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Novembernumret av OMEP-nytt kommer från Göteborgskretsen

OMEP-nytt

Detta nummer av medlemstidskriften 
handla om världskongressen som ägde 
rum i augusti i Göteborg

Det var en alldeles fantastisk 
upplevelse med alla deltagare från 
hela världen och en alldeles otrolig 
organisation som fick allt att fungera. 
Det berodde på att många härliga 
människor ställde upp och gjorde sin 
del för att det hela skulle kunna flyta 
och fungera. Men hur härliga alla 
funktionärer än var så hade vi inte 
lyckats med en så proffsigt genomförd 
kongress utan just proffs. Till vår hjälp 
hade vi anlitat MCI-group. De är en 
firma som anordnar konferenser och 
den erfarenhet som de hade med sig 
hade vi inte klarat oss utan. Vi kände 
oss helt trygga med dem, ömsom 
pådrivande ömsom uppmuntrande 
– det kommer att gå jättebra! är skönt 
att höra när man tycker att det verkar 
hopplöst..

Ni kommer att få läsa några 
artiklar med axplock från olika delar 
av kongressen som varade under en 
vecka i augusti. Det hela startade med 

världsstyrelsens möte under två dagar 
i Margaretha Huitfeldts Auditorium, 
C-huset på Pedagogen. Den var helt 
fullsatt, alla länders representanter 
satt bakom sina flaggor och tolkarnas 
bås upptog en del av salen. Det hela 
leddes av vår egen världspresident 
Ingrid Pramling Samuelsson.

Sedan flyttades aktiviteterna till 
B-huset, där registreringen fanns, 
poster-utställning och parallella 
seminarier. Alla storföreläsningar var 
på Konserthuset. Vi hade ett gediget 
och omväxlande program både 
innehållsmässigt och lokalmässigt. 
Vädrets makter var nådiga och det var 
inte många regndroppar som föll på 
oss under våra dagliga vandringar upp 
och nerför Avenyn.

Man kan t.o.m. säga att de 
regntunga skyarna bidrog till en 
vacker upplevelse. Det var under 
onsdagskvällen som inleddes av en fin 
jazzupplevelse med Ulrica Nätterdal 
med musikanter, Ingrid Pramling 
gav sin huvudföreläsning, Göteborgs 

borgmästare hälsade alla välkomna 
och underhöll oss på sin underbara 
Göteborgsengelska. Därefter bjöd 
staden på mingelmat och ett glas 
vin. Det hela slutade med konsert på 
Götaplatsen som vi kunde avnjuta på 
balkongen som öppnades för oss och 
kvällen kröntes av en otrolig regnbåge 
över hela scenen. Oförglömligt! 

Under de tre dagarna hölls 20 parallella 
seminarier vid fem tillfällen med ett 
fantastiskt urval och många duktiga 
forskare, förskollärare, psykologer, 
barnläkare och andra från olika hörn 
av världen. Det vore bra om allt kunde 
gå i repris. Mycket finns sparat på 
USB och nästa nummer av OMEP:
s vetenskapliga och internationella 
tidskrift IJEC, International Journal of 
Early Childhood kommer att innehålla 
artiklar från kongressen. 

Alla vet väl att det går att 
prenumerera på den för 210 kr/år och 
Eva Johansson är dess redaktör. Den 
är väl värd sina 210 kronor!

Hoppas att ni får mycket nöje av 
även detta nummer av OMEP-nytt

 

Bibi Karlsson, 
vice ordförande i Svenska OMEP 

och i Göteborgskretsen
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En så´n kongress!
Svenska OMEP har genomfört OMEPs 26 världskongress i augusti 2010 i Göteborg. Den blev en stor succé och 
jag vill tacka alla som arbetat så hårt under tre år för att detta stora arbete skulle lyckas. Tack alla i OMEP, tack 
alla gröntröjade seminarie- och rumsvärdar vid Pedagogen och tack alla deltagare! Här får ni några intryck i ord 
och bild.

Ett år kvar - planeringsmöte på Sätra 
Bruk i september 2009.

Kongressöppning med barn från 
Brunnsboskolan i Göteborg

Välkomna till kongressen! 758 
delegater från 72 länder intog 
Konserthuset under tre dagar. 
En sådan uppslutning. I mitt 
öppningstal berättade jag om OMEPs 
världsprojekt där 9 142 barn i 28 
länder samtalat med en vuxen och 
berättat vad de tänker om bilden på 
jorden – kongressens logga. Man 
blir imponerad av deras tankar och 
kunskaper. Hela rapporten finns att 
läsa på hemsidan www.omep.org.
gu.se under Projects/ESD.



3

Göteborgs stad bjöd på välkomstbuffet i Konserthuset och samtidigt pågick Kulturkalaset utanför. Sarah Dawn Finer 
underhöll på Götaplatsen utanför och stämningen var på topp.

Vi hade närmare 100 seminarier på 
Pedagogen, Göteborgs universitet 
med över 300 presentationer. Ett 
mycket uppskattat seminarium 
hölls av Dion Sommer, Ingrid 
Pramling Samuelsson och Karsten 
Hundeide utifrån deras nya bok 
Child Perspectives and Children’s 
Perspectives in Theory and Practice. 

