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Förskolebarns upplevelser av lycka 

Kopplat till ICF-CYs klassifikation av barns hälsa 

Cecilia Skyum 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lycka upplevs av förskolebarn.  

Individuella intervjuer gjordes med 26 förskolebarn (73% pojkar) mellan 4 

och 5 år, med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Tidigare forskning 

har visat på att lycka har många delar så som kärlek, välbefinnande, 

tillfredställelse, god hälsa och att lycka skulle kunna vara något större så som 

meningen med livet. Materialet analyserades med stöd av ICF-CY och 

resultatet visade att barn upplevde lycka när de kände sig delaktiga i ett 

sammanhang. Omgivningsfaktorer, så som att barnen fick något av materiell 

karaktär samt familjekontexten har också betydelse om barn känner sig 

lyckliga. Barn ville känna sig delaktiga, ha en stabil omgivning och 

kärleksfulla nära relationer. Denna studie bidrar till att belysa barns egen 

uppfattning av just begreppet lycka samt ger kunskap som bidrar till att kunna 

upprätthålla barns chans att få känna lycka. Vidare forskning skulle vara att 

undersöka om olika personlighets typer  har olika uppfattning om lycka.   

Keywords: happiness, preschoolers, participation, environmental factors, 

family-context 

 

 

Inledning 

 
 

Lycka  

 
Aristoteles ansåg att människor blev lyckliga genom att utföra olika aktiviteter och klara 

uppsatta mål i livet, det vill säga göra det som känns meningsfullt att göra (Waterman, 1993). 

Diener (2014) har delat in lyckobegreppet i tre kategorier: tillfredställelse av att nå uppsatta 

mål, aktivitet och personlighet. Diener har själv senare ifrågasatt om dessa kategorier snarare 

representerar välbefinnande än lycka i sig. Snyder (2011) använder begreppet subjektivt 

välbefinnande som möjlig synonym till lycka och utgår här från Dieners (2009) 

kategoriseringar. Men går det överhuvudtaget att särskilja dessa två individuella begrepp? Om 

subjektivt välbefinnande handlar om hur en person skattar sitt liv som tillfredställande, och om 

lycka såsom Snyder (2011) definierar det innefattar exempelvis emotionellt, socialt och 

psykologiskt välbefinnande, skulle man kanske kunna säga att lycka och välbefinnande i mångt 

och mycket handlar om samma sak. Detta överensstämmer med den hedonistiska synen på hälsa 

och välbefinnande som menar att lycka och välbefinnande är synonymer till varandra. Utifrån 
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en eudaimonistisk syn, på lycka, menar man dock att lycka snarare handlar om att se meningen 

med livet ur ett vidare perspektiv, och inte bara hur man känner och upplever sin nuvarande 

situation (Ryan & Deci 2001; Snyder, 2011). Utifrån det eudaimonistiska perspektivet 

definieras lycka som något mer än välbefinnande och att vara nöjd med sitt liv. Det är snarare 

en uppfyllelse av livets mening som skapar den rena lyckan.  

Inom lyckoforskning brukar det också ofta talas om att lyckan har två komponenter, en 

bedömningsmässig och en känslomässig (Krueger, Kahneman, Schkade, Schwarz, & Stone, 

2009). Den första handlar om hur man bedömer sig vara tillfredsställd med sitt liv och värderar 

det som ett gott liv. Det kan exempelvis handla om ekonomisk trygghet, vilket skulle innebära 

att det finns en ekonomisk aspekt av lycka. Tidigare forskning har visat att människor skattar 

sig som mer lyckliga när de har det bra ställt ekonomiskt (Howell & Hill, 2009). Är då 

välbefinnande en form av ekonomisk trygghet? En form av materiell trygghet som att ha tak 

över huvudet eller pengar att kunna handla med. Enligt Howell och Hill (2009) är alla ting som 

har ett pengavärde inräknade i den ekonomiska trygghet som det talas om. Den andra 

komponenten handlar huruvida man känner positiva känslor såsom glädje och samtidigt inte 

har så mycket negativa känslor som tristess och smärta. Seligman (2007) skriver bland annat 

om en form av lycka som har sitt ursprung i kärlek, som också skulle hamna under Krueger at 

als. (2009) känslomässiga komponent. Seligman menar att konsten att älska och att älskas också 

innefattar kärlek i nära vänskap. Han beskriver kärlek som en av de viktigaste aspekterna för 

känslan av lycka. I en parrelation har man stor chans att älska och bli älskad av både partner 

och eventuella barn och denna relation är viktig eftersom det också påverkar hur barnen i 

familjen i sin tur lär sig älska och för släkten vidare. Barnen lär sig kärlek under uppväxten och 

har det med sig när de senare träffar en partner. Seligman (2007) skriver även om 

tillfredsställelse som en del av lycka, exempelvis i form av att kunna göra det där som man 

tycker är så himla roligt eller som man är duktig på. När man gör saker som får en att inte tänka 

på allt runt om kring, där bara nuet existerar kallas flow (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Flow är ett tillstånd där man bara flyter med i det som sker och låter det hända.  

