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INLEDNING 

 
Den här guiden är en produkt som tillhör mitt slutarbete på yrkeshögskolan 

Arcada, där jag studerade inom masterprogrammet för det sociala området 

2016-2018. Mitt masterbete är ett beställningsarbete för Esbo stad, Svenska 

bildningstjänster.  “MIKROSTUNDER I MÖTEN”, En guide om positiv pedagogik 

som perspektiv i mötet mellan personal och vårdnadshavare inom 

småbarnspedagogik”. 

 

Guidens syfte är att ge personalen inom småbarnspedagogiken en ökad 

förståelse och verktyg i hur positiv pedagogik kan användas i 

småbarnspedagogiken och speciellt då man vill få vårdnadshavarna mer 

delaktiga. Materialet är utarbetat med tanke på de svenskspråkiga professionella 

inom småbarnspedagogiken. För tillfället finns det litteratur om positiv psykologi 

och pedagogik på engelska och finska men inte så mycket på svenska därmed 

kändes det aktuellt att skapa någonting på svenska. Guiden är designad så att 

den ska vara lätt att skriva ut, därmed har jag jag inte t.ex. använt så mycket 

granna färger som skulle kräva mycket bläck. I guiden används begreppet 

personal för alla medarbetare inom småbarnspedagogiken.  

 

I Esbo stads plan för småbarnspedagogik nämns att synen på lärandet 

kompletteras med ett perspektiv av positiv pedagogik ( 2017, s.16 ) Mitt slutarbete 

fokuserar närmare på det positiva perspektivet. Med denna lättlästa guide 

hoppas jag kunna öka medvetenheten kring hur positivt pedagogik kan främja 

samarbetet med vårdnadshavare. 
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Figur 1. Produktiosprocessen av produkten 

 

Jag hoppas läsaren blir inspirerad av positiv pedagogik och de möjligheter som 

erbjuds personalen,  kollegor och vårdnadshavare. Kolla gärna länklistan i slutet 

av denna guide kanske den får dig att vilja läsa mera om ämnet och fortsätta på 

den spännande resa den tagit mig på!  

 

Stanna upp och hitta något gott i varje möte! 

 

I Helsingfors den 13.11.2018 

 

Jenni Larres 

Socionom (HYH), lärare inom småbarnspedagogik,  

lärare i yrkesinriktade studier, studiehandledare, mamma till tre barn 
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BAKGRUND 

 

Grunderna för planen för småbarnspedagogik poängterar pedagogiken 

och beskriver verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken som ett 

lärande gemenskap. Barnens välmående står i centrum och tillsammans 

med personalen får barnen utforska och lära sig i en ständig dialog. 

Personalen bör vara lyhörda inför barnens tankar, idéer och åsikter. 

Personalens dagliga samarbete med barnens vårdnadshavare är viktigt 

och genom ett gott samarbete agerar de vuxna som förebilder för barnen. 

 

I Esbo stads plan för småbarnspedagogik nämns att synen på lärandet 

kompletteras med ett perspektiv av positiv pedagogik. 

Verksamhetskulturen i småbarnspedagogiken formas av medvetna och 

omedvetna faktorer och den påverkar både barn och vuxna i 

gemenskapen. Genom de vuxnas kommunikation överförs attityder och 

värderingar till barnen.  

 

Positiva psykologins grundtanke kan komprimeras med tre ord: Other 

people matter! Genom att vara vänlig gentemot andra människor kan 

man också påverka sitt eget välmående. Positiv pedagogik (positive 

education) betyder att man implementerar positiv psykologi i 

pedagogiken.  

 

I en positiv verksamhetskultur mår barnen bra och man stöder dem till att 

få en så lyckad uppväxt och utveckling som möjligt genom en positiv 

dialog.   

 

Källor: Esbo stads plan för småbarnspedagogik (2017), Leskisenoja, 2016, 

Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2018 
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POSITIV PEDAGOGIK  

 

● Man kan säga att positiva pedagogiken härstammar ur positiva 

psykologin som blomstrat till vid 2000-talet. Positiva psykologin är 

intresserad av allt det som får människor att blomstra och må bra.  

 

● Martin Seligman (f. 1942, USA) kallas “fadern av positiv psykologi”. 

Han är professor i psykologi vid University of Pennsylvania, utbildare 

och har skrivit flera böcker om ämnet.  

