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Ordförandebrev från Göteborgskretsen
Framför dig har du ett nummer av OMEP-nytt som till största delen inne-
håller rapporter och information från dels Europaråd och konferens i 
Zagreb, Kroatien i maj och Världsråd och konferens i Shanghai, Kina i juli.  

Själv hade jag förmånen att få delta på mötet i Shanghai. Under det inledande 
världsrådet rapporterades bla om det viktiga opinionsarbetet som OMEP gör på 
olika ställen för att föra fram vikten av att satsa på utbildning och på de yngsta 
barnen i världen.

Lisbeth Gouin, som ingår i den delegation från OMEP som är rådgivande organ 
till UNESCO, rapporterade om de ansträngningar som görs för att övertyga FN 
om att ha med de yngsta barnen i alla diskussioner. Lisbeth Gouin sitter med 
som sekreterare i en arbetsgrupp, som arbetar med fredsfrågor och förbereder 
ett ”firande” av World Day of Peace till 21 september, 2013. Det känns just idag 
som tillståndet är i världen som inte något vi har anledning att fira.

Världsrådet avslutades med att tacka Ingrid Pramling Samuelsson som avgående 
världspresident. Hennes idoga arbete och otroliga energi att alltid framföra de 
yngsta barnens rätt till lek, lärande och utveckling har verkligen gjort skillnad 
MEN det arbetet är långt ifrån färdigt. Där har vi alla mycket att göra överallt 
och i alla sammanhang där vi finns. Det är ju det som är OMEP:s signum i 
världen! Som ny världspresident valdes enhälligt Maggie Koong från 
Hong Kong. Jag önskar henne lycka till med det viktiga arbetet inom OMEP i 
världen.

Det är under konferenser som dessa som man verkligen förstår OMEP:s roll i 
världen att föra samman olika yrkeskategorier som alla arbetar för barns bästa 
på olika ställen. Vi har chansen att få höra om forskning och rapporter om barns 
förhållande runt om i världen. Det är inte minst intressant att höra om pågående 
projekt och hur representanter från OMEP påverkar FN genom sina UNESCO 
och UNICEF platser. På Youtube finns en film, OMEP-world, som är intressant 
att se.

Världsrådet och konferensen, med ca 1000 deltagare avslutades med att anta 
en deklaration. Den finns med i detta nummer av tidskriften. På hemsidan finns 
mycket information och det senaste besök www.omep.org.se. 

Nu fortsätter OMEP med sitt viktiga arbete på hemmaplan i de olika kretsarna 
med att på olika sätt lyfta fram barnperspektivet. Kretsarna i Stockholm och 
Göteborg erbjuder intressanta och aktuella föreläsningar för alla som är intresse-
rade att anmäla sitt intresse.

Mycket nöje med läsningen av även detta nummer av OMEP-nytt!

Bibi Karlsson, ordförande i Göteborgskretsen
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EUROPAMÖTE I ZAGREB
I maj träffades representanter från 17 av de 
22 OMEP-medlemsländerna i Europa för 
årsmöte och konferens i Zagreb; Cypern, 
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, 
Kroatien, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, 
Schweiz, Slovakien, Storbritannien, Sverige, 
Tjeckien, Turkiet och Ukraina. Bulgarien och 
Spanien deltog via fullmakt medan Danmark, 
Island och Lettland valt att inte närvara. 
Dessutom var Bosnien–Hercegovina inbjudna 
som gäster; det finns planer på att bilda en 
OMEP-kommitté även där.

Kroatien är en av Europas nyaste medlemskom-
mittéer och ordföranden Adrijana Visnjic Jevtic 
hade tillsammans med OMEP-medlemmar och 
Lärarutbildningsfakulteten vid universitetet i 
Zagreb satt ihop ett bra program, både för 
årsmötet och för konferensen med temat Play 
and Playing in EarlyChildhood.

Nektarios Stellakis från Grekland är vice ord-
förande i OMEP med ansvar för arbetet i 
Europa. Han inledde med att ge några bilder 
av hur den ekonomiska krisen slår i Grekland, 
och andra länder, och ställde frågan om vi gör 
tillräckligt för att uppmärksamma de fattigaste 
barnen och deras behov. Han berättade också att 
han håller på att utveckla en bättre hemsida för 
OMEP i Europa.

Vid genomgången vad som gjorts i olika län-
der fastnade jag särskilt för Polens arbete inom 
deras bilaterala utbyte med OMEP i Nepal. 
Medlemmar och förskolor i Polen har samlat in 
medel och även ordnat sponsring från företag. 
Ordföranden Anna Wrobel och fem av hennes 
OMEP-kollegor genomförde sedan en studie-
resa till Nepal för att utveckla kontakterna samt 
lämna över medlen, vilka ska användas till att 
starta fler förskolor.

Värdlandet Kroatien präglas av EU-inträdet 1 
juli i år. Många lagändringar hastas fram men 
positivt nog sitter OMEP-representanter med i 
flera av de grupper som utarbetar förslag kring 
förskolan. I Slovakien anordnades under året 
den andra nationella konferensen för Lärande 
för hållbar utveckling, med stort deltagande och 
uppmärksamhet i media.

Från England rapporterades om nedskärningar, 
större barngrupper och en utbildningsminis-
ter som tror att man kan åstadkomma kvalitet 
i verksamheten via centrala normer. Slutligen 
kom positiva besked från Irland, där regeringen 
infört gratis förskola för alla barn 15 timmar/
vecka, och med högre bidrag till förskolor med 
välutbildad personal. En ny läroplan är antagen, 
OMEP har deltagit i arbetet.
Irland passade också på att bjuda in till nästa 
års världskonferens i Cork på södra Irland. Den 
äger rum 1-5 juli 2014 och temat är Children’s 
Cultural Worlds.

forts. på sid 3

Ulla Grob från Schweiz, Nektarios Stellakis, 
Europaordförande från Grekland och Ewa 
Lewandowska från Polen.

