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Abstract 

The aim of this study is to examine how preschools contribute to the forming of identity in children, 
with a specific focus on the quiet and socially withdrawn child. How do the teachers describe the 
quiet child and the socially withdrawn child? Are there any opportunities for children to be 
quiet/withdrawn in preschools? These questions have also been analysed from a gender perspective. 
The method chosen is qualitative method. Nine preschool teachers from two Swedish preschools 
have been interviewed. Two theories are presented, social constructionism and a theory of 
personality traits in order to compare different views on identity and personality.  The analysis was 
conducted by using the concepts of positioning and "the constructions of situations" have been 
analysed. The preschool teachers place quiet children in passive positions like calm, listener etc. 
Social interactions are very important in a preschool context and children are expected to play and 
interact with others. If they don’t participate, they are invited to join other children’s play. If a child 
wants to be left alone, without being invited to play, they have to choose a specific place or activity, 
like a sofa, a window or reading a book. By choosing those places and activities the child signals their 
desire to be alone. The teachers' descriptions of the quiet child as passive and the outgoing child as 
active, is similar to the traditional belief of girls being passive and boys being active. They are not, 
however, saying that it is only negative to be quiet or socially withdrawn, but there seem to be 
difficulties not being outgoing and active in the preschool. 
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Förord 
Jag känner en stor tacksamhet och glädje över detta arbete som nu äntligen är färdigt. Jag har lärt 
mig och utvecklats mycket under denna process som det har varit att skriva ihop alla dessa ord till en 
sammanhängande text. En process som har gått upp och ner, fram och tillbaka.  

Jag är mycket tacksam och ödmjuk inför de pedagoger som har gett mig tid och kunskap. Tack för att 
jag fick intervjua er! Jag vill också tacka min handledare Maria Åström som har ställt utmanande 
frågor som har hjälpt mig vidare i arbetet. Allt detta hade dock inte varit möjligt utan alla ni som har 
peppat mig, stöttat mig och trott på mig. Till sist vill jag tacka min familj för ert tålamod, stöd och 
kärlek trots mitt dåliga tålamod och bristen på närvaro under vissa perioder. 
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Inledning 
I en artikel i Svenska Dagbladet diskuterar psykologerna Malin Alfvén och Marie Carlsson föräldrars 
oro över barn som inte är utåtriktade (Lagerblad, 16 november, 2009, uppdaterad 12 januari, 2015). 
Psykologerna får många frågor från föräldrar som uttrycker oro för sina barn som inte är utåtriktade. 
Föräldrar och lärare förväntar sig att barnen ska vara utåtriktade och ta för sig, de barn som inte gör 
det får signaler att de inte duger och tvingas ibland till situationer där de inte känner sig bekväma. De 
båda psykologerna uttrycker samstämmigt att det inte är något fel i att vara mer tillbakadragen och 
de räknar upp några fördelar med att vara den som håller sig på sidan om, såsom att iaktta de andra 
och lära sig hur gruppen samspelar. Dessa barn kan tolkas som mindre socialt kompetenta, men 
detta ifrågasätts i artikeln och den sociala kompetensen kan visa sig i att barnet föredrar att leka med 
en kompis åt gången, i stället för att leka i grupp (Lagerblad, 16 november, 2009, uppdaterad 12 
januari, 2015).  

Cain (2012) beskriver hur det är att vara introvert i ett samhälle som räknar det extroverta som 
norm. Introversion är en personlighetstyp som många människor har, men detta är inte något som 
det talas om i någon stor utsträckning. Det extroverta idealet sägs ha växt fram i och med att film- 
och musikindustrin blev större och allt fler ville synas i offentligheten. Det skapade en tro på att det 
som syns och hörs är det som räknas. Att vara introvert innebär att det är i ensamhet som individen 
får sin vila och det är tröttsamt att vara bland många människor, att vara social i stora sammanhang. 
Introverta trivs oftast bäst i små sällskap och i enskildhet (Cain, 2012).  

Vi som arbetar i förskolan möter varje dag barn med olika kompetenser och förutsättningar. Barn och 
vuxna skapar verksamheten tillsammans. I förskolans läroplan Lpfö 98/10 (Skolverket, 2011) framstår 
det sociala samspelet som en förutsättning i barnens lärande. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin 
sociala kompetens, men det ges inte direkt någon förklaring till vad denna kompetens innebär 
(Skolverket, 2011). Vad social kompetens innebär lämnas till pedagoger att definiera. Vedeler (2009) 
förklarar social kompetens som  ”förmåga   till  ömsesidighet   i   social   interaktion.”   (s.  12).  Den  sociala  
kompetensen beskrivs som en samling av olika sociala färdigheter. Socialt samspel är ett annat 
uttryck som förekommer i Lpfö 98/10 (Skolverket, 2011) och Markström (2005) har i sin studie 
uppmärksammat att lärande i förskolan främst handlar om ett socialt lärande, det vill säga att barnen 
ska lära sig agera och bete sig som ett förskolebarn (Markström, 2005). Den fokus som läggs på social 
träning är inget nytt fenomen inom förskolan, det har varit en viktig del genom förskolans historia 
och detta är något som anses viktigt än i dag (Persson, 2010). 

Är det sociala samspelet då den enda aspekten i barns lärande i förskolan? Likaväl som det sociala 
samspelet anses viktigt för kunskapande i Lpfö 98/10, anges även att iaktta och reflektera som viktiga 
förmågor som barnen ska få utveckla (Skolverket, 2011). Vilka av dessa förmågor som ges störst 
fokus i förskolan kan diskuteras. Förskolan ska ta hänsyn till det enskilda barnets behov och 
förutsättningar, såsom barnets ålder och deras vistelsetid, när tiden och miljön planeras (Skolverket, 
2011). I de allmänna råd (Skolverket, 2013) som finns för förskolans verksamhet rekommenderas 
pedagogerna att reflektera över barnens delaktighet i olika grupper och deras sociala samspel, då 
många relationer under en dag kan vara en stressfaktor för barn. För att ge barnen de bästa 
förutsättningarna att nå målen är den personliga utvecklingen viktig och behöver stimuleras och 
detta ska ske utifrån barnets egna förutsättningar (Sfs 2010:800). Titeln på denna uppsats berättar 
att studien behandlar synen på de tysta barnen i förskolan eftersom det att det är problematiskt att 
vara tyst i ett samhälle där det som syns och hörs är det som räknas (Cain, 2012). De oroliga 
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föräldrarna som hör av sig till psykologer för att deras barn inte verkar vilja synas och höras måste få 
alternativ. I mitt arbete har jag fokuserat på de barn som inte vill berätta för alla andra i samlingen, 
de barn som inte tar för sig i olika situationer när det är många andra barn som vill ha 
uppmärksamhet.  

I Lpfö 98/10 (Skolverket, 2011) ges alternativ att uttrycka sig på olika sätt, exempelvis sång, bild, lek 
och drama.  Barn är olika och därför är det troligt att anta att de uttrycker sig på olika sätt om de får 
välja. Förskolans allmänna råd (Skolverket, 2013) anger barngruppens storlek som en faktor i 
förskolans kvalitet. Där mindre barngrupper har större betydelse än högre personaltäthet i stora 
grupper för att säkerställa god kvalitet. I fråga om arbetsmiljö i Skollagen (Sfs 2010:800) där kraven 
på skolans arbetsmiljö påvisas, räknas inte förskolan med. Det finns inga regler om hur många barn 
som får vistas i en förskola utan detta ska beslutas om i det enskilda fallet (Arbetsmiljöverket, u.å). 
Utan regler för maximalt antal barn i en förskola och den ökade konkurrensen som förskolor befinner 
sig i, kan det finnas skäl att ana intressekonflikt om barngruppernas storlek (Vallberg Roth, 2011).  

Egna erfarenheter av känslan att inte passa in i de normer som finns inom skolan har skapat ett 
intresse av hur vi i förskolan kan stimulera och stödja barnen i deras positiva identitetsutveckling. 
Från början var jag inställd på att studera de introverta barnen i förskolan, men processen har lett 
fram till djupare förståelse för att det finns olika förklaringar och sätt att förstå identitet. Förskolan är 
en plats där många barn vistas en stor del av sin vakna tid. Därför bör de få möjlighet i förskolan att 
utvecklas som unika individer och få känna sig trygga i sin identitetsskapande. Barnen ska i förskolan 
få möjlighet att utveckla en positiv självbild (Skolverket, 2011). Skolan har också en viktig uppgift i 
denna utveckling. Studien är ett försök för mig som förskollärare att förstå hur jag kan, med stöd i 
forskning och empiri, stödja de tysta barnen i deras identitetsskapande i en miljö som högt 
värdesätter den sociala kompetensen. Att arbeta som pedagog innebär att erbjuda en utvecklande 
och lärande miljö för alla de barn som vistas där. Detta är en utmaning då förskolan består av en 
barngrupp med många olika individer och ett mycket begränsat antal vuxna. 

Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är att ta reda på hur förskolan bidrar till barnens identitetsskapande genom att 
studera pedagogers tal om de barn i förskolan som inte syns och hörs så mycket. 

Hur talar pedagoger om de tillbakadragna barnen? 

Hur talar pedagoger om de tysta barnen? 

Hur talar pedagoger om de tysta flickorna respektive de tysta pojkarna? 

Finns det förutsättningar för ett barn att vara tyst/tillbakadragen i förskolans verksamhet? 

Begreppsdefinition 
Jag vill här definiera begreppen tyst, tillbakadragen, introvert, extrovert samt positionering såsom de 
syftar till i denna studie. 

Enligt Nationalencykopedin (ne.se, 2015-01-16) kan tyst innebära att tala lite, inte alls eller med låg 
volym. Detta är den definition som denna studie väljer att anta. Det finns de barn som av olika 
anledningar inte kan tala eller har stora svårigheter med talet, den här studien avser dock de barn 
som kan tala, men som i olika situationer väljer att vara tysta, tala lite eller tala med låg volym.  
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Att vara tillbakadragen innebär enligt Nationalencyklopedin (ne.se, 2015-01-16) att inte vilja vara i 
centrum för uppmärksamhet. Studien utgår från denna definition av att vara tillbakadragen och detta 
kan innebära barn som leker utanför den stora gruppen samt barn som vill fundera innan de talar. 

Introvert används i denna studie som ett alternativ att beskriva en typ av personlighet som riktar sin 
energi inåt, medan extrovert beskriver en personlighet som riktar sin energi utåt (Hillström, 2001). 
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Bakgrund 
I bakgrundens första del, Hur förskolan styrs, förklaras hur förskolan har gått från att handla om 
uppfostran till att idag utgöra första delen i det svenska utbildningssystemet. Denna historiska 
utveckling är intressant för att förstå hur traditioner och förhållningssätt formats fram till idag. De 
mål, förväntningar och yttre förutsättningar som finns på förskolan och pedagoger är också viktiga 
för att förstå hur verksamheten formas. Denna diskussion leder vidare till delen Tidigare forskning, 
som ger en genomgång av forskning och redovisar olika bilder av ett förskolebarn samt en kort 
utblick över internationell forskning. 

Hur förskolan styrs 
Här redogörs för några avgörande skeenden i förskolans historia som bland annat påverkas av den 
politiska debatten. Det visas också på att förskolans verksamhet påverkas av olika faktorer, såsom 
pedagogerna, gruppen och traditioner. 

Förskolans historia 
I dagens förskolor är det i genomsnitt 16,8 barn per grupp och 84 procent av alla barn är inskrivna i 
förskoleverksamhet (Skolverket, 2012). Detta innebär att många barn befinner sig i stora grupper 
fem dagar i veckan, inte för att de själva valt det utan för att det idag anses som en rättighet för barn 
att vistas på förskolan (Persson, 2010). Åsikterna har däremot inte alltid varit av den karaktären, 
synen på förskolan har gått från att vara en plats för de äldre barnen då de yngre barnen ansågs höra 
hemma med modern. Verksamhetens uppdrag började som barnuppfostran och en nödvändighet för 
förvärvsarbetande föräldrar till att idag vara en skolförberedande institution (Persson, 2010). 
Ansvaret för förskolan har under 1990-talet lämnats över från socialstyrelsen till 
utbildningsdepartementet och därmed har förskolan blivit det första steget i barns utbildning 
(Vallberg Roth, 2011). Övergången från socialstyrelsen till utbildningsdepartementet innebär således 
förändringar i förskolans uppbyggnad såsom normer och värderingar (Markström, 2005). Förskolan 
har gått från att vara centralstyrd till att vara målstyrd med egen läroplan (Vallberg Roth, 2011). 
Läroplanen för förskolan reviderades 2010 med följd att begreppet omsorg har minskat för att ge 
större utrymme för kunnande och lärande (Vallberg Roth). Den förändringen är ett led i att bemöta 
globaliseringens krav på ökade kunskaper (Jarl och Rönnberg, 2010; Vallberg Roth, 2011; Lundahl, 
2012). Globaliseringen har även lett till en marknadsinriktad skola där allt större fokus läggs på 
konkurrens och lönsamhet. Införandet av friskolor innebär att de kommunala skolorna och 
förskolorna inte längre har monopol på verksamheten (Jarl och Rönnberg, 2010; Vallberg Roth, 2011; 
Lundahl, 2012).  