 

● Seligman har myntat begreppet positiv pedagogik som har som 

uppgift att utmana den moderna skoluppfostran där endast 

uppnådd kunskap uppskattas. Seligman talar om den positiva 

pedagogikens dubbelspiral som består av två överlappande 

strängar:  traditionell undervisning av kunskaper och färdigheter 

samt främjandet av välbefinnandet och en god karaktär. 

 
Främjandet av välbefinnandet och en god karaktär 

 
 
 
Traditionell undervisning av kunskaper 
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● Positiva pedagogiken grundar sig på synen om barnet som en aktiv 

aktör och meningsbyggare. 

 

● Syftet med positiv pedagogik är att alla barn och unga skulle känna 

till sina styrkor och där behövs både vårdnadshavarnas och 

personalens hjälp. 

 

● Karaktärsfostran är en resa som barnen och vuxna gör tillsammans 

och barnen lär sig hela tiden genom de vuxnas exempel. Alla som 

jobbar eller umgås med barnen kan kallas karaktärfostrare. T.ex. 

lärare och barnskötare inom småbarnspedagogiken, 

vårdnadshavare, gudföräldrar, tränare och mor- och farföräldrar.  

 

● “En god karaktär” ska också synas i vårt eget beteende och i sättet vi 

möter andra vuxna så som kolleger och vårdnadshavare. 

 
Bild 2. Barnet har många karaktärsfostrare runtom sig 
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PERMA – TEORIN 

 
● Seligman kom fram till sin egen teori om lycka och ett gott liv efter 

att ha forskat om lycka och dess komponenter. Han såg en bredare 

helhet där välbefinnandet spelar en större roll och består av separata 

mätbara delar.  

 

● Seligmans PERMA – teori (2011) består av fem komponenter:  

positiva emotioner, engagemang, relationer, en upplevelse av 

meningsfullhet och att man uppnår mål.  

 

● Alla komponenterna stöder välbefinnandet, eftersträvas för sin egen 

skull, inte för att de skulle vara redskap för att nå någon annan 

komponent och de alla är mätbara för sig och oberoende av de 

andra.  

 
 Bild: PERMA – teori (Seligman, 2011) 

 

● PERMA – teorin erbjuder en stark grund för förverkligandet av en 

positiv uppfostran i olika kontexter. Teorin har använts förutom att 

mäta välmåendet i ungdomen också för att förutspå nivån på 

välmåendet senare i livet. 

 

● Undervisningen som utgår från styrkor har väckt ett stort intresse 

bland pedagogiken och de olika tillämpningarna har spridit sig allt 

mera i undervisningen och uppfostran både i Finland och resten av 

världen. 

Källor:  Leskisenoja, 2016, Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2018 
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EN POSITIV VERKSAMHETSKULTUR  

 
● Att lära sig och må bra är ett resultat av samspelet mellan barnet 

och verksamhetsmiljön.  

 

● Positiva pedagogiken uppmuntrar barnet att dokumentera, dela och 

reflektera sitt liv i de olika verksamhetsmiljöerna tillsammans med 

sina närmaste. De saker som gör att barnet mår bra är viktiga men i 

pedagogiken tas också i beaktande motstånd och dess betydelse 

ur en positiv synvinkel.  

 

● En samhällelig och positiv verksamhetskultur och sociala 

förhållanden stöder barnets delaktighet.  

 

● De gemensamma positiva känslorna och upplevelserna främjar inte 

endast välmåendet utan stöder också inlärningen.  

 

● I positiva pedagogiken är barnet och barnets vardag som helhet 

alltid utgångspunkten för verksamheten. Barnet ses som en del av 
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sina sociala miljöer och hemmet, småbarnspedagogiken, skolan, 

hobbyer och kompisar spelar en viktig roll.  

 

● En positiv atmosfär för pedagogiken är en sådan som innehåller 

normer, värden och förväntningar så människorna känner sig socialt, 

emotionellt och fysiskt trygga. Till en positiv atmosfär hör också 

lojalitet och respekt och att barnen, vårdnadshavarna och 

personalen  jobbar tillsammans för att utveckla och förverkliga en 

gemensam vision.  

 

● Enligt forskare varierar begreppen som beskriver en positiv atmosfär 

i pedagogiken något men det handlar om fyra huvudelement som i 

sig består av underkategorier. De fyra huvudelementen är säkerhet, 

relationer, undervisning och inlärning samt omständigheter.  

