
Välkommen till konferens om 

lärande för hållbar utveckling i norr 

 

  Onsdag den 21 februari 2011 
Umeå Folkets Hus 

  

En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild. 

Lärande för hållbar utveckling kräver ett helhetstänkande för att kunna förstå samband. Hur 

förmedlar vi det till våra barn och elever och hur ger vi våra barn hopp och framtidstro? 

 

Vi som arbetar inom förskola till årskurs tre i norra Sverige ansvarar för att sammanlagt 80 800 barn 

och elever ska få en utbildning i hållbar utveckling. Det är ett viktigt uppdrag och vi vill ständigt bli 

bättre – därför behöver vi skapa nätverk och inspirera varandra. Kom och ta del av föreläsningar, 

seminarier och uppträdanden och ta tillfället att byta erfarenheter med andra på konferensen i 

Umeå. 

Tid och plats: Folkets Hus i Umeå, måndag 21 februari 2011 kl 9.00 -16.30 (frukost från kl 8.00) 

Anmälan: via www.regionvasterbotten.se/anmalan senast den 4 februari 2011 

Arrangörer:   

Svenska Unescorådet och Svenska OMEP i samarbete med Umeå kommun och Region Västerbotten 

   

                     



Program 21 februari 2011 

08.00     Frukost och registrering 

09.00     Inledning   

Välkommen till Umeå och till konferensen! 

- Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden, Umeå kommun 

- UNESCOs dekad om Lärande för hållbar utveckling 2005 - 2014 

Görel Thurdin, ordförande i Svenska UNESCO- rådet 

- OMEPs världsprojekt 

Ingrid Engdahl, Stockholms universitet, ordförande i Svenska OMEP 

 

09.40    ”Barn filmar”   

 

10.00    Lärande för hållbar utveckling – lokalt och globalt 

Ingrid Pramling Samuelsson, professor Göteborgs universitet och UNESCO chair i ESD  

Lärande och kommunikation för stödjande av barns utveckling 

Karsten Hundeide, professor Oslo Universitet 

 

11.45    Lunch 

 

13.00    Parallella, valbara seminarier, 2 x 40 min inkl frågor /diskussion 

 

1. Barns delaktighet i det fysiska rummet 

Seminariet beskriver OMEP projektet "Barns delaktighet i det fysiska rummet" som genomfördes på 

10 förskolor under åren 2007-2009,projektet var finansierat av Allmänna Arvsfonden. Vi kommer att 

diskutera några av de resultat projektet bidrog till och även ge praktiska exempel 

från Stockholm och Göteborg förskolorna hur barns delaktighet kan ökas samt visa vad projektet 

vidare har gett för ringar på vattnet. 

Eva Ärlemalm-Hagsér, Mälardalens högskola, Mania Teimouri, Göteborgs kommun 

 

2. KIDSCAPE - ett projekt om sambandet mellan barns utevistelse och barns hälsa 

KIDSCAPE är en del i en serie studier, som undersöker sambandet mellan förskolegårdars fysiska 

utformning och barns hälsa, koncentrationsförmåga, fysisk aktivitet och exponering för solen. Fokus 

var på miljöer som satte igång kreativ och fysiskt aktiv lek i samspel mellan flera barn. Förskolor i 

olika delar av Sverige har deltagit i studierna och en jämförelse har även gjorts med förskolor i USA. 

Margareta Blennow, barnöverläkare Stockholms läns landsting 

 

3. Vägen till hållbar utveckling i Umeå kommun 

Alla förskolor och skolor i Umeå har tilldelats eller ansökt om Skolverkets utmärkelse "Skola för 

hållbar utveckling". Ett långsiktigt arbete mot ett gemensamt mål där delaktighet, 

kompetensutveckling och ansvar på alla nivåer varit ledord i arbetet. Vi berättar om vägen 

dit, hur erfarenheterna ger ringar på vattnet och hur arbetet fortsätter. 

Margareta Rönngren ordf i För- och grundskolenämnden, Elisabeth Zachrisson, skoldirektör, Per 

Edberg, förskollärare och Erika Åberg, biolog och verksamhetschef på Naturskolan. 



4. Med naturkänsla i ryggsäcken 

Seminariet behandlar Örnsköldsviks kommuns strategi för uteutbildningar för pedagoger på 

förskola/skola samt hur man arbetar med barns grundläggande intresse för djur och natur utifrån 

ett exempel från Skogstrollets förskola i Långviksmon. 

Thomas Birkö, Barn- och utbildningskontoret och Elisabeth Ämting-Backlund på Skogstrollets 

förskola i Örnsköldsvik. 

 

5. Barns delaktighet i Lärande för hållbar utveckling - hur börjar man? 

Förskolepedagogik har mycket gemensamt med Lärande för hållbar utveckling. Inom OMEPs 

världsprojekt om Lärande för hållbar utveckling har jag haft möjlighet att samla in flera intressanta 

projekt. Under seminariet kommer jag att presentera några av dem, samt särskilt lyfta fram 

”Samtal med barn” och ”Informella intervjuer” som visat sig fungera bra som start för projekt 

tillsammans med barnen. 

Ingrid Engdahl, Stockholms universitet, ordförande i Svenska OMEP  

6. Idéan i Umeå - besök inspirationsmiljöer (OBS! 80 min max 30 

deltagare) 

Idéan i Umeå tänker hållbar framtid, skapande och kreativitet med barn och förskola i fokus. 

Workshop och information i Idéans egna inspirationslokaler. 

