom ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär att det inte går att veta hur stor chans varje

förskollärare har att bli utvald till studien (Eliasson, 2010). Urvalet i studien baseras på en

blandning av ett bekvämlighetsurval och ett subjektivt urval, då vi valde ut specifika förskolor från

de aktuella stadsdelarna samtidigt som vi frågade första bästa förskollärare vi kom i kontakt med på

dessa förskolor ifall de kunde tänka sig att deltaga.

Utgångspunkten för de fem geografiska lägena när de fem arbetsplatserna för förskollärarna valdes

ut var de fyra väderstrecken och stadens centrum. Detta gjordes för att minska möjligheten att de

utvalda förskollärarna samarbetade med varandra sedan tidigare och att deras svar då kanske skulle

bli alltför snarlika. Eftersom studien inspireras av ett diskursanalytiskt perspektiv är det intressanta

att få fram variationer i de svar som förskollärarna konstruerar, inte att leta efter likheter (Kvale &

Brinkmann, 2009). Vi ville även undvika att intervjua förskollärare som vi redan var bekanta med

för att i den mån det är möjligt inte riskera att våra tidigare uppfattningar påverkade våra tolkningar

och analyser av intervjuerna. Detta för att få ett så öppet förhållningssätt som möjligt till

intervjupersonernas svar (Birkler, 2008). Den kvalitativa studien kräver inte ett stort antal deltagare,

istället är det stort fokus på vad förskollärarna säger och inte hur många som säger det (Kvale &

Brinkmann, 2009). Vi ville i vår studie inte jämföra manliga eller kvinnliga uttalanden och inte

heller undersöka skillnader i sätt att uttrycka sig på vad gäller ålder på de förskollärare som deltog i

studien. 
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4.2 Intervjuer

Studien utgick ifrån kvalitativa halvstrukturerade intervjuer som var ostandardiserade (Kvale &

Brinkmann, 2009). Vilket innebär att intervjupersonens svar följs samt att frågorna anpassas efter

honom eller henne. Därför är intervjuaren inte bunden till intervjufrågornas ordningsföljd eller till

att alla frågor måste besvaras av alla deltagare. Det intressanta är att få veta så mycket som möjligt

under intervjuerna och inte att utföra exakt likadana intervjuer vid alla tillfällen. En kvalitativ

intervju bidrar till ett synliggörande av hur förskollärare samtalar kring ämnet och på så sätt blir

studiens frågeställningar besvarade. Som underlag till en intervjuguide användes boken Den

kvalitativa forskningsintervjun av Kvale och Brinkmann (2009). Intervjuguiden innehåller studiens

intervjufrågor, se bilaga 1. För att undersöka hur lång tid intervjuerna skulle ta samt hur frågorna

uppfattades testades intervjufrågorna på en oberoende försöksperson, en så kallad pilotintervju

utfördes. 

4.3 Datainsamling

De kvalitativa intervjuerna gjordes ”face to face”, detta för att kunna få chansen att ställa följdfrågor

men även för att intervjuaren också skulle ha möjlighet att kunna förtydliga de svar som

intervjupersonen gav. På detta sätt blir tolkningarna av svaren mer korrekta. Personen som

intervjuas kan även gynnas av denna typ av intervju då situationen upplevs som mer trygg i och

med att han eller hon får denna möjlighet att förtydliga sig och även ställa egna frågor till den som

intervjuar. Även kroppsspråket spelar en viktig roll när det gäller tolkning av de svar som ges,

ibland sägs en sak medan kroppen visar en annan (Kvale & Brinkmann, 2009). Vilket innebär att

den som intervjuar får ett mer gediget underlag till sin studie. Under intervjutillfällena var

kroppsspråket inte något som vi fokuserade på, däremot skriver Kvale och Brinkmann (2009) att

intervjupersonen kan påverkas både negativt och positivt av intervjuarens kroppsspråk. En möjlig

nackdel med denna typ av intervjusituation skulle kunna vara att intervjupersonen blir mer påverkad

av intervjuaren och därför konstruerar sina svar så som han eller hon antar att intervjuaren vill att

personen ska svara. 

Under intervjutillfällena antecknades svaren samt spelades in med hjälp av en diktafon. Därmed

kunde vi gå tillbaka och lyssna på intervjuerna för att försäkra oss om att inga missuppfattningar

uppkommit under den senare transkriberingen. För att underlätta för intervjupersonen ställde en av

oss frågorna samtidigt som den andra antecknade och under intervjuns gång alternerade vi sedan
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arbetsuppgifter. Det här hade flera syften: att intervjupersonen visste vem hon skulle fokusera på

och för att hon även skulle få en känsla av att det hon sa var viktigt nog att anteckna. Detta

tillvägagångssätt genererade mer tid till att konstruera följdfrågor på de svar som uppkom och den

som ställde frågorna kunde koncentrera sig på att enbart lyssna på det som sades. Det här medför

även att reliabiliteten höjs i och med att det är två personer som har möjlighet att uppfatta och tolka

det som sägs under intervjuerna.

4.4 Dataanalys

Genom att transkribera materialet från ljudupptagningen ändrades formen från talspråk till

skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 2009). Texten skrevs ut så ordagrant som möjligt för att mer

korrekt återge intervjuerna samtidigt som onödiga utfyllnadsord som t ex ”hmm” undveks, detta för

att underlätta förståelsen av texten för läsaren av studien. Även dialektala uttryck har omvandlats

till ett mer lättläsligt skriftspråk och korta pauser under intervjuerna har synliggjorts genom att sätta

ut tre punkter efter varandra. 

Materialet som erhölls genom intervjuerna bearbetades under resultatkapitlet med inspiration av ett

diskursanalytiskt perspektiv. I resultatkapitlet är citaten i de fall det är relevant något längre för att

möjliggöra för läsarens egna tolkningar av vad som sagts. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att

ett diskursanalytiskt perspektiv innebär att den omgivning som människor lever i är utformad både

socialt och språkligt. Perspektivet intresserar sig för hur detta sociala och språkliga skapar sociala

sammanhang. Fokus ligger på hur något konstrueras som övertygande eller framstår som en sanning

i ett samtal, ifall något verkligen är sant eller falskt är inte relevant ur ett diskursanalytiskt synsätt.