Vissa människor har ett mer positivt sätt att se på livet, oavsett omständigheter. Lyubomirsky 

(2009) har försökt förklara hur många procent av lyckan som handlar om välbefinnande, 

livsglädje och livslust. Hon menar att yttre omständigheter kan förklara 10 procent, hur vi tänker 

och handlar förklarar 40 procent och de sista 50 procenten handlar om personliga egenskaper 

som vi dels har med oss från uppväxten och dels lär oss av andra. Ungefär 50 procent av lyckan 

kan alltså handla om hur vår uppväxt med nära och kära har varit och har betydelse i hur lyckliga 

vi är. Detta skulle kunna kopplas till vad Seligman (2007) skriver om hur viktigt det är att ha 

goda kärleksrelationer under sin uppväxt.  

Lycka har många delar och bland andra har Rydén och Stenström (2008) diskuterat huruvida 

lycka kan likställas med hälsa eller frånvaro av sjukdom. De diskuterar om exempelvis 

personlighet, socialt stöd och affekthantering är bidragande faktorer i hur hälsa uppskattas av 

människor. Personlighet kan vara en bidragande faktor därför att oroliga, ledsna och besvikna 

människors hälsa tenderar att vara skörare än andra människors. Är man ofta orolig och lätt blir 

besviken så kanske man har svårare att känna sig tillfreds med sitt liv och skattar kanske också 

sin lycka något sämre. Det finns dock ingen forskning som visat på kausalitet mellan 

personlighet och hälsa. Däremot skulle försämrad hälsa kunna leda till att personligheten 

förändras (Rydén & Stenström, 2008). Socialt stöd, såsom socialt nätverk och upplevt socialt 

stöd, diskuteras i form av kvalitet och kvantitet. Resultat från både Blazer (1982 och Schafer, 

Coyne, och  Lazarus (1981) har visat att kvalitet har större betydelse än kvantitet när man jämför 

människor med god hälsa och sämre hälsa. De som anses ha god hälsa har i regel starkare band 

till sina närmaste även om nätverket är mindre än de som har sämre hälsa har. Affekthantering 

handlar om att de som under sin uppväxt lärt sig att hantera sina känslor i vardagen tenderar att 

klara stress och obehag bättre än de som saknar förmåga att hantera sina känslor (Rydén & 
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Stenström, 2008). Men om affekthantering är en del av hälsobegreppet eller av människors 

personlighet eller socialt stöd kan diskuteras eftersom man kan se affekthantering både som en 

inre kraft och som något man lär sig av sin omgivning. Allardt (1978) har beskrivit det som att 

människor har en bra hälsa om de har fått sina mänskliga och individuella basala behov 

tillgodosedda. Det kan betyda att man har möjlighet att älska någon och att man är tillfreds med 

den personliga utvecklingen. Att ha någon att älska kan innefatta både en partner i livet och 

livskamrater på ett kamratligt plan. Med chans att bli älskad av någon ökade chansen till ett gott 

liv. Hur barn i olika åldrar upplever och beskriver lycka är inte välstuderat.  

 

 

Utvecklingsstadier 
 

Barns förmåga att beskriva emotionella tillstånd ökar med ålder och kognitiv och känslomässig 

mognad. Detta är en viktig sak att ta i beaktning när man studerar barn eftersom eventuella 

mognadseffekter har en betydande relevans i studier med barn. Enligt Piagets (1988) 

utvecklingsstadier: det sensoriska, det preoperationella, konkreta operationernas och de 

formella operationernas stadium har han delat in barnen utifrån ålder från en månad till tolv år 

och uppåt. I de olika åldrarna och utvecklingsstadierna har han konkretiserat utveckling som 

sker från de grundläggande reflexerna till förmåga till konkret tänkande. I det preoperationella 

stadiet, som är den andra i raden och en viktig del för denna studie, har ett spann på cirka två 

till sex år och handlar om bland annat språkbarhet och lekande förmågor. Under den senare 

delen i detta stadie formar barnen till exempel empatisk förmåga och sociala färdigheter genom 

bland annat rollspels lekar. Piaget menar att rolltagande lekar så som mamma, pappa, barn och 

tjuv och polis är ett sätt att få perspektiv på världen och dess regler och normer. Enligt Piaget 

(1988) skulle en av de avgörande delarna för att gå från detta stadium till nästa vara 

egocentriciteten. Barn som är i det tidigare stadiet går från att för det mesta se allt från sitt 

perspektiv till att i nästa stadie kunna se utifrån även andras perspektiv. Denna studie utgår från 

barn i fyra och fem års ålder och tanken var att de i denna ålder enligt Piaget mognadsstadier 

skulle kunna kommunicera om inte utifrån sig själva så utifrån vad de ser hos andra och hur de 

uppfattar situationer. Vygotskij (1962) anser att språket har en väldigt betydande del i 

information processande som är viktig vid övrigt tänkande och affekthantering. Vygotskij 

skriver även om leken som en viktig del i barns utveckling som gynnar språkutvecklingen samt 

sociala färdigheter. Att kunna språkligt berätta och kunna svara på frågor och även att realisera 

en uppfattning var en viktig del i studien. Även Strömqvist (i Bjar & Liberg, 2010) skriver om 

barns språkutveckling i åldrarna tre till fem och nämner att det är en viktig del då de i denna fas 

lär sig att se saker ur den andres perspektiv vilket tyder på att empati växer fram i just detta 

åldersspann. Strömqvist skriver även att empati är viktig för vidare språkutveckling då det i 

kommunikation med andra är viktigt för att kunna sätta sig in i den andres perspektiv. 

