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Har utseendet betydelse även för barn?
Attribution hos förskolebarn

Anna Zetterberg

Olika forskningsdiscipliner har i över 60 år studerat attribution. Dock finns 
ett kunskapsglapp då de flesta studier har gjorts på vuxna människor.
Undersökningen koncentrerades därför till att studera attribution hos 
förskolebarn och söka reda på deras spontana reaktioner på sagofigurer och 
porträtt, samt deras bedömning av olika egenskaper hos dem. Deltagare var 
16 förskolebarn, varav 9 flickor, vilka intervjuades i 45 minuter var. En 
innehållsanalys genomfördes vilken resulterade i olika teman och 
kategorier, därefter genomfördes en separat analys för barnens bedömning 
av tjocka respektive smala personer. Huvudresultatet visade att kategorier 
som var kopplade till utseendet var mer betydande än andra kategorier, samt 
att tendensen att föredra smala personer över tjocka påvisades. Resultaten 
diskuterades utifrån olika synvinklar på hur dessa resultat speglar samhället, 
och utifrån olika teorier om utveckling, samt vad detta kan tänkas ha för 
inverkan på både individen och samhället. 

Keywords: attribution, preschoolers, appearance, prejudice, cognitive and 
moral development

Inledning

I över 60 år har det gjorts forskning kring attribution - att vi tillskriver människor vissa 
egenskaper baserat på hur de ser ut -  hur det yttrar sig och varför vi attribuerar (Brunswik, 
1956; Dion, Berscheid, & Walster, 1972; Gilbert & Malon, 1995; Lorenzo, Biesanz &
Human, 2010; Zebrowitz & Rhodes, 2004). Detta är intressant eftersom det är något som sker 
oavbrutet i alla möten vi gör, oavsett om vi vill eller ej och det är ett sätt för människan att 
kunna hantera de sociala intryck som vi ställs inför varje dag (Dion et al., 1972). Barn börjar i 
tidig ålder att notera vad som finns runt dem, de bildar sig ett perspektiv och sitt eget sätt att 
se på världen. Med detta som bakgrund är det lätt att förstå att barn även påverkas av de olika 
sociala miljöerna de befinner sig i, såsom på dagis och i hemmet (Erikson, 1977). 

Vi lever idag i ett samhälle där information är lättillgängligt; framförallt Internet har haft 
stor inverkan på hur lätt vi kommer åt olika typer av information (Castells, 2006). Exempel på 
sådana Internet-baserade informationstyper kan vara mobilapplikationer, sociala medier och 
nätforum. Som tidigare nämnt påverkas även barn av den sociala omgivningen redan i tidig 
ålder (Erikson, 1977) och man kan då spekulera i hur de påverkas av all information som idag 
finns att tillgå genom TV och film, men också internet. Barn idag lär sig snabbt hur de ska 
hantera en smartphone eller en surfplatta och kommer därmed med lätthet i kontakt med 
Internet i form av Youtube och andra kanaler där det finns oändligt många filmklipp som 
göder bilden av hur en människa ska se ut och bete sig beroende på vem hen är och kommer 
ifrån. Med detta som bakgrund är det därför intressant att se hur barn bildar sig uppfattningar 
kring okända människor via bland annat attribution; vilka intryck de internaliserar och hur det 
färgar deras tillvaro och syn på sin egen livsvärld, samt vad det har för betydelse för deras 
möten med andra människor. Denna studie fokuserade på områden som moraluppfattning, 
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attribution, kategorisering, fördomar och social önskvärdhet och med dem som bakgrund 
undersöktes huruvida barn tenderar att döma, för dem, okända figurer och människoporträtt. 

Barns utveckling kognitivt, socialt och moraliskt i förskoleåldern

När barn är i 3-6-årsåldern kallade Erikson (1993) det för lekstadiet, eller fas tre, där leken, 
initiativ och skuldkänslor står i fokus. Barn använder leken för att skapa en logik i sin vardag, 
för att få harmoni mellan det som sker i kroppen och det som sker socialt. Han menade att 
leken ger uttryck för jagets behov av att kontrollera de olika livsområdena som barnet 
befinner sig i, speciellt de områden där barnet känner sig ha hamnat efter med avseende på 
jagets kroppsliga identitet, men också på barnets roll i den rådande miljön. 

Initiativförmågan i detta stadie främjar barnets själständighet och förmåga att ta sig an 
problem eller uppgifter och kunna lösa dem, nu för aktivitetens skull istället för, som innan,
sin egen. Detta leder också till att barnet utvecklar en föreställning om sig själv och kan därför 
börja uppträda själviskt gentemot t.ex. yngre syskon då barnet vill ha mamma och pappa för 
sig själv. Därmed kan svartsjuka uppstå och ibland rivalitet, vilket kan leda till en kamp om 
att få den mest gynnsamma ställningen hos föräldrarna. Misslyckas man med detta kan 
känslor av skam och skuld dyka upp. Dock kan dessa skuldkänslor även bidra till att barnet lär 
sig att t.ex. ta ansvar för yngre barn, att barnet utvecklar en moralisk ansvarskänsla och får på 
så vis en känsla av att kunna hantera sig själv (Erikson, 1993). 

Piaget (1972) kallade motsvarande stadie i sin teori för det preoperationella stadiet, vilket 
innefattar barn i  2-6-årsåldern. I detta stadie börjar barnet använda sig av symbolik, dels i 
språket men också i drömmar och i leken. Dessa symboliska handlingar gör att barnet får ett 
nytt sätt att varsebli sig omgivningen, dock har användandet ännu inte fullt utvecklats; i leken 
blir tinget vad det symboliserar (t.ex. ett träd som symboliserar ett hus blir ett hus), detta 
utvecklas efter hand när barnet börjar förstå vad begreppet symbol innebär. Under denna 
period har barnet fortfarande svårt att se världen från något annat perspektiv än sitt eget och 
därmed är heller inte empatin och upplevelseperspektivet fullt utvecklade. Först mot slutet av 
detta stadie börjar denna förmåga utvecklas, vilket kan visas genom att leken förändras till 
regellekar (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). 

Darwin (refererad i Hodgson, 2013) menade att moraluppfattningen utvecklades hos 
människan under en lång tids utveckling och uppstod som ett resultat av emotionella impulser 
kombinerat med eftertänksamma överläggningar, Hodgson citerar Darwin; "en moralisk 
varelse är någon som är kapabel att jämföra sina förflutna och framtida handlingar eller motiv, 
och därefter kunna godkänna eller ogilla dem" ["A moral being is one who is capable of 
comparing his past and future actions or motives, and of approving or disapproving of them." 
(Hodgson, 2013, s. 86)]. Dock såg Darwin även moral som ett socialt fenomen som 
innefattade sociala relationer och gemensamma värderingar. 

Piaget (2013) däremot definierade moral som ett system av regler och menade att essensen i 
all moral återfanns  i den respekt som människor visar för dessa regler. Vidare menade han att 
de flesta moraliska regler som ett barn lär sig att respektera kommer från vuxna människor, 
vilket betyder att barnet erhåller reglerna först när de - reglerna - blivit fullt utvecklade. Dock 
är dessa regler oftast inte utvecklade i relation till barnet och dess unika behov, utan de har 
blivit utvecklade genom en ostörd succession av tidigare generationer, de har blivit konstanta 
och människan får formas efter reglerna snarare än tvärt om. 

Hur regler formas och internaliseras. Ser man till reglerna i de enklaste formen av sociala 
lekar kan man istället observera att reglerna har blivit framtagna av barnen själva, men även 
där finns en hierarki; de yngre barnen lär sig av de äldre. Det är med hjälp av dessa lekar som 
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barnen börjar lära sig vad moral är och bildar sig en moraluppfattning. I dessa lekar finns det 
två fenomen som Piaget pekade på: (1) praktisering av reglerna, på vilket sätt som barnen i 
de olika åldrarna tar till sig reglerna, och (2) medvetenheten om reglerna, förnimmelsen som 
barnen i de olika åldrarna skaffar sig om reglerna, antingen som något obligatoriskt och 
heligt, eller som något subjektivt under förutsättning för deras egna val, samt huruvida detta 
sker heteronomt eller autonomt (Piaget, 2013). 

Det första fenomenet, praktisering av reglerna, delade Piaget upp i fyra stadier:
(1) Motorisk och individuell karaktär, där individen handlar utifrån sina egna begär och 

motoriska vanor, i detta stadie talar man fortfarande endast om motoriska regler, 
istället för kollektivistiska.

(2) Egocentrisk, detta stadie utvecklas när barnet är 2-5 år gammalt och börjar hämta 
intryck utanför de kodifierade reglerna, detta innebär dock att även om barnet väljer 
att leka med andra barn så är hen fortfarande i "sin egen värld" och försöker inte hitta 
på olika sätt för att vinna. Alla leker för egen del utan att ta hänsyn till rådande 
kodifierade regler.

(3) Begynnande samarbete, vilket uppträder någon gång mellan 7-8-årsåldern och 
innebär att barnen nu börjar försöka vinna och börjar därmed även att befatta sig med
frågan om ömsesidig kontroll och enas kring reglerna. Men trots att barnen kan vara 
överens om reglerna i en lek är de övergripande reglerna fortfarande vaga.

(4) Kodifiering av regler, som uppkommer omkring 10-12-årsåldern, innebär att vid 
denna tidpunkt har barnet lärt sig detaljerna i proceduren kring leken, men också att
den faktiska koden av regler som skall iakttas är vida känd för hela samhället (Piaget, 
2013).

Även det andra fenomenet, medvetenheten om reglerna, delade Piaget upp i tre olika stadier: 
(1) Stadie 1, reglerna är ännu inte av en påtvingande karaktär, antingen för att de är rent

motoriska, eller för att de tas emot omedvetet, i egenskap av intressanta exempel och 
inte som obligatoriska faktum.

(2) Stadie 2, vilket börjar i den egocentriska fasen och slutar i mitten av stadiet om
samarbete (omkring 9-10 år), i detta stadie ses regler som något heligt och 
oåtkomligt, reglerna hämtas från de vuxna och varar för evigt; varje föreslagen
förändring förefaller barnet som en överträdelse.

(3) Stadie 3, som tar sin början där stadie två slutar och fortlöper genom hela stadiet om 
kodifiering av regler, nu ser man på regler som oskrivna lagar baserade på 
gemensamma överenskommelser, vilka man måste respektera för att betraktas som 
lojal (Piaget, 2013). 

När Kohlberg (1984) talade om moral och moralutveckling, talade han även om kognitiv 
utveckling. Med detta förhållningssätt ämnade han koppla samman kognitiv utveckling med 
moralutveckling och social utveckling och menade att alla dessa växelverkade med varandra. 
Moral, inom ett kognitionsperspektiv, menade han handlade till största delen om det 
moraliska omdömet och känslan för vad som är rätt respektive fel. Även han talade om olika 
nivåer och tillhörande stadier som moralutvecklingen följer, dock tas enbart de stadier som är 
relevanta för den föreliggande studien upp. Kohlberg (1984) föreslår att man ska se nivåerna 
som olika typer av relationer mellan självet och samhällets regler och förväntningar. Den 
första nivån (under nio år), prekonventionell, innebär att man inte förstår och därmed heller 
inte upprätthåller de vedertagna eller sociala reglerna och förväntningarna som finns. Barnet 
har inte utvecklat förmågan att tänka utanför sig självt eller lärt sig att internalisera regler och 
sociala förväntningar och ser dem därför som något externt.
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Varje nivå är uppdelad i två stadier där det andra stadiet är en mer avancerad och 
organiserad form av det genomgående förhållningssättet på den aktuella nivån. Den första 
nivåns två stadier är: 

(1) Egocentriskt perspektiv, barnet har svårt att förstå att andra människor förstår världen 
ur ett annat perspektiv. Barnet handlar utifrån undvikande av bestraffning och styrs av 
auktoriteter, moralen tenderas således att förväxlas med fysisk storlek eller med makt. 