Likvärdig utbildning 
Alla skolor och förskolor lyder under den svenska skollagen, (Sfs 2010:800), som påvisar att 
utbildningen ska vara likvärdig oavsett huvudman och geografisk placering. Olsson (2008) analyserar 
begreppet likvärdighet i politiska dokument och ser i dessa en förändring i vilken betydelse 
begreppet har och har haft de senaste 20-30 åren. Betydelsen av en likvärdig utbildning har gått från 
att innebära att alla barn och elever ska få samma utbildning till att i högre grad verka för individens 
frihet och förutsättningar. Även här nämns den alltmer marknadsorienterade skolan där individerna 
ska få möjlighet att få ta del av de kunskaper och färdigheter de behöver för att kunna genomföra sitt 
eget framtidsprojekt, i istället för att tyngdpunkten ligger på att alla elever ska ha samma kunskaper 
när de lämnar skolan (Olsson, 2008). Skolan har alltså gått från att ge alla lika utbildning till att nu 
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sträva efter att alla elever ska få lika möjlighet att utforma sina egna kunskaper för att kunna gå 
vidare.  

Ett demokratiskt uppdrag 
Lpfö 98/10 är styrdokumentet som anger de värden och mål som förskolan ska sträva mot 
(Skolverket, 2011). Det är en text som kräver att de verksamma tolkar innehållet för att kunna 
tillämpa i verksamheten.   Arbetet   ska   bygga   på   demokratiska   värderingar   såsom   ”Människolivets  
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet  mellan  könen”  
(Skolverket, s.4). Dessa värden ska vara tydliga i verksamheten genom att man arbetar för barnens 
delaktighet och inflytande i verksamheten (Skolverket, 2011). För att detta ska kunna ske förklarar 
Emilsson (2008) att pedagogen bör intressera sig för och visa vilja att förstå verkligheten genom 
barnets perspektiv. En sådan pedagog är närvarande i dialog med barnet och visar att barnets tankar 
är viktiga att lyssna på (Emilsson, 2008). En sådan dialog kan tolkas som en typ av socialt samspel och 
det är en aspekt som framstår som viktig i barns lärande (Skolverket, 2011). Förutom det sociala 
samspelet är de vuxnas roll som förebilder viktiga i barnens lärande och utveckling (Skolverket, 
2011).  

Förutom de mål som anges i Lpfö 98/10 finns regler och rutiner som styr förskolan och Persson 
(2010) menar att dessa skapats utifrån föreställningar om vad som är en god barndom. Ett sätt att ge 
barnen en god barndom är att förskolan ska ta hänsyn till alla barns förutsättningar och behov 
(Skolverket, 2011), men med stora barngrupper och begränsat antal personal kan denna 
individualiserade verksamhet antas som svår att genomföra. Markström (2005) tolkar resultatet från 
sin studie och menar att de förskolor som studerats är  ”ordnade för en bestämd förskolebarndom 
som  främst  är  inriktad  mot  det  kollektiva.”  (s.  86). Studien visar också att förskolans aktiviteter syftar 
till att lära barnen de färdigheter som de förväntas klara av när de börjar i skolan, alltså de lär sig för 
att klara av framtiden (Markström, 2005). Tidigare diskuterades den likvärdiga utbildningen och att 
det inom skolan har gått från att innebära lika utbildning till att rusta elever för den egna framtiden 
(Olsson, 2008). Även om förskolan numera är det första steget i barnens utbildning visar Markström 
(2005) tendenser på att förskolan är inriktad mot en kollektiv barndom. En förklaring till detta kan 
vara att förskolan är en institution som har funnits så länge tar lång tid på sig att förändra sig 
(Persson, 2010). 

Tidigare forskning 
Då denna studie syftar till att undersöka hur pedagoger talar om barn är det av intresse att ta del av 
tidigare forskning om hur förskolebarn konstrueras i förskolans verksamhet. För att skapa en vidare 
förståelse av det samspel som präglar vardagen på förskolan behandlas även forskning om vilka 
strategier som barn använder för att bryta mot det kollektiva. Därefter görs en kort genomgång av 
internationell forskning som är inriktad mot hur pedagoger uppfattar tysta och tillbakadragna barn. 

Bilden av ett förskolebarn 
Markström (2005) har, utifrån intervjuer av både pedagoger och föräldrar samt observationer i 
förskolor, sammanställt en bild av hur dessa anser att förskolebarnet är ”För  att  betecknas  som  ett  
riktigt dagisbarn eller förskolebarn, krävs vissa egenskaper, t.ex. att barnet är öppet och aktivt. Ett 
tystlåtet  och  till  synes  passivt  barn  kan  då  bli  till  ett  problem.”  (s.  160).  Utifrån  dessa förväntningar 
skapas normer och kategoriseringar av förskolebarn som bör vara aktiva och öppna för att räknas 
som normala. Denna bild delas av Emilsson (2008) som beskriver ett önskvärt förskolebarn utifrån 
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observationer i förskolor; det omvårdande barnet som är empatiskt och kan samspela; det 
demokratiska barnet som tar plats, är aktiv och deltagande; det disciplinerade barnet som är lydig, 
anpassar sig, handlar självständigt, kan ta och följa instruktioner. Det finns dock barn som inte lever 
upp till dessa förväntningar och normer, genom att leka själva, inte svara på tilltal samt att inte vilja 
vara med i gemensamma aktiviteter. Detta tolkar Markström (2005) som ett sätt för barnen att göra 
motstånd och utöva makt över sin situation. Vad eller vem är det då som bestämmer dessa regler 
och normer? Markström (2005) menar att förskolan hela tiden skapas av den spänning som uppstår 
mellan traditioner som finns och det som skapas i nuet; mellan rutiner, regler och socialt samspel. 

Att bryta mot det kollektiva  
I förskolan lär sig barnen att handla i ett kollektivt sammanhang och anpassa sig efter de regler och 
rutiner som finns (Ekström, 2007; Markström, 2005 ). Då förskolans vardag är inordnad i dagliga 
rutiner samt planerade aktiviteter har barnen begränsat utrymme att själva ordna sin dag. Det är 
också svårt för barnen att få egen tid med någon ur personalen och förklaringen till detta är enligt 
Markström (2005) att de roller som de vuxna tar är; övervakande, ansvariga för planerade aktiviteter, 
hjälp vid konflikter samt hjälp till de barn som behöver stöd i leken. Barnens möjligheter att få vara 
ifred är begränsade i och med de avgränsningar som finns i både tid och rum. Det finns de som söker 
sig till avskildhet genom att exempelvis sätta sig för sig själv, men denna avskildhet varar inte länge 
innan något barn eller vuxen försöker locka med sig barnet till andra barn. De rum som finns är till för 
alla och därför är det svårt för barnen att få vara ifred där. I dessa situationer uppstår förhandlingar 
om vilka som ska få vara med eller vilka som inte ska få vara med och beroende av vilken roll som 
den vuxna går in i- domare eller förhandlare- kan det resultera i att alla som vill vara i det rummet får 
det eller att de som var där får fortsätta vara ifred (Markström, 2005).  

Även Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) har i sina observationer sett hur barn väljer att dra sig 
undan och på olika sätt markerar att de vill vara ifred, antingen helt själv eller med en kamrat. Detta 
kan ske genom att barnet på olika sätt gör sig otillgänglig, vilket kan innebära att gömma sig, verka 
frånvarande eller läsa en bok. De har även sett att barn som vill leka ifred med någon annan 
använder sig av strategier såsom att vi upprepade tillfällen byta plats för leken samt skapa olika rum 
inom den befintliga miljön. Dessa strategier är en del av de förhandlingar om tid och rum som sker i 
förskolan mellan de olika aktörerna. Störst möjlighet för barnen att dra sig tillbaka är på morgonen 
då det oftast är färre barn än senare på dagen (Skånfors et al., 2009).  Varför behövs dessa strategier 
för att få leka i fred? Markström (2005) menar att det strider mot det sociala lärandet. ”Att vara 
individuell  anses  positivt  om  det  är  på  ”rätt  sätt”  och  inte  stör  kollektivet.  Att  vara  individuell  genom  
att sitta för sig själv, att inte vara tillsammans med andra barn så mycket som förväntas, uppfattas 
eller värderas dock som en icke önskvärd   form   av   individualitet.” (Markström, s. 156). Barnet 
förväntas anpassa sig efter en samhällsnorm och detta blir i vissa fall på bekostnad av barnets egna 
behov och förutsättningar (Ekström, 2008).  

Internationell forskning 
I en internationell utblick har några artiklar valts ut för att få ytterligare perspektiv på vad som sägs 
om de barn som kategoriseras som tysta och tillbakadragna. En studie som genomförts där 275 
lärare, för de yngre åren, har fått svara på frågor utifrån tre typer av barn. Dessa har kategoriserats 
som: överdrivet pratsamma, normalt pratsamma och tysta barn (Coplan et al., 2011). De tysta barnen 
anses i denna studie vara mindre intelligenta och förväntas klara sig sämre akademiskt än de 
överdrivet pratsamma och normalt pratsamma barnen. Coplan et al. (2015) har i sin studie låtit 
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förskollärare svara på frågor om fiktiva barn, bland annat socialt tillbakadragna och aggressiva. 
Lärarna i den studien gör skillnad på blyga barn och asociala barn och förväntar sig att de asociala 
barnen klarar sig bra i fortsatta studier. Författarna menar dock att de tillbakadragna barnen får 
mindre uppmärksamhet i barngruppen än andra barn. De ovan nämnda studierna tyder även på att 
tysta flickor accepteras i högre grad än tysta pojkar (Coplan et al. 2011; Doey et al. 2014) samt att de 
flickor som uppvisar osociala beteenden är mer accepterade än de pojkar som visar på samma 
beteende (Doey et al. 2014). Denna studie har inte för avsikt att svara på frågor som hur olika barns 
framtida studieresultat kan se ut, men de uppfattningar som redovisas ovan kan visa på hur 
pedagoger ser på barn som är tysta och utifrån hur de ser och talar om dessa barn kan vi anta att de 
även till viss mån handlar därefter. 

Kalliala (2014) ifrågasätter och diskuterar talet om det socialt kompetenta barnet utifrån 
observationer i finsk förskola. 

I många andra grupper finns det tysta barn som ger upp och snart faller bortom vuxen notis. 
När dessa barn drar sig tillbaka i tystnad kan de verka välanpassade även om de behöver 
speciellt stöd från de vuxna. Att erkänna Varpu och andra barn från den yttre kretsen som 
kompetenta sociala aktörer hjälper inte. Varpu kommer troligen aldrig vara i centrum i en 
grupp  och  det  är  inget  problem.”  (Min  översättning,  Kalliala s. 11) 

Med den yttre cirkeln menas här de barn som inte får mer uppmärksamhet än de verkar behöva, 
som ofta hamnar utanför lekar och de vuxnas uppmärksamhet. Varpu är ett barn som visar tecken på 
att inte ta för sig i leken, hon är till viss del passiv. Här antyds att barnet har försökt få 
uppmärksamhet från de vuxna, men det har inte lyckats. Kalliala (2014) diskuterar också talet om det 
socialt kompetenta barnet som är vanligt förekommande i de nordiska länderna och menar att vi kan 
se barnen som både kompetenta, men samtidigt vara medvetna om att de har behov av stöd av de 
vuxna. Det framkommer att det är viktigt att dessa barn som befinner sig i den yttre cirkeln får känna 
sig respekterade och accepterade av de vuxna och de andra barnen. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Studien syftar till att studera pedagogernas tal om tysta barn och tillbakadragna barn, dessa 
kategoriseringar skapas i förskolans kontext. För att förstå hur kategoriseringar av människor skapas 
ges en kort definiering av hur det kan ske. Då en del av studiens syfte är att studera pedagogers tal 
om tysta och tillbakadragna flickor och pojkar behandlas detta under rubriken Flickor och pojkar. 
Kapitlet avslutas med Inneboende personlighet eller konstruerad identitet som ger en genomgång av 
två teorier om personlighet, som något inneboende respektive konstruerat.  

Kategoriseringar 
Kategorier är inte något förutbestämt och givet, tvärtom är det något som skapas i språket (Hacking, 
2000). De kan formas genom social kontroll som innebär att vissa sociala beteenden uppmuntras, 
medan andra utesluts (Burr, 2003). Det är samhällets sociala normer som bestämmer vilka 
egenskaper som uppmuntras och vilka som inte uppmuntras och skapar motsatskategorier 
(Popkewitz, 1998). Dessa kategorier ligger sedan till grund för hur lärare, genom språket, konstruerar 
barnen bilden av barnet (Popkewitz, 1998). Dahlberg, Moss och Pence (2002) betonar makten i de 
traditioner och värden som är förgivet tagna. 

Dominanta diskursiva regimer fungerar genom de begrepp, konventioner, klassifikationer och 
kategorier som vi använder för att analysera, konstruera och beskriva verkligheten; genom 
dem känner vi igen det vi ser som sant eller falskt, normalt eller onormalt, rätt eller fel. Så blir 
t.ex. de begrepp och kategorier vi använder för att tala om barn – som t.ex. barns utveckling 
och utvecklingsstadier – själva produktiva i processen att konstruera eller förstå barnet. 
(Dahlberg et al. s.49) 

Här framkommer även språket som en viktig del i konstruktionen av barnet. Uttrycket dominant 
anger att det finns kategorier som anses mer giltiga än andra och måste ifrågasättas på vilka grunder 
de skapats på. Hacking (2000) skiljer på olika kategorier och beskriver en typ av kategorier som 
interaktiva, det vill säga samspelande. Det innebär att de som ingår i dessa kategorier blir medvetna 
om hur de kategoriseras och kan agera utifrån de förväntningar som finns på den kategorin, 
exempelvis pojkar och flickor. Förskolebarn och förskollärare är exempel på interaktiva kategorier 
(Hacking, 2000).  