 

Källor:  Leskisenoja, 2016, Kumpulainen et. al i Uusitalo-Malmivaara, 2014 
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POSITIVA KÄNSLOR ÖPPNAR NYA TANKESÄTT 
 

● Positiva känslor hjälper oss att tänka mer flexibelt och det i sin tur 

ger oss utrymme för mera positiva förklaringsmodeller och en 

förmåga att se saker ur ett större sammanhang.  

 

● Positiva känslor öppnar också upp nya tankesätt åt oss och 

förbättrar vårt arbetsminne och vår fysiska hälsa.  

 

● De positiva känslorna kallas för våra ”inre motorer” då de kan ge oss 

kraft och energi . 

 

● De små positiva möten kan kallas för mikroögonblick av kärlek 

(eller som jag själv valt att översätta till mikrostunder). De vuxna som 

är kapabla till att skapa sådana möten visar modell med sitt eget 

beteende som speciellt gynnar förmågan till självreglering. 

 

 

 

 

11 



 

● Man måste få uppleva fler positiva känslor än negativa för att må 

bra och blomstra. Att ofta få uppleva positiva känslor är viktigt men 

intensiteten behöver inte alltid inte vara så stor. Detta kan vara bra 

för personalen att veta och även att beröm och belöning som ges 

rätt tid och gärna offentligt är viktigt.  

 

● En optimistisk livssyn innehåller en positiv attityd men också ett 

positivt ”inre samtal”, vilket betyder att man stärker sig själv och 

känner sig hoppfull inför livet. Man kan utveckla ett positivt inre 

samtal genom övning och erfarenhet.  

 

● Det är viktigt att komma ihåg att man är inte är lika med sina egna 

tankar utan att de kommer och går. Man kan själv påverka sitt inre 

samtal genom t.ex. tankelekar där man försöker koncentrera sig 

mera på nuet och uppmuntra sig själv att ha en mera positiv inre 

dialog. 

 

Källor:  Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen,  2018 
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RESILIENS - ATT VÄXA I VÄXELVERKAN  
 

 

● Du kanske nångång har hört talas om resiliens? Ett av positiva 

pedagogikens kärnbegrepp är förmågan att kunna återhämta sig 

som också kallas resiliens (resiliency), eller att ”växa i växelverkan 

med andra”.  

 

● En god resiliens förmåga kan förklaras som en förmåga att 

återhämta sig lättare från stressiga situationer genom ett positivt 

tankesätt och kunna gå vidare i situationen.  

 

● Genom en resursstärkande växelverkan kan man skapa positiva 

minnesbilder, som i sig bidrar till en ökad känsla av välmående, vilket 

gör att vi bättre märker de stunder då vi lyckats.  

 

● Att kunna gå vidare i stressiga situationer är ”vardagsmagi” som 

händer i nära förhållanden och mellan vuxna och barn som bryr sig 

om varandra. 

 

13 



 

● Resiliensförmågan utvecklas med hjälp av vårdnadshavare och 

andra vuxna så som personalen inom småbarnspedagogiken genom 

att visa modell och uppmuntra barnen till att använda sina egna 

problemlösningskunskaper, handleder dem i att styra sin 

impulskontroll och känsloreglering. 

 

● De positiva erfarenheterna sägs lämna ett rum för flera 

observationer och kan t.o.m. förbättra vår fysiska hälsa.  

 

● Resiliensförmågan kan granskas ur ett samhälleligt perspektiv där 

barnets resiliensförmåga inte kan ses som endast barnets egen 

egenskap eller kunskap, utan som något som delas med de andra 

människor barnet har runt sig.  

 

          Källor:  Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen,  2018 
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KARAKTÄRSTYRKORNA 
 

 
 

● Att hitta styrkorna i varje barn hör också till ett av positiva 
pedagogikens viktigaste grundtankar.  

 
● Styrkorna utvecklas i en social växelverkan med meningsfulla 

människor och genom styrkorna lär sig barnet använda sina olika 
resurser för problemlösning och för att nå sina mål 

 
● Varje barn har karaktärsstyrkor som är värda att lyftas upp och bara 

väntar på att bli upptäckta. Då man i första hand talar om barnets 
styrkor blir det också lättare att ta till tals eventuella svårigheter som 
barnet kan ha.  

