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Vår vision 
På vår förskola ska alla barn känna sig trygga med de andra barnen och personalen. Alla ska 
känna sig respekterade och att de har ett lika värde och tordas säga vad de tycker och känner. 

Barnen ska känna sig uppskattade för den de är och inte för vad de gör.  

På vår förskola ska barnen uppleva meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet. Detta 
främjar vänskap och förebygger kränkningar. I denna miljö växer självkänsla, respekt och 

tolerans. 



Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt 

till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter. 

Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar 
utveckling. 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att 
uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas 
av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet 

att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor. Läroplan för förskolan 18



Lyssna och kom överens.

Barnens tankar: 

Att man ska lyssna och 
vara snäll med varandra. 
Och tänka på vad man 

säger. 



Samarbeta

Barnens tankar: 

Ni fröknar tycker vi är 
ganska bra på att 

samarbeta. Man ska 
hjälpas åt och vara snäll 
mot varandra och lyssna. 



Säg stopp

Barnens tankar: 

Att man inte ska slåss, inte 
vara dum mot varandra. Vara 
snäll mot varandra annars får 
man inga kompisar. Och då 
blir vännerna osams. Inte ge 
tillbaka om någon gör något 

dumt. Man ska inte slå någon.  



Vänta på din tur

Barnens tankar: 

Att man ska vänta tills någon annan är klar med en leksak, cykel eller ett gosedjur. Under 
tiden kan man göra något annat medan man väntar. 



Sprida glädje

Barnens tankar: 
När någon leker 
med mig. Att få 

åka till ställen som 
det var länge sen 
jag var till. En 

överraskning. När 
kompisar hälsar på. 



Visa dina känslor

Barnens tankar: 
Hur man känner sig om 
man är ledsen, glad, sur 

eller arg.  
Glad: Man ler, skratta.  
Ledsen: se om någon är 

ledsen, gråta.  
Sur: mungiporna nedåt, 

häxan surtant.  
Arg: syns i ansiktet, rösten. 



Prata om det. 

Barnens tankar: 
Jätteledsen blir man om 

någon förstör 
teckningen. Prata med 
en fröken eller försöka 
lösa det själv. Säga till 
den som gjort det hur 

jag känner. Säga stopp. 



Lugna ner dig. 

Barnens tankar: 
Ta några djupa 

andetag och vara 
lugn. Om man är 

stressad så kan man 
ta det lugnt. Sitta i 
soffan och läsa en 
bok, vila eller sova. 



Dela med dig. 

Barnens tankar: 
Att man ska dela 

ett äpple i 2 till 
exempel så man får 

lika mycket var. 
Om man är 3 så 

delar man i 3 delar. 



Säg förlåt.

Barnens tankar: 

Om man har gjort något 
dumt så måste man 
säga förlåt. Man ska 

säga det snällt, kanske 
krama. Kan säga så 
här: Kan vi bli vänner 

och leka lite igen.
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