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PERMA-teoria

Yksi positiivisen psykologian kuuluisimmista teorioista
on Martin Seligmanin hyvinvointiteoria eli PERMA-teoria.

Teoria antaa konkreettisen kehyksen sille, miten
positiivista pedagogiikkaa voidaan toteuttaa
päiväkodeissa, kouluissa ja kodeissa. 

Positiivisen pedagogiikan kokonaisvaltaisuus näkyy
siinä, miten kasvattajan tulee itse olla läsnä ja sisällä
kasvatusfilosofiassaan, sillä hyvän huomaamisen
asenne lähtee kasvattajasta itsestään ja omasta
hyvinvoinnistaan käsin. Lasten hyvinvointitaitoja
vahvistetaan siis ennen kaikkea esimerkin voimin. 

Perinteisestä psykologiasta positiivinen psykologia eroaa
myönteisen ja voimavaraperustaisen painotuksensa ansiosta.
Tutkimusintressien ytimessä ovat ne asiat, jotka tekevät
ihmisistä hyvinvoivia, onnellisia ja menestyviä sen sijaan, että
keskityttäisiin vain ihmismielen varjopuolien tutkimiseen.

Positiivinen pedagogiikka on tapa
toimia, elää ja olla

Tämän teorian mukaan hyvinvointimme muodostuu
viidestä erillisestä elementistä, joita ovat

 
myönteiset tunteet (Positive emotions)

sitoutuminen (Engagement)
ihmissuhteet (Relationships)

merkityksellisyyden kokemukset (Meanings)
saavuttaminen (Accomplishment)

Hyvinvointi vaikuttaa lapsiin yhtä suotuisasti kuin aikuisiinkin.
Onnelliset ja hyvin voivat lapset selviytyvät stressaavista

tilanteista paremmin ja tasapainoisemmin, ovat
yhteistyökykyisempiä, hyväntahtoisempia sekä käyttäytyvät

asiallisemmin ja ovat terveempiä.
Lapsuusvuosien emotionaalinen hyvinvointi

ennustaa myös varttumista onnellisemmaksi ja tasapainoisemmaksi
aikuiseksi.
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Myönteiset tunteet, kuten ilo, tyytyväisyys, kiitollisuus,
kiinnostus, toiveikkuus, innostus, myötätunto ja rakkaus ovat

elämämme kulmakivinä. 
 

Aidosti lapsilähtöisellä toiminnalla varmistetaan,
että lapsi saa kokea päivän aikana mahdollisimman paljon

myönteisiä tunteita 

Aikuisten oma esimerkki ja käyttäytymismallit ohjailevat lasten
toimintaa. Innostus ja hyvinvointi säteilevät lapsille sekä

heidän perheilleen.
 

 Naurulla on suuri positiivinen voima.
Uskalla heittäytyä ja hassutella.

Lapsen pitää voida luottaa, että huonolla tuulellakin
hän on yhtä arvokas eikä aikuinen jätä häntä yksin

negatiivisen tunnekuohunsa keskellä,
vaan auttaa häntä selviytymään siitä.

Myönteisiin tunteisiin keskittyessä on muistettava, että
arjessa on annettava tilaa myös negatiivisille tunteille.

 Turvallisen aikuisen kanssa lapsi voi opetella
tunnistamaan ja nimeämään negatiivisia tunteita.

  Jokaisen lapsen tulee tuntea tulevansa kuulluksi ja vakuuttua
kelpaavansa ja riittävänsä juuri sellaisena kuin on.

 
Lapsen pitää saada tuntea olevansa ihana ja arvokas. 

 
Erityistä tukea tarvitsevia lapsia tai heitä, joilla on haasteita, on

syytä kannatella ja tukea vielä enemmän.

MYÖNTEISET TUNTEET

NEGATIIVISET TUNTEET
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AAMU
Lämmin yhdessäolo alkaa heti aamulla kiireettömän

kuulumisten vaihdon tai pienen hellittelyhetken muodossa.
Lapsi saa tuntea joka aamu tullessaan olleensa odotettu ja

tärkeä osa ryhmäänsä.

Jokaisella lapsella on oikeus positiiviseen varhaiskasvattajaan.
Lapset ovat syy, miksi aikuiset tulevat töihin, ja tämän tulisi

välittyä yhdessäolon synnyttämänä aitona ilona aamun
ensi hetkistä kotiinlähtöön saakka.

Hyvä mieli tarttuu ja vaikuttaa vahvasti
myönteisen ilmapiirin syntymiseen.