Språkutvecklingen har även en stor betydelse eftersom det är viktigt att kunna kommunicera 

med sin omvärld för att få sin röst hörd i olika situationer och för att omvärlden skall ha en 

möjlighet att möta även barns behov av lycka på rätt sett. Det saknas idag forskning som 

beskriver barns lycka och vilka faktorer som är relaterade till att barn är lyckliga. Eftersom 

gränsen mellan lycka och hälsa/välbefinnande enligt flera forskare (Diener, 2009; Rydén & 

Stenström, 2008; Snyder, 2011) är överlappande och otydlig bör beskrivningar av faktorer 

relaterade till hälsa och välbefinnande vara applicerbara även i beskrivningar av barns lycka.  
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ICF-CY 
 

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa: barn- och 

ungdomsversion (ICF-CY; WHO, 2004) är en klassifikation som ser till barns och ungdomars 

hälsa och allmänna funktion och är avsedd att användas av bland andra forskare och kliniskt 

verksamma som ett systematiskt sätt att beskriva hälsa och hälsorelaterade faktorer. Fyra 

speciella nyckelområden kan ses vid användning av ICF-CY. Barnet i familjekontexten är en 

viktig del vid bedömning av barnets färdigheter och funktionstillstånd. Funktionstillstånd ses 

som delvis beroende av ett större system och det ömsesidiga samspelet i familjen eller den nära 

sociala omgivningen och är också en viktig del i hur barnet utvecklas. Det är genom personer i 

barnets närhet som det lär sig många grundläggande färdigheter så som språket. Barnet lär sig 

till exempel det viktiga sociala samspelet i nära relationer. Utvecklingsförsening hos barn och 

unga ses inte alltid vara bestående, utan i många fall ett övergående tillstånd. Barnet kan av 

olika anledningar ha halkat efter i sin utveckling jämfört med normen, men kan under goda 

förhållanden komma i fatt i sinom tid. Under mindre goda förhållanden kan däremot dessa barn 

löpa större risk för funktionshinder som är bestående. Med hjälp av ICF-CY kan man identifiera 

dessa barn och hjälpa dem på bästa sett så att tillfälliga utvecklingsförseningar inte hindrar 

barnens delaktighet och aktivitet på ett sätt som ger negativa konsekvenser för framtida 

utveckling och välbefinnande. Delaktighet definieras som engagemang i en livssituation och 

har en stor del i ett barns hälsa och välbefinnande. Att barn känner sig delaktiga i den 

livssituation som de har och med de människor som är omkring dem är väldigt viktigt för de 

framtida förutsättningarna för ett gott liv. Omgivningsfaktorer utgör allt det som är omkring 

barn och unga under uppväxten och utgör både den fysiska, sociala och attitydmässiga miljön. 

Den förändring som sker, dels i de olika utvecklingsstadierna och dels i miljön, är viktiga för 

att barnen skall få ett ökat oberoende och en ökad livskompetens. Därav blir dessa faktorer i 

barn och ungdomars liv och uppväxt viktiga delar att beakta när man bedömer ett barns 

utveckling och hälsa, och troligen användbara även i beskrivningar av barns välbefinnande och 

lycka.  

 

 Syfte och frågeställning 
 

Litteraturöversikten visar alltså att ett antal lyckoforskare (Krueger et al., 2009; Lyubomirsky, 

2009; Seligman, 2007; Snyder et al., 2011) har utgått från vuxna i sina undersökningar och 

därför utgås denna studie från hur barn ser på lycka. Syftet var att studera vad som är viktigt 

för att barn ska känna sig lyckliga och vad som kan göra att barn inte känner sig lyckliga. I 

studier av vuxnas syn på lycka har man oftast använt sig av metoder som inte lämpar sig för 

yngre barn som inte kan läsa. I tidigare forskning om lycka utgår många från ett frågeinstrument 

av Hills och Argyles (2002) som heter The Oxford Happiness Questionnaire (OHQ) och är en 

förbättrad form av Oxford Happiness Inventory (OHI). Detta formulär har 29 påståenden som 

skall rankas och är förstås inte särskilt användbart när det riktar sig till mindre barn. Formuläret 

har ändå varit användbart i denna studie eftersom frågorna som ställts i intervjun har i grunden 

samma intention som den i enkäten, samt att delar av påståendena har modifierats om och 

använts i intervjuguiden. Vidare har Normandeaus et als. (1998) intervjuguide studerats och 

tagits i beaktande vid utformandet av den aktuella intervjuguiden.  