(2) Konkret individualistiskt perspektiv, känslan för vad som är rätt utvecklas i detta stadie, 
barnet blir mer perspektivtagande och får därmed en ökad medvetenhet om att andra 
människor har egna agendor och sätt att se på världen. Dock sker detta fortfarande 
inom ramarna för ett egocentriskt perspektiv. Man följer regler endast när det är av 
omedelbart intresse och ser rättvisa som synonymt med jämlikhet, eller som en 
överenskommelse. Handlandet styrs av egenintresset samtidigt som man måste inse att 
andra människor gör samma sak (Kohlberg, 1984). 

Piagets moralutvecklingsteori och Kohlbergs första nivå kan tänkas ha betydelse för hur 
barnen i den föreliggande studien uppfattade figurerna och därmed även hur de svarade i 
undersökningen. 

Attribution

Det första vi uppmärksammar i en social interaktion är den andres utseende och sexuella 
identitet. Detta tros vara den största anledningen till att människor använder kunskapen om 
den andres utseende för att skapa sig en uppfattning om personens karaktär och personlighet. 
Attribution innebär att man tillskriver människor vissa egenskaper, personlighetsdrag etc. 
baserat på hur man tycker att den personen ser ut. Exempelvis att en person som uppfattades 
som attraktiv tenderades att tillskrivas positiva egenskaper, medan en person som uppfattades 
som icke-attraktiv tenderades att tillskrivas negativa egenskaper (Dion et al., 1972).

Zebrowitz och Rhodes (2004) genomförde ett experiment där deltagare som aldrig tidigare 
hade träffats fick titta på porträtt av okända personer. Deltagarna fick i uppgift att utifrån 
porträtten skatta hur pass hälsosamma och intelligenta personerna på fotografierna såg ut att 
vara (personerna på fotografierna hade tidigare genomgått en hälsokontroll, samt ett IQ-test). 
Resultaten avslöjade att de som såg mycket attraktiva och hälsosamma ut blev skattade som 
intelligenta och hälsosamma, trots att undersökningarna visade att de inte var hälsosamma 
eller intelligenta. De som såg måttligt attraktiva och hälsosamma ut, blev skattade som 
hälsosamma och intelligenta, vilket undersökningarna också visade att de var. De som såg 
icke-attraktiva och ohälsosamma ut blev skattade som icke-intelligenta och ohälsosamma, 
vilket även det överensstämde med undersökningarna. Man fann således att deltagarna dömde 
till de mycket attraktivas fördel med avseende på intelligens och hälsotillstånd. Detta kan 
kopplas samman med den linsmodell som Brunswik (1956) använde sig av, vilken förklarade 
hur andra uppfattar oss som person, och vad vi själva sänder för signaler, vilka ibland kan 
vilseleda betraktaren.

Attraktionens betydelse. Lorenzo et al. (2010) använde sig av en round-robin design 
(tidigare okända människor träffar varandra för första gången) där deltagarna träffades i tre 
minuter och fann att resultaten överrensstämde med "vad som är vackert är bra"-stereotypen, 
vilket innebar att de som ansågs vara mer fysiskt attraktiva blev sedda med större normativ 
exakthet, det vill säga att de blev sedda i enlighet med den eftersträvansvärda normativa 
profilen. Man fann också att de som skattades som mer fysiskt attraktiva uppmärksammades 
mer exakt i enlighet med sina egna (självrapporterade) personlighetsegenskaper (om en 
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person uppfattade sig själv som positiv så var chansen stor att andra också skulle göra det, om 
de fann att personen var fysiskt attraktiv). Resultaten visade också på att deltagarna 
tenderades att döma andra efter deras utseende, men om personen uppfattades vara attraktiv 
var man mer benägen att lära känna personen och därmed få en mer korrekt uppfattning av 
denne. Det finns även andra studier (Dion et al., 1972) som visade att attraktiva människor 
också förväntades leva bättre liv än icke-attraktiva.1

Ytterligare studier som påvisar attraktionens betydelse är till exempel en studie av Johnson 
och Pittenger (1984), vilka fann att äldre attraktiva människor antogs ha fler socialt önskvärda 
personlighetsdrag än mindre attraktiva människor, man fann också att ju attraktivare en 
person uppfattades vara desto mer uppfattades hen ha en positiv personlighet. Man fann även
stöd för att attraktiva människor antogs ha bättre livserfarenheter än icke-attraktiva 
människor. Även hypotesen att deltagarna skulle värdera de mer attraktiva människorna som 
mer sannolika att uppnå högre yrkesställning än de mindre attraktiva fick stöd. 

En sista studie, som innefattade barn i åldrarna 6-12 år, visade bland annat en preferens för
attraktiva framför icke attraktiva jämnåriga och deltagarna betygsatte dem mer positivt med 
avseende på bland annat vem man helst ville vara kompis med, vem som var minst trolig att 
hamna i svårigheter och vem som var snällast (Bazzini, Curtin, Joslin & Regan, 2010). Detta 
kan kopplas till den attributionsteori som nämndes i början av detta avsnitt. 

Det fundamentala attributionsfelet. Människor ser orsakerna till ett beteende i 
situationsfaktorer eller individfaktorer och tenderar därför att uppmärksamma mer varför
andra gör som de gör än vad de faktiskt gör. Om man ser en person utföra en handling är man 
snabb på att hitta en förklaring till den handlingen, men den förklaringen stämmer inte alltid, 
och i sådana fall kan man ha begått vad som kallas för det fundamentala attributionsfelet. 
Med detta menas att människor inte ser handlingen till sin kontext utan att de enbart ser 
individen i handlingen och drar slutsatser utifrån det, vilket ofta blir felaktiga slutsatser. Detta 
är en av många attributionsteorier (Gilbert & Malon, 1995) och exempel på en sådan situation 
kan vara i mataffären där föräldrarna ignorerar sitt gråtande och skrikande barn. Andra 
människor vet inte varför föräldrarna agerar som de gör men kanske dömer dem som dåliga 
föräldrar ändå. Då har man tagit handlingen från kontexten och skapat sig en egen förklaring, 
som i detta fall; "de är dåliga föräldrar".

Perlini, Bertolissi och Lind (1999) undersökte hur människor värderar andra människors 
attraktivitet och personlighetsdrag, samt om deras egen ålder spelade någon roll i hur de 
bedömde andra människor. Resultaten visade att försökspersonernas egna kön och ålder hade 
en interaktionseffekt med målpersonens (personen de värderade) ålder och attraktivitet. Både 
yngre och äldre försökspersoner visade tendenser till attractiveness bias2 och tenderade att se 
de icke-attraktiva målpersonerna som mindre socialt önskvärda. De unga försökspersonerna 
värderade de attraktiva målpersonerna lika med avseende på social önskvärdhet, oavsett hur 
gamla målpersonerna var. Äldre män däremot värderade äldre attraktiva målpersoner som 
mindre socialt önskvärda än yngre attraktiva målpersoner. Även detta kan kopplas samman 
med den attributionsteori som inledde detta avsnitt.   

                                               
1 A, Zetterberg, (2013) Utseendets påverkan på allmänna värderingar kring moraliska dilemman (B-uppsats, 
Mälardalens Högskola)
2 Attractiveness bias = foton på attraktiva kvinnor, oavsett ålder, blir högre värderade i social önskvärdhet än 
motsvarande icke-attraktiva kvinnor
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Kategoriseringar/stereotyper

Med attributionsteorier kommer även kategorisering, vilket bland annat innebär att man 
använder andra människors kön och etnicitet för att kunna bilda sig en uppfattning om dem, 
men också för att kunna organisera den informationen som inhämtas. Just detta fann Taylor, 
Fiske, Etcoff och Ruderman (1978) stöd för i sin studie om stereotyper och personminne. 
Deras hypotes var att människor använder fysiska och sociala diskriminationsattribut som
etnicitet och kön som ett sätt att kategorisera människor och organisera information om dem. 
En annan hypotes de hade var att efter en kategoriseringsprocess kommer beteendet hos
medlemmarna i en undergrupp att tolkas i stereotypa termer. Även detta fann de stöd för; de 
manliga stimuli-personerna (personerna som deltagarna skulle bedöma) sågs som mer 
självsäkra, mindre känsliga, mer inflytelserika, mer analytiska, mindre förtroliga, och något 
mer förtjänta av respekt än kvinnorna, trots att beteendet i fråga var lika i de båda fallen och 
endast könsbeteckningen varierade. Ytterligare stöd för denna hypotes hittades i resultaten om
roller; att när deltagarna tillskrev vissa roller för männen i en grupp, så hade dessa roller ofta
manliga könsbundna innehåll, medan samma beteende hos en kvinna tolkades i kvinnliga 
könsbundna termer.

Objektifiering. En form av kategorisering av människor är att man objektifierar dem. Med 
objektifiering menas tendensen att tänka på och behandla en individ mer som ett föremål eller
en vara, snarare än en person. I den sexuella sfären sker objektifiering när människor, 
vanligtvis kvinnor, reduceras till eller behandlas som ett organ, en kroppsdel eller sexuella 
funktioner, oberoende av hennes personlighet och erfarenheter (Bartky, 1990).

Ett annat begrepp som följer med detta är själv-objektifiering, vilket innebär att man 
internaliserar kulturens praxis av objektifieringen och den vanemässiga övervakningen som 
sker av andras kroppar (Fredrickson & Roberts, 1997). Vandenbosch och Eggermont (2012) 
undersökte förhållandet mellan exponeringen av sexuellt objektifierande musik-TV, TV-
program som sänds på bästa sändningstid, modetidningar, sociala nätverk och 
internationaliseringen av skönhetsideal, själv-objektifiering och kroppsövervakning hos 
tonårstjejer. Man fann ett direkt samband mellan sexuellt objektifierande media och 
internationalisering av skönhetsideal och ett indirekt samband mellan sexuellt objektifierande 
media och själv-objektifiering, samt kroppsövervakning genom internationalisering av 
skönhetsideal. Det direkta sambandet mellan sexuellt objektifierande media och 
internationalisering av skönhetsideal, själv-objektifiering och kroppsövervakning skiljde sig 
över de olika typerna av sexuellt objektifierande media. 

Genus. Just den sexuella objektifieringen går att hitta i många sammanhang, ett exempel är 
bröstcancerkampanjer som gjorts, kampanjer som den internetbaserade tidningen Everyday 
Feminism kritiserar hårt i sin artikel "4 Ways Breast Cancer Awareness Campaigns Can Be 
Oppressive" (Ferguson, 2014). Dessa kampanjer sexualiserar kvinnor och deras bröst för att 
människor ska donera pengar och artikelns författare menar att detta skadar mer än det hjälper 
då dessa kampanjer upprätthåller synen på kvinnan och hennes kropp som ett objekt som 
finns till för det manliga könets välbehag. Exempel på en sådan kampanj är "help save second 
base", vilken författaren anser reducerar bröstcancer till något som förstör för mannen och 
förminskar kvinnan - patienten - till ett bröst som måste räddas, istället för att fokusera på den 
människa vars liv står på spel. 