Lämmin ja huolehtivainen kasvatuksellinen toimintatapa on
lapsen onnistuneen varhaiskasvatuspolun ja kokonaisvaltaisen

hyvinvoinnin kannalta kaikkein tärkein tukitoimi -
sen varaan rakentuvat kaikki muut pedagogiset toimet.

Omaa ammatillisuutta ei pidä arvottaa sen perusteella,
mitä kaikkea lasten kanssa saadaan tehtyä ja tuotettua.

Hienot ja kunnianhimoiset toimintasuunnitelmat ovat
toisarvoisia verrattuna lapsen mahdollisuuteen saada

aikuisen huomiota ja läsnäoloa.

Lämpimät, myönteiset ja turvalliset ihmissuhteet ovat
välttämätön edellytys lapsen tasapainoiselle ja eheälle kasvulle

sekä sopeutumiselle varhaiskasvatusympäristöön.

HYMYILE JA VÄLITÄ
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Leikki on lapsen oikeus ja suuri ilon lähde.
Aikuisen tehtävänä on mahdollistaa psyykkisesti ja

fyysisesti turvallinen leikkiympäristö lapselle
ja luoda puitteet leikille.

 Aikuinen voi myös miettiä omaa aktiivisempaa
rooliaan leikeissä edellytysten luojana,

havainnoitsijana ja osallistujana.

Leikkimisen jälkeen voi keskustella yhdessä lapsen
kanssa, miten leikkiminen sujui.

Aikuinen voi johdatella keskustelua lapsen
vahvuuksien huomaamiseen.

Leikin suunnitelmallisuus sitouttaa leikkiin.
Lapset voivat käyttää leikkitaulua, jossa olevien

kuvien alle he siirtävät oman nimensä.
 

Isommat lapset voivat käyttää leikkivihkoa,
johon he malleja apuna käyttäen kirjaavat,

mitä haluaisivat leikkiä minäkin päivänä.

Päiväkodissa voidaan tehdä yhteinen päätös,
että aikuiset osallistuvat lasten leikkitilanteisiin.

Kun aikuiset ottavat tavakseen leikkiä lasten kanssa, kehittyy
lapsista leikkimisen mestareita. Samalla leikin tuoma ilo,

hyöty ja nautinto kasvavat.

LEIKKIMINEN
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Opetellaan nauttimaan hyvistä hetkistä.
 

Arjen pieniäkin hyviä hetkiä voi nautiskelun ja fiilistelyn
avulla aktiivisesti pitkittää, joko tapahtumahetkellä tai

ennakoidusti tai takautuvasti. 

Hyödyntämällä monipuolisesti erilaisia
oppimisympäristöjä lapset saavat yhä

moninaisempia kokemuksia.

Arkisten pienten hetkien lisäksi myönteiset tunteet
vahvistuvat myös erilaisissa erityishetkissä.

Turvallisen ja tasaisen arjen keskelle järjestetyt kohokohdat,
kuten retket, teemapäivät tai erilaiset projektit tai

tempaukset tuottavat lapsille elämyksiä. 

Nautiskelu saa mielihyvähormonit kehossamme
virtaamaan ja se lisää myönteisiä tunteita

ja hyvinvointiamme.

FIILISTELY

Nautiskelu voi liittyä monenlaisiin hetkiin,
vaikkapa onnistumisiin, herkutteluhetkiin, elokuvan

katseluun tai vaikkapa kauniin maiseman katseluun tai
muuhun hyvän mielen hetkeen. 
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Hyviä toimintoja positiivisten kokemusten lisäämiseksi
voi olla erilaiset lasten nimikkopäivät, joissa lapsi

kerrallaan saa suunnitella itselleen mieluisaa tekemistä
koko ryhmän toteuttavaksi 

Lasten saavutuksia ja onnistumisia voi tehdä näkyväksi
myös erilaisilla kunniakirjoilla, diblomeilla,

todistuksilla ja mitaleilla.

Onnistumiset ovat päivittäisen arjen juhlahetkiä, joten
niitäkin kannattaa välillä hehkuttaa ja juhlia.

Yhteisten ponnistusten ja saavutusten kunniaksi voidaan
tehdä jotakin erityisen mukavaa tai viettää palkintojuhlat. 

Näihin voi sisällyttää käytänteitä, joilla voidaan nostattaa
lapsen itsetuntoa ja myönteistä ajattelua, esimerkiksi

aikuisen tekemän vahvuushaastattelun tai muilta lapsilta
saatavien kehujen muodossa.

Voidaan myös valita joka viikolle ”tähtilapsi” jolloin lapsi
saa olla myönteisen huomion keskipisteenä. 
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