 I denna studie har utgångspunkten varit att fylla det tomrum som finns beträffande barns 

upplevelse av och perspektiv på lycka samt att ställa det i relation till vad ICF-CY anser vara 

viktigt för barns hälsa, då hälsa och lycka ofta kopplas samman. Eftersom det inte verkar finnas 

undersökningar gjorda med barn i ämnet och det är också anledningen till varför denna studie 

bör göras. Studiens resultat kan förhoppningsvis leda till ökad kunskap om hur vuxna kan se 
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när barn upplever lycka, vad som eventuellt fattas i ett barns liv för att de ska kunna känna lycka 

samt att kunna hjälpa barn på relevant sätt till ett lyckligare liv. Frågeställningar:  

1. Har ICF-CYs klassificering av hälsa betydelse i begreppet lycka?  

2. Vilken/vilka delar behöver barn för att känna lycka?  

3. Vad är eventuella hot mot barns lycka? 

 

 

Metod 

 

 

Deltagare  

 
Två tillgängliga förskolor i mellersta Sverige tillfrågades och svarade ja till att undersökningen 

skulle få äga rum på respektive förskola. Därefter skickades missivbrev ut till sammanlagt 44 

barns föräldrar varav 27 besvarades med underskrifter av vårdnadshavare. De båda 

avdelningarna hade vardera 22 barn inskrivna vid undersökningstillfället. Det var slutligen 26 

barn (73 % pojkar) som deltog i undersökningen. Deltagarna var mellan 4 och 5 år gamla (M = 

4.61, SD = 0.48), och samtliga barn gav före varje intervju sitt samtycke att deltaga i 

undersökningen. Det sammanlagda bortfallet blev 18 barn, varav 17 föräldrar inte svarade och 

ett barn som tillfrågades, men valde att inte delta.  

 

 

Material 

 
Undersökning gjordes med hjälp av en halvstrukturerad intervjuguide som inspirerats dels av 

The Oxford Happiness Questionnaire (OHQ; Hills & Argyle, 2002) och dels av Normandeau 

(1998). De frågor som ställdes var: (1) ”Känner du någon som är lycklig?”, (2) ”Vad tror du det 

är som gör att hon/han är lycklig?”, (3) ”Tror du att det viktigt att vara lycklig?”, (4) ”Vad tror 

du att man kan göra om man vill känna sig lycklig?”, (5) ”Vad tror du händer om man inte är 

lycklig?”, (6) ”Vad tror du det är som gör att man inte är lycklig?”. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av en mobiltelefon och dessa ljudupptagningar var endast hjälp vid transkriberingen 

och raderades så snart intervjuerna fanns i textformat.  

 

 

Procedur 

 
Efter kontakt med personal vid två olika förskoleverksamheter i mellersta Sverige utformades 

ett missivbrev som sedan gavs till alla föräldrar till barn på de aktuella avdelningarna. 

Avdelningar med barn på fyra och fem år valdes på grund av eventuell mognadseffekt som 

tidigare nämnts om språkutveckling. I missivbrevet framgår en del etiska regler 

(Vetenskapsrådet 2002) som bland annat att bägge målsman (i de fall det finns två) underskrifter 

krävs och att barnet själv skulle ge sitt samtycke. Det framgick även att det inte skulle gå att 

koppla något namn på varken person eller förskola i den slutgiltiga texten. Deltagarna kommer 

att vara anonyma för samtliga utom för textförfattaren. Intervjuerna gjordes individuellt för att 

få en så bred svarsvidd och så personliga svar som möjligt. Under intervjusituationen på 

förskolan frågades barnen om de vill vara med om inte frågades nästa barn och så vidare. En 

intervjuguide användes för att hålla barnen tillbaka på ämnet vid eventuella utsvävningar, men 

frågorna ställdes på sådant sätt att de fick berätta om sina egna erfarenheter i ämnet lycka. 
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Guiden innehöll endast sex frågor samt en informationsdel där det framgick vad som skulle 

hända och då gavs förslag att om barnet inte längre ville prata så skulle denne säga det 

(ytterligare en del i samtyckeskravet) och intervjun skulle avbrytas. När intervjun var klar 

förmedlades detta tydligt så att inga oklarheter skulle uppstå. Intervjuerna pågick mellan 5 och 

12 minuter vardera. Vid varje tillfälle på förskolorna gjordes fyra intervjuer åt gången eller 

minst så många beroende på hur många godkända underskrivna lappar som hade inkommit. 

Alla intervjuer spelades in med en mobiltelefon. Så fort intervjuerna var klara transkriberades 

materialet till text och ljudinspelningen raderades. Texten bearbetades vidare genom att sålla ut 

det som var mindre viktigt för den aktuella studien och lämnade kvar det som visade sig vara 

viktigt i förhållande till syftet.  