 
● Genom att bli bekant med ”styrkospråket” kan det bli ett 

gemensamt språk för alla barn, vårdnadshavare och vuxna som 
jobbar med barnet. När styrkospråket finns aktivt med i vardagen 
blir barnen uppmärksamma på sina egna och de andras styrkor och 
kan ge positiv feedback åt andra.  
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● Styrkorna bör höras i det vardagliga språket. Man bör bekräfta de 
olika styrkorna i responsen för att bli bekant med ett vokabulär som 
beskriver styrkor. Styrkospråket är ett gemensamt språk där det 
goda i var och en av oss beskrivs aktivt.  

 
● För att kunna hitta andra personers styrkor måste man först känna 

igen sina egna. Genom att göra ett test som t.ex. VIA - (value in 
actions) kan man få sina främsta styrkor listade. (Se tabell 1. där 
karaktärsstyrkorna finns listade på svenska.)  

 
● Seligman och Peterson (2004) fann totalt 24 karaktärsstyrkor som de 

ansåg vara relativt tidlösa och allmängiltiga till sin VIA – 
kategorisering  på basis av en lista med 10 kriterier för 
karaktärsstyrkor.  

 
● Dessa grupperades i sex kategorier av dygder; visdom, mod, 

humanitet, rättvisa, måttfullhet och transcendens. Hela VIA-filosofin 
finns samlad på en webbsida där ett gratis test för både barn och 
unga finns tillgängligt.  

 
● Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen (2016) har i sina egna forskningar 

lagt till två nya styrkor (djärvhet & medkänsla) till de ursprungliga 24. 
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Dygd Karaktärsstyrka 

       I.         Visdom och kunskap: kognitiva 

styrkor som har med 

informationssökning och -användning 

att göra 

1.     Kreativitet 
2.     Nyfikenhet 
3.     Utvärderingsförmåga 
4.     Lärandets glädje 
5.     Perspektivförmåga 

     II.         Mod: emotionella styrkor, som behövs 

för att uppnå mål trots motstånd och 

hinder 

6.     Tapperhet & mod 
7.     Uthållighet & ihärdighet 
8.     Ärlighet 
9.     Entusiasm  
      Djärvhet 

    III.         Humanitet: sociala förmågor, som 

behövs för att ta hand om andra och i 

relationer 

10.  Kärlek 
11.  Vänlighet 
12.  Social intelligens 

Medkänsla 

   IV.         Rättvisa: färdigheter som behövs för 

att leva i ett samhälle 

13.  Samarbetsförmåga 
14.  Rättvisa 
15.  Ledarskap 

     V.         Måttfullhet: förmåga att motstå 

överflöd och överdrivelse 

16.  Förlåtelse 
17.  Ödmjukhet 
18.  Eftertänksamhet 
19.  Självreglering 

   VI.         Transcendens: förmåga att ge 

fenomen en större betydelse eller 

mening 

20.  Uppskattning av skönhet 
21.  Tacksamhet 
22.  Hoppfullhet 
23.  Humor 
24.  Andlighet 

  

Tabell 1:  VIA- klassificieringens 6 dygder och 24 karaktärsstyrkor (Seligman & Peterson, 

2004) samt de två extra styrkorna tillagda av Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen (2016). 

(Se bilaga 4.)  
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POSITIV PEDAGOGIK SOM ARBETSSÄTT 

 
Alla kan ta vara på det synsätt som positiva pedagogiken har att erbjuda. 

Metoderna och övningarna passar  i alla sammanhang och 

för alla åldrar. Den röda tråden ligger i att hitta styrkor i andra och i att 

kunna se mikrostunderna i varje möte. 

 

Barnen introduceras lättast till de olika karaktärsstyrkorna genom t.ex. lek 

och sagor. Växelverkan mellan barnet och vuxna har en stor roll. Det är lätt 

att involvera barnets familj då man jobbar med karaktärsstyrkor. 

 

Målet är att uppmuntra barnen till att komma fram med sina egna idéer 

och att lägga märke till sina egna och andras styrkor samt dokumentera 

dessa på olika sätt. Genom att ta med vårdnadshavarna i denna positiva 

dialog blir de även delaktiga i vardagen. Genom konkreta föremål som t.ex. 

kikare, förstoringsglas eller glasögon kan man visa modell på hur man 

börjar “lägga märke” till det goda runtomkring. 

 

Ju tidigare barnen lär känna till sina egna styrkor desto mera får de 

vägkost för sin framtida skolgång. Positiva pedagogikens synsätt och 

metoder omfamnar snabbt både barn, personalen på daghemmet och 

vårdnadshavare. Att se det goda i vardagen, personens styrkor (istället för 

svagheter) och att kunna återhämta sig från stressiga situationer står i 

fokus. 