13.40    Kaffe 

14.00    Parallella, valbara seminarier (samma som ovan) 

 

14.45    Utbildning för hållbar utveckling – styrdokument 

Skolverket 

 

15.00    Hur kan vi i norr arbeta med lärande för hållbar utveckling? 

             Reflektion kommunvis – hur tar vi i vår kommun ansvar? 

 

15.30    Uppträdande  

 

16.00    Ansats inför framtiden – hur går vi vidare? 

             Avslutning 

Lärande för hållbar utveckling genomsyras av demokratiska värderingar. I förskolan och skolan bidrar 

värdegrundsarbetet till att förbereda våra barn och elever till att bli ansvarstagande medborgare i ett 

samhälle som ska ge varje människa rätt till ett bra liv. För alla i förskolan och skolan är utbildning 

avgörande för att kunna tillgodogöra sig information om hållbar utveckling och göra medvetna val som 

konsument och världsmedborgare. Vi måste också se till att dessa förutsättningar omvandlas till 

praktisk handling - att utbildningen för hållbar utveckling inte enbart är en möjlighet, utan också 

inbjuder till handling. Genom att stärka barns och ungdomars handlingskompetens så kan de möta livet 

med framtidstro och en övertygelse om att dagens och kommande utmaningar går att lösa, både ur ett 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 

 



MER OM ARRANGÖRERNA 

  
 

Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire 

World Organisation for Early Childhood Education 

Organización Mundial para la Educación Preescolar 

www.omep.org.gu.se  

 

 

OMEP  -  en svensk organisation för barns fostran och utveckling  

OMEP är de första bokstäverna i världsorganisationen Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire, 

www.svenskaomep.org.se/. Organisationen består av nationalkommittéer i mer än 60 länder. Svenska OMEP är 

en av dessa.  

OMEP arbetar för barn i åldrarna 0 - 8 år över hela världen med målsättning att ge dem de bästa 

förutsättningar för en god uppväxt. OMEP är en frivilligorganisation med rådgivande status till UNESCO, UNICEF 

och Europarådet och arbetar för en ökad förståelse mellan människor och därigenom för fred. OMEP anordnar 

världskongresser och internationella möten.  

Svenska OMEP:s mål är att skapa kontakt och samverkan både nationellt och internationellt, med och emellan 

olika yrkesgrupper som är engagerade i frågor som rör barn i åldrarna 0 — 8 år. 

Svenska OMEP arbetar för att genom olika åtgärder främja barns möjligheter till allsidig utveckling. Det sker 

bland annat genom att initiera och delta i internationella projekt som fokuserar på detta. 

Svenska OMEP arbetar för att sprida kunskap om barn och barns villkor i såväl Sverige som i andra länder, bland 

annat genom att informera om aktuell forskning. 

Svenska OMEP arrangerar temakvällar, debatter, seminarier och konferenser kring aktuella frågor samt 

studiebesök för utländska OMEP-medlemmar och internationella kontakter. 

Svenska OMEP har deltagit i det internationella arbetet med FN:s Konvention om Barnets Rättigheter och 

arbetar för att sprida kunskap om denna. 

 

 

OMEP norrlandskretsen 

OMEP i Norrland fokuserar på:  

- Övergripande med barns livmiljö  

- Just nu i Umeå står utemiljön i fokus  

- Vi erbjuder oss att vara remissinstans för att få med barnperspektiv inför politiska beslut, vi väljer de 

remisser som vi vill svara på. 

 

 

Svenska Unescorådet 

Svenska Unescorådet har två huvuduppgifter: att ge råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet och 

att informera om och väcka intresse i Sverige för Unescos arbete. I de flesta av Unescos medlemsländer finns 

en organisation som arbetar med Unescos frågor i det egna landet. Dessa kallas för nationalkommissioner, 

Sveriges nationalkommission är Svenska Unescorådet. 

Utbildning för hållbar utveckling är det övergripande temat för Svenska Unescorådets arbete och den svenska 



Unescopolitiken. Svenska Unescorådet framhåller bland annat att utbildning för hållbar utveckling har ett nära 

samband med FN:s arbete med att nå de så kallade millenniemålen. Målen med årtiondet för utbildning för 

hållbar utveckling bör särskilt genomsyra Unescos arbete med att nå milleniemålet för utbildning. Detta är en 

del av målen för "Utbildning för alla", Education for all (EFA) antagna i Dakar år 2000. Det räcker inte att alla 

barn går i skolan år 2015, det måste också finnas en tanke om vad de lär sig där och under vilka former. 

 

 

Årtiondet för utbildning för hållbar utveckling 

Åren 2005 till 2014 har utsetts till FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling. Arbetet leds av Unesco. 

Syftet med årtiondet är att integrera principer, värderingar och kunskaper för hållbar utveckling i all utbildning 

och i allt lärande, så att människor ges möjlighet att ställa om samhället och hitta lösningar på världens 

ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. 

 

 

 

För- och grundskolan i Umeå kommun har sedan 2001 arbetat systematiskt för att lärande för hållbar 

utveckling ska utgöra det övergripande perspektivet i all verksamhet. Senast 2010 ska alla förskolor och skolor 

ha ansökt om utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”. I Umeå finns två av Världsnaturfondens tio 

modellskolor för hållbar utveckling.  

 

 
 

Region Västerbotten är ett kommunalt samverkansorgan som har det regionala utvecklingsansvaret i 

Västerbottens län. Våra medlemmar är länets 15 kommuner och Västerbottens läns landsting. Region 

Västerbottens uppdrag är att samla resurserna och arbeta för hållbar tillväxt, utveckling och god livskvalité i 

regionen. En bärande tanke i Region Västerbottens arbete med utbildning och kompetensförsörjning är lärande 

för hållbar utveckling. 

 

  

 


