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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:
Komma överens, olika 

lekar 
Bestämma hur man vill 

leka.



Samarbeta

Barnens tankar:
Hjälper varandra.

Hjälpa de mindre med 
olika saker.



Säg stopp

Barnens tankar:
Visa med handen.

Säga stopp.
Hämtar hjälp.

När man vågar säga 
stopp.



Vänta på din tur

Barnens tankar:
Vänta vid handfatet. 

När man cyklar och man vill ha den cykeln. 
Komma överens 

När man ska åka i rutschkanan.



Sprida glädje

Barnens tankar:
Vara glad.

Göra något roligt.
Fråga hur man mår.

Mamma & pappa
När vi är ute med kompisar.
När vi hoppar i vattenpölar 



Visa dina känslor

Barnens tankar:
Glad, sur, ledsen.

Vi vågar visa ibland att vi 
blir ledsen.



Prata om det. 

Barnens tankar:
Talar om vad man 

tycker. Säga till andra 
barn om de gör något 

dumt.
Mamma, pappa & 

fröknarna hjälper till & 
lyssnar. 



Lugna ner dig. 

Barnens tankar:
Andas, inte stressa.

Igelkott behöver lugna 
ner sig.



Dela med dig. 

Barnens tankar:
Dela ett äpple i mitten.

Göra saker 
tillsammans.



Säg förlåt.

Barnens tankar:
Säg förlåt med tecken.

Skicka brev.
Vänlig ton.

Kramas, ta på varandra 
om den vill. 



Kompisböckerna med Kanin och 
Igelkott
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