Flickor och pojkar 
Tidigare nämndes jämställdhet mellan könen och att de vuxnas bemötande och förväntningar är 
viktiga för hur barnen uppfattar vad som är kvinnligt och manligt. Det sägs att alla barn ska ha samma 
möjlighet att utvecklas utan att begränsas av vad som uppfattas som traditionella könsroller 
(Skolverket, 2011). Trots detta finns olika förväntningar på pojkar och flickor och pedagoger bemöter 
på olika sätt utifrån de stereotypa förväntningar som finns på de olika könen (Eidevald, 2011). Det 
finns pedagoger som säger sig bemöta flickor och pojkar utifrån deras individuella förutsättningar, 
men vid närmare analys framkommer att dessa förutsättningar grundas på barnets kön. Flickor anses 
agera på ett stillsamt, välanpassat och passivt sätt medan pojkar anses agera på ett livligt, impulsivt 
och aktivt sätt (Eidevald, 2011). Tidigare påvisades att kategorier som skapas utifrån normer om vad 
som är rätt och fel, blir kategorier som står i motsats till varandra. Davies (2003) problematiserar 
uppdelningen kvinnlig/manlig som två motstående kategorier. När dessa kategorier uppfattas som 
motsatta följer att förväntningar och möjligheter på individerna blir olika. I och med den tydliga 
uppdelningen av kvinnligt/manligt lär sig barn att positionera sig utifrån de förväntningar och normer 
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som samhället kommunicerar, för att kunna identifiera sig som kvinnlig eller manlig (Davies, 2003). 
Trots denna kategorisering finns det pojkar som kan beskrivas med de egenskaper som flickor har 
fått och flickor som agerar på sätt som anses typiskt för pojkar (Eidevald, 2011). De barn som agerar 
på annat sätt än det förväntade anses som avvikande. Hellman (2010) talar också om pedagogernas 
förväntningar  handlingar  och  menar  att  pedagoger  ser  på  barnens  handlingar  ”genom  ett  raster av 
stereotypa   föreställningar  om   flickor  och  pojkar.”(s.  90).  Det  är  på  det  sättet   som  normeringar  om  
hur man ska vara flicka och pojke skapas och sedimenteras. De barn som handlar utanför det 
förväntade, såsom tysta och tillbakadragna pojkar, riskerar att bli osynliga. Positionering är ett 
begrepp som Eidevald (2011) använder sig av som ett sätt att förstå barnets handlande. Barnen intar 
olika positioner i olika miljöer och situationer. De positioneringar som finns eller erbjuds är utifrån de 
normer som finns i miljön och den situationen, men det finns barn som utmanar dessa normer 
genom att anta andra positioner än de förväntade (Eidevald, 2011). Davies (2003) påpekar att olika 
positioner blir tydliga i en barn- vuxen relation, där barnet vet de normer som finns och kan då välja 
de positioner som erbjuds eller ta en annan. 

Inneboende personlighet eller konstruerade identiteter 
Här framställs två sätt att förklara människors ageranden. Jag argumenterar även för vilken av dessa 
förklaringar som den här studien utgår från. 

Personlighetstypologi 
Jungs teori om olika personlighetstyper innehåller åtta olika dimensioner i fyra motsatspar och dessa 
fyra par kan ge upphov till sexton olika personlighetstyper (Hillström, 2001). Den här studien 
begränsas med att endast nämna och förklara de två grundhållningarna i Jungs (1971) 
personlighetstypologi, nämligen hur han anser att människor riktar sin energi. Dessa kan enligt 
Hillström (2001), som har tolkat Jungs teori, delas upp i två grupper. De som riktar energi utåt är 
extroverta, och de som riktar sin energi inåt är introverta. Det är dock inte så enkelt att säga att 
någon är bara extrovert eller introvert, för som tidigare nämnts finns det andra faktorer som 
påverkar. Den som är introvert tänker bäst i tystnad, tänker innan tal och handling, trivs bäst i mindre 
sammanhang, behöver egen tid, är tillbakadragen, tar tid på sig att öppna sig och visa känslor. Den 
extroverta är däremot lätt att lära känna, pratsam, pratar först och tänker sen, tänker medan den 
talar, får energi i umgänget med andra och uppskattar när det går snabbt (Hillström, 2001).  

Den extroverta kan verka ha mer energi än den introverta, men det som skiljer är endast hur denna 
energi riktas (Hillström, 2001). En introvert person kan anta den extroverta grundhållningen men den 
första känns mer bekväm och naturlig än den andra (Hillström 2001; Moxnes 2008). Moxnes liknar 
detta med att skriva med fel hand. En vänsterhänt person kan skriva med höger hand, men det 
kräver mer koncentration och det går inte lika lätt och det blir inte lika bra som med vänster hand. 
Hillström (2001) hävdar att barn behöver få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar för att 
bli medveten om och kunna hantera sina förutsättningar, att hitta en balans. Han pekar också på 
fördelarna att prova på andra förhållningssätt, men samtidigt vikten av att vara trygg i sin egen 
personliga typologi. För att utveckla den tryggheten behöver barnet uppmuntras för de som 
exempelvis växer upp med föräldrar eller vistas i annan miljö där ens personlighet inte uppmuntras, 
exempelvis en introvert där endast det extroverta uppmuntras, kan leda till problem senare i livet 
där ens personlighet inte stämmer överens med det förhållningssätt som varit gällande. Hillström 
(2001) anser att det finns en övertro till det extroverta förhållningssättet i västvärlden och menar att 
Jung redan på 1920-talet ansåg att det förhöll sig på det sättet och ställt sig kritisk till det.  
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Kayaoglu (2013) har studerat hur den extroverta respektive introverta personligheten påverkar 
universitetsstudenters språkinlärning. Det visar sig att de introverta studenterna visat sig använda sig 
av fler kognitiva strategier än de extroverta, som i större del använder sig av kommunikativa 
strategier och samspel med andra studenter. De introverta i den studien visade sig kommunicera mer 
med lärarna än andra studenter. Kayaoglu (2013) nämner även de introvertas tendens att i högre 
grad än de extroverta bedöma och utvärdera sin inlärning. Däremot utmärktes de extroverta i det 
praktiska övandet. Kayaoglu (2013) menar att det är vanligt att forskare tolkar de introvertas 
tystlåtenhet som ett tecken på att de inte kan lika mycket som de extroverta, som kommunicerar i 
högre grad med andra. De studerade är vuxna, men resultatet visar på olika strategier att lära sig och 
hur de uppfattas. Det som hörs och syns räknas och är lätt att mäta, medan det som finns inom en 
person inte tillskrivs lika hög status, kanske på grund av att det upplevs otillgängligt.  

Människan som konstruktion 
Nu har två personlighetstyper beskrivits kort utifrån ett psykologiskt perspektiv och då kan man fråga 
sig om personligheten är oföränderlig eller om den kan påverkas av faktorer såsom miljö och 
situation? Moxnes (2008) anser att människans personlighet är något som konstrueras och denna 
konstruktion måste ses i förhållande till dess kontext. Det sociala samspelet i en grupp kan då vara 
både positiv och negativ för identiteten. Moxnes (2008) ser alltså på personers handlingar som 
”meningsskapande  kommunikation”  i  stället  för  en  ”inneboende  personlighet”  (s.2).  Dessa  två  olika  
synsätt är något som Burr (2003) diskuterar, hon benämner dem som essentialism och 
socialkonstruktionism. Essentialismen, som är vanlig inom psykologin, innebär att personligheten är 
inneboende. Den är stabil, men kan ändras i viss mån vid omvälvande upplevelser. Detta medför att 
beteenden förväntas och förklaras utifrån personligheten och personligheten sägs i sin tur påverka 
beteendet. Om utgångspunkten istället är att människor agerar på olika sätt beroende på miljö och 
situation, blir bilden en annan. Om människan har en inneboende personlighet kan någon beskrivas 
som snäll, generös, blyg eller aggressiv, men det blir problematiskt att använda dessa ord i 
beskrivningen av någon som befinner sig helt utanför ett socialt sammanhang. Istället för att säga att 
någon är snäll kan någon ha en benägenhet att visa vänlighet, generositet etc. Samtidigt menar 
socialkonstruktionismen att det inte går att bevisa att personlighetstyper varken existerar eller inte 
existerar. Teorier om personlighetstyper kan ses som ett sätt att organisera och förklara människors 
beteenden och dessa teorier anses vara kulturellt och historiskt bundna (Burr, 2003). Guba och 
Lincoln (2008) förutspår att synen på verkligheten som konstruerad och identiteter som föränderliga 
kommer att bli mer vanligt och till och med bli det allmänt vedertagna, i framtiden. 

Socialkonstruktionismen hävdar att kunskap konstrueras i samspel där språket är en typ av social 
handling. Argumentet för att språket ses som en social handling är att det har en praktisk påföljd 
(Burr, 2003). Socialkonstruktionismen tar avstånd från att det finns något som objektiv kunskap 
eftersom verkligheten ser ut på olika sätt beroende på i vilket perspektiv den betraktas (Burr, 2003). 
Dahlberg et al. (2002) menar att den konstruerade kunskapen inte har något slut. Vi är alla 
medkonstruktörer av kunskap och identitet. Lärande är alltså ett deltagande konstruerande utifrån 
vardagliga upplevelser, där individernas olikheter är en tillgång i kunskapskonstruktionen. I detta ses 
identiteter som föränderliga och det ges möjlighet att skapa olika identiteter (Dahlberg et al., 2002). 
Nordin- Hultman (2005) håller med om detta och förtydligar att människan har olika positioner 
beroende på miljön. 
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Alvesson och Sköldberg (2008), som tolkar Luckmans och Bergers definition av 
socialkonstruktionismen, och de menar att det finns olika verkligheter och en av dessa verkligheter är 
vardagsvärlden, som delas med andra. Den vardagsvärlden som studeras här är förskolan. 
Konstruktionen av den verkligheten sker enligt Hacking (2000) i en växelverkan mellan idén om något 
och individen i idén, sociala bruk och institutioner. Detta skulle i denna studie innebära att idén om 
förskolebarnet som aktivt och framåt påverkar och påverkas av förskolan med dess sociala normer, 
individer och traditioner.  

Att säga att någon person har en fast och inneboende personlighet kan leda till ett snävt perspektiv 
på människor, som innebär att eventuella problem läggs på individen eftersom de sägs äga 
egenskaperna. Om människan istället sägs ha olika benägenheter för olika ageranden (Burr, 2003) 
samt antaganden om att människor har tillgång till olika positioner i olika situationer (Nordin- 
Hultman, 2005) utifrån de normer som finns tillgängliga, ger oss ett mer flexibelt sätt att förhålla oss 
till hur människor agerar. Därför har begreppen tyst och tillbakadragen använts istället för introvert 
och extrovert, som ett försök att undvika ett smalt perspektiv. Att säga att någon är tyst eller 
tillbakadragen kan användas för att beskriva någons inneboende personlighetstyp, men i denna 
studie används dessa begrepp för att synliggöra de positioner som erbjuds i förskolan. 
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Metod 
I denna metoddel redovisas studiens metodval, genomförande, analysförfarande samt en 
metoddiskussion. Först motiveras valet av kvalitativ metod och den valda datainsamlingsmetoden 
intervjuer utifrån studiens syfte. Sedan beskrivs urvalet för undersökningen samt de etiska 
överväganden som ligger som grund för denna studie. Efter detta beskrivs hur intervjuerna 
genomfördes. Det finns vissa kvalitetsaspekter som beaktats och de förklaras innan genomgången av 
hur databehandlingen har gått till. Materialet har analyserats och hur det har gjorts förklaras under 
rubriken analysförfarande. Denna del avslutas med en metodiskussion där metodens styrkor och 
svagheter diskuteras.  

Metodval 
Syftet med min studie är att ta studera pedagogers tal om de barn som inte hörs och syns så mycket i 
förskolan, då anser jag att en kvalitativ metod genererar den empiri som bäst svarar på mina frågor. 
Den kvalitativa undersökningen går på djupet och vill nå förståelse för det analyserade (Fejes & 
Thornberg (red), 2009).  

Intervju 
Den kvalitativa intervjun anses av Kvale och Brinkmann (2014) vara ett möte mellan människor där 
kunskap konstrueras i interaktionen. Forskaren bör vara medveten om vilken roll denne har vid 
intervjutillfället, att det inte är någon jämlik situation utan forskaren har en viss maktposition i och 
med att denne har planerat de ämnen och frågor som berörs under intervjun. När intervjuerna är 
slutförda ska det talade språket omvandla till utskrifter, den så kallade transkriberingen. Utifrån det 
transkriberade materialet ska analysen göras och det är viktigt för forskaren att skilja på 
intervjutillfället, som är en situation där människor möts i ett samtal och utskriften som är en text 
skapad för det publika. En kvalitativ intervju kan fånga specifika beskrivningar av informanternas 
upplevelser och dessutom visa på skillnader och likheter mellan de olika berättelserna (Kvale och 
Brinkmann, 2014). Att genomföra intervjuer med god kvalitet kräver främst praktiskt övning, men 
viss typ av kunskap kan också fås genom litteraturen. Seidman (1998) rekommenderar att genomföra 
en pilotstudie för att prova sin intervju innan den riktiga studien genomförs. I en sådan situation kan 
frågorna testas, intervjuaren kan få syn på hur kontakt skapas, vilken typ av relation som ska vara 
mellan intervjuaren och informanten (Seidman, 1998). Dessa aspekter framstår som viktiga för 
studiens kvalitet och därför valdes detta tillvägagångssätt i denna studie och tre pilotintervjuer 
genomfördes. Efter intervjuer och transkribering läses materialet för att dela in i olika teman som 
framkommer vid läsningen (Seidman, 1998). 