 

 

Databearbetning 

 
Denna studie hade en deduktiv ansats. Intervjuernas inspelningar transkriberades till en början 

ordagrant för att sedan reduceras ned till endast det som intervjupersonerna sagt och som ansågs 

relevant för studiens syfte. Till en början var materialet 383 rader (12 sidor) och minskades ned 

ytterligare när intervjufrågor och annat överflödigt (det som intervjuaren sade) togs bort till 219 

rader (7 sidor). Det senare analyserades genom kodning med stöd av Granskär och Höglund-

Nielsen (2008) som utifrån materialet kondenserar varje mening och sedan gav alla meningar 

en kod. Utifrån ICF-CY:s (WHO, 2004) kategorier på barns hälsa sammanfördes materialet för 

att sedan koppla ihop koderna med kategorierna. ICF-CY använder sig av kategorier som 

författaren själv kodade samman med siffror enligt tabellen nedan för att kunna tolka och 

sammanställa resultatet. Kodningen bestod av siffror från 0 till 4 samt att 9 användes för det 

som inte ingick i någon utav kriterierna i ICF-CY. En jämförelse gjordes mellan de olika 

kriterierna i ICF-CY och det som faktiskt sades i intervjuerna för att finna essensen och en 

likvärdig tolkning. Efter noggrann genomgång sattes olika nummer in framför varje uttalande 

och analyserades utefter dessa.   

 

Tabell 1.  

Tabell över kodningen. 

 

0 Ej lycklig 

1 Delaktighet 

2 Omgivningsfaktorer 

3 Barnet i familjekontext 

4 Viktigt eller inte viktigt att vara lycklig 

9 Allt som var för studien överflödigt 

 

 

När koderna väl var utmärkta sammanfattades resultatet i form av hur många procent som 

hamnade under följande kategorier: delaktighet, omgivningsfaktorer och barnet i 

familjekontexten i kontrast till hur många svar som erhölls sammanlagt av alla frågor under de 

tre kategorierna. 

 För den del som handlade om att inte vara lycklig analyserades dessa separat, men på samma 

sätt som tidigare och kom fram till tre kategorier: hur det känns, hur känslan uppkom och vad 

man kan göra för att det ska kännas annorlunda.  
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Resultat 
 

 

Data analyserades utifrån tre av de fyra kriterier som är delaktighet, omgivningsfaktorer och 

barn i familjekontext som framgick i ICF-CY (WHO, 2004). I studien valdes att inte lägga 

fokus på den fjärde komponenten som handlar om utvecklingsförsening därför att vid analysen 

fanns inga svar som kunde kopplas till den aktuella komponenten. I studien ställdes frågor om 

lycka och dessa svar analyserades på ett sätt som fick svaren att ingå i en av de tre 

komponenterna i ICF-CY (WHO). Svaren som erhölls och som hamnade under komponenten 

delaktighet var 56% av samtliga svar, omgivningsfaktorer gav 26% av svaren och resterande 

18% hamnade i kategorin barnet i familjekontexten. Detta tyder på att det som är allra viktigast 

utifrån barns perspektiv är att få känna sig delaktig, men det betyder inte att de andra två 

komponenterna är oviktiga utan tvärtom att de är en del av helheten kring lyckobegreppet.  

 

 

 

Figur 1. Modell över komponenterna i lycka.  

 

 

Delaktighet 
 

Delaktigheten var enligt studien en betydande del i huruvida ett barn känner sig lycklig eller 

inte. Svaren tyder på att när man känner sig som en del av något större än bara sig själv så kan 

man känna lycka. Det handlade många gånger om att få vara med att leka eller utöva något som 

barnet uppskattade att göra, som exempelvis rita eller spela fotboll. Underliggande i samtliga 

svar var dock att man fick vara med och ett hot mot lyckan i delaktigheten var när någon annan 

valde att man inte fick vara med. Barnen berättade att det är viktigt att ha någon, kompis eller 

familjemedlem, för att kunna känna sig lycklig, vilket tolkas i studien som att lycka är något 

man delar i nära relationer. Man kunde vara lycklig även om man lekte själv ibland, ett barn 

sade: ”jag leker helst med kompisar eller själv, om jag vill det annars blir jag ledsen”, att det 
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var tvunget att vara självvalt, annars var känslan istället motsatsen, dvs. en känsla av 

nedstämdhet och olust. Barnen berättade också om hur det går att bli av med känslan som 

uppkommer i stunder då de inte känner sig lyckliga. Det var att fråga en vän om man fick vara 

med som en flicka berättade: ”man kan fråga om man får vara med och leka”. Det var även en 

överhängande del av barnen som vid frågan om det var viktigt att känna sig lycklig svarade ja, 

jämfört med de få som svarade nej. De barn som svarade ja förklarade att det var en viktig del 

och att om man inte var lycklig så var man ju ledsen och det vill man inte. De barn som svarade 

nej berättade däremot att lycka kan komma och gå och att det inte är något farligt med att inte 

vara lycklig hela tiden för man blir det i så fall en annan gång. En pojke berättade om en kompis 

som inte var lycklig igår, men att han nu var det: ”Kalle var inte lycklig igår för då fick han inte 

va på förskolan för att han var sjuk men idag är han frisk”. Barnen berättade också att om man 

inte hade en vän tillgänglig så gick det även bra med ett syskon eller en nära vuxen att leka eller 

spela med. Det var till och med så att man kände att man var med även om man satt vid sidan 

av och tittade på till exempel när ett syskon spelade. En flicka sade: ”jag brukar vara med när 

mina bröder spelar tv spel men jag får inte spela för det är för läskigt”. Så de behövde inte alltid 

vara delaktiga i aktiviteten utan bara att känslan fanns att man fick vara där någon var gjorde 

att lycka fanns där.  