OMEP har varit med och byggt förslagen om 
förskolan och vi är nöjda hittills, berättade Adrijana 
Visnjic Jevtic.
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Jag hoppas vi blir många från Sverige som 
åker till Irland nästa sommar. Det är egent-
ligen först när man deltar i OMEP:s inter-
nationella konferenser som man riktigt 
förstår hur viktigt OMEP är och hur givande 
det är att träffa engagerade kollegor från hela 
världen. 

Läs mer om konferensen 2014 på 
www.omepireland.ie 

Foto och text, Ingrid Engdahl 

Den 31 maj disputerade Eva Ärlemalm-
Hagsér vid Göteborgs universitet 
inom forskarskolan barndom, lärande 
och ämnesdidaktik. Eva arbetar vid 
Mälardalens högskola och hon är 
ordförande i Stockholmskretsen av 
Svenska OMEP samt sekreterare i 
Svenska OMEP:s styrelse.

I avhandlingen Engagerade i världens 
bästa? Lärande för hållbarhet i förskolan 
berättar Eva om ett politiskt utbildnings-
projekt där barnets utveckling och förnuft 
ses som bärare av en framtida samhälls-
utveckling. Barn framställs som viktiga 
aktörer och en kollektiv samförstånds-
kultur, en diskursiv konsensus, 
framträder. Samtidigt visar Eva att 
strukturer av makt- och konfliktperspek-
tiv osynliggörs i förskolans praktik, hon 
ser mer av affirmativ än transformativ 
praktik.

GRATTIS EVA TILL 
DOKTORSEXAMEN!

Avhandlingen finns tillgänglig via länken   https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32675

GRATTIS GRATTIS GRATTIS GRATTIS GRATTIS GRATTIS  GRATTIS GRATTIS

Irlands OMEP-ordförande Pat O’Connor bjuder in 
till konferens i juli 2014, här med Janet Morris, 
ordförande i OMEP-UK.
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Rapport från ett studiebesök på en förskola i centrala Zagreb

Den här förskolan är den största förskolan i hela Kroatien. Den har plats för 500 barn mellan 
åldrarna 1 till 6 ½ år. Förskolan är 37 år gammal men har kontinuerligt renoverats och är välbehål-
len. Det finns 21 avdelningar där uppdelningen är efter ålder, dvs. 1-3 år resp. 3-6½ år. Det finns 14 
barn i varje grupp med 2 pedagoger i varje. Förskolan har öppet från 05:00 till 20:00 varje vardag. 
Maximal vistelsetid på förskolan är 10 timmar per barn. Förskolan har en stor trädgård som är väl-
utrustad och åldersanpassad för diverse olika aktiviteter. Förutom gungor, sandlåda och rutschkana 
så finns det även ett sagoslott, en dockteater, kiosk/affär och målningsmöjligheter ute på gården. 
Detta medförde en lekfull och varierande miljö för barnen. 

Majoriteten av pedagogerna innehar en master- 
examen i förskolepedagogik. Det finns en 
barnpsykolog på förskolan som ger konsultationer 
till personalen och även träffar barnens för-
äldrar vid behov för rådgivning. Förskolan har 
även tillgång till en talpedagog och en sjuksköter-
ska. 

Det finns en nationell läroplan för förskolan i 
Kroatien. Varje förskola får dock själva avgöra 
vilken didaktik de vill använda.

Innan barnen börjar skolan i 7 årsåldern åker de 
på ett kollo i 5 dagar med sina lärare. Tanken med 
detta kollo är att barnen skall lära sig mer om  
växter, blommor, djur etc. De får vara ute i na-
turen och utforska. Detta arrangeras av förskolan. 

Studiebesöket på förskolan gav ett gott intryck. 
Vår uppfattning är att denna verksamhet kändes 
seriös och att personalen arbetade målmedvetet 
för barnens utveckling. foto och text

Shirin Fazel-Zandy, 10 maj 2013
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I Genève finns bland alla FN-organ 
även Barnrättskommittén (CRC), 
som har till uppgift att följa hur 
länderna implementerar FN:s 
barnkonvention och att förtydliga 
avsikten med konventionen och 
dess olika delar. Jag har varit 
OMEP:s representant under det 
gångna året i arbetet med att ta 
fram en General Comment om 
Artikel 31 - Barns rätt till lek, 
fritid och kultur.

Bakgrunden är att International 
Play Association - Promoting the 
Child’s Rightto Play (IPA) under 
2009 gick igenom de landrapporter 

En General Comment om Artikel 31 - barns rätt till lek -
lanseras den 30 september i år

som nationerna lämnar till Genève-kommittén och kunde visa att nästan inga länder skrev om 
implementeringen av denna viktiga artikel. Kommittén gav IPA i uppdrag att ta fram ett förslag 
till förtydligande text – en General Comment – om artikeln. IPA i sin tur vände sig till andra 
frivilligorganisationer med liknande intressen, och därmed blev OMEP inbjudet.

Texten har diskuterats och arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter från 14 länder, bland 
andra Theresa Casey, IPA, Gerison Lansdown, Roger Hart och Lothar Kaupmann. Inledningsvis 
definieras de bärande begreppen i artikeln:

Vila – tillräckligt andrum från arbete och utbildning
Fritid – helt fritid, utan förpliktelser, för lek och rekreation
Lek  – frivillig, inifrån motiverad beteende, aktivitet eller 
process, som är initierad och strukturerad av barnen själva, 
rolig
Rekreation – en paraplyterm för frivilliga och tillfredsställande 
aktiviteter och erfarenheter

Därefter beskrivs vad detta innebär för olika grupper av 
barn och olika sätt på vilka regeringar kan ta initiativ för att 
förverkliga barnkonventionen.