Börjesson (2003) menar att diskursanalys utgår ifrån att de tolkningar som människor gör av

omvärlden alltid influeras av vad han kallar för kulturellt schabloniserade raster. Dessa kulturellt

schabloniserade raster drar vi paralleller till när det gäller förskollärares sätt att förhålla sig till

samhället och sitt arbete. De fem förskollärarnas förståelse för blyga barns sociala kompetens i den

tid och värld vi lever i nu var i fokus i studien. Vi vill inte, likt ett diskursanalytiskt perspektiv,

komma fram till någon absolut sanning utan istället lyfta fram förskollärarnas resonemang kring

vad som framställs som deras sanning kring blyga barns sociala kompetens.  

Diskurspsykologi är den variant av diskursanalys som den aktuella studien utgår från (Holmberg,

2010). I analysen användes begreppen variation, funktion och effekt vilka är några av de

analysverktyg som ingår i diskurspsykologin för att mejsla fram en genomgripande analys av det
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empiriska materialet. Variationer ses som ett resultat av att många diskurser används i samtalet och

detta är gynnsamt för diskursanalytiska studiers analyser och diskussioner (Winther Jørgensen &

Phillips, 2000). När det gäller funktion menar Holmberg (2010) att analysen kan bli mer utförlig

med hjälp av funktionshypoteser där forskaren närmar sig det tillvägagångssätt som ligger till grund

för vissa yttranden. Det sista av de analysverktyg som används i studien är effekt. Vilket berör de

konsekvenser som olika yttranden får för praktiken, i detta fall förskoleverksamheten, förskollärare

och barnen på förskolan. I studiens analys är vi inte intresserade av att analysera och diskutera

diskurser. I ett diskurspsykologiskt perspektiv är det istället delar av diskurser som analysen ska

fokuseras på.

4.5 Etiskt förhållningssätt

I studien har hänsyn tagits till informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet,

vilka är etiska riktlinjer enligt Vetenskapsrådet (2011). Innan intervjuerna ägde rum skickades ett

informationsbrev (se bilaga 2) ut som berättade om den aktuella studien. Samma information fick

deltagarna ännu en gång ta del av muntligt innan intervjuerna startade. Där togs upp att intervjun

skedde under frivilliga former då förskollärarna när som helst kunde avbryta sitt deltagande.

Avsikten med studien, vilka vi som gör studien var och hur den skulle komma att redovisas fanns

också med i informationen till intervjupersonerna. Inga namn varken på de geografiska områdena

eller de förskolor som förskollärarna arbetar på lämnas ut i studiens innehåll, med tanke på

konfidentialiteten hos deltagarna. Inte heller förskollärarnas riktiga namn figurerar någonstans i

texten. Allt material behandlades med största möjliga varsamhet för att inga utomstående skulle

kunna få tillgång till och missbruka detta. Intervjumaterialet användes endast till studien och

därefter förstördes det.  
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5. Resultat

Resultatkapitlet kommer att ta upp fyra olika delar som utgår ifrån empirin; Samhället och

framtiden, Kamratrelationer och gruppens betydelse, Blyghet hos pojkar och flickor och Blyga

barn. Varje del innehåller citat tagna från de fem intervjuer av förskollärare som studien baseras på.

Gemensamt för dessa fem förskollärare är ett återkommande fokus på framtiden som tycks

genomsyra deras beskrivningar av blyghet hos barn. Analysen kring de utvalda citaten har med

hjälp av diskurspsykologins verktyg synliggjorts och därefter utvecklats. Kapitlet avslutas med en

sammanfattning för att koppla samman de fyra delarna. Förskollärarna som deltagit i studien har

fått fingerade namn för att säkerställa deras konfidentialitet. 

5.1 Samhället och framtiden

Samhället och framtiden är något som ständigt betonas som något viktigt av förskollärarna under

intervjuerna. Förskollärarna visar på en helhetssyn vad gäller barns utveckling där inte bara den

egna verksamheten är en viktig faktor. Även skolan och vuxenlivet nämns när vikten av social

kompetens diskuteras. I slutet av Margaretas intervju tillfrågades hon om det var något som hon

önskade tillägga eller förtydliga innan intervjun avslutades. Vikten av social kompetens kom då

upp:

Nej, jag tycker bara att just den sociala kompetensen är så viktigt... den är så viktig att jobba

med på förskolan.... eller med barn å människor överhuvudtaget, inte bara hos oss utan hela

vägen upp. Jag tror att så småningom... så när man söker jobb å allting, har du inte den sociala

kompetensen så tror jag tyvärr inte att man får något jobb idag... 

Helena förtydligar också att det är framtiden och det barnen kan tänkas stöta på senare i livet som är

anledningen till varför förskollärare bör arbeta med blyga barns sociala kompetens: 

Ja det är svårt att vara blyg i dagens samhälle, speciellt när dom kommer till skolan. Kan dom

inte visa där att dom kan eller berätta hur dom tänker så blir det ju nästan ett sämre betyg för

det... tyvärr. Så jag tycker att det ska man ju försöka... ja alltså hjälpa dom.

Social kompetens beskrivs som en väsentlig egenskap att besitta för en framtida arbetssökande

samtidigt som en brist på social kompetens inte uttrycks som något anmärkningsvärt problem i
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förskolans verksamhet. Även blyghet problematiseras med tanke på barns framtida akademiska

utbildning. Att blyghet skulle vara ett problem för barn i utbildningssammanhang och i dagens

samhälle är något som förskollärarna konstruerar här. Lärare i skolan har ingen möjlighet att

uppfatta vilka kunskaper barnen innehar då de inte verbalt uttrycker detta och effekten kan bli att

lärarna tvingas gissa vilken kunskapsnivå barnen befinner sig på. Funktionen med sådana

uttalanden kan vara att förskollärare visar på sin egen kompetens och att denna är betydelsefull för

barnens utveckling även i skolan. Förskollärarna ser sin egen roll i att hjälpa barnen och att arbeta

med att förbättra deras sociala kompetens på förskolan. De ser även att det här är något som bör

fokuseras på under ett barns hela skolgång. Framtiden är det som ligger i blickfånget för de

förskollärare som var delaktiga i studien. 

