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Det viktigaste är 
att vara medveten 
om att resiliens i 
huvudsak inte är 
en medfödd 
egenskap 

...utan något vi kan påverka varje 
dag - ”som att sätta in pengar på 
banken”…



Varje dag kan man lära sig 
färdigheter och 
tillvägagångssätt som hör 
ihop med resiliens.

Ett litet barn lär sig de 
viktigaste färdigheterna när 
hen som en del av vardagen 
och leken anknyter till och får 
omsorg av en närstående 
vuxen...

Så enkelt och så besynnerligt 
på en och samma gång! 



De vuxnas mående 
och psykiska hälsa 
spelar en central roll 
för barnets 
utveckling och 
välbefinnande 
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och mående



Positiv pedagogik och 
psykosocialt stöd för 
föräldrarna minskar på…

…våld som riktar sig mot barn, 
beteendestörningar hos barn 
och omhändertaganden av 
barn! 

= Betydande såväl ur individens 
som ur ett nationalekonomiskt 
perspektiv



Interventioner för att 
stödja föräldraskapet, 
som en del av 
småbarnspedagogiken 
i Finland?



Varför är 
känsloreglering/
självreglering så 
viktigt? 

God självregleringsförmåga > bättre 
hälsa, färre psykiska problem och bättre 
ekonomisk trygghet (Moffit et al 2011)

Självregleringsförmågan är en mer 
tillförlitlig faktor för att förutse 
akademisk framgång än barnets 
intelligenskvot och läs-/matematiska 
färdigheter vid skolstarten 
(Vitaro et al 2005, Pingault et al 2011) 



Självförmåga, en positiv atmosfär och flexibelt tänkande är viktiga mål för 
småbarnspedagogiken och viktiga resurser för barnet



Från och med 
6 års ålder kan 
barnet utveckla 
förmågan till en 
inre monolog för 
att reglera sig själv 

Därefter utvecklas de kognitiva 
färdigheterna otroligt mycket och 
utgör också ett ypperligt verktyg 
för att främja resiliensen.



Flexibelt 
tänkande 
skyddar mot 
psykiska symtom

Realistiskt tänkande, inte överkritiskt eller överoptimistiskt 

Självmedkänsla, empati

Planering och förberedelse

Problemlösning

Olika slags föreställningar > kreativitet 

”Out of the box”

Självvärderingsförmåga



Före flexibelt tänkande kommer lek! 



Leken är en av 
småbarns-
pedagogikens 
viktigaste uppgifter

Inte ”bara tidsfördriv”, utan en 
viktig förutsättning för barnets 
kognitiva utveckling 

• Den fria lekens betydelse

• Känsla för sociala signaler

• Självreglering

• Självkänsla, känslan av att 
kunna och klara av

• Välbehag

• Reglering av känslor 

• Fysisk aktivitet, förhållande till 
naturen

Och så vidare…
Viite Lillard 2017, Wiseman et al 2018



Det är alltså 
av stor 

betydelse hur 
vardagen i 

daghemmet 
ser ut!



Vad kan man göra inom småbarnspedagogiken för 
att främja barnens resiliens? 

• Man ska fortsätta med det man gjort tidigare: leka, lära sig vardagliga 
saker, läsa tillsammans, hitta på sagor, vara ute, röra på sig, sjunga 
och spela musik, ha roligt, tala om känslor, öva på problemlösning, 
öva på färdigheter som behövs i skolan...



Faktorer som inverkar på resiliensen

Omgivningen:
- familj och 
gemenskap
- resurser

Epigenetik
Reglering av 

gener

Genetiska 
faktorer

Nervsystemet: 
- hot- och belöningssystemets 

balans
- känsloreglering

- kognitiv reglering

Stressrespons:
- anpassningsförmåga

- effektiv återhämtning från 
stress

Ingripanden för att förbättra resiliensen

Psykologiska faktorer: 
- självförmåga

- optimism och positiva känslor
- kognitiv omstrukturering

Resiliens

Källa: Feder et al (2019): The Biology of Human Resilience. Biological Psychiatry, 86: 443-453
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När du vill 
göra något 
mer: 

• Varje gång en vuxen VERKLIGEN TYCKER OM 
barnet...

• Varje gång man gör något lite speciellt i 
småbarnspedagogiken... för en del barn är det en 
fantastisk upplevelse och unik möjlighet! 

• Varje gång man försöker tala om svåra saker med 
barnen och föräldrarna…

• Varje gång man stöder FÖRÄLDRASKAPET på 
kreativa sätt…

> det är som att sätta pengar på banken 



Tack! 

Blogg: Vanhemmuuden hyvä 
boogie (riikkariihonen.com)

Twitter: @RiikkaRiihonen

Böcker: Kuinka kiukku kesytetään ja 
Aada ja kiukkuleijona 2020
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