Barn, ungdomar och vuxna som uppvisar framträdande könsöverskridande egenskaper löper
en förhöjd risk att drabbas av avstötning, trakasserier, diskriminering och övergrepp. Redan i 
förskoleåldern riskerar barn som beter sig på köns-atypiska sätt att mötas av motvilja, bli 
retade, och till och med utsättas av fysiskt våld från (vissa av) sina kamrater. Dessa negativa
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bedömningar och den hårda behandlingen av köns-atypiska kamrater fortsätter över
mellanbarndomen och in i tonåren; pojkar är mer benägna än flickor både till att behandla sina
köns-atypiska kamrater illa och att bli trakasserade för att ha köns-atypiska kvaliteter. 
Dessutom löper ungdomar med könsöverskridande beteende förhöjd risk för ytterligare
negativa utfall, inklusive depression, missbruk, skolk, social isolering, hopplöshet och våld
(Pauletti, Cooper & Perry, 2014). Just denna typ av attityder och synsätt kan antas reduceras
med hjälp av ett genusperspektiv. Nationalencyklopedin (2014) beskriver genus som, citat: 

"...ett annat ord för människors sociala kön. Det sociala könet handlar om vad som 
anses vara typiskt manligt och kvinnligt, [...] hur kvinnor och män förväntas vara 
eller bete sig. Till exempel förväntas många pojkar vara högljudda och busiga och 
många flickor förväntas vara söta och ordentliga. Man brukar säga att genus 
konstrueras, alltså skapas. [...] Synen på vad som är manligt och kvinnligt har växlat 
genom historien. Uppfattningarna ser också olika ut i olika delar av världen." 
(Nationalencyklopedin, 2014)

Fördomar

Att ha fördomar innebär att man har förutfattade meningar och dömer andra med bakgrund av 
tidigare erfarenheter, att man har en känsla eller attityd (negativ eller positiv) mot något eller
någon på förhand innan man själv har upplevt tinget eller personen i fråga. Man menar även 
att fördomar består av två fundamentala komponenter; en gynnsam eller missgynnsam attityd
vilken ska vara relaterad till övergeneraliserade (och felaktiga) övertygelser (Allport, 1979).

Det finns två sätt att dela in fördomar på; explicita och implicita. Explicita innebär att 
fördomarna man har är uttalade, man är medveten om dem, medan implicita innebär att 
fördomarna ligger mer latenta, de finns där utan att man tänker på dem eller ens är medveten 
om att de finns. I vissa fall kan man benämna motsatsparet explicit - implicit som t.ex. 
medveten - omedveten eller kontrollerad - automatisk (Greenwald & Banaji, 1995).

Femstegsmodell om fördomar. Fördomar kan ta sig många uttryck och för att kunna 
diskutera dem har en femstegsmodell för utåtagerande (att jämföra med explicita) fördomar 
tagits fram, vilken består av: (1) Atilocution, vilken är den mildaste formen och tar sig uttryck 
i fördomsfyllda samtal mellan likasinnade och ibland mellan två främlingar. (2) Undvikande, 
vilket innebär, precis som det låter, att man underviker att hamna i sociala situationer med 
den/dem man har fördomar om, även om man gör det besvärligt för sig själv. (3) 
Diskriminering, att man aktivt utesluter den/dem man har fördomar om. (4) Fysisk attack, att 
man (under spända och emotionellt påtryckande lägen) attackerar den man har fördomar om. 
(5) Utrotning, som innebär att man går så långt som att planera en förintelse av dem som 
tillhör gruppen man har fördomar om, exempel på sådana handlingar är lynchning, massaker 
och Hitlers folkmord (Allport, 1979). 

Krendl, Magoon, Hull och Heatherton (2011) studerade huruvida grupper som skiljer sig i 
social status använder olika referenser för att bilda sig ett första intryck av potentiella 
gruppmedlemmar. Föremål för deras studie var kvinnliga studentföreningar och vilka 
strategier de använde för att värva nya medlemmar. Man kom fram till att föreningarna med 
hög social status var mer benägna att välja medlemmar som uppfattades som attraktiva, 
medan föreningarna med låg social status valde mindre attraktiva medlemmar. Det visade sig 
även att föreningarna med låg status tenderade att värva medlemmar som de visste att 
föreningarna med hög status inte ville värva.
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Hur vill vi framställa oss själva?

Människor vill visa sig från sin bästa sida och ibland ändrar vi på oss för att passa in, exempel 
på detta är Goffmans (2007) dramaturgiska perspektiv och hans forskning kring socialt 
samspel. Han använde metaforer från teatern för att beskriva vikten av mänskliga och sociala
insatser och interaktioner; människor i vardagen blir till skådespelare på en scen, där de spelar 
olika roller, och publiken består av andra individer som observerar rollspelet och reagerar på
föreställningarna. 

I en social interaktion, precis som i en teaterföreställning, menade Goffman (2007) att det 
finns en främre region där aktörerna är på scenen framför en publik, men det finns också en
bakre region, där individerna kan vara sig själva och bli av med sin roll eller identitet som de 
spelar när de visar upp sig inför andra. Framträdandet beskriver den sociala statusen för 
publiken, det berättar också om individens tillfälliga sociala tillstånd och roll, till exempel om 
personen har ett arbete (genom att bära en uniform). Klädseln och rekvisitan tjänar alltså till 
att framföra vilket kön eller yrke, vilken status eller ålder personen har och vilka personliga 
åtaganden som personen har förpliktat sig med. Detta kan antas spela roll även för mindre 
barn i deras sociala samspel.

Self-serving bias och Group serving bias. Self-serving attribution, eller self-serving bias, 
innebär att människor har en tendens att ta åt sig äran för sina framgångar (genom inre 
attribution) samt att man klandrar andra eller situationen i fråga när det går dåligt (genom 
yttre attribution). Man har även sett att denna attribution finns hos grupper, vilket kallas group 
serving bias, och man har då tittat på exempelvis olika lagsporter för att se hur lagen tenderar 
att tillskriva vinster och förluster till inre (t.ex. lagmedlemmar) eller yttre (t.ex. dålig plan 
eller att man bara hade otur) faktorer. Denna strategi kan nästan liknas vid en försvarsstrategi 
och används främst när vi misslyckas med något och känner att vi inte kan göra något för att 
förbättra oss på det området, den yttre attributionen skyddar vår självkänsla. Men om vi 
känner att vi kan förbättra oss på området är det mer sannolikt att vi attribuerar misslyckandet 
till oss själva (Aronson, Wilson & Akert, 2010). 

Man skulle kunna dra paralleller mellan dessa attributionsfel och internal-external locus of 
control (Aronson et. al., 2010), vilket kan översättas som "tron på den egna förmågan" och 
innebär att man antingen sätter tilltro till sig själv, att man tror att man kan vara med och 
påverka, eller sätter tilltron till sin omgivning och att man själv inte kan vara med och 
påverka. Även detta kan antas ha en inverkan på små barn i deras vardagliga verksamheter.

Impression Management. Social önskvärdhet kan definieras som ”tendensen att godkänna 
objekt som svar på det sociala eller normativa trycket, istället för att ge verklighetstrogna 
beskrivningar av sig själv” ["the tendency to endorse items in response to social or normative 
pressures instead of providing veridical self-reports" (Ellingson, Smith & Sackett, 2001, s. 
122)]. Detta begrepp kan delas upp i två andra: (1) impression management, IM; vilket är ett 
avsiktligt försök att vilseleda, med det menas att man ger information om sig själv som är 
osann, där syftet är att förvärva önskvärda resultat eller att imponera, och (2) self-deceptive 
enhancement, SDE; en genuin tro på alltför fördelaktiga självvärderingar där man inte är 
överrens med andras utvärderingar av sig själv (Paulhus, 1984, 1998). Behovet av att tillhöra 
en grupp och att bli bekräftad formar både våra emotioner, men också vår kognition. Att bilda 
sociala band medför generellt positiva känslor, medan verkliga, inbillade eller potentiella hot 
mot dessa sociala band frambringar en mängd obehagliga känslotillstånd. Kort sagt; 
förändringar i behovet av gemenskap är en stark och genomträngande orsak till våra 
känsloupplevelser på ett sätt som stöder hypotesen om ett behov av att höra till. Människor 
tillbringar en oproportionerligt stor del av den kognitiva bearbetningen till att analysera 
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faktiska eller möjliga partners, både relationsmässiga och interaktionsmässiga (Baumeister & 
Leary, 1995). 3 Annan tidigare forskning inom detta område visar att det inte är ovanligt att 
man förvärvar en dålig självbild om man avviker från olika ideal, det är heller inte ovanligt att 
man utvecklar en större strävan efter att passa in genom t.ex. upprepade försök till 
förändringar hos sig själv för att känna sig accepterad (Anton, Perri & Riley, 2000). Detta 
behov av att höra till borde rimligtvis även visas hos förskolebarn. 

Andra studier som gjorts med avseende på grupper fann att gruppmedlemmar i grupper med 
hög status identifierar sig starkare med sin grupp, till skillnad från gruppmedlemmar i grupper 
med låg status. Man fann även att medlemmarna i grupperna med hög status var mer 
tillfredsställda med sin grupps prestation, vilket stödjer idén att grupper med hög status kan, 
på ett tillfredsställande sätt, tillföra mer till den sociala identiteten hos gruppmedlemmarna 
(Ellemers, van Knippenberg, de Vries & Wilke, 1988).  

Syfte och frågeställningar

Ovan har olika processer och kognitiva funktioner beskrivits, där forskningen har bedrivits 
främst på vuxna människor och därför är det svårt att hitta resultat som innefattar 
förskolebarn. Med bakgrund mot detta är det därför lämpligt och relevant att även undersöka 
dessa fenomen hos förskolebarn. Denna studie är dock icke åldersadekvat i bemärkelse att 
deltagarnas uppfattningsförmåga utifrån sin ålder ej har testats. Denna studie syftade enbart 
till att undersöka hur förskolebarn i åldern 4-5 år tenderar att reagera på och tänka om 
barnboksfigurer och okända människors porträtt sett ur ett attributionsperspektiv:

1. Vad läser barnen in i figurerna genom att enbart se dess bilder och porträtt?
2. Refererar barn till barnprogram och filmer? 
3. Vilka attribut är viktiga för barn?
4. Favoriserar barn smala människor före tjocka?

Metod

Deltagare

Deltagarna bestod av 16 förskolebarn, alla födda i Sverige, från två olika förskolor i 
Mellansverige. Den ena förskolan låg ute på landet i ett villaområde och den andra centralt 
inne i en stad.  Den ena förskolan var privatägd och den andra kommunal, båda jobbade med 
specifika pedagogiska idéer inspirerade av grundtanken att varje enskilt barn står i fokus för 
sitt eget lärande och att all inlärning sker individuellt baserat på barnets specifika behov. 
Deltagarna var i åldrarna 4-5 år (fem st. 4-åringar och elva st. 5-åringar), varav 9 st. flickor 
och 7 st. pojkar. Flickornas genomsnittsålder var 4,5 år och pojkarnas genomsnittsålder var 
4,9 år. Deltagarna valdes ut med ett ändamålsenligt urval (Hartman, 2001).

Förskola nummer ett valdes p.g.a. en personlig kontakt mellan en anställd och författaren, 
därefter etablerades en kontakt med verksamhetschefen så att denne kunde ge sitt 
godkännande. Sedermera  delades, via de anställda, ett missivbrev ut till åtta målsmän, varav 
sju gav sitt godkännande. Dock blev en av dessa bortvald då barnet föll utanför ålderskriteriet.

Förskola nummer två valdes efter en rekommendation från en bekant, verksamhetschefen 
kontaktades och gav sitt godkännande och efter det etablerades en kontakt med de anställda 

                                               
3 A, Zetterberg, (2013) Utseendets påverkan på allmänna värderingar kring moraliska dilemman (B-uppsats, 
Mälardalens Högskola)
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på berörd avdelning på förskolan. Även där delades ett missivbrev ut till målsmännen, 19 
stycken, varav 10 svarade i tid och gav sitt godkännande. 