Den 30 september 2013 presenteras denna nya General 
Comment av CRC i Genève, och jag hoppas att även vi i Sverige 
finner på olika sätt att driva – just det – barns rätt till lek.
Mer information finner du på länken:  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/

foto och text, Ingrid Engdahl 

 Arbetsgruppen under den avslutande workshopen i Genève.
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I samband med den internationella OMEP-
konferensen varje år håller internationella 
OMEP sitt årsmöte – Världsrådet. I år var 
det ett fullmatat och välbesökt världsråd 
med 25 länder på plats och ännu fler via 
fullmakt, representerande OMEP:s 73 
medlemsländer. Här följer några axplock 
från den digra agendan:

Lijuan Pang, ordförande i OMEP Kina, hälsade 
välkommen och berättade att Kina satsar my-
cket på förskolan. Platsantalet har tredubblats 
under perioden 1999-2009. Det har antagits en 
ny läroplan för 3-6-åringar. 64 % av treåringarna 
går i förskola och 40 000 nya förskolor öppnades 
under 2012, särskilt på landsbygden där endast 
43 % har plats i förskolan. Fokus för förskolefor-
skningen ligger för närvarande på 6-7-åringarna.

FULLMATAT VÄRLDSRÅD I SHANGHAI

Ingrid Pramling Samuelsson, OMEP:s världspresident, inledde med en exposé över de sex årens arbete 
under hennes ordförandeskap: kampanjer och projekt har handlat om Learning begins at birth, Promoting 
play and learning from birth to three, Education for Sustainabledevelopment (ESD), WASH (Water, Sanita-
tion and Hygiene) from the start och ett kvalitetsmätningsinstrument för hållbara förskolor (arbetsnamnet är: 
OMEP rating scale for education for sustainability).

- Det som utmärker arbetet i OMEP är att i samarbete med FN, UNESCO och UNICEF verka för förskola 
för alla barn, genom samordnade världsprojekt, och med barnperspektiv där barnen tas på allvar, sa Ingrid 
Pramling Samuelsson. Nu satsar vi stenhårt på att förskolan ska komma med som en självklar start i FN:s 
mål för 2015-2030.

OMEP:s tidskrift, International Journal of Early Childhood (IJEC), utgiven hos Springer, blir bara bättre 
och bättre, 69 artiklar skickades in under 2012, fler än man kan och vill trycka. Numera finns alla tidigare 
nummer tillgängliga digitalt. Från 2014 tillträder Donna Berthelsen, från QUT i Australien, som ny chef-
redaktör efter Eva Johansson. En prenumeration kostar bara 25 euro för privatpersoner! 

Judith Wagner, ansvarig för OMEP i Nordamerika, berättade om WASH-projektet och om arbetet med att 
förankra de yngsta barnens rättigheter inom UNICEF. Lisbeth Gouin berättade om hur hon driver OMEP:s 
frågor i UNESCO i Paris. Själv berättade jag både om OMEP:s världsprojekt om ESD och om Barn-
rättskommittén tagit fram en ny General Comment om Artikel 31 – barns rätt till lek, fritid och kultur (se 
separata artiklar).

John Siraij-Blatchford, England och Kenya, har samordnat ett forskningsprojekt som syftar till att få fram 
ett kvalitetsinstrument för att diskutera hållbarheten i förskolorna och deras arbete. Tio länder har deltagit 
i ett utprövande arbete av skalan, som är uppbyggd ungefär som ECERS (Early Childhood Environment 
Rating Scale). Utifrån resultaten från pilotstudierna i de tio länderna (Ja , Sverige är med via Eva Ärlemalm-
Hagsér, Anne Kultti och Jonna Larsson) ska skalan nu justeras och sedan presenteras arbetet och skalan i en 
bok under hösten. 

forts. på sid 7

Bibi Karlsson, Emelie Stavholm och Ulla 
Gustavsson från Göteborg under Världsrådet.
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Arbetet med FN:s Sustainability Goals 
2015-2030 är högprioriterat det kommande 
halvåret. Under världsrådet utarbetades ett ut-
talande och en handlingsplan för att lyckas med 
målsättningen (se sid. 16).

Tronskifte. Efter sex år byts de förtroendevalda, 
man kan inom OMEP bara väljas för två tre-
årsperioder. Världsrådet valde Mercedes Mayol 
Lassalle från Argentina till vice ordförande 
med ansvar för Latinamerika, Nirmala Rau 
från Indien och Hongkong till kassör och till ny 
ordförande från årsskiftet 2013/14 efter Ingrid 
Pramling Samuelsson valdes Maggie Koong, 
ordförande i OMEP i Hongkong och de senaste 
åren kassör i världsstyrelsen.

Maggie Koong berättade att hon vill arbeta för 
att göra OMEP mer känt, fortsätta arbetet med 
förskola för alla barn samt driva projekt för 
jämlikhet och social rättvisa liksom lärande för 
hållbar utveckling.

Omtyckt Ingrid tackades av. Även om det återstår ett halvår av Ingrid Pramling Samuelssons ord-
förandeskap passade världsrådet på att tacka av henne. 

- Du har outtröttligt representerat OMEP, rest till möten i alla regioner, drivit projekt samt viktigast av allt 
lett utvecklingen av OMEP till en mer professionell organisation, du arbetar outtröttligt, sa Judith Wagner. 
Och vi från Svenska OMEP vill absolut instämma, mycket stolta över de insatser som du, vår andra svenska 
världsordförande gjort (den första var grundaren Alva Myrdal). Tack Ingrid!

Blir du nyfiken på internationella OMEP? Läs på www.omep.org.gu.se  
Besök nästa OMEP-konferens, som hålls i juli 2014 i Europa, i Cork på Irland – www.omepireland.ie

foto och text, Ingrid Engdahl

“ Att förlägga den 65:e OMEP-konferensen till Shanghai kändes som hand i handske 
och har gett en hel del intryck som jag tror kommer att vara bestående: Under några 
dagar fick jag uppleva så mycket värme, vänlighet och framtidsvisioner både under 
konferensen och i staden Shanghai! Paperpresentationen mottogs väl och gav nya 
frågor och nya kontakter i utbyte, precis i linje med syftet.Programmet som helhet 
bjöd på en intressant mix av forskare och praktiker även om mina dåliga kunskaper i 
kinesiska hindrade mig från en del presentationer som kunde varit av värde….

 Banketten var en härlig tillställning med fler nya kontakter och utbyte av mailadresser som säkerligen kommer 
att användas. Därtill fanns fantastisk mat och god underhållning. Jag vill verkligen poängtera banketten 
som både social och yrkesmässig arena och allt vad den kan bidra med. Där gavs möjligheter till informella 
yrkeskontakter, kulturellt utbyte och många hjärtliga skratt! 