När förskollärare arbetar förberedande för framtida resultat kan risken vara att förskolebarn inte

märker av följderna av förskollärarnas arbete förrän flera år senare i skolan och i arbetslivet. Då

barnen inte ser avsikten med eller förstår varför förskollärare väljer att driva på och uppmuntra dem

kan detta få motsatt verkan. Effekten av detta kan bli att det blir svårt att motiveras till att göra sitt

bästa. Faran är också att barn kan få en dålig erfarenhet av att förskollärare uppmuntrar dem för

starkt. Det arbete som förskollärare utför i den egna verksamheten kan bli osynligt ifall resultatet

inte framkommer förrän barnen kommer upp i skolan. Vilket kan innebära att den röda tråden

mellan verksamheterna inte synliggörs för de inblandade. Detta kan påverka synen på förskollärares

profession och kompetens. Eftersom förskollärares arbete med social kompetens inte syns och inte

heller får något märkbart resultat redan i förskolan, uppmärksammas inte heller nyttan med detta

arbete och det kan leda till att arbetet med problemområdet minskar eller helt upphör. Inspirationen

hos förskollärarna är något som kan försvinna i och med att värdet av deras arbete inte noteras av

andra.

Eva diskuterar hur hon upplever att blyghet påverkar barns utveckling och även hon kommer in på

ett större perspektiv:

Alltså man.... om man säger så här att ett barn är väldigt blygt att det säkert måste hämma

vissa saker... i ren demokratiska å i solidaritetens anda.... det här att man kanske inte vågar

säga vad man tycker i vissa sammanhang till exempel. Även om man är ett litet barn så får

man ju tycka saker, då ska ju liksom alla få tycka. Är man då väldigt blyg å inte vågar så visst

hämmar det liksom... 
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Blyghet konstrueras som ett hinder i barnens utveckling mot fungerande samhällsindivider i

framtiden men även på förskolan. Hindret utgörs av att blyga barn är tysta och därför inte får

möjlighet att föra fram sin åsikt. Effekten av detta kan bli att blyga barn går miste om

förutsättningar att bestämma och tycka till i den fria leken och i den övriga verksamheten på

förskolan. Tendensen blir istället att den som skriker högst får uppmärksamheten av förskolläraren

och på så sätt får detta barn bestämma och chansen minskas för det blyga barnet att göra sin åsikt

hörd. Effekten av detta kan bli att förskolläraren måste anstränga sig för att verkligen se dessa blyga

barn och det kan påverka hur barnen behandlas. När förskollärare inte får ta del av vad blyga barn

vill förmedla kan detta innebära att förskollärare inte utgår ifrån alla barn i verksamheten. En följd

av detta kan i sin tur bli att mångfalden i arbetet försvinner då endast de icke-blyga barnens förslag

och viljor kommer fram. 

5.2 Kamratrelationer och gruppens betydelse

Gruppens betydelse för barns utveckling samt barnens kamratrelationer är något som utgör en stor

del av förskolans verksamhet. Vid frågor om positiva och negativa aspekter av blyghet framkom: 

Det tar ju längre tid för de blyga barnen att jobba med det, du som inte... eller den som inte är

blyg har ju mycket gratis. Det tar ju längre tid för dom att komma in i en grupp om man är

blyg om man inte har folk runtomkring en som hjälper en...då tar... det är ju lite negativt. Det

är mycket negativt egentligen... tycker jag. (Margareta).

Här konstrueras ett problem när det kommer till blyga barn som tycks vara att komma in i

kamratrelationer och i gruppen. Att ta initiativ till kontakt med andra barn poängteras av flera av

förskollärarna som den övergripande svårigheten för blyga barn. Funktionen av förskollärarens

yttrande kan visa på en kompetens att stötta och hjälpa barnen i deras sociala samspel på förskolan.

Det blir väldigt viktigt att förskollärarna är observanta och verkligen upptäcker alla de barn som

kräver stöd i den sociala tillvaron. Förskolans verksamhet är utformad med tanke på att barn lär

tillsammans i grupp, där lek och socialt samspel blir väldigt viktigt. De barn som går miste om

gruppsamhörigheten kan därför riskera att förlora värdefulla erfarenheter och tillfällen att utvecklas

på. Effekten av detta uttalande kan bli att förskolläraren pekar på att det blyga barnet inte själv

klarar av att hantera olika sociala situationer på förskolan. En följd av detta kan bli att förskollärare

alltid behöver delta i de blyga barnens aktiviteter oavsett om aktiviteterna är styrda eller fria. De
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lärtillfällen som dessa aktiviteter utgör blir av annan karaktär då en vuxen alltid är deltagande.

När Eva diskuterar i vilken grad förskolan påverkar i jämförelse med hemmet poängterar hon

gruppens betydelse på förskolan:

För jag tror å vill gärna tro att förskolan är bra på att lyfta fram den här gruppsamvaron...  att

man ser gruppen som en styrka så att säga... å att man försöker att alla ska ha möjlighet å

chans till att få säga sin åsikt å sin fråga å att man då med olika medel försöker få det här

blyga barnet att klara av det.... kanske i mindre grupp eller hur man nu väljer för metod att

hjälpa det.

Att just gruppdynamiken nämns som högt värderad i det sociala arbetet är kanske inte så konstigt.

Förskolans verksamhet är uppbyggd på att barn lär i grupp och många aktiviteter utformas med

detta i åtanke. Det här innebär att förmågan att kunna fungera tillsammans med andra blir extra

viktig i förskolans värld. Här uttalar Eva en funktion som förskolan fyller för barns utveckling. I

den stora grupp som förskolan utgör finns möjligheten att utnyttja olika kompetenser hos barn. Som

tidigare poängteras spelar gruppen en stor roll i barns lärande. Förskolan fokuserar på demokratiska

arbetssätt och vikten av att alla barn får föra fram vad de tänker på och vad de vill.