 

 

Omgivningsfaktorer 

 
De delar som ingick i omgivningsfaktorer var dels att ha saker och dels att kunna äta gott eller 

att fira något. Barnen berättade om vissa precisa saker som gjorde dem lyckliga som att någon 

fick ett nytt rum med fina saker eller att någon har fått ett nytt lego som är jättefint. En pojke 

berättade: ”min syster är lycklig för hon har fått ett fint rum med många fina saker” och en 

annan ”jag fick världens bästa lego av pappa”. Det går att fundera på om det är själva saken 

som är det viktiga eller om det kan handla om vem som gav den eller gjorde det åt mig som är 

det betydande. Ingen vikt lades på att tolka eventuella bakomliggande betydelser utan gick 

endast på att det var det materiella som språkades vid intervjun. Fira något var det vissa barn 

som berättade om och då var det dels att de var lyckliga som skulle firas och deras vänner var 

förstås lyckliga för att de har blivit bjudna. Det går även här att se att dessa kan ingå även de i 

kategorin delaktighet men eftersom det som barnen berättade var just festen som skulle hållas 

så valdes att använda det som en omgivningsfaktor. Det var två barn som berättade att de var 

som allra lyckligast när de fick äta chips eller den där goda maten som man inte får så ofta och 

det handlar enligt mig om en del av omgivningen eftersom de i grunden berättar om något som 

de skall få av någon. En sa ”på fredagar får jag äta chips” och en annan ”mamma och jag handlar 

alltid mat och sånt när vi ska ta helg”. Omgivningen spelar stor roll i ett barns liv och består av 

allt som kan tänkas finnas runt ett barn så som exempelvis materiella ting. Denna del har relativt 

stor betydelse i barns uppväxt eftersom den även innefattar tak över huvudet, men barnen själva 

har inte lagt ned så mycket fokus på denna del kanske för att barn i Sverige ofta ser det som en 

självklarhet. Detta kan även kopplas till huruvida ekonomisk trygghet har en relation till hur 

barn skattar sin egen lycka. Omgivningsfaktorer innefattar även just förskolan i sig och allt i 

materiell väg som den erbjuder. Det som barnen berättade om när de lekte var med saker som 

fanns i omgivningen så som lego, papper och penna, dockor med mera vilket starkt tyder på att 

omgivningen har en viktig del i barnens liv.    
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Barnet i familjekontext 

 
Familjekontextens betydelse ses också ofta som självklar och det som valts att fokuseras på här 

är huruvida barnen själva har nämnt det i intervjun. ”Lycka är kärlek” sa en flicka och log under 

intervjun. Barnen berättar om både familj och vänner som båda bidrar till denna del. 

Familjekontexten i sig har en betydande del i inlärning av olika slag men det handlar lika 

mycket om att faktiskt ha någon nära att lära av. Detta kan även stå för en nära vän. Barnen i 

studien har berättat om att de anser att det är viktigt att vara lycklig och även att de tycker sig 

behöva någon som de kan anförtro sig till. Flera av barnen pratar om en min bästa vän. Ett av 

barnen berättade att det var viktigt att man ”kan säga till en vuxen att dom ska hjälpa” och även 

att ha förskolepersonal som själva var lycklig för att de är med dem så mycket och behöver 

barnet stöd så finns dem. Flera av barnen svarade att den som de kände som var lycklig var just 

en fröken. Detta tyder på att även barnen förstår att ha förebilder som är på ett visst sätt gynnar 

dem i så väl förståelse som i att lära känna empati. Det var ett barn som berättade att när denne 

var ledsen eller kände sig utanför så hjälpte förskolepersonalen till i situationen och att det 

kändes bra att ha stöd när en vän eller denne själv skulle be om ursäkt. Nära relationer i alla 

möjliga konstellationer ansågs av de flesta vara en viktig del i om man skulle kunna känna 

lycka. Under familjekontexten ingår även att lära sig saker och i och med det så berättade vissa 

barn om någon kompis som var duktig på något som exempelvis ”Kalle är jättebra på fotboll” 

och gav svar om att det var därför denne var lycklig. Det är förstås viktigt att känna sig bra på 

något men också att kunna lära av en vän som är bättre var en tydlig väg till lycka. Samma 

pojke som ovan sa också ”att det är roligt att vara med och spela med Kalle för att han kan lära 

mig att göra hög skott”. Så som i delaktigheten är det betydande att var en del i samhället som 

det som sker runt omkring en och detta syns tydligt även här. 

Det finns som synes inte många av dessa delar som spelar mera roll än de andra då de 

samverkar uteslutande med varandra. De flesta av svaren går att koppla till fler än en kategori. 

Lycka är ett mångdimensionellt begrepp och där av blir svaren många och enligt min tolkning 

en enhetlig massa av delar som tillsammans behövs för att lycka skall infinna sig. Det framkom 

även lycka kommer och går och att det är något man känner av olika och att det syns i ansiktet 

på både dem som är lyckliga och inte är det. För vissa var det tydligt medan andra barn hade 

betydligt svårare att tala om lycka.  