Urval 
Eftersom studiens syfte är att ta reda på pedagogers tal om de barn som inte syns och hörs så mycket 
i förskolan, är valet av informanter baserat på ett ändamålsenligt urval (Cohen, Manion & Morrison, 
2011). Kontakt togs med kommunens VFU-samordnare, som är ansvarig för att ordna praktikplatser 
till lärarstudenter, för att få kontakt med förskollärare. Anledningen till att jag gick via VFU-
samordnare var att jag vid tidigare tillfälle blivit hänvisad till detta förfaringssätt. På detta sätt fick jag 
kontakt med en förskollärare på en av kommunens förskolor, som i sin tur hade kontakt med sju 
förskollärare som ville delta. Detta antal informanter ansågs rimligt för studiens tid och omfattning. 
När en av de sju informanterna föll bort på grund av sjukdom vid intervjutillfället, valde jag att även 
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använda de tre intervjuerna från pilotstudien. Detta val gjordes utifrån den bedömningen att det 
skulle ta för lång tid i anspråk att komma i kontakt med nya informanter.  

Av de totalt nio intervjuade pedagoger arbetar sex pedagoger i en kommunal förskola medan de 
resterande tre arbetar på en fri förskola. Informanterna har arbetat mellan 4-34 år inom förskolan. 
Samtliga arbetar i åldersindelade barngrupper, det vill säga grupper med antingen med stora barn 
eller små barn. 

Etiska överväganden 
Det finns vissa etiska aspekter som en forskare bör reflektera över och ta hänsyn till i 
forskningsprocessen. Det handlar exempelvis om hur forskaren behandlar informanterna och det 
insamlade materialet (Vetenskapsrådet, 2011). Jag har informerat samtliga informanter om de 
forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002), som denna studie tagit hänsyn till. I praktiken 
innebär dessa att informanterna informerades om studiens syfte vid intervjutillfället, 
informationskravet. Jag informerade om att det är frivilligt att delta i denna studie och de kan 
närsomhelst avbryta sitt deltagande utan att ge någon motivation, samtyckeskravet. De fick skriva på 
ett medgivande om deras frivilliga medverkan. Deras identitet har kodats i transkriberingen för att 
ingen ska kunna identifiera dem. Resultatet rapporteras på ett sätt så att varken deras identitet eller 
arbetsplats går att röja, konfidentialitetskravet. Den insamlade informationen kommer endast att 
användas av mig i denna studie och inte i något kommersiellt syfte, nyttjandekravet.  

Genomförande 
Studien har genomförts i en medelstor kommun i Sverige. Innan genomförandet av de planerade 
intervjuerna ville jag göra en pilotstudie. Pilotstudien genomfördes med tre kollegor, på en tid och 
plats som passade för dem. I pilotintervjuerna fick jag möjlighet att undersöka hur frågorna 
fungerade i en intervjusituation samt möjlighet att öka studiens kvalitet genom praktisk övning 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Det var lärorikt att genomföra dessa tre pilotintervjuer och sedan lyssna 
igenom dem, dessa erfarenheter gjorde mig till en bättre intervjuare i de senare 
intervjusituationerna. En del av frågorna ändrades efter pilotstudien och ett antal frågor lades till.  

Samtliga intervjuer ägde rum på förskollärarnas arbetsplats, i ett rum där vi var avskilda från 
verksamheten.  Jag informerade om studiens syfte och de forskningsetiska principerna som ligger till 
grund för studien genom att läsa informationsbrevet (bilaga 1). De blev även informerade om att 
studien kommer att publiceras och bli offentlig handling. Samtliga intervjuer spelades in på min 
telefon och detta var informanterna informerade om och samtliga gav samtycke För att säkerställa 
konfidentialitetskravet har informanterna avkodats redan i transkriberingen.  

Då jag lagt till ett antal frågor efter pilotstudien genomfördes tog jag kontakt med dessa informanter 
och de var villiga att komplettera intervjuerna. Två av dem träffade jag på deras arbetsplats, på en tid 
som passade dem. Den tredje önskade att svara per telefon då det inte fanns utrymme under 
arbetsdagen. Jag fick härmed svar på de frågor som jag lagt till efter pilotstudien. Tiden för 
intervjuerna är mellan tjugo och fyrtio minuter. Innan intervjuerna genomfördes hade jag förberett 
mig genom att läsa litteratur om ämnet samt om kvalitativ intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta 
för att vara bra förberedd. Intervjuguiden (se bilaga 2) formades utifrån den kunskap jag tagit del av i 
tidigare forskning samt de teoretiska utgångspunkter som använts i studien. Intervjuguiden användes 
vid samtliga intervjuer, men jag lät samtalets utveckling bestämma i vilken ordning frågorna ställdes. 
På grund av att inget samtal var det andra likt finns det frågor som en del informanter inte har svarat 
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på, samt att en del har svarat mer utförliga svar än andra. Jag var noga med att vara aktiv i lyssnandet 
genom att visa att jag lyssnade och låta informanterna tala färdigt innan jag ställde en ny fråga (Kvale 
& Brinkmann, 2014).  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Intervjuprocessen innebär även att säkerställa studiens reliabilitet och validitet. Validiteten är svaret 
på om studiens metod har svarat på de frågor som är ställda och detta bör ske genom hela 
intervjuprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014; Seidman, 1998). Det har gjorts i denna studie genom 
att genomföra en pilotstudie för att undersöka om de tänkta frågorna gav de svar som studien sökte. 
Det har också inneburit att noggrant välja ut de delarna av empirin som svarar på studiens frågor och 
lämna de som inte är relevanta för studien, för att stärka studiens validitet.  

En studies reliabilitet innebär att dess resultat ska vara detsamma om någon annan forskare ställer 
samma frågor vid ett senare tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2014). Ledande frågor kan påverka 
reliabiliteten negativt. Seidman (1998) menar att reliabiliteten kan mätas genom att ifrågasätta om 
resultatet skulle vara detsamma om intervjuerna görs vid ett annat tillfälle eller med andra 
informanter. På grund av att informanterna arbetar med barn i en grupp och med andra pedagoger, 
är det svårt att säga att informanterna skulle svara på samma sätt vid ett annat tillfälle, eftersom de i 
hög grad utgår från hur den barngruppen ser ut just nu. Detsamma gäller om andra pedagoger, i 
andra barngrupper, skulle svara på samma frågor är det inte säkert att de skulle svara på samma sätt, 
eftersom de befinner sig i helt andra barngrupper. Om förskolan ses som en institution kan förskolan 
i stort vara en konstruktion. Det innebär också att olika förskolor är konstruerade på olika sätt 
beroende på vilka personer som befinner sig där, på vilka sätt de handlar och talar.  

Att uttala sig om en studies generaliserbarhet kan innebära att dra slutsatser av resultatet och säga 
att de gäller för en större grupp, men det kan även innebära att kunskapen som skapas i intervjuerna 
kan användas i andra situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). I intervjusituationerna var språket den 
sociala handling som användes för att skapa den kunskap som redovisas i resultatet. Därmed inte 
sagt att den kunskap som redovisas i denna studie är den enda sanna kunskapen, det är mina 
upplevelser som bearbetats, tolkats och analyserats med hjälp av de verktyg som jag använt. 
Däremot kan denna kunskap anses som användbar i liknande situationer som nämnts i resultat och 
analys (Kvale & Brinkmann, 2014). Det var ett samspel där frågorna som ställdes väckte tankar och 
reflektioner hos informanterna samt att deras svar gav mig tankar och reflektioner. Samtliga 
pedagoger uttryckte sitt intresse för det valda ämnesområdet.  

Databehandling 
Det inspelade materialet transkriberades ordagrant så nära intervjutillfället, som möjligt (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Det transkriberade materialet lästes ett flertal gånger och tematiserades (Fejes 
och Thornberg, 2011) för att kunna svara på studiens syfte och forskningsfrågor. Resultatet är indelat 
i tre teman varav två utformades utifrån pedagogernas tal, gruppen och relationer och det sista 
temat, om flickor och pojkar är utifrån de frågor som handlade om detta. Resultatet har sedan 
analyserats. Hur analysen har gått till redogörs i avsnittet Analysmetod. 

I och med att det är både förskollärare och barnskötare med i studien kommer begreppet pedagog 
användas i resultaten. Att tänka efter innan man talar har ersatts med att reflektera, medveten om 
att reflektera kan innebära en djupare innebörd än att endast tänka efter innan man talar. På grund 
av att intervjuerna transkriberats ordagrant har en del ord och fraser tagits bort, antingen för att de 
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inte tillför något av värde utifrån studiens syfte eller för att de försvårar läsningen. Där ord är 
borttagna  är  märkt  med  /…/. 

Analysförfarande 
Analysen har pendlat mellan tidigare teorier och empirin, Alvesson och Sköldberg (2008) definierar 
begreppet abduktion som en djuplodande metod till skillnad från induktion och deduktion som 
antingen styrs av empiri eller  teori  och  därför  inte  kan  gå  lika  djupt.  ”Analysen  av  empirin  kan  t.ex.  
mycket väl kombineras med, eller föregripas av, studier av tidigare teori i litteraturen; inte som 
mekanisk applicering på enskilda fall, utan som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger 
förståelse.”  (s.  56).  Denna  process  ger  att  empirin  och  den  tidigare  forskningen  kan  berika  varandra.  
Analys sker inte endast när alla intervjuer är genomförda, de sker löpande, vid intervjutillfällena, i 
transkriberingen och sen när det ska tolkas och analyseras i textform.  

I analysen används positionering (Eidevald, 2011) för att förstå och förklara de förväntningar och 
normer som pedagogerna anger för olika aktiviteter och situationer. Liknande begrepp återfinns i 
Bergström och Boréus (2012), som använder sig av begreppet subjektsposition och definierar det 
som de regler som finns för olika sammanhang, subjektsposition används i stället för individ. Det 
finns, i olika situationer flera subjektspositioner att förhålla sig till, såsom flicka/pojke och 
förskolebarn. Dessa subjektspositioner har i sin tur olika positioner att välja på beroende på 
situationen (Bergström & Boréus, 2012), exempelvis lekande, sitta stilla, lyssna och aktiv. Denna 
analys är inte intresserad av att analysera det tysta förskolebarnet utan vilka positioner som 
tillhandahålls samt hur de förhåller sig till varandra. 

Tidigare genomgång av den inneboende personlighet (Hillström, 2001) samt identiteter som något 
socialt konstruerat (Winther Jørgensen & Philips, 2000) ger oss två olika sätt att analysera 
pedagogernas tal om tysta och tillbakadragna barn. Det förra kan sägas ge en orsak-verkan förklaring 
där beteenden förklaras med personlighet och personligheten förutsätter ett visst beteende (Burr, 
2003). Om vi i stället ser på identiteter som något instabilt (Winther Jørgensen & Philips, 2000) kan vi 
se hur olika kontexter möjliggör olika subjektspositioner. Frågan vem eller vad äger problemet, där 
problem innebär vem som har ansvaret att förändras, har använts för att förstå vilken bild 
pedagogerna har av det tysta barnets subjektspositioner, som konstruerade och konstruerande eller 
som fasta positioner som ska anpassa sig efter kontexten.  

Metoddiskussion 
Att intervjua är ett hantverk och för att bli skicklig i detta hantverk behövs mycket träning (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Det ämne och de frågor som intervjuerna innehöll handlar om det förhållningssätt 
som pedagogen har och detta kan vara svårt att tala helt öppet om eftersom det lätt kan bli 
personliga åsikter som lyser igenom. Om det är ett oreflekterat förhållningssätt kan det komma fram 
genom att informanten inte vet vad den ska svara. När det handlar om sådana här frågor kan det 
vara en del informanter som inte har berättat allt. Där kan det vara en skillnad mellan de informanter 
som är med i pilotstudien, som känner till mig sedan innan, och de som inte hade träffat mig innan 
intervjun. Olika svar kan bero på att informanterna inte tidigare har reflekterat över just den frågan 
eller att frågan är otydligt formulerad. Samtliga informanter har deltagit av fri vilja och de uttryckte 
att det valda ämnesområdet var intressant och relevant. 
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I informationen om ämnesområdet som intervjuerna skulle fokusera på nämndes de tysta och de 
introverta. Tysta och tillbakadragna barn är de begrepp som präglade intervjuerna, ingen närmare 
beskrivning av dessa begrepp angavs och intentionen med detta var att inte begränsa begreppet. 
Detta kan dock ha lett till att informanterna har en annan uppfattning om vad kategorin tysta barn än 
denna studie har för avsikt att undersöka. Frågornas utformning påverkar informanternas svar och 
detta syns i vissa frågor där pedagogerna verkar tolka frågorna på lite olika sätt, men här är även 
styrkan i en intervju med öppna frågor (Trost, 2010), att få tag på deras olika tankar och reflektioner 
om ämnet och på det sättet få en bred bild av hur pedagogerna talar om de olika frågorna. Det 
framkommer, i beskrivningen av genomförandet, att informanterna endast informerades om att 
studien behandlar tysta barn i förskolan. Detta var ett medvetet val då jag ville ta del av 
pedagogernas spontana tal. Deras svar hade kanske varit mer bearbetade och reflekterade eller 
tillrättalagda om de fått ta del av intervjuguiden innan intervjuerna. I och med att informanterna 
själva fick välja tid och plats som passade upplevde jag att de var avslappnade och intervjuerna 
kunde fortgå utan avbrott.  