 

Källor:  Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen,  2016, 2017, 2018 
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Bilaga 1.  

 

SÅN ÄR JAG! 

 

FYLL I MENINGARNA TILLSAMMANS MED BARNET. 

 

Bearbetad från Uusitalo - Malmivaara & Vuorinen: Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen 

bongausopas, 2017. 
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Bilaga 2. 

 

MIN FAMILJS STYRKOTRÄD (UPPGIFT FÖR FÖRÄLDER/BARNET) 

 

 
 
FÄRGLÄGG MED RÖTT DE KÄRNSTYRKOR SOM BÄST BESKRIVER DIG 

ELLER DITT BARN.  

FÄRGLÄGG MED GULT DE STYRKOR SOM DU ELLER DITT BARN ÄNNU 

HÅLLER PÅ ATT UTVECKLA.  

 

Bearbetad från Uusitalo - Malmivaara & Vuorinen: Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen 

bongausopas, 2017. 
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Bilaga 3. 

 

Dessa uppgifter kan göras med barnen, personalen eller tillsammans 

med vårdnadshavarna. 

 

 

MIN STYRKETAVLA 

 

Varje barn får sin egen  styrketavla som hängs upp på väggen i gruppen. I 

tavlan ska finnas ett foto på barnet där hen står i en “styrkoposition” och 

runt fotografin samlas barnets egna, kompisars, föräldrarnas och 

personalens tankar om sånt som barnet är bra på. Barnet kan sedan pryda 

tavlan när den är färdig. 

 

 

 

 

STYRKEFÅGEL 

 

Barner ritar konturerna av sin egen hand på ett papper och klipper ut det. 

Pappershanden skickas hem till barnen där vårdnadshavarna (eller barnet 

själv) får skriva in på varje finger något som barnet kan eller är bra på. Efter 

det får barnen färglägga sin hand och dekorera den till en fågel på 

daghemmet. Alla de fina styrkefåglarna samlas för att pryda väggen i 

gruppen. 
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Leonas styrkefågel. (Bild: Jenni Larres) 

 

 

 

Mollys styrkefågel. (Bild: Sanna Grönroos) 
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Bilaga 4. 

 

 

Lista på karaktärsstyrkorna 

 

Kreativitet Medkänsla 

Samarbetsförmåga Rättvisa 

Nyfikenhet Utvärderingsförmåga

Ledarskap Förlåtelse 

Lärandets glädje Perspektivförmåga

Ödmjukhet Eftertänksamhet 

Mod & Tapperhet Uthållighet

Självreglering Uppskattning av skönhet 

Ärlighet Entusiasm

Tacksamhet Hoppfullhet 

Djärvhet Kärlek  

Humor Andlighet 

Vänlighet Social intelligens 
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Alla fotografier i guiden är från unsplash.com, om inte annat anges. 
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http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Bra_att_veta_om_smabarnspedagogik/Plan_for_smabarnspedagogik
http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Bra_att_veta_om_smabarnspedagogik/Plan_for_smabarnspedagogik
https://unsplash.com/


 

TIPS PÅ LÄNKAR:  
 
 
Erja Sandberg, “Positiv pedagogik”, You Tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=n66UY9-C3ZU  
 
Erja Sandberg, “Styrkebaserad småbarnspedagogik” 
http://www.erjasandberg.eu/adhd/varhaiskasvatuksen-pedagogisten-tukit
oimien-paketti/  
  
“Huomaa hyvä” , positiv pedagogik i vardagen inom 
småbarnspedagogiken. 2017. UBS. (Pdf) 
http://www.oph.fi/download/182454_HUOMAA_HYVA_.pdf  
 
Kaisa Vuorinen, hemsida: 
http://kaisavuorinen.com/blogi/positiivinen-pedagogiikka-ammentaa-voim
ansa-vahvuuksista/ 
 
Kaisa Vuorinen, PP-föreläsning om positiv pedagogik 
http://kaisavuorinen.com/wp-content/uploads/2016/06/erkkaaverkossa_vu
orinen.pdf  
 
Lotta Uusitalo-Malmivaara, hemsida: 
http://www.uusitalomalmivaara.fi/  
 
Positiv pedagogik, material: 
http://positiivinenpedagogiikka.fi/  
 
VIA - testet: 
https://www.viacharacter.org 
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