Cassandra beskriver nackdelar med att vara blyg som barn på förskolan:

Att man vågar inte ta kontakt med andra barn, man vågar inte räcka upp handen å man

[förskollärare] vet hur viktigt det är att barnen är delaktiga i lektionerna på skolan å sådär. Så

det är lätt att tro att jo men dom visar inte vad dom kan å så blir det inte bra... å hitta kompisar

också. Det kanske inte är så roligt att leka med någon som inte säger så mycket.

Här resonerar Cassandra bland annat kring blyga barns kamratrelationer och uttrycker att blyga barn

sällan tar egen kontakt med andra. Hon påpekar att blyga barn riskerar att bli oattraktiva

lekkamrater på grund av bristande kommunikation från de blyga barnens håll. Blyga barn kan mer

än vad de visar och förskolläraren konstruerar en problematik kring detta. Hon lyfter fram sin roll

som förskollärare då hon uttrycker en medvetenhet kring hur blyga barns ”tysta” kunskap påverkar

barnens framtid. Effekten av argumentationen kan bli att dessa barns kunskap inte synliggörs för

förskolläraren och verksamheten, vilket kan leda till en missvisande värdering av barnens

kompetens och deras utveckling. Effekten kan också bli att förskollärare inte har samma

förväntningar på blyga barn, de antar att barnen inte har kommit lika långt i sin utveckling. Följden
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av detta kan bli att de blyga barnen inte erhåller rätt typ av utmaningar för att kunna utvecklas

vidare.

Under Evas diskussion kring kamratrelationer dök följande exempel upp:

Ibland kan det ju vara så att ett försiktigt barn tar gärna kontakt med ett barn som inte är så

försiktigt. Ibland gör dom inte det för det kan bli... det andra barnet kan ta för sig för mycket.

Det klarar man inte av då. Ibland kan jag se i den gruppen som jag jobbar med nu. Vi har en

flicka som... hon är inte blyg men hon är väldigt försiktig å så här, men hon är ju accepterad i

gruppen å har kompisar... men ofta leker hon med dom här killarna som tar för sig å som både

syns å hörs. Dom kan ofta finna liksom gemensamma saker att leka med å dom här killarna

dom gillar att leka med henne... av någon konstig anledning.

Under intervjuns gång framkom det att Eva inte ville använda sig av ordet blyg, istället kände hon

sig mer bekväm med uttrycket försiktiga barn. Hon uttrycker i exemplet att det är märkligt att den

försiktiga flickan och pojkarna, som är mer framåt, har ett så gynnsamt utbyte av varandra. Just

denna flicka ses inte av pojkarna som en oattraktiv lekkamrat, i motsats till vad förskolläraren själv

uttrycker. Funktionen av förskollärarens uttalande kan vara att blyga barn uppfattas som icke

önskvärda lekkamrater av sina jämnåriga trots att det råder undantag där dessa barn själva tar

initiativ till samspel med icke-blyga barn. 

5.3 Blyghet hos pojkar och flickor

Just pojkars blyghet hamnade i fokus när förskollärarna ombads tala kring blyghet ur ett

genusperspektiv. Vi ställde frågan hur förskollärarna ser på blyghet när det gäller pojkar och flickor.

Det känns ju som det är mera accepterat att flickor får vara blyga och pojkar då blir det ju lite

konstigt alltså lite... Jag vet inte helt omedvetet kanske man väger upp, pushar dom lite mer å

vara lite mer grabbiga liksom. Ta för sig lite mer än vad tjejer... För tjejer får ju vara på något

vis. (Helena).

Jag tror att en blyg pojke har svårare för att hävda sig. Vi har ju en pojke här bland 17

flickor...nej två pojkar, men en som är lite större så man räknar ju de stora barnen på ett annat

sätt när de leker och så. Han är ju blyg just när vi ska samlas i större grupper å så... å det går
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jättebra i smågrupper men han pratar inte så mycket. Men sen pratar han jättemycket när han

leker å jag tror ju då att han känner sig blyg för att där är mycket flickor till exempel. Å visst

jag kan inte se att det hämmar honom för han leker hela tiden i alla fall. Men jag tror att han

kan få det svårare sen om han är blyg bland äldre barn då, äldre pojkar. (Margareta).  

Förskollärarnas uttalanden visar vilka förväntningar som finns på pojkar och flickor med tanke på

blyghet och social kompetens. På förskolan, och i samhället i övrigt, beskrivs ett tuffare klimat för

pojkar där det krävs att de har förmågan att stå på sig i kamratgruppen. Exempel som tas upp av

förskollärarna för att beskriva blyga barn gäller ofta just pojkars blyghet. Kan det vara så att blyga

pojkar i högre grad bryter mot de föreställningar om hur normala pojkar ska vara jämfört med vad

en blyg flicka skulle ha gjort? Är blyghet hos pojkar så avvikande mot idealet att det

uppmärksammas i högre grad av förskollärarna? Pojkarna får inte lov att vara blyga på grund av att

förväntningarna på dem styrs av de ideal som samhället har på dem. Effekten av detta kan bli att

pojkar på förskolan förväntas leva upp till förutbestämda normer för hur pojkar ska bete sig.

Ytterligare en effekt av detta kan innebära att blyghet hos flickor inte läggs märke till på förskolan

utan istället blir till ett personlighetsdrag hos dem. Risken finns att de blyga flickorna glöms bort

och att förskollärare då inte arbetar med deras sociala kompetens. 

Eva beskriver hur hon ser på genusperspektivet då det gäller blyghet:

Jag har råkat ut för både pojkar å flickor som har varit blyga. Så det förekommer lika mycket.

Man bemöter ju säkert en flicka å en pojke olika överlag, det har kanske inte så mycket med

blyghet att göra... jag vet inte. Men så säger ju forskningen i alla fall... man är inte medveten

om det som pedagog själv alltid. Man blir påmind om det ibland.