 Last but not least vill jag rikta ett stort TACK till Dig Ingrid Pramling Samuelsson för allt det Du gjort under 
åren som världspresident i OMEP – ett ovärderligt arbete som lett till att små (och stora) människor fått en 
bättre tillvaro och hopp om att göra skillnad! Mama OMEP, en titel som konferensdeltagare från Nigeria gav 
Dig, tycker jag är både vacker och hedrande! ”

Agneta Jonsson, Högskolan Kristianstad

Judith Wagner, Nordamerika, Eun-hye Park, 
Asien och Stilla Oceanien, Maggie Koong, 
tillträdande världsordförande och Ingrid 
Pramling Samuelsson, nuvarande ordförande.
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Ny medlem rapporterar från OMEP:s 
65:e världskonferens i Shanghai, Kina 
11-13 juli 2013

Jag som skriver heter Emelie Stavholm och är 
nybliven medlem i OMEP.  Jag har arbetat som 
förskollärare men är nu på väg att göra praktik 
på utbildningsenheten på UNICEF i Panama. 
Först och främst skulle jag vilja tacka OMEP för 
erhållet stipendium för att närvara på konferensen 
och uppmuntra medlemmar att söka stipendium 
för framtida konferenser.

Programmet från konferensen var ambitiöst och inten-
sivt med huvudtalare, seminarier, paper-presentationer, 
workshops och poster-presentationer av olika slag rela-
terade till konferensens tema “Enhancing the Develop-
ment of Early Childhood Education: Opportunities and 
Quality”.
 

Det huvudsakliga budskapet från konferensen var att det inte bara handlar om att erbjuda ECEC (Early 
Childhood Education and Care) och förskola till alla barn världen över utan att det är av största vikt att den 
erbjudna utbildningen innehåller kvalité. Detta i linje med forskning som påvisar hur barnets tidiga år är 
av största vikt för dess utveckling och därmed för samhället som helhet. Men vad är då kvalité och hur kan 
kvalité mätas? Olika presentationer under konferensen tog upp dessa frågor.

Bland annat talade Grethe Kragh-Müller och Charlotte Ringmose (Aarhus University) om hur kvalité och 
läroplaner för förskolor varierar från kultur till kultur då förskolan ska ses som en del av kulturen i vilken 
den är inbäddad. I relation till detta utfördes ett projekt där forskare, lärare och barn deltog för att tillsam-
mans ta reda på vad som är en bra förskola för att sedan bygga två förskolor baserade på resultatet av pro-
jektet. Då projektet precis är avslutat har man inte hunnit utvärdera hur de nya förskolorna påverkar barnets 
lärande och utveckling men det ska bli spännande att se hur en förskola baserat på barns svar om vad en bra 
förskola är visar för resultat. 

Om just kulturella skillnader i hur man ser på kvalité talade Tove Mogstad Slinde (Ordförande i ECEC-
nätverket i OECD) lite om. I en kommitté för att utveckla och presentera  ett Framework for Action and 
Cooperation; Harnessing the Wealth of Nations kom människor från hela världen överens om vilka rekom-
mendationer man skulle ge regeringar för att uppfylla det första av de sex målen i Education for All. Trots 
kulturella, politiska och ekonomiska skillnader hittade man alltså en gemensam grund att stå på. Vidare 
talade hon om rapporten Starting Strong III som erbjuder verktyg för att uppnå kvalité inom ECEC. I rap-
porten identifierade man fem rekommendationer för att främja kvalité i ECEC: skapa mål och regleringar 
baserade på kvalité, designa och implementera läroplaner och standards, förbättra kvalifikationer, utbild-
ning och arbetsförhållanden, engagera familjer och samhället samt lyfta fram datainsamling, forskning och 
granskning.

En av huvudtalarna, professor Xiaoxia Feng talade om hur Kina, genom den ekonomiska reformen sedan 
70-talet, öppnat upp för nya möjligheter för ECE. Hon menade att även om detta är positivt i den mening att 
fler har tillgång till förskolor så ligger det en problematik i att många förskolor inte är kvalificerade samt att 
många har en hög avgift vilket lett till att bristen på tillgång till bra förskolor blivit en fråga som är viktig att 
diskutera. 

forts. på sid 9

Emilie och den nya världspresidenten Maggie 
Koon.    foto, Bibi Karlsson    
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Bristen på tillgång till bra förskolor är inte ett problem bara i Kina. Detta blev uppenbart i Dr Jacqueline 
Jones tal om situationen för ECE i USA. Hon pekade på hur närmare hälften av USA:s barn under 6 år lever 
i låginkomstfamiljer eller lägre. Utbildare och politiker har varit medvetna om problemen och olika initiativ 
har tagits för att göra förskolor tillgängliga för så många barn som möjligt. Dock har dessa initiativ och pro-
gram inte fungerat som önskat då det är svårt att skapa gemensamma verktyg över de olika staterna. Obama-
administrationen vill dock lyfta fram ECE och har gjort så genom olika program i form av tävlingar som ger 
bidrag till projekt som betonar utbildning med kvalité samt extra bidrag om projektet inkluderar ECE. Att 
USA har förstått vikten av att satsa på ECE kunde dessutom ses i president Obamas tal till nationen där han 
poängterade att han vill arbeta för en förskola för alla. 

Sammanfattningsvis kan vi från konferensen se att fokus på kvalité i ECEC har ökat globalt. Detta visar 
på en ökad medvetenhet om att utbildning startar tidigare än skolåldern och att en hög kvalité på ECEC-      
program påverkar barns lärande och utveckling och därmed samhället som helhet. Här ser vi också att 
OMEP:s arbete är av största vikt för att fortsätta att påverka beslutsfattare. 

text, Emilie Stavholm

Eva Ärlemalm-Hagsér delar med sig av bilder från Shanghai, juli 2013

Invigningsceremonin.

Ingrid Pramling Samuelsson
på invigningen.

En grönskande köksträdgård.