I genomgångar av empirin framkommer vissa situationer där en följdfråga hade kunnat ge än djupare 
svar. Att intervjua informanterna vid fler än ett tillfälle gör att forskaren kan upptäcka sådana 
följdfrågor och kunna ställa de vid nästa intervju och detta kan bidra till en högre kvalitet på studien 
(Seidman, 1998). Detta har inte gjorts i denna studie på grund av tidsaspekten. En annan anledning 
till vissa uteblivna följdfrågor kan bero på att jag, trots genomförd pilotstudie, är relativt oerfaren 
som intervjuare. En tredje möjlighet är att den tid som passerat mellan intervjuerna och 
analysarbetet innebär analyser och reflektioner som ger nya frågor, som inte fanns vid intervjuerna. 
Då jag inte hade bestämt mig för vilken ansats och analysmetod som skulle användas på det 
insamlade materialet kan frågorna vara utformade på ett annat sätt än om jag hade vetat detta. Det 
har varit en process där jag bearbetat den inlästa litteraturen, de olika perspektiven på personlighet 
och identitet och pusselbitarna sakta men säkert fallit på plats.  
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Resultat 
Här nedan redovisas resultatet av de intervjuerna som har genomförts och det har delats in i tre 
teman; Gruppen, Samspel samt Flickor och pojkar.  

Gruppen 
Detta tema är i sin tur uppdelat i tre delar som handlar om gruppens storlek, barnen som förebilder 
och att alla ska synas. 

Stor eller liten grupp 
Barn kan vara på olika sätt i olika grupper. Tysta barn sägs komma fram, ta mer plats och synas mer i 
en liten grupp än i en stor grupp. Det anses vara lättare för barnet att få tid att tänka i mindre 
grupper eller om läraren får sitta själv med barnet. I situationer, såsom vid matbordet eller i hallen, 
kan pedagogerna ta sig tid att lyssna på de barn som inte pratar så mycket. På en fråga om det 
uppmuntras att tänka efter innan man pratar, i förskolan, svarar Anna; 

Nja, tveksamt, litegrann hur barngruppen ser ut kan jag tycka. Är det väldigt rörigt i en 
barngrupp då kan det va att man glömmer det här tysta barnet, eller den här som inte säger 
glöms då bort för att det blir oroligt och det tysta barnet säger absolut ingenting om det är en 
orolig grupp. (Anna) 

Att barn inte vill vara i den stora gruppen ges olika förklaringar såsom att barn är olika, en del vill 
observera, en del trivs inte i stor grupp och andra vill leka mer för sig själv. Den tidvis höga ljudnivån, 
som blir i en stor grupp ses som en möjlig förklaring. På grund av stora barngrupper delar barnen in 
sig i mindre grupper i leken för att lättare kunna säga sin åsikt, men också för att lättare kunna välja 
lek utifrån intresse.  

I intervjuerna talade jag och pedagogerna om det finns tid och utrymme för de barn som vill tänka 
och fundera eller reflektera innan de svarar på en fråga. Det är sex pedagoger som säger att det finns 
utrymme medan de tre andra pedagogerna säger att det är mer tveksamt eller att det inte finns 
utrymme.  

Mm, det gör ju det, ibland, nämen alltså som när man har samlingar och så här och alla ska få 
säga sin sak eller berätta nånting då är det ju så att alla får ta sin tid och ibland kan det ju bli 
att det är länge innan den kommer till skott och en del vågar ju inte heller säga. Men då kan 
man ju säga att: vill du fundera en stund till? Och så går man vidare och sen kan man säga, 
men  du  kom  du  på  nu  vad  du  ville  säga,  /…/  Det  är  inte  att  nu  måste  du  faktiskt, ja, men det är 
ju  olika  vid  olika  situationer  där  också.  /…/  eller  vill  du  inte  säga,  för  en  del  vill  inte  säga,  men  
att  de  ska   få  chansen./…/   Ja!  det  uppmuntras  dagligen,  /…/  Däremot  kan  man   inte   sitta  och  
vänta hur länge som helst exempelvis i en samling, för att någon ska svara. (Josefin) 

Att tänka efter innan man pratar eller svarar anses av alla pedagoger vara bra. Det ger mer 
genomtänkta svar och kan leda till bra beslut. Därför är det viktigt att alla barnen får träna på detta 
exempelvis genom att räcka upp handen och vänta till en vuxen signalerar till barnet att prata. 
Pedagogerna säger att de vill ge barnen möjlighet att tänka innan de svarar, men det är svårt när det 
är stora grupper och då andra barn svarar på frågan eller tappar koncentrationen om det tar för lång 
tid. Det ska gå snabbt.  
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Förebilder 
Det tysta barnet kan vara en tillgång som förebilder i olika situationer.  

Oftast  är  det   tysta  barnet  ganska   lugn,  man  kan  också   få   förmedla   lugnet  hos  de  andra.  /…/  
Och kanske vi ser att vi parar ihop en som är den lugna och en som är mer livligt om man till 
exempel går nånstans eller gör nåt så kanske man som pedagog kanske kan lite styra. Och det 
tror jag är bara positivt att man blandar de här barnen som är lugna, som är tysta och lugna 
med de som är mera på gå och som har en liten annan energi, det tror jag. (Anna) 

De tysta barnen sägs här kunna förmedla ett lugn till de andra barnen. Vid planerade aktiviteter 
såsom en samling när pedagogen har planerat innehåll och syfte med aktiviteten eller utflykt är det 
önskvärt  att  gruppen  är  lugn.  Elsa  menar  däremot  att  ”det  är  inte  att  man  vill  att  de  ska  vara  tysta”  
men att det är positivt att de utstrålar lugn och lyssnar på instruktioner. Det är totalt tre pedagoger 
som nämner att dessa tysta barn får vara förebilder för de barn som har svårt att sitta stilla och 
lyssna.  

Alla ska synas 
Alla barn är olika och en viktig del i förskolan är att alla barn ska synas på olika sätt. Barnen 
uppmuntras när de är i en miljö eller en situation där deras kompetenser kommer fram och där de 
känner sig trygga. De tysta barnen får plats först när utrymme skapas. Matsituationen ses som ett 
tillfälle där det tysta barnet kan få uppmärksamhet och för pedagogen att visa att barnets åsikter och 
funderingar är viktiga. Att alla barn ska synas är något som problematiseras av Elin. 

Om det är ett tyst barn kan man ställa frågor, men det är en utmaning, det är det. Jag funderar 
ibland, vill man alltid bli pratat till, vill man alltid ta utrymme? Jag kan inte kräva det av barnet. 
Ställer jag en fråga och inte får svar kan jag inte tvinga det barnet, det kan bli jobbigt för 
barnet, en avvägning. Man måste känna in barnet, så man inte kränker nån och inte säga att 
nu ska alla prata och därför ska du säga nåt nu. Det blir inte bra. (Elin) 

Pedagogerna talar om att använda sig av barnets intressen för att barnet ska känna sig tryggt och då 
våga få en mer synlig position exempelvis i samlingar. Där kan de också få berätta om något de varit 
med om eller tycker om i en samling. De barn som inte vill berätta själva kan få hjälp av en pedagog. 
Barnen synliggörs även genom att allas namn nämns i sång, ramsa eller dylikt. Att tala inför grupp 
framstår som viktigt. Några pedagoger uttrycker att barn som inte vill tala i stor grupp kan ändra sig 
med tiden och tala inför grupp så småningom, det är något övergående.  

Det finns andra sätt att synliggöra barnet, som inte kräver motprestation, såsom att berömma dem 
för något som de är duktiga på. Dokumentation är ett annat sådant sätt att synliggöra barnen, genom 
visa med bilder eller film vad barnet har gjort. Dokumentationen kan även användas så att barnen 
själva får berätta vad de har gjort och hur de har gjort och om de tänkte något särskilt under tiden. 
Dessa dokumentationer finns tillgängliga för alla barn att ta del av.  

Hedvig berättar att föräldrar har inställningen att de vill att deras barn ska synas, de vill fostra starka 
barn som kan ta för sig. Hon talar om individstarka barn och att de därför arbetar mycket med 
gruppen för att stärka gruppkänslan, barnen ska förstå att det är viktigt med kompisar. 

Samspel 
I det här temat behandlas kommunikation, lek, vila samt situation och miljö. 
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Samspel är ett begrepp som de flesta pedagogerna nämner som en förklaring till den sociala 
kompetensen. Leken med andra anses vara viktig för att träna sig i det sociala samspelet. Så här 
förklarar Eva vad social kompetens är;  

Eh, det är ju att vara tillsammans med andra barn. Att kunna fungera i grupp, att kunna leka i 
grupp. Att kunna läsa av leksignaler och anpassa sig efter andras vilja. Att kunna samspela. 
Men även det här med att vara, ja men att vara snäll mot andra barn att vara, jag vet inte hur 
jag ska förklara det, men alltså att kunna tala med andra, alltså tala, vara i grupp. Att kunna 
prata inför en stor grupp, det är ju också en social kompetens, som till exempel på samlingar 
och såna här grejer. (Eva) 

Monica   förklarar   social   kompetens   som   att   ” vara en bra kompis, ja att passa in i förskolan eller 
samhället   eller   förskolan”.   Sju   av   pedagogerna   talar   om den sociala kompetensen, förmågan att 
samarbeta, som mycket viktiga egenskaper som behövs i skolan och senare i arbetslivet. 

Att vara tillbakadragen ses, av Karin, som motsats till att vara socialt kompetent och därför är det 
inte positivt att vara tillbakadragen.   ”Nä,   det   anses   det   ju   inte.   Det   gör   det   ju   inte.   Eh,  
socialkompetens är ju så viktigt.” (Karin).  Hon  definierar  social  kompetens  som  att  kunna  ”leka  med  
andra” och  ”turtagning”  och  dessa  anses  alltså  vara  i  konflikt  med  att  vara  tillbakadragen.  Andra barn 
kör över de tillbakadragna barnen. Elin talar däremot om de tysta barnen som socialt kompetenta då 
de observerar och lär sig hur andra leker och andra gör. Hon säger också att det är lättare att tro att 
de tillbakadragna barnen är mindre socialt kompetenta än de barn som är framåt. Det är två av de 
tillfrågade pedagogerna som tycker att det är positivt, förutsatt att barnet mår bra. Fyra pedagoger 
tycker att det är negativt, en som tycker att det kan vara både och samt en som säger sig inte veta 
om det anses varken positivt eller negativt. 

Uppmuntras det att vara tillbakadragen i förskolan? Pedagogernas åsikter om detta är splittrade, fyra 
anser att det uppmuntras, tre är tveksamma och två pedagoger nämner inte om det uppmuntras 
eller inte. De som inte anser att det är positivt att vara tillbakadragen menar följaktligen att det inte 
uppmuntras.  ”Nä,  det  gör  det  inte.  Jag  tror  man  gör  ju  hellre  tvärtom  liksom  man  försöker få med de 
här barnen som drar undan eller tysta”   (Karin). Hon berättar att de anordnar olika aktiviteter där 
barnen får träna sig i att ta för sig och de som oftast väljer samma kompis får träna på att leka med 
andra kompisar. Detta kan också tolkas som att de tillbakadragna barnen är passiva och ska få träna 
på att bli mer aktiva. Det finns andra utsagor som stärker detta. 

Att kommunicera 
Kommunikation sker på olika sätt och anges som en viktig del i förskolan. Att kommunicera innebär 
att uttrycka sin åsikt, föra dialog, prata med andra samt tolka andras kroppsspråk. Att ha relation till 
barnet är återkommande i pedagogernas tal. Kommunikation sägs vara en förutsättning för en 
fungerande relation och när pedagogen och barnet inte kan kommunicera på ett sätt som de båda 
förstår upplevs detta som problem. Det är fyra pedagoger som upplever vissa problem med de tysta 
barnen och det är frustrationen som pedagogerna upplever när de inte anser sig kunna hjälpa eller 
tillgodose barnets behov på grund av att barnet inte säger vad det behöver eller tänker.  

Vi säger till exempel om ett barn inte  vill,  alla  ska,  men  vi  säger  att  det  är  en  aktivitet  /…/  ja  
men det verkar ju som att hon ville nog hellre, eller han, vill inte vara med på den här 
aktiviteten, så får den göra nånting annat eller stå på sidan om. Och så sen, så kanske va så att 
egentligen va nu det här barnet jättesuget på att vara med, men den tordes inte och att då kan 
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det ju bli ett nederlag för barnet. Att man tappar lite självkänslan, så det är ju att peppa i 
lagom dos som pedagog. Fingertoppskänsla. (Eva).  

Elin  menar  att  ”det  är  inte  barnet  som  är  problemet  /…/  barnets  tystnad  skapar  ett  problem.”  Karin  
talar om planerade aktiviteter där hon har planerat att de ska arbeta med språk eller samtal om 
gemensamma regler, då är det tysta barnet ett problem. Sju av pedagogerna reflekterade över om 
det går att se om ett barn har valt att vara själv. Det är fem av dessa sju pedagoger säger sig se 
skillnad på när barnen kommunicerar att de valt att vara utanför gruppen eller om det inte är 
självvalt. Josefin talar däremot om att de inte alltid går att avläsa.  

”Nä,   ibland  inte,  det  är  därför  man  som  måste  gå  fram  och  vara   lite   lyhörd  och  fiska   lite  och  
ställa nån liten  fråga.” (Josefin).  