 

 

Hot mot lycka 

 
Några av frågorna i intervjuerna ställdes för att se om det fanns något som barnen såg som hot 

mot chansen att vara lycklig. Dessa frågor var till exempel vad som händer om man inte känner 

sig lycklig och om man kan göra något åt det. De var ense om att man då känner sig ”ledsen 

och arg”. Anledningen till att man inte var lycklig kunde ofta vara att man inte fick vara med 

och leka av olika anledningar som att man blivit bortvald av vännen eller att man inte kunde 

vara med för att man var sjuk. Det var ingen som tyckte att det var okej att inte få vara med, 

utan att man valt det själv. Däremot kunde man vara lycklig när man valt att leka själv. 

Sammantaget tydde 66% av svaren på att man kunde kännas sig lycklig om man valt att vara 

själv. Barnen var även överens om att icke självvalt utanförskap var en otäck känsla som man 

gärna gjorde sig av med. Det vanligaste sättet var att man hittade en kompis som ville leka, då 

svarade 76% av barnen att den otrevliga känslan skulle förvinna och man kunde bli glad igen. 

”När man inte får vara med så är man ledsen” är exempel på svar.  

Ett barn berättade: ”när jag hade gips på min arm kunde jag inte vara med hela tiden och då 

var jag inte glad” vilket också ses som en del av brist på hälsa  Däremot var det ingen av barnen 
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som svarade att lycka är detsamma som hälsa, utan detta endast är något som kan hota chansen 

att bli lycklig. En annan sak som var ett hot mot lyckan var besvikelse av olika slag. Några barn 

berättade om en förväntning om något och om detta inte skulle inträffa var det stor risk denne 

skulle bli olycklig som till exempel: ”om en fest måste ställas in och inte blir av då blir man 

jätteledsen”. De berättade också att det däremot gick att återskapa balansen genom att boka in 

en ny fest. Så om förväntningar går i kras kan en ny förväntning göra att det skulle kännas bättre 

igen. En stor del av lösningen som barnen beskrev var att dels leka och dels att man skulle ta 

en vuxen till hjälp. Om det var för övermäktigt att klara själv tog man en vuxen till hjälp hitta 

en lösning på det problem som fanns. Bland annat skulle den vuxne trösta den som inte var 

lycklig och hjälpa denne att lösa om det blivit någon konflikt med en vän. I annat fall skulle det 

gå bra att vara med en vuxen som stöd om man inte hade någon vän vid tillfället.  Överlag så 

gick det gott och väl att lösa på egen hand genom att fråga en kompis om man fick vara med 

eller hitta på något som såg så kul ut att någon ville vara med. 

Barnen berättade även att man tydligt kan se på en annan individ om denne inte är lycklig. 

”Marika är inte lycklig, det ser jag i hennes ansikte” var ett av många svar som tyder på att 

känslan syns. Då frågades också vad denne gjorde då och det var så att om man inte ville leka 

med barnet som inte var lycklig så sa man till en vuxen som kunde hjälpa och stötta barnet 

istället. Ville man däremot själv vara den som hjälper så kunde man bjuda in barnet till lek och 

då skulle allt bli bra igen. Detta tyder på att barnen ser och känner sig manade att hjälpa och om 

kunskapen inte fanns tog man hjälp av en vuxen. Det var fler som berättade om ett tillfälle som 

de blivit hjälpta av en vän i en liknande situation och känslan som infann sig då var ren lycka. 

Att någon såg och ville hjälpa var ren lycka. En pojke berättade ”när jag inte hade någon att 

leka med så kom min bästis och frågade om jag ville vara med och då blev jag jätteglad”. 

Ett hot mot lyckan i omgivningsfaktorer var som vissa barn berättade: ”om legobordet är 

upptaget” eller ”om alla cyklar är tagna” så infann sig en känsla av utanförskap och ledsamhet. 

Detta endast fram till att en fröken eller en vän kom på något nytt att göra eller tills det blev ens 

tur.  

 

 

Diskussion 

 

 
Syftet med undersökningen var att försöka ta reda på hur barn själva ser på lycka, vad som i 

barns ögon karaktäriserar ett lyckligt barn. Intervjuer med barn i fyra och fem års åldern valdes 

på grund av eventuella mognadseffekter, som bland andra Piaget (1988) skrivit om där det först 

i den åldern går att se empati i barns sett att beskriva händelser. Vidare ville ses om barnens 

svar kan sättas i relation till vuxnas tolkning. Enligt tidigare forskning har det framkommit att 

samtliga delar som i denna studie presenteras i resultatdelen ingår i fråga om lycka. Delaktighet 

i denna studie kan kopplas till både Krueger et als. (2009) känslomässiga komponent samt 

Rydén och Stenströms (2008) tolkning av hälsans betydelse i ett lyckligt liv.  