Bearbetning av 
köksträdgården.
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Studiebesök på Experimental Kindergarten i Shanghai

Mitt namn är Ulla Gustavsson, förskolechef i Göteborg och suppleant i Göteborgskretsen av OMEP. 
Inledningsvis vill jag uttrycka stor tacksamhet för att ha fått möjlighet att delta i Världskonferensen 
för första gången. Att träffa människor från hela världen som är engagerade i och har erfarenheter av 
barns uppväxtvillkor och utbildning var otroligt intressant.

Under konferensdagarna ordnades studiebesök på 
olika förskolor och jag besökte Hongkou District 
Experimental Kindergarten med 500 barn mellan 3 
och 6 år, fördelade på 16 grupp. 

I sin presentation av verksamheten poängterade  
förskolans rektor ledorden: kreativitet, samarbete, 
respekt, personlig utveckling, utforskande, nyfikenhet, 
förebyggande miljöarbete, förståelse, självständighet, 
flexibilitet, självvärdering, meningsfullhet och glädje. 
Hon exemplifierade begreppen med olika aktiviteter 
genom ett kort bildspel. 

Vid vårt besök hade de flesta barn sommarledigt, 
men de som var där var fullt upptagna med att leka 
i de ljusa och ändamålsenliga lokalerna. Det fanns 
stora ytor och rikligt med material för bygglek och 
konstruktion. 

De stora gemensamma korridorerna innehöll 
rollspelsstationer, såsom hemmet, bageriet, 
grönsakshandeln, frisersalongen m.m. Lekmaterialet 
i stationerna var naturtrogna modeller av olika 
livsmedel. Man använde sig till stor del at återbrukade 
lådor och kartonger för att skapa till exempel en bur 
för vilda djur.

Tillbaks i Sverige och arbetet med att utveckla 
verksamheten i våra förskolor är jag säker på att 
personalen kommer att få stor inspiration av alla 
miljöbilder som jag tagit med från förskolan i 
Shanghai. 

text och foto
Ulla Gustavsson



 

11 www.omep.org.se

Ett varmt tack för det bidrag jag erhöll från Svenska OMEP vilket gjorde det möjligt för mig att delta 
i OMEP:s Värdskonferens i Shanghai. För mig kändes det extra viktigt att få medverka på OMEP:s 
Världskonferens och där presentera min Poster ”Parents as resources for preschool children´s 
mathematical learning”. Innehållet i postern bygger på de två föräldrabroschyrer som NCM under 
det sista året publicerat. Den ena broschyren vänder sig till föräldrar med barn i 0-3 års åldern och 
den andra till föräldrar med barn i 3-5 års åldern. 

Många studier visar att föräldrarna har en avgörande betydelse för förskolebarns matematiklärande. Postern 
visar på situationer och tillfällen där matematik kan lyftas fram i hemmiljö. Barn är hela tiden upptagna 
med att utforska omvärlden och försöka tolka och förstå de sammanhang de är involverade i, bland annat 
med hjälp av matematik. Att utveckla förståelse för matematikens ord och begrepp är en ständigt pågående 
process som föräldrar är delaktiga i.

Parents as resources for preschool children’s mathematical learning

Den matematik barn möter i vardagen och som de behöver 
utveckla förståelse för har med form, mönster, läge, riktning, 
mängder, antal, ordning, mätning, tid och förändring att 
göra. Även om barns vardag är fylld av möjligheter att möta 
matematik är det inte självklart att de upptäcker den matematik 
som omger dem. Barn behöver vuxna som kan inspirera och 
utmana dem så att de får utveckla en informell matematisk 
förståelse och en positiv känsla för matematik.

Postern illustrerar olika situationer som barn möter hemma 
eller i närmiljön. Bilderna visar på tillfällen vid måltiden, 
då barn bygger, då de jämför, sorterar och mäter i olika 
sammanhang. Vidare lyfts olika tillfällen fram där barn och 
vuxna upptäcker, utforskar och samtalar om de situationer de är 
involverade i. 

Det var en stor uppslutning kring min Posterpresentation och 
det var många lärare och forskare som uttryckte en fascination 
över vilka rika möjligheter hemmet och närmiljön kunde vara 
för barns matematiklärande och tänkande. 

En forskare från Australien berättade att alla föräldrar som har 
sina barn i förskola får ett material där de kan läsa om vikten av 
att barn får hjälp att sätta ord på sin omvärld medmatematikens 
ord och begrepp. 

En professor från Hong Kong diskuterade länge med mig om 
vikten av att göra tydligt för föräldrar vikten av att barn får 
möjlighet att utveckla och känna sig förtrogna med den informella 
matematiken innan de möter den formella. Något som jag bara kan 
instämma i. 

Min förhoppning är att alla föräldrar och lärare så småningom 
kommer att ha varsitt exemplar av dessa broschyrer och att de 
inspireras att se och reflektera över hur barn lär matematik.

foto och text, Elisabet Doverborg 

Elisabet Doverborg är lektor och arbetar på NCM, Nationellt 
Centrum för Matematikutbildning, vid Göteborgs universitet med 
ansvar för området förskola. Elisabet är även revisor i Svenska 
OMEP.
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Vid världskonferensen i Shanghai rapporterade professor Natalia Ryzhova från Ryssland och 
jag om OMEP:s världsprojekt. Utgångspunkten i del 3 är dialoger med andra, där barnen 
inledningsvis vänder sig till äldre människor, med sina tankar och frågor. Det kan exempelvis 
vara deras grannar eller mor- och farföräldrar. Syftet med att uppmuntra till dialog mellan 
generationer är att vidga barnens kunskap både i tid och i rum. Idén med projektet är vidare 
att samla upp barnens erfarenheter och idéer från dialogerna och låta dem i nästa steg få 
bilda utgångspunkt för projekt och temaarbeten kring något av de tre målen:

1. Minska användningen av plastflaskor och plastpåsar i förskola, skola och hem
2. Var kommer maten ifrån? Starta en trädgård i närmiljön och börja producera mat
3. Vad leker du med andra barn och med vilka leksaker? Bygg ett nätverk med barn om 
lekar och lektraditioner i en annan förskola/skola någonstans i världen. Börja med att 
byta lekar med varandra.