Barn som inte har valt sin situation kan visa detta genom att uppträda oroligt, rastlöst, bli frustrerad, 
ledsen eller gå vidare till något annat. De barn som däremot är i en självvald situation beskrivs som 
harmoniska och att de kan vara djupt koncentrerade i sin lek. Hedvig och Elin, anser att tysta barn är 
en tillgång i leken genom sitt sätt att leka och att de kan få andra nyfikna och intresserade av dess 
lek. De barn som ha svårt att komma in i och få status i leken på grund av att de inte pratar så mycket 
och kanske inte vågar säga sin åsikt, kan få hjälp av en pedagog. Detta kan göras genom att 
pedagogen befinner sig runt barnet i någon pågående lek eller starta en lek med detta barn och 
bjuda in andra barn till den leken. 

Anna menar att de tysta barnen kan ha en inre konflikt där barnet inte vågar säga något fastän hen 
vet svaret. Hon menar också att dessa barn kanske inte känner behov av att vara först, men samtidigt 
se på de barn som är framåt och önska att få som den andra. Detta sägs utifrån egna erfarenheter av 
att vara tillbakadragen.  

Att leka 
Det finns barn som drar sig undan den stora gruppen vid den fria leken och antingen leker själv eller 
med någon annan. Hedvig uttrycker att hon ser detta varje dag, medan Monica jämför med hur det 
har varit tidigare och säger att det inte är lika vanligt nu som det för förut. Hon funderar om det har 
med en ändrad barnsyn att göra. Samtliga pedagoger ger uttryck för att de observerar barnen och 
särskilt de som håller sig utanför den stora gruppen. 

 ”Finns  det  nånting  som  det  här  barnet  skulle  behöva,  alltså  saknar  det  här  barnet  nånting  som  
gör  att  barnet  inte,  ja  men  tar  för  sig  i  leken  helt  enkelt.  För  barn  är  ju,  vill  ju  leka”  (Elin) 

Om och vad pedagogerna säger sig göra utifrån sina observationer är olika. Tre pedagoger erbjuder 
eller lockar med barnet att vara med i lek med de andra barnen och det är tre som frågar barn som 
leker själva om det är självvalt eller inte. Fyra pedagoger säger att de försöker vara i närheten av de 
barn som leker själva, antingen för att få med det barnet till någon lek eller för att locka dit andra 
barn.  Vissa barn sägs observera leken innan de går in i den och att detta kan vara en anledning till att 
en del inte är med i leken till en början. Elin talar om att det kan vara svårt för barnen att få leka själv 
eftersom pedagogerna ofta uppmuntrar till lek med någon annan för att träna på samspel och 
kommunikation. Samtidigt talar hon om respekten för barnets lek och att de vill lära barnen att 
respektera andras lekar. Det är alltså bra att leka själv, bara det inte är under en för lång tid och om 
ett barn väljer att leka själv får det en fråga om att vara med i någon lek. 
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Att vila 
Lokalerna anges, av alla utom en, som den förutsättningen som påverkar i högst grad möjligheten för 
barnen att kunna dra sig undan en stund under dagen. Många barn är på förskolan långa dagar och 
utsätts för ljud, andra barn och vuxna hela dagen. Vad finns det då för möjligheter att få en lugn 
stund? Pedagogerna menar att de har försökt skapa rum i rummen, men dessa vrår är inte i en lugn 
miljö. Barnen använder vissa ställen, som en soffa, ett fönster, torkrummet eller läser en bok och 
signalerar på så sätt för andra att det vill vara ifred. Det går inte för barnen att få vara i ett eget rum 
om man behöver lugn och ro. Det framkommer att de flesta pedagoger har funderat på detta och de 
uttrycker en viss frustration över lokalernas begränsningar.  

Det är en av pedagogerna som däremot anser att det viktigaste är att planera för stunder när barnen 
kan få gå undan eller på annat sätt vila.  

Men om man har bra planerade rutiner om man vet att de här barnen behöver extra hjälp, en 
lugn stund på dagen så måste man planera in det och plocka ut dem eller göra andra 
aktiviteter med de andra barnen så de kan vara kvar inne eller och få den stunden. (Elsa) 

Elsa jämför situationen på avdelningar med små barn och avdelningar med stora barn, där många av 
de små barnen vilar en stund på dagen och därmed blir det mer plats och tid för de barnen som är 
vakna att också få en lugn stund. På avdelningar med stora barn är däremot alla barnen vakna hela 
tiden och där blir planering och delning av gruppen en förutsättning enligt citatet ovan. 

Att agera i olika situationer och miljöer  
Vissa barn är alltid tillbakadragna medan andra är det i olika situationer. En ny miljö kan upplevas 
otrygg för en del barn som reagerar med att vara tillbakadragna. Det finns också de barn som är 
tillbakadragna i mötet med vikarier. Situationer och miljöer där tillbakadragna barn sägs vara mer 
framåt är i situationer där de känner sig trygga, exempelvis situationer som fångar deras intresse 
eller att vara utomhus. 

Jag personligen kan ju tycka att det är en bra egenskap att man inte alltid är så spontan och 
framåt utan att man är lite eftertänksam och känner in innan man går in i någonting, men jag 
tror att många utåt ser det spontana mer positivt och lyfter mer det. Ja, det där är ju en ganska 
fin balansgång faktiskt, det är ju det. Jag kan ju tycka att, ja men de här spontana barnen som 
ger sig hän väldigt fort det är ju roligt, för man får ju med dem på en gång om man ska göra 
någonting. Samtidigt som man känner, men ta dig lite tid, dämpa dig litegrann, känn efter när 
det är rätt för dig. Även i mötet med nya människor så kanske det kan vara bra att ta ett steg 
tillbaka och spana och hur ska jag förhålla mig i det här mötet med den här nya människan, att 
man inte bara liksom suger in allt på en gång. Så det är jättesvårt. Men jag ser det ju som en 
härlig utmaning när det kommer barn som man känner, de här är mer introverta, hur ska jag 
nu göra för att komma åt det här barnet och få det intresserat och vilja va med eller vilja prata 
med mig. Man kan se på det ur olika synvinklar där om det är positivt eller negativt. (Elsa) 

Elsa säger att hennes personliga åsikt är att det är positivt. Hon skiljer på sin personliga åsikt och vad 
hon tror att andra tycker. I vissa fall är det bra att vara spontan, vid planerade aktiviteter, medan det 
är bättre att ta det lugnt vid mötet av nya människor. Det blir en jämförelse av kontraster, de som är 
mycket spontana till de som anses vara svåra att nå och väcka intresse hos och säger att det är både 
positivt och negativt. Hon uttrycker en vilja att förstå och lära känna de barn som inte är så 
pratsamma. Det är fler pedagoger som talar om barn som agerar på olika sätt beroende på miljö och 
situation. Ny personal, ny miljö eller ändrade planer kan göra vissa barn blir mer tillbakadragna eller 
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tysta, men det finns också miljöer och situationer som sägs påverka tysta och tillbakadragna barn att 
ta för sig mer eller prata mer. 

En av de pedagoger som inte anser att det är positivt att vara tillbakadragen menar ändå att alla barn 
uppmuntras, vare sig man är tillbakadragen eller framåt och att de tillbakadragna barnen får i olika 
situationer mer tid.  

Flickor och pojkar 
Förekomst 
Det är fem av pedagogerna som anser att det är fler flickor än pojkar som är tysta och/eller 
tillbakadragna i förskolan. Två av de pedagoger som anser att det är fler flickor tror att det har att 
göra med hur de blir fostrade hemma och i förskola medan en pedagog tror att det har med barnets 
personlighet att göra. Eva talar om pojkarna som fortfarande tar mycket plats medan Elin säger att 
de flickor som är tysta inte är det på grund av att pojkarna tar mycket plats, men ger ingen annan 
förklaring till varför det är fler flickor som är tysta och/eller tillbakadragna. 

Elsas erfarenhet säger att det var fler flickor förr som var tysta, men i den barngrupp hon är i nu 
upplever hon ingen skillnad. Flickorna tar mer plats nu än förr och har blivit mer jämlika. Flickor 
användes tidigare för att lugna ner de pojkar som ansågs livliga, säger Karin, och menar att det är 
sådant som man försöker komma från eftersom det uppfattas ge fel signaler.  

Bemötande 
När vi talar om varför det är fler flickor eller pojkar som är tysta kommer pedagogernas 
förhållningssätt upp som en faktor till varför det kan skilja i antal mellan pojkar och flickor. Det är tre 
pedagoger som anser att förhållningssätt och förväntningar är olika beroende på om det är en tyst 
pojke eller en tyst flicka, medan fem inte anser att det gör någon skillnad i dessa avseenden. En av 
pedagogerna menar att hon inte kan svara på denna fråga. Anledningen till att förhållningssätt och 
förväntningar kan skilja sägs vara att den traditionella föreställningen om flickor och pojkar är så 
starkt rotat i oss. Pojkar förväntas då ta för sig mer och tysta flickor får mer förståelse än tysta pojkar, 
medan högljudda pojkar accepteras i högre grad än högljudda flickor.  

Det där har vi pratat mycket om och vi har försökt tänka på det, men det är svårt, men nä, vi 
bemöter dem nog på samma sätt. Ja, jag måste få tänka en stund nä, jo, nä men vi försöker i 
alla fall. Du tänker att pojkar är mer ruffiga och du tar dem på ett annat sätt, eller hur? 
(Hedvig) 

Här ser vi ett exempel på hur en av pedagogerna har svarat på om förhållningssätt och bemötande 
skiljer sig gentemot tysta flickor och tysta pojkar. De flesta andra har också uttryckt att de försöker 
bemöta på samma sätt, men pedagogerna menar att de traditionella könsrollerna ligger till grund för 
förhållningssättet och detta innebär att synen på pojkar och flickor är olika. Reflektion och diskussion 
i arbetslaget sägs vara viktigt för att få syn på förhållningssättet. 

Sammanfattande analys 
Studiens syfte är att ta reda på hur pedagoger talar om de barnen som inte syns och hörs så mycket i 
förskolan och som tidigare nämnts är språket en viktig del i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 
Detta tal är en del i pedagogernas konstruktion och kan därmed ge en bild av hur pedagoger 
konstruerar verksamheten. Materialet är tolkat för att svara på forskningsfrågorna i denna studie och 
gör därmed inte anspråk att vara den enda sanna tolkningen, det finns andra sätt att tolka detta 
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material. Meningen är inte att redogöra för vad enskilda pedagoger anser om det tysta barnet i 
förskolan utan ett försök att skapa en samlad bild för hur barnen och förskolan konstrueras.  

Här delas det analyserade materialet in under de forskningsfrågorna som studien avser att besvara. I 
analysen av materialet har tre frågor ställts. Hur talar pedagoger om barnen? Denna fråga ger en 
översiktsbild. Frågan om vilka positioner finns och erbjuds försöker svara på vilka möjligheter som 
finns för barnen att vara tysta och tillbakadragna i förskolan. Till sist frågas på vem eller vad läggs 
problemet, för att förstå hur pedagoger konstruerar förskolebarnet. 

Den fjärde och sista frågan om vilka förutsättningar det finns att vara tyst eller tillbakadragen får sitt 
svar i vilka positioner som finns och hur pedagogerna svarar på vem eller vad som är problemet. 

Pedagogers	  tal	  om… 

…	  att	  vara	  tyst	   
Pedagogerna gavs ingen definition av vad som menades med tysta barn i intervjuerna, men utifrån 
olika teman framkommer det hur de talar om de tysta barnen i förskolan. Det är barn som inte lyckas 
förmedla sina tankar och känslor på ett sätt som pedagogerna förstår. Att förmedla känslor kan göras 
genom tal eller kroppsspråk, men det finns barn som inte anses ha tillräckligt tydligt kroppsspråk för 
att de ska kunna avläsas. De tysta barnen beskrivs även som passiva i stora grupper, ett exempel på 
det är de situationer där de får utstråla lugn till barn som riktar sin energi utåt. Vid analys av 
pedagogernas tal framkommer att de utåtriktade barnen anses ha mer energi än de tysta. Denna 
uppfattning är något som Hillström (2001) framhåller som vanligt förekommande, men han menar 
att det som skiljer de utåtriktade och de tysta är hur de riktar sin energi. De som kan uppfattas som 
passiva riktar sin energi inåt medan de aktiva riktar sin energi utåt.  

Den sociala kompetensen definieras av pedagogerna som förmågan att kunna samspela, läsa 
leksignaler, fungera i grupp, passa in i förskolan samt tala inför stor grupp. Vedeler (2012) definierar 
social  kompetens  som  ”förmågan  till  ömsesidighet  i  social  interaktion”  (s.  12).  Det som skiljer dessa 
definitioner är att några av pedagogerna, i denna studie, talar om att tala inför stor grupp som en del 
i den sociala kompetensen. Det talas om situationer när de tysta barnen anses vara en tillgång för 
gruppen, men de negativa sidorna är övervägande.  

Positioner 
Utifrån beskrivningar av samlingssituationer framkommer att pedagogerna vill att barnen ska lyssna 
på instruktioner och information och där finns även förväntningar om att barnen ska ta till sig och 
göra det förväntade. Det kan då tolkas som att samlingssituationen har vissa positioner som är 
tillåtna för barnen; att vara aktiv i samtalet och diskussionen genom att tala. Dessa positioner kan 
kopplas till Emilssons (2008) beskrivning av det demokratiska förskolebarnet, som är aktiv, 
deltagande och tar plats. Det finns även andra tillåtna positioner som framkommer av de intervjuade 
pedagogerna i denna studie; vara stilla, lyssna och följa instruktioner. Även dessa återfinns hos 
Emilsson (2008) och hon kallar det för ett disciplinerat barn som kan anpassa sig, lyssna till 
instruktioner och utföra dem. Pedagogerna beskriver barn som inte tar dessa positioner och barn 
som bara väljer någon position, såsom de disciplinerade eller de demokratiska. Det dessa barn gör 
tolkas i denna studie som att de gör det som Eidevald (2011) och Markström (2005) talar om: 
motstånd mot de tillåtna positionerna. 
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Några pedagoger säger att det är i den stora samlingen som det märks att vissa barn försvinner. 
Detta kan tolkas som att barnen försvinner även vid andra tillfällen dock utan att det då märks, men 
det kan också förstås utifrån att barnen tar en mer passiv position i en stor grupp och en mer aktiv i 
en liten grupp. Den lilla gruppen anses vara att föredra då det är lättare att ta andra positioner än i 
den stora gruppen. Det talas även om olika miljöer där barnen tar olika positioner beroende på om 
de känner sig trygga eller inte. 