Material 

I början av denna studie fanns en tanke om att göra ett observationsschema för att observera 
barnens lekar, med avseende på; lekens struktur och innehåll, vem som lekte med vem och 
vilka roller de olika barnen tog sig an i leken. Dock stod det snabbt klart att intervjuerna 
skulle generera mer material och data än vad som först presumerades. Därav föll detta 
moment bort från denna studie. 

Materialet som användes bestod av manus, en intervjuguide (Lantz, 2013), en sagobok om 
Rödluvan och vargen, sex stycken bildpar från fem olika sagoböcker, samt två bildpar i form 
av fotografier (varav ena porträttet i båda paren var manipulerat till att se tjock ut) (se bilaga 3
och 4), med tillhörande frågor, samt en mobiltelefon för inspelning. Att hela sagoböcker 
valdes ut och användes beror på att hänsyn togs till Lagen om Upphovsrätten (Sveriges 
Riksdag, 2014). 

De böcker som användes var Rödluvan (Grimm, 1984), Elsa Beskows Sagoskatt (Beskow, 
2010), Elddonet (Andersen, 1980), The Macmillan Treasury of Nursery Rhymes and Poems 
(Curray & Green, 1998), H.C. Andersens Bästa Sagor (Andersen, 2004) och Asbjörnsen och 
Moes Bästa Sagor (Asbjörnsen & Moe, 2005). Dessa var riktade till läsålder 3-6, samt 6-9. 
Sidor och bilder som användes ur böckerna var: 

1. Rödluvan, s. 15, enbart vargen.  
2. Elsa Beskows Sagoskatt, s. 106, nedre bilden, trollet och flickan närmast trollet.
3. Elsa Beskows Sagoskatt, s. 130, kungen och s. 137, damen längst ned i bilden.
4. Elddonet, framsidan. 
5. The Macmillan Treasury of Nursery Rhymes and Poems, s. 199, kungaparet.
6. H.C Andersens Bästa Sagor, s. 115, de två längst upp till vänster.
7. Asbjörnsen och Moes Bästa Sagor, s. 108, flickan och s. 109, trollet som tvättar.

Procedur

Det missivbrev (bilaga 1) som delades ut till målsmännen blev reviderat med avseende på 
veckonummer då breven inte skickades ut samtidigt till de båda förskolorna.  I dessa brev 
fanns information om studiens syfte; att deltagandet var frivilligt och att barnen kunde avbryta 
när de ville, att materialet skulle behandlas konfidentiellt, att det skulle användas enbart i 
forskningssyfte och att intervjuerna skulle spelas in. Intervjuerna genomfördes på 
respondenternas respektive förskola. Intervjuerna var strukturerade och inleddes med att åter 
informera om syftet med studien och dess etiska aspekter. Därefter ombads respondenterna att 
beskriva sagan om Rödluvan och vargen, vilken användes för att undersöka vad barnen tyckte 
om vargen, var den dum eller snäll, kunde man se att den var dum? För att kunna besvara den 
sistnämnda frågan användes en bild ur boken för att alla deltagare skulle få samma underlag 
att bedöma. Dessa svar användes därefter som en utgångspunkt för att se om svaren på de 
andra bildparen var liknande dem om vargen. Till exempel kunde barnen beskriva vargen som 
elak eftersom den hade vassa klor, liknande observationer gjordes sedan på andra bilder där 
de skulle beskriva varför någon såg ut att vara elak. Vidare visades resterande bildpar, ett i 
taget och deltagarna fick svara på frågor (se intervjuguide, bilaga 2) om hur de uppfattade 
figurerna på bilderna genom att enbart titta på dem. 
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Från de resterande fem böckerna valdes totalt sex bildpar ut. Vissa bildpar var mer 
utstuderat olika än andra, t.ex. en "vanlig" flicka jämfört med ett troll med stora öron och näsa 
eller en soldat jämfört med en häxa, dock även ett kungapar som såg likvärdiga ut, samt en 
herre och en dam som hade liknande kläder, färger och ansiktsuttryck. Därefter fick barnen se 
två bildpar i form av porträtt på en man respektive en kvinna (se bilaga 3 och 4). De fick 
samma frågor om porträtten som de fick om sagofigurerna.

Vid några tillfällen blev deltagarna trötta och några hade svårt att hålla koncentrationen, vid 
dessa tillfällen togs pauser för att prata om något annat, springa av sig energi, rita eller (vid ett 
tillfälle) ta en längre paus för lunch. När alla frågor var besvarade tillfrågades varje deltagare, 
citat: "Nu har vi tittat på en massa bilder och du har svarat på frågor om dem. Är det något 
annat som du skulle vilja säga om bilderna eller det vi har pratat om, något som du tänker 
på?". Därefter tackades respondenterna och bandspelaren stängdes av, detta gjorde det mer 
tydligt för barnen att intervjun var över. Sedan ville de flesta barnen gå iväg och leka. 

Som tack för hjälpen skickades ett blombud till personalen på respektive förskola, även ett 
tackbrev (se bilaga 5) skickades till föräldrarna, med hjälp av personalen. Tackbrevet skrevs 
ut av personalen och placerades på en synlig plats så att samtliga föräldrar på respektive 
förskola kunde ta del av det, på så sätt bevarades anonymiteten, men alla kunde få ett tack.

Databearbetning

Varje intervju tog i genomsnitt 47 minuter och samtliga intervjuer transkriberades, vilket 
resulterade i fyra sidor text per intervju. Därefter gjordes en innehållsanalys,  vilket innebär 
att man kodar innehållet i intervjuutskrifter för att hitta det centrala innehållet i 
kommunikationen, kodning kan ske exempelvis genom kategorisering. Detta kvantitativa 
förhållningssätt gör det enkelt att se vilka kategorier som tas upp när och hur ofta, men 
underlättar också för olika jämförelser och korrelationer (Kvale & Brinkman, 2009). 

Intervjuerna lästes först igenom flera gånger, därefter genomfördes en 
meningskoncentrering, där överflödiga ord sorterades bort så att bara kärnan blev kvar (Kvale 
& Brinkman, 2009), varpå 12 olika kategorier identifierades, därefter gjordes en lista med 
dessa kategorier, vilken användes för att jämföra mot intervjumaterialet för att på så vis se 
vilka kategorier som förekom var, när och hur ofta, eller inte förekom alls. Exempel på en 
kategori var "ansikte" där kommentarer om bland annat ögon, mun och näsa föll in, ett annat 
exempel var "minspel" där kommentarer som "han ser arg ut", "hon har glad mun" eller "han 
gör såhär med ögonbrynen" kategoriserades in. Denna studie behandlade inte vilken deltagare 
som stod bakom vilket uttalande med hänsyn till deltagarnas ålder och deras målsmäns 
önskan. 

Varje intervjuutskrift lästes igenom en gång till och när en kategori identifierades 
markerades detta med ett plus-tecken, avsaknad av en kategori markerades med ett minus-
tecken. Därefter gjordes en preliminär tabell, där svaren i form av kategorier redovisades för 
varje enskild intervju, samt att de olika förskolorna delades upp, detta för att se om svaren 
skiljde sig mellan de olika förskolorna. Därefter räknades totalsumman för varje kategori 
fram, vilket sammanställdes i en tabell (Tabell 2). Denna tabell återfinns i resultatavsnittet.

För att få en större överblick delades kategorierna upp i tre olika teman, vilka togs fram med 
hjälp av Goffmans (2007) termer, med avseende på tidigare behandlat avsnitt. Därpå gjordes 
ytterligare två tabeller (Tabell 1, se nedan, och Tabell 2, vilken återfinns i resultatavsnittet) för 
att visa vilka områden som lyftes fram, samt vilka som var viktiga för respondenterna.

En separat analys gjordes även på porträtten, vilkas syfte var att undersöka huruvida barn 
tenderar att favorisera smala personer framför tjocka, eller ej. Ett nytt dokument skapades där 
de frågor som använts i intervjuerna skrevs om till egenskaper, t.ex. "vem tycker du ser 
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snällast ut?" skrevs om till "snällast". Intervjuutskrifterna lästes återigen igenom, varpå varje 
svar genererade i ett plustecken för den egenskap som nämndes. Därefter gjordes fyra 
preliminära tabeller, två för att skilja åt de olika förskolorna och två för att skilja på de 
manliga och kvinnliga porträtten. Detta för att generera en uppfattning huruvida svaren 
frånskilde sig åt i något avseende. Sedermera sammanställdes svaren i en enda tabell, Tabell 
3, vilken återfinns i resultatavsnittet).
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Tabell 1
Hur kategoriseringen och tematiseringen gick till 
Meningsbärande enhet Kategori Tema 
"Fina ögon"
"Stor näsa"
"Liten mun"

Ansikte Utseende

"Han ser arg ut"
"Hon har snälla ögon"
"Han gör såhär med ögonen"

Minspel Utseende

"Hon har fint hår"
"Han har lockigt hår"
"Den har inget hår"

Hår Utseende

"Vassa naglar"
"Röda fingrar"
"Fula händer"

Händer/naglar/klor Utseende

"Hon har ful kropp"
"Fin arm"
"Fult ben"

Kropp Utseende

"Fin klänning"
"Fula skor"
"Har bara en kappa"

Kläder Rekvisita 

"Den har fina prickar"
"Den är ju bara grön"
"Jag gillar inte ränder"

Färger/mönster Rekvisita

"Fin krona"
"Den har glasögon"
"Har en trumpet"

Tillbehör Rekvisita

"Jag har en sån"
"Jag kan göra så"
"Jag vill inte ha det"

Identifikation Igenkännande

"Hon är en gammal tant"
"Hon är yngre"
"Han är äldre"

Ålder Igenkännande

"Vem är pojke och vem är flicka?"
"Är det en han?"
"Det är pojke och det är en flicka"

Pojke/flicka Igenkännande

"Jag såg en på TV så därför tror jag så"
"Det har jag sett på film"
"Det var så på TV"

Sett på TV/film Igenkännande



14

Resultat

Deltagarna fick välja fritt när de fick i uppgift att berätta varför de tyckte eller trodde som de 
gjorde. De fick antingen berätta med ord, visa med gester eller bara peka på bilderna. I och 
med detta var det många som valde att motivera sina svar genom att väva in figurerna och 
porträtten i en historia eller berättelse. Som tidigare nämnt resulterade analysen i 12 olika 
kategorier, vilka blev föremål för tre teman, nedan följer en kort genomgång av dessa teman 
och kategorier, samt exempel på citat för att exemplifiera varje kategori.

För att få en uppfattning om hur ofta de olika kategorierna togs upp under intervjuerna 
sammanställdes allt i en tabell. Denna tabell kan antas hjälpa till att bilda en uppfattning om 
vilka kategorier, eller attribut, som är viktigast för barnen när de ska bilda sig en egen 
uppfattning och ett första intryck. 

Tabell  2
Antal gånger de olika kategorierna togs upp
Kategorier   Antal 
Ansikte 152

Kläder 136

Minspel 134

Färger/mönster 104

Tillbehör 75

Hår 39

Händer/naglar/klor 33

Identifikation 24

Kropp 18

Ålder 7

Pojke/flicka 4

Sett på TV/film 4

Tema Utseende och dess underkategorier 

Med utseende menas allt som hör den egna personen till som träder fram vid en första anblick, 
så som "ansikte", "minspel", "hår", "händer/naglar/klor" och "kropp". Utseendet är, som 
tidigare nämnt, ihop med sexuell identitet bland det första människan lägger märke till i olika 
sociala sammanhang (Dion et al., 1972). Temat "utseende" kan därför antas ha en stor 
betydelse för hur barnen tenderade att bedöma de olika figurerna och porträtten. Nedan följer 
en genomgång för de kategorier som hade med temat "utseende" att göra:

Ansikte. Denna kategori innefattar allt som har med utseendet i ansiktet att göra, t.ex. lång 
näsa, små ögon, fin mun och skägg. Kommentarer som gav uttryck för miner eller känslor föll 
under en annan kategori. Detta illustreras med tre citat; "Damen är snällast för hon har vackra 
ögon", "..för den har lång näsa!", "Hon har fin mun".