Fram till dags dato har 10 länder rapporterat om 
sammanlagt 209 projekt, fördelade på mål 1 – 77 
projekt, mål 2 – 67 projekt och mål 3 - 62 projekt.
4 475 barn, 509 lärare, 2 737 mor/far-föräldrar och 
2 389 föräldrar har deltagit i de inter-generationella 
dialogerna.

Förslag från barnen för att minska plastanvändningen 
var exempelvis att uppfinna plastpåsar som kan 
upplösas utan gifter, att affärerna uppmanar alla kunder 
att ta med sig påsar hemifrån och bara säljer tygkassar. 
I en förskola i Kamchatka besökte förskolebarnen ett 
snabbköp och räknade alla olika varor som såldes i 
plastflaskor. Därefter gick de runt i staden och plockade 
skräp och jämförde det de fann, och hur många av varje 
sort, med utbudet i snabbköpet.

- Vi underskattar barnen som medborgare. De förstår 
miljöproblemen på sina olika sätt och de deltar gärna 
i försöken att finna lösningar. Genom projektet förstod 
barnen hur allt, även en plastpåse, hänger ihop med 
naturen och att utmanande miljöproblem även hänger 
samman med sociala och ekonomiska frågor, skriver 
projektledaren Natalia Ryzhova.

forts. på sid 13
Intergenerationaldialogue i Japan.

Bilderna är hämtade från projekten och
bildtexten har Nathalia Ryzhova skrivit.

- Vi måste 
även minska på 
användningen 
av skoskydd i 
plast, säger barn i 
Ryssland.
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Flera trädgårdsprojekt startade inom mål nr två och 
från dialogerna berättar en annan projektledare att de 
äldre berättade om grönsaker och rotfrukter medan 
barnen pratade om blommor och frukter. De äldre vet 
av erfarenhet hur viktigt det är att kunna odla saker som 
går att äta, medan barnen, som anger att maten kommer 
från affären, föreslår att man ska odla blommor och 
några frukter.

Dialogerna runt mål tre, om lekar och leksaker, var 
mycket uppskattade, både av de äldre och av barnen, 
och ledde till att man visade sina olika erfarenheter 
för varandra. En förskola bad de äldre plocka fram 
sina gamla leksaker inför ett besök på servicehuset, 
samtidigt som de tog med sig egna leksaker hemifrån. 
I mötena kring leksakerna utbyttes många viktiga 
erfarenheter. 

Genom dialogerna mellan generationerna om hur barn 
lekt och med vad under årens lopp kom barnen fram till 
att alla barn oberoende av tid och rum behöver leka – 
och leka och saker att leka med. Men de vet också att 
barn sällan har sådana möjligheter som de själva har, 
att välja och vraka bland leksaker. En idé formades 
om att barn troligtvis tycker om att leka samma saker 
oberoende av i vilket land de lever.

Samtidigt skriver en projektledare:Kontrasterna mellan 
förskolans uppfattning och barnens berättelser om 
leksaker visar på två helt olika världar. Hemma finns 
idag en mängd tekniska saker medan förskolan (och de 
äldre) prioriterar miljöhänsyn och sparsamhet när det 
gäller leksaker. I denna skärningspunkt finns material 
nog för många viktiga projekt i förskolan.

Projekten har också bidragit till att utveckla 
merkunskap om och respekt för de äldre, ja för varandra 
över generationsgränserna. En av projektledarna skriver 
att genom projektet framträdde vardagen i nytt ljus. 
Barnen fick många tillfällen och ingångar till att tänka 
på nya sätt, att kommunicera och ompröva många 
saker. De förändrade sin syn på vanliga saker, på det 
som hittills betraktats som normalt. De upptäckte att 
man kan leva utan plastflaskor!

Svenska OMEP:s styrelse planerar att samla exempel 
och resultat från ESD-projekten, både från Sverige och 
andra länder, i en bok. Rapporterna finns på Svenska 
OMEP:s hemsida.

text, Ingrid Engdahl

Har vi slutat bjuda in äldre på besök till förskolan?

En trädgård startas i Korea.

Barn besöker ett servicehus i Slovakien.

Både gamla och unga mindes snörlekar
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Våren 2013 startar tredje delen av OMEP:s 
världsprojekt för Lärande för hållbar 
utveckling (ESD), vars syfte är att bredda 
perspektiven utanför förskolan och skolan. 
”Utgångspunkten i del 3 är dialoger med 
andra, där barnen inledningsvis vänder 
sig till äldre människor, med sina tankar 
och frågor. Det kan exempelvis vara deras 
grannar eller mor- och farföräldrar.” 
Syftet med att uppmuntra till dialog mellan 
generationer är att vidga barnens kunskap 
både i tid och i rum. Idén med projektet är 
vidare att samla upp barnens erfarenheter 
och idéer från dialogerna som i nästa steg 
får bilda utgångspunkt för projekt och 
temaarbeten. 
Läs mer på www.omep.org.se.

I Sverige har Sysslagårdens förskola belägen i 
Salem, sydväst om Stockholm, deltagit i projektet. 
Barnen på avdelningen är mellan 4-6 år. Arbetslaget 
består av fyra medarbetare; Cecilia Press, Helen 
Lindqvist, Marie Grahn och Yvonne Hagman. 
Sysslagården har under våren 2013 valt att arbeta 
med hållbar utveckling utifrån projektets målom-
råde tre: Vad leker du med andra barn och med vilka 
leksaker? Bygg ett nätverk med barn om lekar och 
lektraditioner i en annan förskola/skola någonstans 
i världen. Börja med att byta lekar med varandra. 
Arbetslaget presenterar sitt arbete i en rapport Att 
bygga broar i tid och rum - en lekande dialog mel-
lan generationer och geografiska platser - en rapport 
från Salem kring dialoger över generationsgränserna 
(Press, Lindqvist, Grahn, & Hagman, 2013).