Genom citatet visar hon att forskningen säger en sak som hon kanske egentligen inte håller med om,

men förskolläraren låter här forskningen få den övergripande makten över sitt uttalande. Sättet hon

uttrycker sig på tyder på en osäkerhet och som avslutning väljer hon att stödja sig på forskning.

Konsekvensen av att blint följa den forskning som för tillfället råder kan bli att förskolläraren agerar

på ett sätt som inte alltid överensstämmer med hennes egna erfarenheter och värderingar. Detta i sin

tur kan få en effekt på hur verksamheten utformas och att utformningen kan sakna tydlig förankring

i verkligheten.
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5.4 Blyga barn

Under intervjuerna framkom dels beskrivningar som problematiserar barns blyghet och dels

uttalanden där blyghet beskrivs som oproblematiskt. Helena väljer att uttala sig på följande sätt

kring frågan varför man bör eller inte bör arbeta med blyga barns sociala kompetens: 

Fast det tycker jag nog att man på något sätt så bör man väl hjälpa dom så att dom också kan

ta för sig lite mer. Det känns som att samhället nu behöver lite mer såna.

Intervjuaren: Ta för sig lite mer?

Ja det är svårt att vara blyg i dagens samhälle speciellt när dom kommer till skolan. Kan dom

inte visa där att dom kan eller berätta hur dom tänker så blir det ju nästan ett sämre betyg för

det... tyvärr. Så jag tycker att det ska man ju försöka... ja alltså hjälpa dom. Göra mindre

grupper där dom känner sig säkra.

De mest anmärkningsvärda aspekterna som nämns här är att blyghet är något som ska tränas bort

och att i dagens samhälle finns det inte plats för blyga individer. Förskollärarna konstruerar just

sociala förväntningar i dagens samhälle som det övergripande problemet när det kommer till

blyghet. Att förbereda barnen inför detta uttrycker förskolläraren som en viktig funktion. Effekten

av detta kan bli att förskollärarna väljer en arbetsmetod där man ska träna bort de blyga dragen.

Vilket kan få till följd att barns självkänsla påverkas, en känsla av att inte vara tillräckligt duktig. 

På frågan hur Amanda tänker kring blyga barn beskriver hon en tankegång som skiljer sig gentemot

de andra förskollärarna:

Ja dom är blyga å försiktiga, dom klarar av att ta plats tror jag.... men är kanske inte dom som

hörs mest å syns mest. Utan att dom har sitt eget lilla sätt att ta sig in i en grupp eller prata

med kompisarna eller göra sin åsikt hörd. Så ja, lite försiktiga men ändå kör sitt eget. Håller

sig i bakgrunden... observerar lite. 

Här uttrycker hon att blyga barn trots att de är försiktiga och tysta ändå hittar egna strategier att ta

plats i barngruppen både när det gäller samspel med kamrater och gruppkonstellationer. Till skillnad

från de andra förskollärarna lägger inte Amanda så stor vikt vid sin egen påverkan på de blyga

barnens utveckling. Hon konstruerar alltså inte något problem vad gäller blyga barn. Istället
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beskriver hon att barnen har sina egna tillvägagångssätt för att lyckas utvecklas och samspela med

andra barn. Effekten av det hon säger kan kopplas till att varje barn får vara som de är. Detta kan få

till följd att barnen får en upplevelse av att vara tillräckliga, samtidigt kan de barn som inte finner

någon strategi till samspel inte heller få det stöd som de behöver. Amanda uttalar sig om att blyga

barn inte är de som syns eller hörs mest och en möjlig följd av ett sådant yttrande kan då bli att

dessa barn inte anses vara i behov av någon hjälp och att de därför glöms bort i verksamheten.

Som svar på frågan om hur förskollärarna tolkar att barnen själva mår eller upplever sin blyghet

uppkom under Margaretas intervju:

Det är nog också väldigt väldigt individuellt. Dom kan ju må väldigt bra i den gruppen där

dom inte är så himla blyga, men dom kan ju också må jättedåligt när dom kommer i en ny

grupp. Så jag tror att det går upp å ner. Sen vill säkert ingen vara så blyg när dom kommer upp

å blir medvetna om det.... så tror jag att alla vill jobba med det... men det är jättesvårt att jobba

med... om man inte möter rätt människa. 

Margareta konstruerar ett uttalande kring blyghet där hon lägger in att barn mår dåligt när de är

blyga. Hon säger även att blyghet framkommer främst i nya och främmande situationer tillsammans

med nya grupper. Effekten av detta kan bli att förskolläraren väljer att arbeta på ett annat sätt när det

gäller nya gruppkonstellationer. Samtidigt bemöts blyga barn utifrån förutsättningen att de mår

dåligt av blygheten. Detta kan leda till att blyga barn uppmuntras i större grad att ta för sig mer.

Vilket i sådana fall bidrar till ett större fokus på att stötta blyga barn. I Margaretas resonemang är

det särskilt intressant att belysa den del där hon säger att barn inte vill vara blyga när de väl är

medvetna om vad det innebär att vara blyg. Hon ser sin funktion i detta att finnas till som en

hjälpande hand och vikten av ett förebyggande arbete på förskolan. Då hon uttrycker att det är

jättesvårt att arbeta med sin blyghet om man inte möter rätt människa konstruerar hon ett antagande

om att ett blygt barn behöver stöd utifrån. Effekten av uttalandet kan bli att barns blyghet är något

som behöver prioriteras att arbeta med då barn inte klarar av situationerna helt själva. Hon ser sitt

ansvar som förskollärare med att börja tidigt med detta arbete på förskolan. 

5.5 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det utifrån resultatet konstateras att förskollärare uppmärksammar att det

bör finnas en röd tråd som sträcker sig från förskolan fram till vuxenlivet. Det uttrycks att det inte

finns någon plats för blyghet i dagens samhälle. Detta i kombination med att förskollärare antar att
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barn mår dåligt av att vara blyga tas upp som anledningar till varför blyghet bör tränas bort på

förskolan. Hur förskollärare ställer sig till blyga barn påverkar hur arbetet i verksamheten utformas.