Minspel. Kommentarer om ansiktet som gav uttryck för miner eller känslor föll under denna 
kategori. Under intervjuerna var det en del barn som hade svårt att beskriva minen med ord 
och imiterade istället figuren på bilden, andra valde att beskriva minen ordagrant med ord, 
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t.ex. "han gör lite mer såhär med ögonen, men den andra gör mer så uppåt", ytterligare tre 
exempel följer för att belysa kategorin; "Han ser arg ut", "Hon ler inte utan hon bara gapar", 
"Hon ser ledsen ut".

Hår. Alla kommentarer om hår, mestadels på huvudet men också kommentarer om hår på 
handen eller i ansiktet fick gå in under denna kategori, dessa citat visar de vanligaste 
kommentarerna inom denna kategori; "Hon har längst hår", "Han har lockigt hår", "Hon har 
äckligt hår". 

Händer/naglar/klor. Denna kategori blev en samlingskategori där kommentarer om händer, 
naglar, fingrar och klor föll in. Också några kommentarer om rörelser med händerna eller 
fingrarna blev placerade i denna kategori, nedan följer de vanligaste kommentarerna; "Kolla 
vilka äckliga naglar", "Den har vassa klor", "Fula fingrar".

Kropp. Även denna kategori blev en samlingskategori för många olika kommentarer om 
bland annat kroppsstorlek, t.ex. smal, lång eller kort, men även iakttagelser om en enstaka 
kroppsdel som t.ex. en arm, eller ett ben. Några enstaka anmärkningar om kroppsspråk föll 
också in under denna kategori. Exempel på citat; "För han är smalast", "Hon är ful kropp", 
"Han har en lång arm".

Tema Rekvisita och dess underkategorier

Detta tema togs fram för att sammanställa alla utomkroppsliga, fysiska attribut som barnen 
lade märke till och satte vikt vid. Rekvisitan är de hjälpmedel som människan använder för att 
tala om saker för publiken, t.ex. att en kostym kan vittna om ett välbetalt jobb (Goffman, 
2007). Detta tema kan därför antas ha en betydande roll för hur barnen bedömde och 
uppfattade de olika figurerna och porträtten. Nedan följer en genomgång på de kategorier, 
"kläder", "färger/mönster" och "tillbehör", som hade med temat "rekvisita" att göra:

Kläder. Allt som hade med klädesplagg att göra föll in under denna kategori, även skor, 
dukar och kläder utanför kroppen (som t.ex. låg på marken i bilden) räknades in under denna 
kategori. Även här förtydligas kategorin med tre citat; "Hon har en fin klänning", "..den andra 
har bara en kappa", "Fin jacka".

Färger/mönster. Denna kategori innefattar alla kommentarer om färger av något slag, 
oavsett var denna färg pekades ut på bilden. Även alla typer av mönster togs upp, då inte bara 
de klassiska som prickigt eller rutigt utan mönster som barnen ansåg var fina eller inte skulle 
finnas där, men inte hade ord för. Även då fick de peka på bilden istället för att visa vad de 
menade. Exempel på citat för denna kategori; "Trollet är grönt", "Jag gillar prickigt", "...jag 
tycker han kunde ha en regnbågsklänning eller en solklänning, rosa eller prickig".

Tillbehör. Efter att analysen tog sin början stod det snart klart att många av barnen använde 
föremål i bilderna för att berätta något om de fiktiva personerna. Alla dessa sidoattribut blev 
då samlade under denna kategori, exempelvis dessa citat; "Fin krona", "Hon har en pinne", 
"Han har en snöboll".
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Tema Igenkännande och dess underkategorier

Detta tema innefattar alla de kategorier som hade med identifikation att göra; "identifikation", 
"ålder", "pojke/flicka" och "sett på TV/film". Dock skiljer sig detta tema från kategorin 
"identifikation" som enbart syftar till de interna faktorerna. Temat i sin helhet handlar om 
såväl interna identifikationer som externa, med det menas t.ex. att man ser en äldre person på 
bilderna och får en känsla av igenkännande för att man har en äldre släkting. Nedan följer en 
genomgång på de kategorier som hade med temat "igenkännande" att göra:

Identifikation. Alla indikatorer på att barnen gjorde någon form av identifikation blev
noterade och satta under denna kategori. Många motiverade sina svar med "..för det tycker jag 
är fint", eller "...och det tycker inte jag om", vilket gjorde det väsentligt att ta med i analysen 
då dessa kommentarer och tankar verkade vara avgörande för barnens gillande eller ogillande 
av helhetsintrycket. Nedan följer ytterligare tre citat som exempel på kommentarer; "För hon 
spelar flöjt och jag har en sån hemma", "Jag gillar inte röda kläder", "Jag vill inte ha 
glasögon".

Ålder. Några få valde att kommentera ålder, att denna kategori valdes att ta med trots det 
låga antalet beror på att de barn som använde ålder som utgångspunkt gjorde det flera gånger 
och det uppfattades som en viktig komponent för dem. Exempel på citat; "Hon är en gammal 
tant", "Han ser lite gammal ut", "Hon är smart för hon ser ung ut".

Pojke/flicka. Endast ett fåtal barn frågade efter figurernas kön, vilket antogs vara viktigt för 
just de barnen då de inte kunde svara på frågorna utan att först veta könstillhörigheten, citaten 
nedan hjälper till att belysa varför denna kategori togs med trots det låga antalet; "Är det en 
han? Nej jag menade henne!", "Vilken är pojke?", "Vilken är kille och tjej? Jag tror det är 
kille och det tjej.".

Sett på TV/film. Denna kategori är måhända likvärdig med "identifikation", dock separerades 
de då denna kategori syftar mer till externa faktorer, t.ex. att man härmar något man sett, 
medan "identifikation" relaterar mer till interna faktorer som t.ex. ett begär efter få äga något 
som en figur hade på bilden. Nedan följer tre exempel; "...hon kan göra många saker, det har 
jag sett på TV", "Den ser dum ut för den har tänder som jag har sett på LEGO Chima", "...har 
bara en kappa och i andra filmer så.... jag har sett en film, det var någon som hade en kappa 
och var dum".
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Smal eller tjock

Denna avgränsning syftade till att undersöka huruvida barnen tenderade att föredra smala 
personer framför tjocka personer. Resultaten visade att barnen favoriserade de smala stimuli-
personerna framför de tjocka, både på de manliga porträtten och de kvinnliga, vilket går att 
utläsa i Tabell 3 nedan.

Tabell 3
Skillnad med avseende på smalhet kontra tjockhet 

Man   Kvinna
Frågor Smal Tjock Smal Tjock
Helst vara kompis med 69% (11) 12.5% (2) 62.5% (10) 19% (3)

Vackrast 81% (13) 12.5% (2) 56% (9) 31% (5)

Snällast 69% (11) 37.5% (6) 69% (11) 31% (5)

Inte smart 25% (4) 56% (9) 25% (4) 69% (11)

Fulast 12.5% (2) 62.5% (10) 37.5% (6) 56% (9)

Mest elak 12.5% (2) 50% (8) 25% (4) 56% (9)

Smartast 69% (11) 25% (4) 56% (9) 25% (4)
Not. Många barn svarade "båda", "ingen" eller "vet inte", därför blir det inte totalt 100% (16 antal) svar på 
frågorna.

På frågorna som beskrev de positiva egenskaperna; "vackrast", "snällast" och "smartast" var 
det ca tre fjärdedelar som favoriserade den smala mannen över den tjocka, och ca två 
tredjedelar som favoriserade den smala kvinnan över den tjocka. För frågorna som beskrev de 
negativa egenskaperna; "inte smart", "fulast" och "mest elak" var det strax över hälften som 
tillskrev dessa egenskaper till den tjocka mannen och ca två tredjedelar som tillskrev dessa 
egenskaper till den tjocka kvinnan. På frågan om vem barnen helst vill vara kompis med av de 
båda männen svarade nästan tre fjärdedelar den smala och på motsvarande fråga för de 
kvinnliga porträtten svarade ca två tredjedelar till den smala kvinnans favör. 

När man jämför hur barnen svarade på frågorna om de manliga porträtten med de kvinnliga 
porträtten går det att utläsa större skillnader mellan den smala och tjockan mannen än mellan 
den smala och tjocka kvinnan. Svaren var något tydligare på de manliga porträtten än på de 
kvinnliga. Särskilt framträdande var svaren på frågan "vem är vackrast?"; den smala mannen 
erhöll fyra femtedelar jämfört med den tjocka mannen som erhöll en åttondel, tittar man på 
motsvarande för de kvinnliga porträtten erhöll den smala kvinnan lite över hälften jämfört 
men den tjocka kvinnan som erhöll ca en tredjedel. Näst mest framträdande var svaren på 
frågan "vem är fulast?"; den tjocka mannen erhöll nästan två tredjedelar jämfört med den 
smala mannen som erhöll en åttondel, motsvarande för de kvinnliga porträtten var lite över 
hälften för den tjocka kvinnan och strax över en tredjedel för den smala kvinnan. Detta 
indikerar att barnen tenderade att favorisera den smala mannen före den tjocka mannen i 
större utsträckning än vad de favoriserade den smala kvinnan före den tjocka kvinnan. Det 
fanns inga framträdande skillnader i svaren från pojkarna respektive flickorna.



18

Diskussion

Syftet med studien var att söka reda på hur förskolebarn reagerar på och tänker kring 
sagofigurer och porträtt som de får se för första gången. Liknande studier har gjorts innan, 
dock främst med vuxna människor, varför detta blir än mer intressant och aktuellt att 
genomföra på förskolebarn. För att undersöka detta utgick studien från fyra frågeställningar; 
(1) Vad läser barnen in i figurerna och personerna genom att enbart se deras bilder och 
porträtt? (2) Refererar barn till barnprogram och filmer? (3) Vilka attribut är viktiga för barn? 
och (4) Favoriserar barn smala människor före tjocka?

Resultatdiskussion

Resultaten visade, med hjälp av Tabell 1 och de tre temana, att: (1) Det barnen läste in i 
figurerna och personerna genom att enbart se deras bilder och porträtt var olika attribut som 
hör till utseendet och rekvisitan. Men de läste även in andra saker mellan raderna; många 
hittade på en historia runt figurerna för att det skulle bli lättare för dem att motivera sina svar, 
t.ex. "flickan är inte smart, för hon märker inte att trollet smyger på henne, kolla vad han 
tjuvtittar". (2) Refererar barn till barnprogram och filmer?, denna fråga blir dock något 
komplicerad att svara på, ser man till tabellen och utgår från att den ger generaliserbara svar 
blir svaret nej, då endast ett fåtal barn motiverade sina svar med att de sett samma sak på TV 
eller film.  

Med hjälp av Tabell 2 går det att utläsa (3) vilka attribut som var viktiga för barn; de attribut 
som nämndes flest gånger och därmed var mest framträdande var "ansiktet", "färger/mönster", 
"minspel" och "klädsel". Detta kan därför antas vara de attribut som spelar den mest 
avgörande rollen för hur dessa barn dömer och utvärderar okända figurer och porträtt. 

Slutligen visar Tabell 3 och den fjärde underrubriken huruvida (4) barn favoriserar smala 
människor före tjocka; ser man till resultaten är det tydligt att barnen föredrar en smal person 
framför en tjock person. Dock kunde vissa avvikelser förekomma där man hellre ville vara 
kompis med den tjocka kvinnan än med den smala, eftersom den tjocka kvinnan var "gullig 
och rar". 

