
Förskolans Värdegrund 

 
Värdegrunden handlar främst om förhållningssätt, om hur människor bemöter, 

kommunicerar med och värderar varandra 

 

Ur läroplanen: 

Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden. var och en som 
verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet 
med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med 
barnen. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 
rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför 
är vuxna viktiga som förebilder. ( sid. 4 Lpfö 98 reviderad 2010) 
 
Ur kvalitet i förskolan 

Det är viktigt att personalen arbetar med normer och värden som en integrerad 
del i arbetet med barns utveckling och lärande och kopplar samman det med hur 
barn utvecklar förmågan att ta ansvar och ha inflytande. Det är även viktigt att 
se det unika hos varje barn och medvetet arbetar med olikheterna i 
barngruppen. Det handlar också till stor del om att som pedagog skapa ett öppet 
och demokratiskt klimat, där varje barn får uppleva sitt eget och andras värde 
samt får sina behov och intressen respekterade och tillgodosedda. Personalens 
förhållningssätt - till barnen, föräldrarna och varandra är centralt. 
 ( sid. 28 Kvalitet i förskolan) 
 
Vad innebär värdena för oss? 

Okränkbarhet- Inte kränka varandra vare sig verbalt eller fysiskt. Alla har 

ansvar för sina handlingar, ett nej är ett nej och alla måste respektera detta. 

Det är skillnad på handling och person. 

 

Frihet- frihet i ord och handling men med ansvar. 

 

Integritet- Allas åsikter och tankar är viktiga och att också vara ifred med 

dem. Respektera varandra utifrån den vi är. 

 

Lika värde- Vi behandlar alla lika och hjälper varandra. 

 

Jämställdhet- Alla barn har samma rättigheter och får ta del av all verksamhet 

oavsett kön. 



 

Solidaritet- Vi ska uppmuntra till att hjälpa och stötta varandra. Vara rädd om, 

och ta hänsyn till vår gemensamma miljö både inne och ute. 

 

 

Hur ska vi arbeta med värdena? 

Okränkbarhet- Våga säga till varandra om någon "handling" inte var bra men 

samtidigt visa på att det inte var personligt menat. Prata med barnen och få dem 

att våga stå för det de har gjort/sagt samt ta ansvar för sina handlingar. Viktigt 

att titta på kroppsspråket. Lära barn att lyssna på varandra och att visa med 

handen (stopp) när man vill att någon ska sluta. Bra material för detta är 

kompissolen och Bamsematerialet. 

 

Frihet- Prata med barnen, göra gemensamma förhållningssätt på avd/huset. 

 

Integritet- Att vi tillåter barnen att vara ifred med sina tankar och känslor, 

kunna gå ifrån och vara själv om de känner för det. Det är viktigt att verkligen 

lyssna på barnen och på varandra, lyfta fram olikheter och att visa på att allas 

åsikter och tankar är viktiga, även respektera andras saker, lådor och hyllor. 

 

Lika värde- Vi vuxna måste ha en positiv attityd till att människor är olika. 

Prata med barnen om olikheter, låna böcker om olika kulturer, religioner m.m. Ta 

tillvara barnens nyfikenhet om olika utseende, hårfärg m.m. Ta hjälp av föräldrar 

som kan berätta om landet, sjunga sånger, köpa in en världskarta till förskolan 

där vi synliggör vilket land barnet kommer ifrån.  

 

Jämställdhet- Alla barn har möjlighet att få prova på alla aktiviteter oavsett 

kön. Vi hjälper alla barn och vi har samma förhållningssätt till både pojkar och 

flickor. Inköp av material som stimulerar jämställdheten för flickor och pojkar.  

 

Solidaritet- Vi vuxna måste ställa upp för varandra, hålla samman och ha 

gemensamma regler. Ha med barnen i samtal om trivselregler t.ex. hålla ordning 

både inne och utomhus.   

 