Att social kompetens är viktigt för barnens framtid poängteras och även betydelsen av att utvecklas

i kamratrelationer anses av förskollärarna vara angeläget. Att barn kan fungera i grupp ses som

essentiellt i förskolans verksamhet. Därför får blyga barns problematik kring att ta sig in i olika

gruppkonstellationer på förskolan stort fokus i förskollärarnas diskussioner. Förskollärarna

uppmärksammar att pojkarnas blyghet utmärker sig genom att det är mer ovanligt och

problematiskt för dem samt att de får det besvärligare under uppväxtperioden jämfört med

flickorna. 
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6. Diskussion

Här kommer studien att knytas ihop, diskuteras och några slutsatser kommer att läggas fram. I detta

kapitel lyfter vi inledningsvis upp och diskuterar fyra olika områden som växt fram ur analysen av

det empiriska materialet. Dessa är: En röd tråd (Ingen plats för blyghet), Barn mår dåligt av att

vara blyga, Flickors blyghet som naturlig och pojkars blyghet som problematisk och Social

kompetens bör stärkas och blyghet tränas bort. Avslutningsvis nämns didaktiska implikationer för

studien och även forskningsmässiga implikationer som ger förslag till vidare studier i ämnet kring

blyga barn och deras sociala kompetens. 

6.1 En röd tråd (ingen plats för blyghet)

Empirin visar att förskollärare uppmärksammar en röd tråd när det kommer till barns sociala

kompetens. Förskolans arbete knyts ihop med barns senare utbildning i skolan och med deras

framtida vuxenliv där yrkesrollen ofta är det centrala. Vikten av att tidigt sätta in åtgärder för barn

när det gäller svårigheter med social kompetens belyses av Greco och Morris (2001). Den sociala

kompetensens betydelse för barns utveckling poängteras av Koglin och Petermann (2011), McCabe

och Altamura (2011) och Shultz et al. (2011) där deras forskning visar att social kompetens är

avgörande för hur barnen klarar sig i framtiden. Förskolans verksamhet ska enligt läroplanen

utformas så att barnen förbereds inför både framtiden och det samhälle som råder idag (Skolverket,

2010). De förskollärare som deltog i studien beskriver brist på social kompetens som ett framtida

problem för barnen och uttrycker samtidigt inte några större svårigheter för dessa barn under

förskoletiden. Att vara blyg beskrivs också som ett framtida problem för barnen. Även här nämns

skolan, vuxenlivet och dagens samhälle som viktiga faktorer där det krävs att individen är socialt

kompetent, framåt och kan ta för sig för att lyckas och för att bli accepterad. Till skillnad från social

kompetens konstrueras blyghet på förskolan som ett problem för barnen när det gäller sådant som

till exempel kamratrelationer och gruppaktiviteter. 

En möjlig tolkning av detta kan vara att förskollärare är medvetna om vikten av social kompetens

och att inte endast deras eget arbete på förskolan spelar in i barnens utveckling. Förskollärarna som

deltagit i studien ser sin betydelsefulla roll i den stora helhet som utgör barnens skolgång och

framtid. Att bristen på social kompetens inte problematiseras av förskollärarna i förskolans

verksamhet utan endast längre fram i livet kan peka på just detta. En studie utförd av Lillvist et al.

(2009) visar till skillnad från empirin att förskollärare inte alltid är medvetna om den påverkan de
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utgör på barns sociala kompetens i förskolan. Anledningen till detta anser forskarna är att

förskollärare sällan arbetar med att stärka barns sociala kompetens. I empirin uppkom

konstruktionen av blyghet som ett hinder i barns utveckling för att fungera i sociala sammanhang i

förskolan och i samhället. Slutsatsen som kan dras utifrån det här är att det inte finns någon plats för

blyghet i dagens samhälle. 

6.2 Barn mår dåligt av att vara blyga

I studier kring hur förskollärare uppfattar att blyga barn mår uppmärksammades det att

förskollärarna antog att barnen mådde dåligt trots att forskarna inte upptäckte några sådana känslor

hos barnen själva (Rydell et al., 2009; Coplan et al., 2004b). Förskollärarna förutsatte att blyga barn

inte var populära bland sina kamrater och inte heller detta fann forskarna belägg för (Coplan et al.,

2004b). Ord som förskollärare använder för att beskriva blyga barn är oro (Coplan et al., 2009;

Rubin & Coplan, 2004), ensamhet och osäkerhet samt att de har låg självkänsla (Rubin & Coplan,

2004). Samma typ av antaganden görs av förskollärarna i empirin då det uttrycks att barn mår dåligt

av sin blyghet. Barn ansågs speciellt må dåligt i nya situationer samt när de själva blir medvetna om

vad blygheten innebär. En tolkning av det som forskarna och förskollärarna i den aktuella studien

beskriver kan vara att förskollärare konstruerar ett problem kring blyga barn som kanske inte

existerar och att det än en gång poängteras att blyghet inte är något som accepteras av omgivningen.

Rubin et al. (2002) lägger fram vikten av att barn har fungerande kamratrelationer eftersom

forskarna har upptäckt att detta påverkar utvecklingen av barns sociala kompetens. Fantuzzo et al.

(2004) visar i sin studie vilka positiva följder som barns lek med varandra fick, barnen visade på

både ett minskat blygt och tillbakadraget beteende. När det gäller ifall kamratrelationer försämras

av blyghet råder det delade meningar bland forskare. En del forskare finner belägg för att blyga

barn ses som oattraktiva lekkamrater (Bešić et al., 2009; Coplan et al., 2009; Rubin et al., 2002)

medan andra visar på motsatsen (Rydell et al., 2009). I empirin råder det bland förskollärarna

delade meningar ifall de behöver gå in och agera när det gäller blyga barns försök till interaktion

med kamrater. I en del fall uttrycker förskollärare att de blyga barnen har egna strategier för att lösa

det sociala samspelet och i andra fall uttalar förskollärare vikten av sin egen inblandning i barnens

försök till kamratrelationer. En möjlig slutsats av detta kan vara att beroende på vilka föreställningar

förskolläraren har över det blyga barnets egen kompetens får det konsekvenser för hur

förskolläraren utformar sitt arbete. I de fall förskollärare anser sig tvungna att gå in och stötta finns
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risken att barnet inte själv får lära sig de verktyg som han/hon behöver för att lära sig det sociala

spelet. Detta visar hur viktigt det är att förskollärarna har en fingertoppskänsla för hur de ska hjälpa

varje enskilt barn att utveckla sin sociala kompetens.  