Kategorier. De kategorier som var mest framträdande var "ansikte", "kläder", "minspel" och 
"färger/mönster". Dessa resultat kan kopplas samman med Goffman (2007) och hans tidigare 
nämnda teorier kring scenframträdanden och användandet av rekvisita på den imaginära 
scenen. Det är tydligt att det barnen tittade mest på var ansiktet, antingen det gav positiva eller 
negativa reaktioner så var det den kategorin som flest barn använde som utgångspunkt för att 
sedan bilda sig ett helhetsintryck om figuren/porträttet. 

Den näst vanligaste kategorin att utgå ifrån var "kläder", tätt följt av "minspel". Kläderna 
spelade en stor roll för hur barnen bedömde figurerna/porträtten, hade någon på sig ett 
klädesplagg som barnet ogillade, ogillades hela figuren. Ett exempel på några enstaka svar var 
att om en man bar en klänning så var den ful just för att det var en man som bar den. 
Samtidigt tyckte några andra barn att männen på bilderna som inte hade klänning var tråkiga 
eftersom de inte bar klänning. Dessa svar kom från både pojkar och flickor. Det samma gällde 
för minspelet, hade man ett, enligt barnen, dåligt ansiktsuttryck (t.ex. att man såg sur ut, eller 
avsaknad av leende) var man också generellt sett en sämre, mindre omtyckt figur/person. 
Dock fanns några svar som indikerade på att man var smart om man såg arg ut eller var lång, 
det var då främst männen på bilderna som tillskrevs detta attribut. Likväl var det vanligaste 
svaret att man var smart om man såg fin eller snäll ut, vilket i de flesta fall tillföll de kvinnliga 
figurerna. 
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"Färger/mönster" var en fjärde kategori som barnen använde som en referenspunkt, hade en 
figur/person på sig något i fel färg eller hade ovanliga färger i ansiktet blev denne misstrodd. 
Samtidigt blev en del av barnen överförtjusta om figuren/personen hade på sig något som var i 
barnets favoritfärg. Således visar Tabell 2 att utseendet och rekvisitan är det som spelar en 
avgörande roll när barnen ska bedöma en figur eller ett porträtt som de får se för första 
gången. 

De kategorier som barnen använde minst var "sett på TV/film", "pojke/flicka" och "ålder". 
Dock kan man spekulera i huruvida barnen är medvetna om allt de ser och hör. Det kan 
mycket väl vara så att de blir påverkade av TV och film till att tycka och tänka vissa saker 
utan att de registrerar att det är från dessa områden som åsikterna kommer. Återigen får man 
här ta hänsyn till barnens ålder, det anses inte vara rimligt att anta att 4-5åringar kan veta var 
de får sina åsikter ifrån, eller att de är medvetna om de samband som de eventuellt ser mellan 
fiktion och verklighet.

Vad läser barnen in i figurerna och personerna genom att enbart se deras bilder 
och porträtt?

Då många hittade på en historia runt figurerna för att det skulle bli lättare för dem att motivera 
sina svar kan man även spekulera i varför barnen hittade på dessa historier. Det kan förklaras 
enbart med att historierna skulle fylla funktionen att motivera svaren, där paralleller till 
Eriksons (1993) lekstadie kan förklara processen; att barn använder leken för att hitta mening 
och förståelse för den värld de befinner sig i. Om barnen då hittar på en historia kring 
figurerna får figurerna ett sammanhang och då blir det lättare att bedöma dem. Man kan då 
göra tolkningen att sammanhanget i en situation var viktigt för dessa förskolebarn.

En annan tanke är att de projicerade sina erfarenheter på figurerna. En tredje tanke är att det 
kan ha handlat om en igenkänningsfaktor, att de tidigare har sett något på TV, eller i en film, 
som de sedan för över till figurerna och porträtten. Tydligt är dock att barnen i första hand 
läser in utseendet och då specifikt ansiktet, miner och färger, samt rekvisitan och då i första 
hand kläder, för att sedan bilda sig en uppfattning om figuren/personen i fråga. Dessa 
kategorier visade sig också användas som motiveringar till varför man tyckte som man gjorde, 
samt att positiva bedömningar om någons utseende även låg till grund för positiva värderingar
av figurens/personens personlighetsdrag, t.ex. "Damen är snällast för hon har vackra ögon".

Refererar barn till barnprogram och filmer?

Ett kort svar, enligt Tabell 2 skulle vara "nej". Det är dock enbart ett kvantitativt resultat, som 
dessutom baseras på att redan nämnda tabell skulle innehålla någon slags fakta. Man får inte 
glömma att dessa siffror ej ställs i relation till ett tak eller en maxsiffra, hade något sådant 
existerat, låt oss säga "180", hade det blivit lättare att säga att fyra (antal gånger "sett på 
TV/film" nämndes) är lågt och att det därmed indikerar på att frågeställningen kan besvaras 
utifrån detta. Dock kan man ställa den siffran i relation till den kategori som fick högst antal 
benämningar, "ansikte" som fick 152, och säga att siffran fyra är låg. Dock är båda dessa 
resonemang fortfarande enbart på en kvantitativ nivå.

För att återigen referera till Erikson (1977, 1993), Kohlberg (1984) och Piaget (2013) är 
förskolebarns kognitiva funktioner ännu ej utvecklade, detta påverkar även minnet. Barnen 
kan se en film och sedan tänkas glömma delar av vad som hänt, dock antas en del budskap ha
gått igenom ändå och börjat internaliserats. Även om det ännu sker på en simpel nivå kommer 
man inte ifrån det faktum att alla människor, även barn, blir påverkade av omgivningen. 
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Därför är det klokt att inte avfärda denna frågeställning enbart p.g.a. det tabellen visar. Sett till 
dagens och gårdagens TV och filmer finns det många intryck och budskap som vi matas med 
från dag till dag. Stereotypa roller av olika människor framträder i nästan varje barnfilm, 
gammal som ny och sänder därmed ett underliggande budskap om hur man ska se ut och 
uppträda. Exempel på sådana budskap kan vara Dreamworks, Pixars och Disneys filmer och 
hur de porträtterar de onda och de goda människorna; de onda människorna attribueras med 
överdrivna, skarpa ansikten, vilket uppfattas som icke attraktiva, medan de goda människorna 
porträtteras med mjuka och anspråkslösa ansiktsdrag, vilket uppfattas som attraktivt. 
Slutsatser man kan dra från detta är att vi på ett sätt lär våra barn att det är dåligt att vara ful, 
eller icke attraktiv, och att det är bra att vara vacker, eller attraktiv. Detta kan kopplas samman 
med studier som påvisar behovet av att passa in, och benägenheten att ändra på sig för att bli 
accepterad av sin omgivning; (Anton et al., 2000; Baumeister & Leary, 1995).

Dock finns vissa undantag som t.ex. Shrek eller Monsters Inc där de goda ska föreställas 
vara fula/icke attraktiva, men betraktar man de mer noggrant och jämför dem med respektive 
films onda gestalt återfinns samma tema; Shrek är mjuk i ansiktet medan hans onda 
motståndare är mer kantiga och aviga i sina former. Sulley (Monsters Inc) porträtteras mer 
som en nallebjörn medan hans motståndare ser ut som "riktiga" monster med avvikande 
utseende både till kropp och ansikte. Ett tredje exempel är filmen Trassel där den onda 
kvinnan utnyttjar prinsessans magiska kraft för att hålla sig ung och på så sätt vacker, ett 
budskap som där står att finna är att det är viktigt att vara vacker, samt att man inte kan vara 
vacker om man är gammal och har rynkor, ett förhållningssätt som framkom även i 
intervjuerna: "hon är ful för hon är gammal och har rynkor", eller att man inte kan vara smart 
om man är gammal, citat: "Hon är smart för hon ser ung ut". På så sätt är det fortfarande 
tydligt vilka ideal som ligger bakom dessa filmer.  Detta argument ligger därför som grund till 
påståendet att barn troligtvis påverkas mer än vad denna studie påvisar.

Vilka attribut är viktiga för barn?

Det enkla svaret, som enbart utgår från denna studie, visar att det är de tolv kategorierna som 
tidigare nämnts (se Tabell 2) som är viktiga för barn, då speciellt de fyra översta; "ansikte", 
"kläder", "minspel" och "färger/mönster". Detta kan kopplas samman inte minst till 
Brunswiks (1956) linsmodell; barnen tolkar ledtrådarna de ser (de olika detaljerna på 
bilderna) och drar slutsatser utifrån dem. Likaså kan forskningen om, och definitionen av, 
fördomar (Allport, 1979) återspeglas i dessa resultat; barnen ser bilderna och de olika 
diskriminationsattributen och skapar sig en uppfattning om figurerna och personerna på 
porträtten med utgångspunkt mot vad de tidigare lärt sig om nämnda attribut. 

Här kan man även diskutera huruvida dessa fördomar sker explicit eller implicit (Greenwald 
& Banaji, 1995), det som talar för det explicita är vissa kommentarer där barnen svarade rakt 
ut att de hellre vill vara kompis med den smala personen just för att den personen var smal. 
Ett annat exempel är alla kommentarer om att man hellre ville vara vän med den som såg fin 
ut eftersom den andra var ful. Detta kan kopplas till de resultat som Bazzini et al. (2010) kom 
fram till vad gällde barns tendens att favorisera jämnåriga som uppfattades vara attraktiva.
Det som däremot talar för att detta sker på en implicit nivå är barnens låga ålder; de tar in 
information från sin omvärld varav många intryck internaliseras utan att de märker av det 
själva, på detta sätt bildas attityder och uppfattningar hos barn (Piaget, 2013). Detta kan 
exemplifieras genom många svar som inte kunde motiveras, antingen för att det var svårt att 
förklara varför man tyckte som man gjorde (många barn satt länge och funderade) eller så 
visste man inte varför man valde den personen man valde; "jag bara tycker så". Slutligen kan 
även Goffmans (2007) dramaturgiska perspektiv återigen sättas i fokus med avseende på hans 
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teorier kring scenframträdande. Goffman (2007) menade att det viktigaste hjälpmedlen vi har 
är just rekvisita och utseendet, vilket även den föreliggande studiens resultat indikerar.

Favoriserar barn smala människor före tjocka? 

Tidigare resultatredovisning talar sitt tydliga språk; barnen favoriserar den smala 
stimulipersonen framför den tjocka, både på de manliga och kvinnliga porträtten. 
Anmärkningsvärt är här hur barnen motiverade sina svar; när de skulle förklara varför den 
smala personen var vackrare, såg snällare eller smartare ut än den tjocka personen följde 
nästan samtliga svar samma mönster: "för den [smala] har finare tröja/ögon/hår/etc.". 
Detsamma gällde för deras motiveringar till varför den tjocka var fulare, såg elakare eller 
mindre smart ut: "för den [tjocka] har ful tröja/hår/ögon/etc.". Notera då att bilderna är kopior 
av varandra, det enda som ändrats är storleken på personerna på bilderna. Trots detta ansågs 
den smalare kvinnan ha ett finare halsband än den tjocka kvinnan, den smala mannens tröja 
ansågs vara finare än den tjocka mannens, den tjocka kvinnans ögon ansågs inte ha lika fin 
färg som den smala kvinnans, osv. Dessa citat visar tydligt på att barnen nedvärderar de tjocka 
människorna och även deras tillbehör så som kläder och hår. Detta kan kopplas samman med 
studier som påvisat attraktionens betydelse med avseende på intelligens- och hälsobedömning 
(Zebrowitz & Rhodes, 2004), samt "speed-date"-studier som avsett mäta människors 
inställning till attraktiva respektive icke attraktiva okända människor (Lorenzo et al., 2010),
där deltagarna dömde till de mycket attraktivas fördel. I denna studie var det de smala 
porträtten som i första hand bedömdes vara vackra, vilka även bedömdes vara mest smarta, 
vilket tyder på ett resonemang liknande det att "den som är smal är vacker och den som är 
vacker är smart", vilket även kan styrkas av resultatet som visar att det vanligaste svaret var 
att man var smart om man såg fin eller snäll ut.