Av intervjusvaren att döma delas barnen in i två motstående kategorier; aktiva och passiva. De 
passiva är lugna, reflekterar och lyssnar på instruktioner, medan de aktiva är framåt, lätta att 
entusiasmera, men lyssnar inte alltid. I samlingssituationen kan tolkas att de önskvärda positionerna 
är en blandning av det aktiva och passiva, men i och med att de är två motstående kategorier är det 
svårt att överskrida dessa gränser. Det framkommer både av Hillström (2001) och Kayaoglu (2013) att 
den kommunikation som syns utåt är lättare att se och tolkas. I mötet med andra människor anses 
dock positioner som tillbakadragen vara det önskvärda till en början, för att kunna avgöra vilka andra 
positioner som är lämpliga eller tillgängliga i den situationen.  

Vem eller vad äger problemet?  
När pedagogerna talar om kommunikationssvårigheter kan detta tolkas som att problemet är barnets 
oförmåga att visa känslor och uttrycka tankar. Det sägs även att barnet tappar självkänsla när detta 
händer, men inget sägs om pedagogens ansvar i detta. Det ifrågasätts och reflekteras inte hur dessa 
problem kan lösas. Det sägs inte hur miljön kan förändras, anpassa sig efter barnet. Ansvaret tycks 
ligga på barnet att våga, kunna och vilja säga vad de tycker och känner. Det kan upplevas självklart 
att det är barnet som har ansvar att förmedla sina känslor och tankar, men detta kan dock innebära 
att göra motstånd mot de normer och de positioner som förväntas i en speciell situation, såsom att 
inte vilja vara med i en planerad aktivitet där alla ska vara med. Markström (2005) talar om detta 
motstånd som sker dagligen på olika sätt och ett exempel som ges är att inte svara på tilltal. När 
pedagogerna uttrycker att det inte är barnet som är problem utan deras tystnad kan det tolkas på 
mer än ett sätt. I denna studie finns det följande tolkningar; problemet läggs på något eller någon 
annan än barnet, barnet är ägare av problemet, situationen skapar ett tyst barn eller att barnet har 
en position som innebär att vara tyst. Pedagogerna ger dock inga förslag på hur sammanhanget kan 
möjliggöra för barnet att prata eller på annat sätt uttrycka sina känslor. Och detta kan tolkas som att 
pedagogerna anser sig ha gjort det de kan eller att det är barnet som är ägare av problemet. 

Pedagogernas tal i min studie konstruerar en bild som liknar den Emilsson (2008) uttrycker, nämligen 
att det önskvärda förskolebarnet har förmågan att följa instruktioner, ta plats, vara aktiv och anpassa 
sig.  

…	  att	  vara	  tillbakadragen 
Att vara tillbakadragen och att reflektera tolkas av pedagogerna på liknande sätt. Att reflektera anses 
vara bra för att kunna ta välgrundade beslut och inte bara göra som alla andra gör. I Lpfö 98/10 
(Skolverket, 2011) står det att förmågan att reflektera är något som barnen ska få utveckla i 
förskolan.  

Att välja att leka själv anses både positivt och negativt av de tillfrågade pedagogerna. De framstår 
som att de barn som leker själv får erbjudanden om att vara med i andras lekar eller på annat sätt 
uppmuntras att delta i socialt samspel. De barn som avviker för mycket får stöd som ges i form av att 
pedagogen exempelvis är med i leken, eller är i närheten av detta barn. Barnen får träna på att ta för 
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sig, träna sig att leka med olika barn. Det går att utläsa skillnader på de barn som agerar passivt och 
de barn som agerar aktivt och vad de får för respons av pedagogerna. De passiva sägs observera, 
sitta ensam medan de som är aktiva sägs leka harmoniskt för sig själv och till och med få andra barn 
nyfikna.  

De barn som väljer att inte vara med och inte gör något väsen av sig utan leker i lugn och ro kan 
komma i skuggan av de barn som leker i större grupper eller uttrycker oro och rastlöshet. Detta kan 
jämföras med Kallialas (2014) beskrivning av barnen i den yttre cirkeln som inte får lika mycket 
uppmärksamhet av pedagogerna, som de andra barnen, som kanske kräver pedagogernas 
uppmärksamhet. Om utgångspunkten är att alla barn vill leka, så kategoriseras de barn som av olika 
anledningar inte vill leka, som barn i behov av stöd i leken. De anses som avvikande från den normen. 
Detta kan jämföras med Markström (2005), som menar att de barn som inte vill leka så mycket med 
andra uttrycker en individualitet som inte anses positiv. Det bryter även mot uppfattningen som finns 
om den sociala träningen, som har varit viktig genom förskolans historia enligt Persson (2010). 

Vilka positioner finns eller erbjuds?  
När pedagogerna i denna undersökning beskriver samlingssituationen tolkas det som att det är lätt 
att förvänta sig snabba svar i samlingssituationen, barnen får begränsad tid att tänka och samlingen 
kan då tolkas som till stor del tidsstyrd. Då blir de önskvärda positionerna att vara aktiva trots att 
pedagogerna anger att det är positivt att reflektera. Det visar att även om pedagogerna anser att det 
är bra att vara eftertänksam, är det ändå de barn som inte orkar vänta som till stor del får makten att 
styra över tiden. Denna tolkning kan kopplas till Hackings (2000) interaktiva kategorier, som innebär 
att de som är i dessa kategorier vet vilka förväntningar som finns och agerar efter dem. Barn kan ses 
som en interaktiv kategori och de är därmed medvetna om detta och tar de positioner som 
förväntas. 

I talet om vila finns det fysiska platser som tillskrivs möjligheter för att ta en passiv och eller ensam 
position som accepteras. När pedagogerna däremot talar om leken finns inte dessa positioner 
tillgängliga på samma sätt, barn som väljer positioner utanför gruppen observeras. Detta liknar det 
som Markström (2005) kommit fram till i sin studie. Att leka är kopplat till samspel och framstår som 
en viktig aktivitet i förskolan, Lpfö 98/10 (Skolverket, 2011) anger också leken som ett viktigt verktyg i 
barnens lärande och utveckling. Så även om det kan vara positivt att kunna leka själv så finns det 
ändå vissa förbehåll för detta, beroende på vilken typ av barn det är, vilken ålder barnet är samt om 
det är ett barn som anses sakna något och därför anses behöva stöd och hjälp av pedagoger. Det är 
inget tvång att vara med, men om pedagoger frågar så fort ett barn leker själv kan det ge en bild av 
att det eftersträvansvärda är att vara med i leken.  

Några av pedagogerna i undersökningen uttrycker att det är positivt att vara tillbakadragen samtidigt 
som de barn som agerar mer hängivet upplevs positiva, båda dessa positioner anses positiva, den 
första för att vara lugn och känna in och den andra för att de barnen är lätta att få med. Att vara 
tillbakadragen anses alltså ibland som en positiv position och ibland som en negativ sådan 

Vem eller vad äger problemet?  
Den stora samlingen beskrivs av pedagogerna stressig både för de barn som är snabba på att svara 
och de barn som vill reflektera. De barn som inte reflekterar blir oroliga och de som vill reflektera kan 
inte ges så mycket tid, av hänsyn till de andra. Detta har i vissa fall lett till att pedagogerna ändrat på 
förutsättningarna genom att välja små samlingsgrupper. Den lilla gruppen beskrivs som ett 
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möjliggörande för barnen att få mer tid. I viss mån läggs problemet på situationen, men när 
pedagogerna beskriver samlingar är det barnen som förväntas anpassa sig efter de förutsättningar 
som finns. Barn som har tillbakadragna eller tysta positioner får i vissa situationer veta direkt eller 
indirekt att det är bättre att ha en annan position, även om pedagogerna anger att reflektera är 
något positivt. Det är en förmåga som barnen ska få utveckla i förskolan (Skolverket, 2011). 

Den stora barngruppen och den lilla lokalen anges som faktorer som försvårar för barnen att kunna 
få vara ifred under dagen. Även här läggs alltså problemet på miljön och de yttre förutsättningarna. 
Det är dock en pedagog som anger planeringen som den största förutsättningen för att låta barnen få 
vara i fred. Hon anser att lokalernas möjligheter är begränsade, då blir planeringen en förutsättning. 
Barnen använder olika strategier för att få lugn såsom att läsa bok, sitta i en viss soffa, sitta i ett 
fönster och vara i torkrummet. Skånfors et al. (2009) diskuterar dessa strategier och menar att 
barnen gör sig otillgängliga. Att vilja leka själv kan delvis ses om motstånd mot det ständiga sociala 
samspelet som betonas av de intervjuade pedagogerna. De barn som vill leka själva kanske gör det 
för få välja lek själv utifrån intresse eller som ett tillfälle barnet väljer för att vila från det sociala 
samspelet? En möjlig bild som konstrueras av pedagogerna i denna studie är att det naturliga är att 
vilja leka med andra, de som inte gör det kollas upp av en vuxen. Detta kan jämföras med 
Markströms (2005) studie där hon hävdar att barn som vill vara utanför och observera eller leka själv 
anses avvikande i för stor utsträckning.  

…	  flickor	  och	  pojkar 
Ingen av pedagogerna anser att det är fler pojkar än flickor som är tysta, däremot finns några som 
säger att det inte är någon skillnad nu i antal. De flesta anser dock att det är fler flickor som är tysta 
eller tillbakadragna  

Vilka positioner finns eller erbjuds?  
Denna studies resultat tyder på att flickor och pojkar ges olika positioner och detta förklaras av 
Davies (2003) som menar att denna kategorisering innehar normer som säger vad som förväntas av 
de olika grupperna, flickor och pojkar. Det finns de pedagoger i denna studie som säger sig göra 
skillnad i förväntningarna gentemot pojkar och flickor. Det kan förklaras med hjälp av Eidevald (2012) 
som menar att det är olika positioner som finns tillgängliga för pojkar och flickor, där pojkar förväntas 
vara livliga medan flickor förväntas vara stillsamma. Det framkommer i den här undersökningen att 
det finns pedagoger som anser att det är fler tysta flickor än tysta pojkar i förskolan och detta kan 
jämföras med Coplan et al. (2014) och Coplan et al. (2011) som visar att tysta flickor anses mer 
accepterade än tysta pojkar. Det stämmer även överens med Coplan et al. (2014), som menar att 
flickor som uppvisar asociala beteenden accepteras i högre grad än de pojkar som visar samma 
beteenden.  

Denna undersökning visar, som tidigare nämnts, att pedagoger anser att antalet tysta flickor är fler 
än pojkar i förskolan och det sägs bero på de traditionella könsrollerna, men Hellman (2010) 
ifrågasätter denna typ av uttalande och hävdar att de barn som tar andra positioner än de 
förväntade, exempelvis pojkar som tar positioner som tysta och tillbakadragna riskerar att bli 
osynliga. Det skulle också kunna innebära att det finns fler pojkar som har tysta och tillbakadragna 
positioner, än pedagogerna tror, men de syns inte då de inte tar de förväntade positionerna. 
Pedagoger i denna studie talar om att flickorna dels tar andra positioner nu, men även att 
pedagogerna ger flickorna möjligheter till andra positioner än de traditionella. Flickorna tar alltså för 
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sig mer nu än förr, däremot talar pedagogerna ingenting om att pojkarna har ändrade positioner eller 
att pedagogerna ger pojkarna möjlighet till andra positioner än de livliga och aktiva.  

Vem eller vad äger problemet?  
När pedagogerna talar om tysta flickor och pojkar framstår det som att det är flickorna som har 
förändrats, det är flickorna som har börjat ta för sig. Pojkarna har däremot inte förändrats och de har 
inte heller något uttalat ansvar att ta mindre plats. Detta kan tolkas som att det är flickorna som är 
problemet. Problemet läggs även på pedagogernas förhållningssätt och bemötande i samspel med 
fostran hemifrån. Någon anger även personlighet och det skulle kunna tolkas som att problemet 
läggs hos barnet. 

En förändring sägs ha skett i antalet tysta och tillbakadragna pojkar och flickor och detta kan bero på 
fostran hemifrån och ett förändrat synsätt i förskolan. De flesta anser att de bemöter och förhåller 
sig på samma sätt mot de tysta pojkarna och flickorna. Detta kan jämföras med resultatet i Eidevalds 
(2011) studie, som visar att pedagoger säger sig bemöta pojkar och flickor utifrån individens 
förutsättningar, men det visar sig att deras förväntningar, kanske omedvetet, ändå bottnar i 
traditionella mönster. 
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras det resultat som framkommit i studien.  