6.3 Flickors blyghet som naturlig och pojkars blyghet som problematisk

Resultatet utifrån empirin visar att förskollärare talar mer och utförligare om pojkars blyghet än om

flickors blyghet. Forskning har kommit fram till att blygheten som pojkar uppvisar är problematisk

(Arbeau, et al., 2010; Coplan & Armer, 2005; Coplan et al., 2004b; Coplan & Weeks, 2009), de får

svårare att anpassa sig (Coplan & Armer, 2005; Coplan & Weeks, 2004), upplever känslor av

ensamhet (Arbeau et al., 2010) samt riskerar exkludering av kamrater i större grad (Coplan et al.,

2004b). Liknande resultat framkom genom empirin där förskollärarna fokuserade mest på pojkars

blyghet och de möjliga följder som den kan få för dem. Förskollärarna poängterar just

problematiken kring pojkars kamratskap och blyghet och att det är ett tuffare klimat för pojkarna.

Detta visar vilka förväntningar förskollärarna uttalar kring blyga pojkar. Rubin och Coplan (2004)

drar slutsatsen att det i västvärlden är mindre accepterat med blyghet hos pojkar. 

Det här kan tolkas som att förskollärares fokus ligger på pojkars blyghet och deras utveckling. Det

råder förväntningar på att flickor ska vara på ett visst sätt och de förväntas ha mer blyga och

försiktiga drag samtidigt som pojkarna ska ta mer plats och vara mer framåt. Därför ses pojkarnas

blyghet som något ovanligt och att det bör tränas bort. Precis som förskollärarna har även forskare

förväntningar på hur saker och ting förhåller sig. Detta kan spela in i vad deras undersökningar

resulterar i. Att forskarna kommer fram till att blyghet får negativa konsekvenser för pojkarna skulle

kunna bero på att de likt förskollärarna inte ser blyghet hos pojkar som något naturligt. Det är

intressant att Rubin och Coplan (2004) kommer fram till att västvärlden har svårare att acceptera

pojkars blyghet. En möjlig orsak till detta skulle kunna vara den samhällsstruktur som västvärlden

utgörs av då många av de arbeten som existerar idag kräver att medarbetarna innehar social

kompetens och en drivkraft att utveckla både sig själv och företaget i syfte att bli framgångsrik. 

En möjlig slutsats som kan dras utifrån det här är att allt detta fokus på pojkar och deras blyghet

medför en risk att de blyga flickorna helt glöms bort. Detta görs med hjälp av argumentet att

blyghet är fullt naturligt för flickorna. Den effekt som nämns i resultatets analys blir att

förskollärare undviker att arbeta med blyga flickors sociala kompetens. Utifrån empirin går det att

utläsa att det råder en oenighet kring ifall det faktiskt existerar några skillnader på pojkars och
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flickors blyghet överhuvudtaget. Även forskning stödjer detta genom undersökningar som inte alls

påträffat några könsskillnader gällande blyghet hos barn (Rydell et al., 2009; Crozier & Badawood,

2009). 

6.4 Social kompetens bör stärkas och blyghet tränas bort

När det gäller barns sociala kompetens genererar tidiga åtgärder i förskolan en positiv utveckling

för barnen (Greco & Morris, 2001; Walker, 2004). Förskolans läroplan tar upp att förskolan ska

främja barns förmåga att fungera enskilt och i grupp (Skolverket, 2010). Det är inte vanligt att

förskollärare arbetar med barns sociala kompetens enligt Lillvist et al. (2009) och forskarna

konstaterar att detta beror på att förskollärarna själva är omedvetna om sin egen påverkan på denna

utveckling. Forskningen visar även att det arbete kring social kompetens som faktiskt utförs av

förskollärarna får ringa resultat på barnens utveckling. 

När det gäller barns blyghet anser Coplan et al. (2004b) att denna bör uppmärksammas under hela

deras liv. Två av de viktigaste aspekterna som förskollärarna i empirin lyfter fram är att det inte

finns plats för blyga personer i dagens samhälle och att blyghet är något som ska tränas bort. Detta

kan få till följd att arbetet med blyga barns sociala kompetens i förskolan fokuseras på att avlägsna

de blyga dragen. Dessa blyga drag utgör ett hinder i barns sociala utveckling uttrycker

förskollärarna. De uttalar sig om att deras roll är att stötta och hjälpa barnen för att förbättra de

blyga barnens sociala kompetens. Det visar sig i förskollärarnas beskrivningar av arbetet med social

kompetens att blyga barn inte själva klarar av att hantera sin sociala vardag. Empirin visade även på

motsatta konstruktioner av blyga barn där förskollärarna inte lade speciellt stor vikt vid sin egen

inverkan på barnens utveckling. Istället beskrevs det att barnen ändå fann egna strategier på sociala

svårigheter på förskolan, vilket innebär att förskolläraren inte konstruerar något problem kring

blyghet hos barn. Slutsatserna av detta kan bli att social kompetens ses som viktigt både i forskning

och i förskollärares verklighet. Samt att barns blyghet bör tränas bort medvetet av förskollärare eller

genom barnens egna strategier för att barnen på så sätt kan ta del av gemenskapen på förskolan. 