När frågan "vem är fulast?" ställdes i samband med de manliga porträtten blev ett svar "han 
[den tjocka]", varpå "den tjocka" noterades av intervjupersonen, vilket ledde till följande citat: 
"men varför tycker du inte om honom? Om du tycker om honom varför säger du att han är 
ful?". Detta indikerar på uppfattningen att den som är tjock är ful och att det som är fult är 
likvärdigt med något dåligt, att orden "ful" och "tjock" betraktas som skällsord. Detta speglar 
på ett sätt de budskap som skönhetsindustrin sänder ut genom olika reklamer i media, ett 
exempel är TV-Shop, där det ganska snabbt går att utläsa att det inte är socialt acceptabelt att 
vara överviktig, då många reklamer handlar olika dieter eller maskiner som snabbt får en att 
gå ned i vikt. Går man istället till barnfilmer inträffar det sällan att de goda gestalterna är 
överviktiga, och i de få fall de är överviktiga är det oftast i egenskap av hjältens kompis, 
vilken i flera filmer är föremål för humorn, då ofta på ett nedsättande sätt, t.ex. att personen 
rullar fram på magen istället för att gå, att hen kan studsa fram på sin tjocka rumpa, osv. 

Genus

Då denna studie inte har koncentrerats till detta ämne kan det tänkas vara irrelevant att ta upp, 
dock finns det vissa aspekter som ändå bör belysas. Går man tillbaka till 
Nationalencyklopedins (2014) definition av genus återfinns detta citat: "Det sociala könet 
handlar om vad som anses vara typiskt manligt och kvinnligt, [...] hur kvinnor och män 
förväntas vara eller bete sig. Till exempel förväntas många pojkar vara högljudda och busiga 
och många flickor förväntas vara söta och ordentliga.". Med bakgrund mot detta finns det 
anledning att reflektera över hur deltagarna besvarade frågorna och framför allt varför de 
valde att besvara frågorna. Även om dessa pojkar och flickor var små så har även de börjat 
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formas efter könsstereotypa roller, där det klassiska, som redan nämnts, är att flickor är snälla 
och gör som man säger, medan pojkar får göra lite mer som de vill. Således kan man ställa sig 
följdfrågan: Blev pojkarnas svar mer genuina än flickornas? Eftersom pojkar är tillåtna att 
göra mer som de vill så kan deras deltagande och svar tolkas som att de verkligen ville vara 
med och därmed gjorde sitt allra bästa för att besvara alla frågor. Samtidigt som flickor 
förväntas göra som de blir tillsagda kan deras deltagande och svar mer tolkas som att de 
gjorde det enbart för att de blev tillsagda och att de gav sådana svar som förväntades av dem, 
vilket i sådana fall skulle bli ett hot mot validiteten och reliabiliteten.

Vilka attityder internaliseras och vad har det för betydelse för den egna 
identitetsbildningen, samt för bemötandet av andra?

Exakt vilka attityder som internaliseras kan vara svårt att rama in, man kan dock dra några 
generella slutsatser med denna studie som bakgrund; det är viktigt att inte vara ful då detta 
förknippas med något dåligt. Vad som innefattar begreppet "ful" har inte redovisats men kan 
ändå begrundas; det har visat sig att t.ex. kläder är en viktig faktor för hur barnen ska uppfatta 
en person, gillas kläderna är sannolikheten större att innehavaren av kläderna välkomnas. Om 
kläderna däremot ogillas är sannolikheten för att innehavaren trots allt ska gillas mindre. Det 
samma gällde för attribut som innefattade ansiktet; ansiktsdrag, läppar, ögon och näsa som 
uppskattades ledde även till att personen uppskattades och tvärt om ifall ansiktet och dess 
beståndsdelar inte uppskattades. 

Man ska vara försiktig med att dra några generella slutsatser och säga att detta gäller för alla 
barn, eller att dessa barn tänker såhär om varenda okänd människa de möter. Det mest troliga 
är dock att dessa attityder inte stannar hos barnboksfigurer eller de manipulerade 
fotografierna, utan att barnen kommer ta med sig dessa attityder, i alla fall en del av dem, ut i 
verkligheten och ta med sig dem i sin egen utveckling. Vad det kan ha för konsekvenser för 
den egna identitetsbildningen går heller inte att svara på i en enkel handvändning, men 
tidigare nämnd forskning inom detta område med avseende på självbild och en närmast besatt
strävan efter att passa in blir relevant (Anton et al., 2000). En annan konsekvens av detta kan 
tolkas i termer av den själv-objektifiering som nämndes i det inledande avsnittet (Fredrickson 
& Roberts, 1997), där individen internaliserar kulturens ideal och attityder.     

Hur detta kan påverka individens bemötande av andra människor är högst individuellt och 
även det är svårt att ge ett enhälligt svar på. Återigen framförs endast spekulationer kring hur 
utvecklingen kan ta sig uttryck, ett tänkbart sådant är att individen agerar frånstötande 
gentemot dem som inte uppfyller kraven för hur man ska se ut och bete sig, detta genom 
exempelvis mobbning. En annan tänkbar utgång är att om individen själv hamnar utanför 
rådande ideal kan denne utsättas för kränkande beteende i form av mobbning och liknande 
handlingar, vilket kan kopplas till den forskning som Pauletti et al. (2014) har gjort kring 
attityder mot personer med könsöverskridande egenskaper.

Var kommer attityderna ifrån? Det är svårt att på ett enkelt sätt säga var dessa attityder och 
inställningar kommer ifrån, tidigare avsnitt har behandlat Eriksons (1977) slutsatser kring den 
sociala omgivningens påverkan. Dock, som tidigare nämnts, finns det fler påverkansområden 
idag än vad det gjort innan. Vilken effekten detta kan tänkas ha på dagens barn kan man 
givetvis bara spekulera i, dock finns relevant forskning sedan tidigare att tillgå som är 
applicerbar även på detta område; om barn påverkas av sin sociala miljö i form av vänner, 
förskola och föräldrar (Erikson, 1977), kan man anta att även filmer och Internet har en 
liknande påverkan. Detta kan parallelliseras med den studie som Bazzini et al. (2010) 
genomförde på mindre barn med avseende på hur man bedömer jämnåriga utifrån deras 
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attraktivitet. Den sistnämnda visar på att även mindre barn tenderar att tänka och bedöma 
människor på samma sätt som vuxna människor gör. Hur detta kan tolkas kan det råda delade 
meningar om, å ena sidan kan man hänvisa till att de val vi gör grundar sig i något biologiskt,
å andra sidan kan man hänvisa till den sociala konstruktionen och den cirkel vi befinner oss i;
det är vuxna människor som skapar barnfilmerna, på så sätt internaliseras vuxna människors 
ideal, stereotyper och fördomar in i filmen vilket kan tolkas eller ses som olika budskap. 
Barnen tar till sig dessa budskap och internaliserar dem, som de sedan tar med sig upp till 
vuxen ålder där de sedan projicerar dessa attityder på nästa generation. Detta synsätt 
tillhandahåller även Piaget (2013) när han resonerar om hur färdiga moralregler levereras från 
vuxna till barn, från generation till generation.

Metoddiskussion

Det faktum att deltagarna var så unga påverkar givetvis resultaten och hur de kan tolkas. Då 
denna studie var icke åldersadekvat, i bemärkelsen att deltagarnas uppfattningsförmåga 
utifrån sin ålder ej har testats, utelämnas vissa aspekter som eventuellt, skulle kunna påverka 
resultaten och dess tolkningar i en annan riktning. Hade en undersökning gjorts med avseende 
att testa barnens uppfattningsförmåga i relation till deras ålder hade kanske resultatet sett 
annorlunda ut eftersom deras svar då hade satts i relation till deras ålder och förväntad 
uppfattningsförmåga. En invändning mot detta tillvägagångssätt är emellertid att även studien 
hade tagit en annan riktning och undersökt något som inte skulle undersökas; istället för att 
studera reaktioner på stimulibilder hade fokus legat på huruvida barnen förstod alla begrepp 
som använts genom studiens uppförande, vilket anses som irrelevant; en spontan reaktion på 
ett specifikt utseende uppstår och tolkas som gediget oavsett om barnen har kunskap om ord 
som "attribution" och "fördomar" eller ej. Därför ansågs detta ej som avgörande för studiens
genomförande då det primära syftet var att undersöka spontana reaktioner på någons utseende, 
vilka även små barn är kapabla till, vilket också åskådliggjorts i resultatavsnittet. 

Något som ändock bör tas upp i sammanhanget om hänsyn till åldersadekvathet är 
definitionen av begreppet "smart" som användes under denna studies genomförande. Alla 
barnen fick frågan om de visste vad man är när man är smart, samtliga barn svarade "nej" på 
den frågan, vilket kunde ha blivit ett hot mot begreppsvaliditeten, därför fick en 
begreppsoperationalisering göras, så att alla barn hade samma referenspunkt; "Om vi låtsas att 
du har en jättesvår fråga som inte så många kan svaret på, men så finns det någon som kan 
svaret på frågan. Då kan man säga att den personen är smart. Så om vi tittar på de här 
bilderna, vem av de två tror du kan svaret på din svåra fråga?". 

Barn är ej lätta att intervjua, dels för att de ibland kan vara fåordiga, vilket skapar problem 
för reliabiliteten och validiteten i en intervju som ämnar undersöka något mer på djupet. När 
halva intervjun består av att deltagarna ska motivera sina svar och inga sådana responser 
förekommer kan det te sig omöjligt att undersöka detta ämne. Därför fick inte denna studie en 
renodlad kvalitativ ansats, utan kompromisser med det kvantitativa fick göras. En annan 
aspekt på svårigheter att styrka validiteten och reliabiliteten är även en ytterligare anledning 
till varför barn är svåra att intervjua; det krävs för det mesta att man har en relevant utbildning 
för att kunna genomföra det, då det är lätt att man annars ställer ledande frågor till barnen 
eller lägger svaren i munnen på dem, vilket även kan bli ett problem för reliabiliteten då 
risken finns att barnen svarar olika beroende på vem det är som intervjuar. Det kan även lätt 
bli ett skevt maktförhållande mellan vuxen och barn och att barnet då bara svarar det hen tror 
är rätt svar, vilket kan få enorma konsekvenser, detta är viktigt inte minst i brottmål där barnet 
agerar som vittne (Kvale & Brinkman, 2009). Denna studie är dock genomförbar då det 
endast använts objektiva stimulibilder för att frammana en spontan reaktion hos barnen, vilket 
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heller inte blir ett hot mot validiteten eller reliabiliteten. Visserligen är det tänkbart att vissa 
barn begränsade sig och sina svar för att de ville uppträda korrekt mot en främmande 
människa, vilket då skulle påverka validiteten negativt, exempel på detta kan vara de barn 
som inte ville svara på varför de tyckte som de tyckte. Ser man tillbaka till Eriksons (1993) 
stadieutveckling och lekstadiet framgår det att det är just skuldkänslor som är en av de största 
drivfaktorerna bakom barns handlande. Sätter man in det i denna kontext kan det bli 
uppenbart varför vissa barn valde att inte motivera sina svar. Dock kan även detta beteende 
tolkas i olika termer, antingen vågade de inte säga varför de tyckte som de gjorde för att de 
var rädda för att de skulle få skäll, eller så var det för att de inte hade en medveten baktanke 
att motivera sina svar med. Viktigt att komma ihåg är att barn ej ska förväxlas med 
"minivuxna" människor. Barn i förskoleåldern har, som tidigare nämnts, ännu inte utvecklats 
kognitivt, moraliskt och socialt. 

