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Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt 
solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller 
för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Lpfö 18 s.5

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. Lpfö 18 s.5



Lyssna och kom överens.

Barnens tankar:

Lyssna på varandra 
Komma överens om vad man 

ska leka med
Komma överens så att man inte 

bråkar
Lyssna och svara när någon 

pratar med en



Samarbeta

Barnens tankar:

Om man inte når, ta fram en pall
Hjälpa till om man behöver det 

och säga till en fröken.Man hjälps 
åt



Säg stopp

Barnens tankar:
När man inte vill ska man 

säga stopp
Sätta fram handen och visa 
stopp. Gå ifrån om någon 

inte lyssnar
Stopp min kropp, NEJ låt bli

Stopptavlor/handavtryck 
och stoppskyltar på 

toalettdörren



Vänta på din tur

Barnens tankar:

Stå i kö och vänta
Vänta i backen så att man inte åker på någon

Inte avbryta när någon pratar
Leka lekar som Vem där, Gubben i lådan, Elefanterna, Hinderbana i lekahallen, Strumplek



Sprida glädje

Barnens tankar:

Att leka med varandra 
Att skratta gör en glad

Spela spel med varandra 
eller spela fotboll



Visa dina känslor

Barnens tankar:
Visa att man är ledsen 

eller glad
Känslor tex att man är 

kär 
Skuttar omkring och är 

glad
Att göra olika 

ansiktsuttryck som arg, 
glad eller ledsen



Prata om det. 

Barnens tankar:

När pappa blir arg blir 
jag ledsen men sen 

säger jag förlåt.
Säga förlåt och bli 

sams, att låta andra 
vara med, fråga hur 

det gick



Lugna ner dig. 

Barnens tankar:
Sitter med bilarna, tittar 
på TV, säger till mamma 
att jag är trött, vila och 

titta på TV



Dela med dig. 

Barnens tankar:

Ge varandra saker
Säga åt varandra att 

dela med sig eller 
kolla om det finns 

mera. Man delar som 
att alla får. Man turas 

om med leksaken.



Säg förlåt.

Barnens tankar:

När en kompis blir 
ledsen då tröstar jag 
så att den blir glad. 

Man kan kramas och 
säga förlåt.
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