6.5 Slutsatser och implikationer

Blyga barns framtid är beroende av de insatser som görs redan på förskolenivå. Forskning visar att

det arbete som läggs ner under förskoletiden påverkar barns sociala förmåga, hur de klarar sig i

skolan och deras möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Utifrån tidigare forskning går det också
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att konstatera att dagens samhälle och då speciellt västvärldens samhälle inte har någon plats för

blyga individer. Detta speglar sig i förskollärarnas förhållningssätt till blyghet, att detta är något

som ska tränas bort hos barn. Samtidigt anses blyga barns sociala kompetens, av både forskare och

intervjuade förskollärare, vara en viktig förmåga som barn bör besitta. Det går även att konstatera

att förskollärare uttrycker en problematik kring pojkars blyghet samtidigt som den här

problematiken har en tendens att försvinna när det gäller uttalanden kring flickors blyghet.

Förskollärare har en benägenhet att stötta samt hjälpa blyga barn i deras lek och därför går det att

konstatera hur viktigt det är att de gör detta med en fingertoppskänsla som hjälper barnen framåt i

sin utveckling av social kompetens.

När det gäller de didaktiska implikationerna kan förskollärare exempelvis tänkas ha nytta av att

själva bli medvetna om sitt förhållningssätt till blyga barn precis som när det gäller de mer

diskuterade områdena som kunskap, barn och lärande. Även vikten av att arbetslaget diskuterar hur

varje pedagog ställer sig till blyghet och social kompetens är något som uppstod i och med studien.

Studien kan även ha betydelse för förskollärares fingertoppskänsla vid arbetet med blyga barn för

att bli uppmärksam på varje enskilt barns behov. Då förskolans läroplan poängterar att förskolan ska

se alla barn och utforma sin verksamhet utifrån varje barn och dess förutsättningar, blir det viktigt

att förtydliga att alla barn är olika. Det är angeläget att förskollärare varken ignorerar barns behov

av hjälp eller går in med för mycket stöd så att barnen går miste om de betydelsefulla verktyg som

krävs för att själva initiera till kamratrelationer.

Som förslag till forskningsmässiga implikationer ser vi möjligheten att gå vidare med studier

baserade på grundskollärares sätt att tala kring och beskriva blyga barn och deras sociala kompetens

i skolan. Detta för att nyfikenhet uppkommit kring ifall lärare också talar om den röda tråd som

knyter ihop förskolan med skolan och vuxenlivet. Ytterligare en intressant aspekt i en sådan studie

skulle kunna vara lärares sätt att uttrycka sig gällande pojkars och flickors blyghet. Skiljer sig detta

från förskollärarnas sätt att uttrycka sig?
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Bilagor

Bilaga 1 Intervjuguide

Intervjufrågor:
Namn? 

Ålder?

Hur länge har du arbetat som förskollärare?

Utbildning?

Vilken ålder på barnen arbetar du med/har arbetat med?

När du hör begreppet social kompetens vad tänker du då på?

Hur tycker du att social kompetens tas upp i Lpfö98? (Mkt/lite? Prioriterat ämne?)

Hur anser du att hemmet respektive förskolan påverkar barns sociala kompetens?

När du hör begreppet blyga barn vad tänker du då på?

Har du upplevt att blygheten har påverkat barnens utveckling på något sätt? (T.ex. i styrda 

eller fria aktiviteter?)

Ser du någon positiv och någon negativ aspekt av att barn är blyga? Berätta! (Kan du ge 

något exempel? Kamratrelationer t.ex.?)

Hur ser du på blyghet när det gäller pojkar resp. flickor? 

Varför bör man/bör man inte arbeta med social kompetens när det gäller blyga barn? 

I så fall hur/på vilket sätt? 

Kan du berätta om några erfarenheter av ditt/ert arbete med blyga barns sociala kompetens?

(På vilket sätt kan man se att ni arbetar med social kompetens på förskolan?)

Hur tror du att barnen själva mår/upplever sin blyghet?

Anser du att sådant som t.ex. självkänslan är kopplat till blyghet? På vilket sätt?

Anser du att kommunikationen barnen sinsemellan och med pedagogerna påverkas av ett barns

blyghet? I så fall på vilket sätt?

Är det något du skulle vilja tillägga som vi inte har tagit upp under intervjun?

Tack för deltagandet!
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Bilaga 2 Informationsbrev 

Hej,
Vi är två förskollärarstudenter på Högskolan i Halmstad som heter Cecilia Jönsson och Emma
Larsson som skriver vårt examensarbete under våren 2012. Examensarbetet fokuserar på barns
sociala kompetens och vi har valt att rikta in oss speciellt på blyga barn. Vår studie kommer att
basera sig på enskilda intervjuer med fem förskollärare i xxxxområdet. Intervjuerna kommer att ske
på förskollärarnas arbetsplatser under de närmsta två veckorna och kommer att ta cirka 30 min per
intervju. Vi är tacksamma ifall just Du vill hjälpa oss genom att ställa upp på en intervju kring detta
ämne. 

I vår studie har vi för avsikt att studera hur förskollärare ser på och arbetar med blyga barns sociala
kompetens i förskolan. Under intervjun kommer vi att spela in samtalet med hjälp av en diktafon.
Inspelningen görs för att få fram ett så korrekt och representativt material som möjligt. 

Vi följer de forskningsetiska principerna vilket innebär att Ditt deltagande i intervjun är frivilligt
och du kan välja att när som helst avbryta din medverkan. Alla personuppgifter är konfidentiella
och därför kommer Ditt namn inte att figurera i den slutgiltiga texten (detta gäller även förskolans
namn och plats). Allt material kommer att behandlas med största möjliga varsamhet för att inga
utomstående ska kunna få tillgång till och missbruka det. Intervjumaterialet kommer endast att
användas till vår studie och kommer därefter att förstöras. 

Tack på förhand!

Cecilia Jönsson & Emma Larsson

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss!

Kontaktuppgifter:

Cecilia Jönsson Handledare:
07XX-XX XX XX Kristina Holmberg
cecijo07@student.hh.se 035-XX XX XX

kristina.holmberg@hh.se
Emma Larsson
07XX-XXX XXX Lars Kristén
emmlar09@student.hh.se 035-XX XX XX

lars.kristen@hh.se
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