
 Vä rdegrund fö r Stäbby Möntessörifö rskölä 

Värdegrunden handlar om relationer mellan människor och vårt förhållningssätt mot 
varandra, både i förskolan och ute i samhället. Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) är ett av 
våra styrdokument och innehåller bindande föreskrifter. I den står bland annat: 
 
”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till 

andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och 

synliggöras i verksamheten. 

 
Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. 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. 

 
Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten 

skall bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos 

barnen för att de på sikt aktivt skall delta i samhällslivet”. 

 
Stabby Montessoriförskola ska vara en miljö som genomsyras av kärlek, trygghet och ett 
demokratiskt klimat där alla barn blir synliggjorda och bekräftade för var och ens unika 
egenskaper och för vad de är. Vi vill att varje barn utvecklar tillit till sig själv och förmåga till: 
självständighet, ansvar, solidaritet och empati. ”Storheten i att varje individ utvecklas till en 
personlighet börjar i födelseögonblicket. Därför vill jag hävda att en undervisningsreform 
måste grunda sig på människans personlighet.” säger Maria Montessori. 
 

Det är viktigt för oss att ge barnen en förståelse för alla människors lika värde oberoende av 
kön, social eller etnisk bakgrund. Precis som Maria Montessori ser vi mångfald som en 
tillgång. ”Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i 
förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa 
oavsett bakgrund.” Vi vill också att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera 
över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor 
 
På vår förskola arbetar vi för att varje barn utvecklar respekt för allt levande och förståelse 
för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Gemenskapen på förskolan utvecklas genom 
att vi visar omsorg både om vår miljö och om varandra. Maria Montessori säger att ”Det hör 
till människans natur att leva i gemenskap. Gemenskapen växer som en organism och 
uppvisar en följd av olika egenskaper under loppet av sin utveckling.” 

 
Varje individs frihet innebär också att man måste visa hänsyn och respekt för andra. De 
vuxna på förskolan är de goda förebilderna och har det yttersta ansvaret för att inga former 
av diskriminering får förekomma. 
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