Förklaringar till att vissa andra barn valde att svara på frågorna helt ohämmat kan förklaras 
med både Piagets (2013) och Kohlbergs (1984) teorier vad gäller utvecklingen av moralen. 
Vissa barn kunde helt ogenerat peka ut vem som var ful och varför (t.ex. äckligt hår, ful näsa) 
eller motivera varför hen valde den smala mannen före den tjocka; "för han är smalast". Här 
påvisas att moralen ej är fullt utvecklad och att åsikter uttrycks utan en tanke på vad som 
anses vara socialt accepterat eller ej, och i detta fall skulle det även stärka validiteten och 
reliabiliteten.

En annan förklaring till varför svaren fick det utfall de fick skulle kunna förklaras av Halo-
effekten; tendensen att positiva attityder och bedömningar av ett attribut projiceras på övriga 
attribut (Lee Wan-chen, Shimizu, Kniffin & Wansink, 2013), alltså att något uppfattas som 
bättre än vad man från början kanske tyckte att det var, att ett attribut blir bättre p.g.a. att man 
uppskattar ett intilliggande attribut. Detta skulle kunna bli ett hot mot validiteten och 
reliabiliteten då svaren kanske inte blir helt sanningsenliga. Detta begrepp har ej tidigare 
behandlats, men ansågs som relevant efter avslutad analys, då flera svar motiverades på detta 
sätt, eller liknande: "..för ögonen och näsan och öronen och munnen och allt på bilden som 
har med den att göra". 

Alla barnböcker som användes i denna studie innehöll gamla sagor och berättelser, förr var 
man mer tydlig i kategoriseringen och uppdelandet av de onda och de goda, exempel är bl.a. 
Elddonet av H.C. Andersen (1980) och Rödluvan av bröderna Grimm (1984). Med tanke på 
den kognitiva och moraliska utvecklingen kan denna kategorisering tänkas göra det tydligt 
och lätt för barnen att se vem som tillhör vilken grupp; onda eller goda. På så sätt kan det 
också vara lättare för små barn att förstå sammanhanget och handlingen. På senare år har det 
dock kommit en del barnfilmer som utmanar de gamla stereotyperna genom att sudda ut 
gränserna mellan de ovan nämnda kategoriseringarna. Då förskolebarn, som redan nämnts, 
inte har utvecklats kognitivt och moraliskt skulle detta kunna göra det svårare för barn att 
förstå handlingen och sammanhanget, på så sätt kan man argumentera för att detta utjämnande 
inte alltid är bra. I denna studie kan det därför ses som en fördel att äldre sagor och 
porträtteringar användes, med hänsyn till just barnens ålder och förståelse, på så sätt har en 
viss indirekt åldersadekvathet uppstått. 

Slutsatser

Det barnen läste in i figurerna och personerna genom att enbart se deras bilder och porträtt var 
i första hand utseendet, med fokus på ansikte, minspel och färger, samt rekvisita där kläderna 
framställs som viktigast. Tydligt var också att många barn inte kunde besvara frågorna utan 
att ha en bakomliggande historia kring figurerna, detta kan tolkas som att sammanhanget blir
centralt för dessa barn. Svaret på frågan om barn blir påverkade av barnprogram och filmer
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blir något diffust, enligt denna studie är svaret nej, men det skulle behövas ytterligare 
forskning för att fastställa resultatet. De attribut som framstod som viktigast för barnen var i 
första hand ansikte, kläder, minspel och färger, vilket kan kopplas samman med de 
attributionsteorier som inledde denna studie. Svaren på frågeställningen om barn favoriserar 
smala människor före tjocka visade att barnen föredrog en smal person framför en tjock, då 
bland annat genom att de smala personerna attribuerades som vackra, snälla och smarta i 
högre utsträckning än de tjocka. De attityder som kan antas internaliseras är först och främst 
att de vackra personerna ansågs vara smartast, samt att det är dåligt att vara ful. Slutligen kan 
man diskutera vad dessa svar kan tänkas ha för betydelse, både för den enskilda individen 
men även på gruppnivå. En sådan diskussion enbart skulle kunna ge material för en hel studie 
då det finns gränslöst med olika perspektiv att utgå ifrån och med dem följer även många 
förklaringar och teorier. 
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Bilaga 1 - missivbrev.

Hej!

Jag heter Anna Zetterberg och jag studerar det beteendevetenskapliga programmet på 
Mälardalens Högskola. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete, vilket jag 
kommer göra nu under hösten/vintern.

Jag kommer under veckorna 47-48 2014 befinna mig på ditt/dina barns dagis/förskola under 
några olika tillfällen för att utföra mitt examensarbete. 

Det syftar till att ta reda på hur attribution (att man tillskriver människor vissa egenskaper 
baserat på hur de ser ut, t.ex. om jag tycker att en person är vacker tenderar jag att automatiskt 
tycka att den personen är trevlig, snäll, osv.)  yttrar sig hos barn. Detta tänkte jag undersöka 
dels genom observationer - att jag tittar på barnens mönster i deras lekar, t.ex. vem leker de 
med och vad leker de för lekar? - och dels genom kortare intervjuer, ca 15-20 min. 

Intervjuerna kommer inte gå in på djupet och det kommer heller inte ställas några personliga 
frågor till barnen. Exempel på en fråga kan vara att jag visar upp en bild på två personer för 
barnet och frågar sedan vilken av personerna som barnet tycker verkar snällast, och varför. 
   En annan fråga kan vara att jag visar en bild ur en barnbok, eller en tecknad figur, för barnet 
och frågar barnet om det tror att personen på bilden är smart, och varför de tror som de gör.
   Ett tredje exempel kan vara att jag visar en bild på en person och frågar om barnet tror att 
personen på bilden är en bra kompis, samt varför de tror som de gör.

Dessa intervjuer kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Efter genomförd 
examination kommer allt inspelat material att förstöras, dock måste transkriberingarna finnas 
kvar i forskningsändamål.

Jag kommer att utgå från de forskningsetiska principerna (www.vr.se). Med detta menas bl.a. 
att barnens identitet kommer aldrig att avslöjas, jag kommer inte fråga vad de heter, men om 
de ändå vill säga vad de heter kommer jag aldrig att anteckna det någonstans. Namnet på 
dagiset/förskolan kommer aldrig att nämnas, ej heller i vilken stad eller vilket län 
dagiset/förskolan ligger i. Utomstående kommer alltså inte kunna koppla vilka som deltagit i 
studien. Deltagandet är frivilligt och man får alltid hoppa av påbörjat deltagande om man 
skulle ångra sig efter hand. 

Det jag kommer att anteckna är barnens kön, ålder och etnicitet, men den informationen 
kommer bara att användas om den blir relevant, t.ex. om det skulle bli så att "pojkar tenderar 
att tycka mer såhär, medan flickor tänker mer sådär" kommer könsaspekten att nämnas, blir 
det inga sådana resultat kommer kön helt enkelt att utelämnas. Resultaten kommer även att 
redovisas på endast gruppnivå, jag kommer alltså aldrig att skriva om en specifik individ. 
Dessa resultat och uppsatsen i sin helhet kommer finnas tillgänglig för allmänheten när den 
väl blivit godkänd av en examinator, och du/ni kan själva få ta del av uppsatsen via 
dagiset/förskolan.

För att kunna genomföra detta krävs givetvis målsmans medgivande. En sådan blankett 
medföljer denna information.
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Det är därför viktigt att du/ni som målsman fyller i ditt/ert godkännande/icke-godkännande 
och lämnar det till personalen på dagiset/förskolan.
Tag ställning och skriver under blanketten, samt lämna den till lärarna på dagiset/förskolan v. 
45-46.

Jag vill på förhand tacka för er hjälp och ert samarbete med mig under denna höst.

Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta mig gärna på
076-877 34 31 
eller
azg11001@student.mdh.se

Kontaktuppgifter till min handledare:
Cornelia Wulff
073-270 89 53,  021-10 16 08 
eller 
cornelia.wulff@mdh.se
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Jag godkänner att mitt/mina barn observeras

Jag godkänner inte att mitt/mina barn observeras

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datum Underskrift

Jag godkänner att mitt/mina barn intervjuas

Jag godkänner inte att mitt/mina barn intervjuas

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datum Underskrift
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Bilaga 2 - intervjuguide
Intervjuguide

1. Presentera mig

2. Säg att  "mamma och pappa har sagt att jag får prata med dig"

3. Nämn de etiska principerna: "vill du inte svara så gör det ingenting".
Säg att du ska spela in intervjuerna. 

4. Notera barnets ålder, kön, etnicitet. 
a. Hur gammal är du?
b. Har du alltid bott i Sverige? 

i. Om inte, var bodde du innan? 

5. Visa bild på Rödluvan och Vargen.
a. Vet du vem det här är?
b. Varför är vargmormor dum?

6. Visa bilder på sagofigurer: 
a. Vem vill du helst vara kompis med? - Varför?
b. Vem är vackrast? - Varför?
c. Vem ser snällast ut? - Varför?
d. Vem ser mest korkad/inte smart ut? - Varför?
e. Vem är fulast?  - Varför?
f. Vem ser elakast ut? - Varför?
g. Vem ser smartast ut? - Varför?

7. Visa bilder på manipulerade foton: 
a. Vem vill du helst vara kompis med? - Varför?
b. Vem är vackrast? - Varför?
c. Vem ser snällast ut? - Varför?
d. Vem ser mest korkad/inte smart ut? - Varför?
e. Vem är fulast?  - Varför?
f. Vem ser elakast ut? - Varför?

Vem ser smartast ut? - Varför?

8. Sammanfatta vad som sagts.
a. Är det något mer du vill säga?

9. Tacka för deltagandet och avsluta intervjun.
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Bilaga 3 - porträtt av mannen

Manipulerad version

Personen på bilden har givit sitt godkännande till att detta material används i denna studie.  
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Bilaga 4 - porträtt av kvinnan

Manipulerad version

Personen på bilden har givit sitt godkännande till att detta material används i denna studie.   
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Bilaga 5 - tackbrev

Hej och tack!

Till berörda som deltog i studien.
Nu börjar min uppsats att lida mot sitt slut, det har varit väldigt roligt att skriva om detta 
ämne, attribution hos små barn. 

I informationsbrevet som gick ut till alla föräldrar stod det att observationer skulle 
genomföras, men efter revidering av genomförandeplanen och med hänsyn till tidsaspekten så 
togs det momentet bort, det är alltså bara intervjuer som har genomförts och då med 
målsmans skriftliga godkännande.

Intervjuerna gick jättebra, jag fick mycket att arbeta med, vilket ni kommer kunna ta del av 
när uppsatsen väl är godkänd och ligger ute för allmän beskådan. Det var inte bara många 
intressanta svar jag fick under intervjuerna, jag fick även många svar som har framkallat 
mycket skratt under transkriberingarna och analysen, era barn har väldigt livlig och rolig 
fantasi! 

Om planeringen håller kommer uppsatsen att finnas tillgänglig från februari. Jag kommer att 
mejla uppsatsen till personalen på förskolan, så om Ni vill ta del av studien kan ni vända er till 
dem. Uppsatsens titel blev "Har utseendet betydelse även för barn? Attribution hos 
förskolebarn."

Återigen, tack för Ert samarbete!

Med Vänlig Hälsning
Anna Zetterberg