Barn behöver känna sig delaktiga i sina egna liv för att vara lycklig. Den stora svarsmängd 

som handlade om delaktighet tyder på att det är viktigare än vi tidigare anat. När barnen inte 

kände sig delaktiga upplevde de en obehaglig känsla av ledsamhet och ilska som de gärna vill 

bli av med. Det är ofta här som de behöver hjälp i form av en vän eller vuxen vilket tyder på att 

den tredje delen i resultatet är en viktig del. Det framgår att socialt stöd har en betydande del i 

alla barns liv samt att de personerna har stor betydelse både när det gäller känslan av lycka och 

vid motgångar i livet. Barnet i familjekontexten förklarade det mesta som ingår i att finna stöd 

och att få hjälp av någon som står en nära. Även omgivningsfaktorer får stöd av tidigare 

forskning, så som Howell och Hill (2009) menar med ekonomisk trygghet, vilket här kan 

kopplas till den del när barnen berättar om materiella ting i deras vardag som gör dem lyckliga. 
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Människor behöver få sina grundläggande behov tillfredsställda och med det innefattas även 

materiella ting och tak över huvudet. I omgivningsfaktorer ingår även att ha en förskola att gå 

till och att ha möjlighet till all denna lek som materiella ting kan skapa.  Familjekontextens 

betydelse som enligt tidigare forskning verkar vara den tyngsta delen i lycka finns med men är 

inte uttalad som den starkaste i denna undersökning. Forskare (Allardt, 1978; Seligman, 2007; 

Snyder, 2011) skriver om kärleken och relationernas betydelse av lycka vilket antas finnas 

under ytan i dessa intervjuer men här valdes att bara ta med det som sades och inte göra någon 

tolkning av något eftersom det inte finns någon tidigare erfarenhet och en rädsla av att tolka fel 

fanns. 

ICF-CY har varit viktig då utgångspunkten för studien dels var att ställa resultatet i relation 

till hälsoaspekter som tas upp i ICF-CYs klassifikation av hälsa som är så närbesläktat med 

lycka. De har tydliggjort delar i barns liv som är viktiga för deras hälsa och resultatet visar på 

att samma delar har stor betydelse även för deras upplevelse av lycka. Ett hot mot lyckan var 

enligt svaren dels att känna sig utanför eller att vara sjuk för att man inte då kunde vara delaktig, 

vilket kan kopplas till delaktighet enligt ICF-CY (WHO, 2004). Hälsa kan alltså ha en 

betydande del i huruvida man har chans att vara lycklig. 

De delar som är viktiga för barn är samma delar som ingår i ICF-CYs klassifikationer och 

det som kan vara hot emot lyckan för barn kan vara motsatsen. Alltså att inte få känna 

delaktighet eller att vara exkluderad. Samt att vissa även tycker att motgångar i form av 

tillexempel något som de förväntat sig inte blir som det var tänkt.  

Barnens ålder vid studietillfället har enligt Piaget stor betydelse för deras förmåga att 

problematisera begreppet och språkbarheten har även den stor betydelse i samma fråga. Åldern 

har även betydelse när det gäller att kunna känna empati som är viktigt när de ska ta andra in i 

beräkningen. Detta sågs tydligt att vissa barn hade mer än andra då de kunde berätta om hur 

andra kände medan vissa barn endast svarade utifrån sig själva.  

 

 

Styrkor och svagheter 
 

Studien har varit lyckad så vida att frågeställningarna har blivit besvarade. Till en början 

ifrågasattes om frågorna blev ställda på rätt sett eftersom svaren var så entydiga, men efter att 

ha konsulterat med både förskolepersonal och handledare så kom det fram till att det antagligen 

svarade entydigt för det var essensen i begreppet för de individerna. Antalet barn som ingick i 

studien kan diskuteras. Tanken var att ungefär 30 barn var rimligt men när svaren blev så lika 

varandra vid redan gjorda intervjuer och inga fler godkända påskrifter fåtts så fick antalet 26 

barn räcka. Tillräckligt många deltagare ingick för att mättnad uppnåddes. En känsla av mättnad 

infann sig redan vid 22 barn, men ytterligare 4 barn intervjuades. Platsen för intervjuerna (på 

förskolan) kan ha bidragit till att så många svarade att lek var det viktigaste för dem för att 

känna lycka, men utgick ifrån att om lek var det som de vill göra skulle de antagligen ha svarat 

på samma sätt var vi än genomförde intervjuerna. Vidare så framgick att det kanske inte var 

själva leken som var det viktiga utan att man lekte med någon, vilket relaterades till delaktighet 

i analysen. Slutsatsen är att dessa resultat får stöd av tidigare forskning som påvisats i rapporten, 

men anser att det i framtiden bör läggas ner mer forskning där barnens egna tankar och åsikter 

tas i beaktande. 

 

 

Forskningsförslag 
 

 Idé till vidare forskning är att undersöka om och hur barns beskrivningar av lycka förändras 

över tid, en longitudinell undersökning. En studie som tar med både förskola och äldrevården 
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och söka likheter och skillnader i uppfattning om lycka grupperna emellan. Även att undersöka 

mer ingående på hur personlighetstyper spelar in i uppfattning av lycka hos barn.  
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