Att bygga broar i tid och rum Arbetet på Sysslagården får stå som exempel på 
hur byggandet av en kultur för hållbarhet kan få 
sin början i förskolan och för hur förskolans vuxna 
kan öppna upp ett lärande för hållbar utveckling. 
15 barn och 4 vuxna har i samspråk kommit fram 
till projektarbetets syfte och inriktning efter att ha 
inspirerats av frågeställningar från OMEP:s värld-
sprojekt, Lärande för hållbar utveckling. De vuxna 
presenterade tankarna bakom projektet och barnen 
fick sedan göra sina val genom att rösta för de frågor 
som intresserar dem mest. Deras gemensamma 
grund blev kring frågor om vad de leker för lekar 
med andra barn samt vilka leksaker de leker med. 
Syftet med projektet utvecklades sedan till att inne-
fatta barnens funderingar över hur det var förr, dels i 
mor- och farföräldrarnas barndom, dels för så länge 
sedan som när människor bodde i grottor.

Projektet kan sammanfattas under fyra rubriker som 
anger inriktningen på innehåll i arbetet: 
• Detta leker vi! 
• En äldre generations lekar och leksaker 
• Leksaksbygge av ekologiskt hållbart material 
• Socialt bygge av globala och lokala nätverk.

Arbetet på Sysslagårdens förskola visar hur olika 
dimensioner av hållbar utveckling kan förstås i ett 
förskoleperspektiv. Genom gränsöverskridande 
möten over generationer och mellan barn i olika 
länder har förgivettaganden om levnadssätt och 
vanor utmanats och referensramar har utvidgats. 
Projektet har också bidragit till utveckling av en 
respekt för medmänniskan och materiella ting, 
grundläggande värderingar som respekt för såväl 
sina medmänniskor som materiella ting. Barnen har 
med sina sinnen erfarit, levt och arbetat i en kreativ 
miljö med lärare som är villiga att bygga kulturer av 
hållbarhet (jfr.Ärlemalm-Hagsér, 2013).

 

Svenska OMEP:s mål är att skapa kontakter och samverkan både nationellt och internationellt, med och mellan olika 
yrkesgrupper, som är engagerade i frågor som rör barn i åldrarna 0-8 år. Svenska OMEP arbetar för att genom 
olika åtgärder sprida kunskap om barn och barns villkor i såväl Sverige som andra länder. 

Som medlem i Svenska OMEP
- kan du påverka myndigheter som ansvarar för att barns behov tillgodoses
- får du träffa andra yrkesgrupper som arbetar för barn i åldrarna 0-8 år
- kan du delta i seminarier och konferenser i Sverige och i världs OMEP
- får du OMEP- nytt 2-3 gånger/år

Susanne Thulin och Agneta Jonsson,Svenska OMEP:s projektledare.
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Jag är förskolechef i Salems kommun och 
ansvarar för 10 kommunala förskolor samt 
en öppen förskola som också är en familje-
central. Jag har varit medlem i OMEP i 
många år och också varit med på OMEP:s 
världskonferanser i Hong Kong, Brasilien 
och nu i Shanghai.

Jag läste på OMEP:s hemsida om OMEP:s världs-
projekt för Lärande för hållbar utveckling (ESD). 
Den här gången skulle vi utmanas till att arbeta mot 
ett av tre utpekade mål. Utgångspunkten i del 3 är 
dialoger med andra, där barnen inledningsvis vänder 
sig till äldre människor med tankar och frågor. Det 
kunde vara mor- och farföräldrar eller grannar. 

Genom dialoger mellan generationerna vidgas barn-
ens kunskap både i tid och rum. Barnens erfaren-
heter från dialoger samlas upp och deras idéer bildar 
utgångspunkt för projekt och temaarbeten.

De tre utpekade målen för del 3 i projektet var:
1) Minska användandet av petflaskor och plastpåsar 
i förskola, skola och hem.
2) Var kommer maten ifrån? Starta en trädgård och 
producera mat.
3) Vad leker du med andra barn och med vilka 
leksaker? Bygg ett nätverk med barn om lekar och 
traditioner i en annan förskola eller någonstans i 
världen.

Mål 1, minska användandet av plast, arbetar vi med 
sedan många år tillbaka genom att använda oss 
utav återvinningsmaterial (Remida). Mål 2, starta 
en trädgård, har vi också arbetat med och gör fort-
farande men att arbeta med dialoger med andra där 
barnen vänder sig till äldre människor med sina 
tankar och frågor var ett utvecklingsområde.

Jag blev intresserad. Detta projekt blir inte en sak till 
utan är något som vi redan arbetar med! Jag frågade 
mina förskolor om det fanns intresse och Syssla-
gårdens förskola avd Humlan nappade och startade 
upp sitt arbete som utmynnande i en rapport som 
presenterades i Shanghai.

Det var en stolt förskolechef som blev varse om att 
det var endast en förskola från Sverige som
hade skickat in en rapport och det var vi! 

En stolt förskolechef leker 
“snörleken” i Shanghai

Rapporten presenterades i Shanghai och vilken 
härlig känsla det var när alla åhörare under presenta-
tionen tog av sig sina nyckelband och gick ihop två 
och två och lekte “Snörleken” som alla olika nation-
aliter och generationer tycktes känna igen (se bild på 
sid 12).

Under världskongressen ingick också studiebesök. 
Det är alltid stimulerande att få se hur andra länder 
arbetar och hur det ser ut i deras miljöer. Vi var 1500 
personer som skulle besöka olika förskolor. Fantas-
tiskt hur alla volontärer fick in oss i bussar och att vi 
till slut hamnade på rätt förskola.

I Salem ansvarar jag för en familjecentral därför 
var det intressant att få besöka en i Shanghai. Mina 
reflektioner under besöket var hur lika vi arbetar i 
Sverige och i Kina. Nya frågor väcktes i mig. T.ex. 
att alla familjer har endast ett barn. Vad får det för 
konsekvenser? Detta var några av mina reflektioner 
från en fantastisk resa.