Hur talar pedagoger om de tillbakadragna barnen? Att leka själv är svårt för ett förskolebarn, detta 
menar även Markström (2005) och Skånfors et al. (2009). För att kunna leka själv kan barnet bli 
tvunget att bryta mot normen om att förskolebarn ska vara aktiva och sociala. Pedagogerna lockar 
och erbjuder barnet att vara med, inte för att tvinga, men de låter inte heller barnet vara. Därmed 
inte sagt att pedagogerna inte ska se och stötta de barn som är ofrivilligt utanför, men som tidigare 
nämnts finns det barn som vill leka själva. Alla barn kanske inte vill vara sociala hela dagen, alla barn 
passar kanske inte i en stor grupp. Som pedagogerna uppger är lokalerna ett problem i det att de 
anses vara små med för få rum. Detta löser de med att göra rum i rummen, men det finns ändå inte 
utrymme för barnet som vill vara ifred. Barnen har löst detta med att använda olika platser för att 
signalera för de andra att det är självvald ensamhet. De barn som kategoriseras som tysta och 
tillbakadragna gör motstånd mot deras förväntade positioner när de är i olika miljöer och i olika 
grupper. Pedagogerna gör skillnad på att vara utanför den stora gruppen i lek och att vila. Barn som 
väljer rätt plats för att vara ifred eller passiv får det, medan de barn som väljer en annan plats bjuds 
in i leken. 

Markström hävdar att   ”För   att   betecknas   som   ett   riktigt   dagisbarn   eller   förskolebarn,   krävs   vissa  
egenskaper, t.ex. att barnet är öppet och aktivt. Ett tystlåtet och till synes passivt barn kan då bli till 
ett problem.”  (s.  160).  Detta  kan  jämföras  med  Emilssons  (2008)  bild  som  ger  en  trehövdad  bild  av  
ett förskolebarn där de vuxnas förväntningar anger de positioner som är tillgängliga och allt 
motstånd mot dessa kan ses som ett tecken på att barnen utvecklas till kritiskt tänkande medborgare 
eller så kan det ses som att barnen är olydiga, kan inte ta instruktioner, lyssnar inte, med mera. 
Problemet kan läggas på de förutsättningar som ges eller på de brister barnet sägs ha. Vilket väljer 
vi? 

Hur talar pedagoger om de tysta flickorna respektive de tysta pojkarna? Det framkommer skillnader i 
vissa pedagogernas förhållningssätt och bemötande gentemot tysta pojkar och flickor. Likheter kan 
dras till tidigare forskning som redovisats i studien. Några av pedagogerna ger uttryck för det som 
enligt Eidevald (2011) innebär att se på de handlingar genom stereotypa bilder av vad flickor och 
pojkar är. En del av problemet med de traditionella könsrollerna och att de fortfarande finns kvar i 
förskolan kan vara uppdelningen av grupperna flickor och pojkar, som sker dagligen. Davies (2003) 
hävdar att när dessa kategorier uppfattas som motstående blir följden att förväntningar och normer 
skiljer sig. Detta leder till att de förväntade positionerna är olika för pojkar och flickor. Då blir frågan 
hur vi reagerar när barnen gör motstånd mot dessa bilder och provar andra positioner än de vi 
förväntar oss att de ska ta?  

Vilka förutsättningar finns för barn att vara tysta och tillbakadragna i förskolan är en komplex fråga. 
Det är olika faktorer som påverkar, såsom traditioner, normer, miljö och hur pedagoger förhåller sig 
till dessa faktorer. Dahlberg et al. (2002) menar att det finns traditioner som påverkar synen på barn 
och deras utveckling, dessa traditioner kan innebära förgivet tagna uppfattningar som påverkar vårt 
förhållningssätt. Det som gör detta med identitetsskapande i förskolan så komplext är också den 
konflikt som finns mellan det kollektiva och individens behov och förutsättningar. Persson (2010) 
menar att barnen i förskolan lär sig anpassa sig efter kollektivet. Markström (2005) går så långt och 



33 

säger att förskolan är ordnad främst för det kollektiva och att det individuella bara är tillåtet inom 
vissa gränser. Vem är det då som bestämmer dessa gränser och vad som är viktigast, det individuella 
eller det kollektiva. Det är återigen samhällets värderingar och de traditioner som finns i förskolan. 
Det som kommer fram i analysen är att problemen till stor del tycks läggas på barnen och miljön. Det 
är endast i talet om flickor och pojkar, där förhållningssättet framstår som en del i hur barnen 
bemöts, som tolkas som att pedagogerna ser sig själva som ägare av problemet. Är det då så att 
pedagoger inte anser sig vara ägare av något problem? Det är mer troligt att anta att pedagogerna 
har en målsättning, som innebär att förskolan ska anpassas utifrån varje barns förutsättningar 
(Skolverket, 2011), men på grund av stora barngrupper är detta mycket svårt att genomföra. I stora 
barngrupper är det därför rimligt att anta svårigheter i att nå målet och därför får barnen istället 
anpassa sig till förskolans förutsättningar. Ytterligare en aspekt är att pedagoger bör vara närvarande 
och vara delaktig i den öppna dialog mellan barn och vuxen, som Emilsson (2008) lyfter fram som en 
viktig aspekt i det demokratiska arbetet i förskolan. 

Förskollärare och förskolebarn är några av de aktörer som finns i institutionen förskolan (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Dessa aktörer påverkas av den sociala kontroll som institutioner har på dess 
aktörer, men det sägs också att dessa aktörer påverkar institutionen genom att anta olika positioner. 
Det sker alltså en ständig konstruktion av hur förskolan formas och utvecklas eller stannar kvar. 
Pedagogerna i denna studie talar om att det är positivt att tänka efter innan man pratar, reflektera, 
men detta ges inte det utrymme det skulle behövas i exempelvis samlingen där det är många barn 
som sägs ha olika behov och där tiden och de oroliga barnen får en outtalad makt att bestämma hur 
samlingen ska utformas. Samtidigt kanske det är omöjligt att utforma en verksamhet där allas 
förutsättningar tas tillvara och respekteras, men vem är det som bestämmer vems förutsättningar 
som ska få bestämma? Pedagogerna uttrycker konflikter mellan hur det skulle kunna vara och hur 
det ser ut i verkligheten och de förutsättningar som finns. De ger också en bild som inte är svart eller 
vit, det är inte alltid positivt eller lätt att vara tyst eller tillbakadragen, men det är inte heller lätt att 
vara framåt eller otålig.  

Jag finner inte stöd för de resultat som Coplan et al. (2011) och Kayaoglus (2013) studier uttrycker, 
att pedagogerna anser de tysta/introverta som mindre intelligenta än de andra barnen.  

Pedagoger gör olika kategoriseringar av de olika barnen som är på förskolan för att organisera och 
planera, men risken med dessa kategoriseringar är att de bli till fasta fack där barnen placeras. 
Utifrån dessa kategorier förväntas barnen agera och reagera och kan därmed bemötas utifrån 
förutfattade meningar. Barnen ges då lite utrymme att byta roller och dessa kategoriseringar riskerar 
att skapa bilden som både de vuxna har av barnet och som barnet ser på sig själv. Ges barnet ingen 
eller liten möjlighet att utmana denna bild och byta roll kan detta bli ett hinder i utvecklingen av en 
egen personlighet som inte kan definieras av ett enda ord utan en komplex och sammansatt 
personlighet med många dimensioner. Det är svårt att kategorisera utan att därefter bedöma barn 
utifrån dessa kategorier och det är viktigt att komma ihåg att alla de flesta barn någon gång eller i 
vissa situationer beskrivas som tystlåtna, tillbakadragna, osv. Det finns dock barn som oftare väljer 
dessa positioner än andra barn. Däremot kan det inte bevisas vad detta beror på (Burr, 2003). 
Frågorna i denna studie kan beskyllas för att bidra till denna kategorisering av tysta, tillbakadragna, 
flickor och pojkar. Den här studien vill dock inte bidra till kategorisering som innebär att barn tillskrivs 
fasta egenskaper, men för att få ta del av pedagogernas förhållningssätt ansågs det då som en 
nödvändighet att använda dessa kategorier.  
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Avslutande reflektioner 
Att skriva en sådan här uppsats är både svårt och mycket spännande. Svårt för att det är så många 
val som ska göras och tas ställning till. Intressant för att ämnet är valt utifrån ett personligt och 
professionellt intresse. Så här i slutet kan jag se att jag kunde ha tänkt annorlunda i olika moment, 
men det beror troligtvis på att jag har lärt mig mycket under resans gång. Som jag har skrivit tidigare 
började mitt intresse för personlighetstyper i och med att jag läste Cain (2012) och det var i detta jag 
började resan, men under tiden har jag förstått att det inte bara finns ett sätt att se på 
personligheter. Exempelvis vid litteratursökning har resultaten dominerats av olika psykologiska 
tidskrifter och rapporter som redovisar diverse tester och teorier utifrån att barnet är ägare av 
problemet. Det var svårt att hitta den litteratur jag sökte med ord som introvert och extrovert, så jag 
har fått tänka om.  

Hur bemöts barn när de gör motstånd genom att exempelvis gömma sig när alla ska gå på utflykt, de 
som kanske har svårt för eller inte vågar säga vad de känner just då? Hur märker vi när ett barn 
uttrycker ett tyst motstånd, någon som kanske inte vill gå iväg från förskolan den dagen på grund av 
olika anledningar? Förväntar vi oss då att det barnet ska rätta sig i ledet och det här barnet gör det 
för att det förväntas? Hur hanterar vi barnens motstånd? Jag tror att en utmaning är att ifrågasätta 
kategorierna; flickor och pojkar, tillbakadragen och framåt som motstående kategorier och istället se 
på situationerna och de tillgängliga positionerna. Vilka förväntningar har vi pedagoger på barnen och 
hur kan vi ifrågasätta de normer som formar verksamheten? 

Det sägs att vi inte ska diskriminera någon och det finns planer för likabehandlingsarbetet i förskolan, 
men där tas upp aspekter såsom kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning. Jag 
tror att det finns fler aspekter där vi kan kränka och diskriminera de tysta och tillbakadragna barnen 
utan att vi tänker på det. Om detta behöver vi reflektera om och diskutera med varandra, 

Förslag på fortsatt forskning 
Jag tror att det finns behov av vidare forskning om hur förskolan möjliggör för barns positiva 
identitetsskapande. En reflektion som jag har är att pedagogerna endast hänvisar till sin erfarenhet 
och gruppen de arbetar i nu, det är ingen som ger uttryck för att den har läst forskning eller fortbildat 
sig på annat sätt. Pedagogers fortbildning och hur de tar till sig ny forskning, styrs det av personligt 
intresse eller för att utmana och utveckla förskolans arbete? Detta kan vara intressant att studera 
vidare om. Ingen av pedagogerna ifrågasatte de kategorier som användes vid intervjuerna och detta 
med olika kategoriseringar och hur de påverkar barnen och pedagogerna i det samspel som sker i 
förskolan kan vara intressant för förskolans framtid och de krav som globaliseringen ställer på de 
framtida vuxna. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

 
Informationsbrev om syftet med studien 
 
Det har skrivits en del i tidningar, både dagstidningar om de introverta vuxna, men även 
pedagogiskt inriktade tidningar om de tysta barnen. Detta har fångat mitt intresse och jag vill 
nu undersöka hur det är att vara ett tyst barn på förskolan.  
 
Jag kommer att genomföra kvalitativa intervjuer med personal på förskolor. Anledningen till 
att jag har valt just dig är för att jag vill studera de tysta barnen utifrån pedagogernas 
uppfattningar, detta för att lära mig mer om det aktuella ämnet och hur det ser ut i 
förskolan. 
 
Dessa intervjuer kommer att spelas in för att sedan transkriberas och analyseras. Detta 
arbete utgår från forskningsetiska principer, som är; Informationskravet innebär att 
informanterna ska informeras om studiens syfte.  Samtyckeskravet: deltagandet i denna 
studie är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas utan att informanten behöver ange 
förklaring. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna förvaras och 
rapporteras så att ingen utomstående kan identifiera dem. Nyttjandekravet innebär att den 
information som samlas in om enskilda individer endast får användas i 
forskningssyfte.(www.vr.se). Uppsatsen kommer att bli offentlig handling, men resultatet 
kommer att redovisas på ett sätt som gör att det inte går att röja varken din identitet eller 
din arbetsplats.  
 

 
Om du undrar något eller vill lägga till eller ta bort något från intervjun kan du höra av dig till 
mig via mail:                                  eller telefon:    

 
 

Vänliga hälsningar 

 

Namnteckning 

 

 

Johanna Sundström 

 

 



 

Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

Vilka åldrar på barnen har ni? 

Hur ser du på de barn som undviker den stora gruppen vid fri lek? Och leker själv eller med någon 
annan. 

Läroplanen talar om att barnen ska utveckla sin sociala kompetens. Vad anser du är social 
kompetens? 

Kan man se skillnad på de barn som väljer at hålla sig i bakgrunden och de som inte vågar eller kan 
eller de som inte får vara med? 

Skillnad mellan tysta pojkar och tysta flickor  

- i antal, varför? 

- i pedagogernas förhållningssätt, varför tror du att det är så? 

Anses det vara positivt att vara tillbakadragen? 

Uppmuntras det att vara tillbakadragen?  

Det finns de som pratar först och tänker sen och så finns det de som tänker först och pratar sen. 
Finns det utrymme för dem som tänker förs och pratar sen. Finns det situationer när det är en bra 
egenskap? Uppmuntras det? 

Finns det situationer när det tysta barnet upplevs vara ett problem, i så fall vilka?  

Finns det situationer när det tysta barnet upplevs vara en tillgång, i så fall vilka? 

Finns det de som håller sig i bakgrunden alltid eller bara i vissa situationer? 

Hur kan förskolan tillmötesgå de barn som behöver vara ifred vissa stunder för att orka med dagen? 

Finns det något du vill tillägga? 

 

 