Marsella Qvicker
Förskolechef för Salems kommunala förskolor
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OMEP 2013 RESOLUTION ON THE IMPORTANCE OF EARLY CHILDHOOD
AS A HIGH PRIORITY ON THE POST-2015 AGENDA

(Focusing on birth to school-entry age)

OUR VISION FOR YOUNG CHILDREN AND THE SOCIETIES WHERE THEY LIVE

To achieve the sustainable World We Want, children must survive; but, beyond that, they must be able to 
develop to their full potential and to experience the rights to which they are entitled in the United Nations 
Convention on the Rights of the Child.  

Scientific evidence from many fields provides a clear and convincing picture of the critical importance of 
the early years.  The foundation for human development, on both the individual and the societal levels, 
begins at birth.  The first years of life are the most critical for future developmental outcomes.  Investments 
in early childhood are among the best investments any society can make.

Referring to the proposed goals in the High Level Panel Report (May 2013) and similar recommendations 
by various other organizations and agencies, OMEP’s position is that early childhood be specifically refer-
enced and targeted in the following 

HLP Goal 1: End Poverty
RECOMMENDED GOAL: Reduce by half the percentage of children between birth and primary school-
entry age living in poverty.

HLP Goal 2: Empower Girls and Women and Achieve Gender Equality
RECOMMENDED GOAL:  Begin empowerment and gender equality in early childhood, focusing on girls’ 
access to quality preschools that are safe, non-violent, and non-discriminatory.

HLP Goal 3: Provide Quality Education and Lifelong Learning for sustainability
RECOMMENDED CHANGE IN GOAL 3A: Significantly increase the proportion of children able to access 
and complete quality preschool education, with the aim of 100% and a minimum of 50% having access by 
2030.

RECOMMENDED GOAL:  Introduce Education for Sustainable Development in early childhood settings, 
including preschools, focusing on all three pillars of sustainability: economy, environment, and equal and 
just society.

HLP Goal 6: Achieve Universal Access to Water and Sanitation
RECOMMENDED GOAL: Introduce WASH from the START (Water, Sanitation, and Hygiene education) in 
preschools in cooperation with WASH in Schools.

We make this declaration in partnership with many other organizations and agencies promoting early childhood as a 
priority in the 2015-2030 Sustainable Development Goals, including Save the Children, USAID, Consultative Group 
on Early Childhood Care and Development, International Child Fund, Global Partnership for Education, World 
Health Organization, UNESCO, and World Bank.

Hear the children’s voices: “Sustainability…it means like saving the world for later.”

Organisation Mondiale Pour L´ Éducation Préscolaire
Organización Mundial Para La Educación Preescolar
World Organization For Early Childhood Education

OMEP has members in 72 countries around the world.
OMEP is an NGO with Consultative Status at the United Nations and UNESCO.
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Ska jag vara här? är namnet på den nya broschyr om adopterade barn i förskolan som 
Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor, MIA, tagit fram. Den vänder sig i första hand 
till personal i förskolan men även till yrkesverksamma inom skolan, barnhälsovården, barn-
habiliteringen och barnpsykiatrin som möter adopterade och deras familjer.

Eftersom adopterade barn har med sig erfarenheter som kan påverka dem på ett särskilt sätt är 
det viktigt att ha kunskaper om detta, för att kunna bemöta barnen på bästa sätt. Tanken bakom 
broschyren är att den ska inspirera och ge mer kunskaper om adopterade barns förutsättningar.
Förskolan kan påminna adopterade barn om sådant som hänt före adoptionen. De har skilts 
från sina biologiska föräldrar och andra vuxna som aldrig kommit tillbaka och många har varit 
en tid på barnhem. Det varierar vilka erfarenheter barnen har med sig när de kommer. En del 
har tillbringat den första tiden i livet med sin biologiska familj, medan andra har blivit lämnade 
vid födseln. 

MIA kan arrangera halvdagsutbildningar om adopterade barn i förskolanför grupper om 
minst 20 deltagare. Arrangören står för lokal och ev. förtäring. Vill du anmäla intresse för 
att delta i eller arrangera en introduktionsdag eller få ytterligare information kontakta: 
marie.alm@mia.eu tfn 08 54 55 56 85 eller asa.barkeling@mia.eu tfn 08 54 55 56 82.

Den drygt 30-sidiga broschyren handlar om hur man i förskolan 
kan ge nya erfarenheter och bidra till adopterade barns trygghet och 
utveckling. Den innehåller tips och råd som kan vara till hjälp vid 
exempelvis invänjning, hämtning, lämning, lek, mat, samling och vila.

Skriften har tagits fram av Anna Amazeen, master i socialt arbete, 
och bygger på intervjuer och forskning.  De som har bidragit 
med information är Annabel Ronnehed, förskollärare, öppen-
pedagogiska verksamheten Spira, Anita Fryklund och Tina Hultin, 
familjebehandlare, Duvnäs föräldrastöd och Pia Risholm Mothander, 
docent, leg. psykolog och psykoterapeut.

text, Åsa Barkeling

PROGRAM FÖR HÖSTENS FÖRELÄSNINGAR

Stockholm, ABF-huset, Sveavägen 41,  kl 18:30-20:30
16/9 Lärande för hållbarhet i förskolan: lärandets vad och hur
med Eva Ärlemalm-Hagsér, Universitetsadjunkt 
16/10 Två föreläsningar: - Att göra måltid och - Musicking
med Ulrika Munck-Sundman och Maria Wassrin, förskollärare och doktorander 
11/11 Fysikaliska fenomen i förskolan – vad kan det vara?
med Jonna Larsson, förskollärare och doktorand

Göteborg, Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25,  kl 17:30 – 19:00 
8/10 Handdockans kommunikativa möjligheter i förskolans vardag 
med Mirella Forsberg Ahlcrona, förskollärare, dockteaterpedagog och lektor i pedagogik 
10/12 Vänskap mellan små barn – på grund av eller trots pedagogerna?
med Anne Greve, FD och docent vid högskolan i Oslo och Akershus

För mer info om anmälning, kostnad mm. kontakta ansvarig krets eller gå in på www.omep.org.se
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Svenska OMEP:s mål är att skapa 
kontakter och samverkan både nationellt 
och internationellt, med och mellan olika 
yrkesgrupper, som är engagerade i frågor 
som rör barn i åldrarna 0-8 år.
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