Beatrice Bahago från Nigeria var 
flitig och gjorde fyra presentationer. 
De handlade om utbyggnaden av en 
skola för alla barn, om förekomsten 
av diskriminering och användningen 
av fysiskt våld i skolan, om hur 
barn, studenter och lärare ser på 
möjligheterna att bedriva utbildning, 
om hållbar utveckling och slutligen 
hur man genomför lärande för 
hållbar utveckling i nomadskolor. 
Imponerande forskning. Christina 
Ekelund är en av rumsvärdarna 
från Pedagogen som såg till att 
seminarierna löpte på bästa sätt. 
Tack.
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Rosslyne Waiyigo Kiragu från 
Kenya och Sayaka Iwai från Japan. 
Rosslyne arbetar med lärande för 
hållbar utveckling tillsammans 
med barnen i Elimu Daycare 
Kindergarten i Nakuru i Kenya. 
Projektet om Water Purification 
ledde till att Rosslyne fick ett av nio 
stipendier till kongressen och kunde 
berätta om både arbetet för att få 
rent dricksvatten och lärande för 
hållbar utveckling i hennes förskola.

Under kongressdagarna ingick 
också ett studiebesök i förskolan 
och där knöts många internationella 
kontakter. Bilden kommer från 
Utsiktens I ur och skur förskola 
vid Slottsskogen. Tack till alla 55 
förskolor som gjorde detta möjligt!

Vi antog också ett kongressuttalande, 
se texten bredvid.

Sista bilden blir på våra nya vänner 
i kongressbyrån MCI, som arbetat 
tillsammans med oss i tre år för att få 
kongressen att fungera. Tack för ert 
otroliga engagemang – ingenting är 
omöjligt.

Tack! 
Ingrid Engdahl
ordförande i Svenska OMEP
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Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire
World Organisation for Early Childhood Education
Organización Mundial para la Educación Preescolar

World declaration about the right and the joy to learn through play / OMEP 2010

During the OMEP World Assembly and Congress in Göteborg, Sweden in August 2010, all delegates representing 
seventy-two countries and five continents, agree that we must defend the UN Convention on the Rights of the Child,  
especially the right of children to play as well as ensuring their wellbeing in all countries and in educational programs. 

Today, because of political and financial problems, most governments are overemphazising the swift development of 
literacy and numeroucy skills for our children when they start school. This results in dramatically restricting the holistic 
approach to early childhood education. 

This situation is destroying  the basis and the sense of early childhood education. This results in the loss of crucial 
values, creativity, imagination, open mindedness, expressive arts, thus deeply affecting the right and the joy to learn 
through play.

We now know, that the UN Millenium development goals on reducing poverty and giving all children the right to 
education will not be met. Thus, the OMEP World Congress and Assembly implore all governments at local and national 
levels to reorient their plans and allocate resources so that the goals will be met. 

Young children are willing and capable to be agents of change. Adults should listen to children and be aware of their 
perspectives and ideas in matters that relate directly to them: 

‘We know stuff too!’ (six year old child) 

Ingrid Engdahl, Congress Chair
ingrid.engdahl@buv.su.se 
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OMEP:s Världsråd, World Assembly, 9-10 augusti 2010
Innan världskongressen inleddes sammanträdde världsrådet i två dagar, på Pedagogen. Det var rekordmånga 
deltagare; 44 länder var representerade.

Rådet leds av Executive Committee 
som består av världspresidenten  
Ingrid Pramling Samuelsson, Maggie 
Koong från Hong Kong, kassör och 
regionernas vice presidenter, Victoria 
Bilewu från Afrika, Doreen Launder 
från Asia Pacific, Milada Rabusicová 
från Europa, Victoria Peralta från Latin 
Amerika och Madeleine Baillargeon 
från Nord Amerika och Karibien. 
Dessa personer utgör OMEP:s 
världsstyrelse

Det blev mycket uppräkning men 
jag tycker ändå att det är intressant att 
visa vilka länder som deltog. Det är 
lite FN-känsla att sitta bakom svenska 
flaggan och se och höra tolkarna 
arbeta. Allt översätts till OMEP:s tre 
officiella språk engelska, franska och 
spanska. 

Världspresidenten berättade om 
att OMEP:s arbete med lärande för 
hållbar utveckling (ESD) har rönt 
uppmärksamhet under året som gått. 
UNESCO har kontaktat OMEP och 
bjudit in Ingrid Pramling att tala 
under deras världskonferens i Moskva 
till hösten. Ingrids internationella 
arbete kan man läsa mer om i 
hennes nyhetsbrev. Det är ganska 
imponerande och bidrar till att göra 
OMEP mera känt runt om i världen, 
gå in på www.omep.org.gu.se och läs 
Words from the president.

Bibliotek och lekotek

Regionerna rapporterade om arbetet 
som bedrivits under året med 
konferenser, workshops, konsultation 
och bollplank om Early Childhood 
Education (ECE) policy, forskning, 
nätverkande och olika projekt, till 
exempel biblioteksprojekt i Kina 
och lekotek i Afrika. Vi diskuterade 
hur vi kan göra OMEP mer synligt 
och känt. Vårt arbete med ESD är 
uppmärksammat och förekommer på 

olika sätt inom alla regioner liksom 
arbetet med att uppmärksamma barns 
rätt till lek och att FN:s barnkonvention 
skall följas. Alla regioner bör etablera 
kontakt och samarbeta med sina FN- 
representanter.

Start i Myrdals vardagsrum

Kaj Fölster är dotter till Alva Myrdal, 
som var en av initiativtagarna till 
OMEP 1948 och valdes till OMEP:
s första världspresident. Kaj Fölster 
höll ett kort anförande och berättade 
om när hon var 12 år och första mötet 
hölls hemma i vardagsrummet. Nu har 
OMEP ungefär 28 223 medlemmar 
i 64 olika länder. Sonja Sheridan 
presenterade sammanfattande svensk 
förskola. Hon beskrev systemet 
och vilka frågor vi arbetar med för 
närvarande.

Children´s Voices

Ingrid Engdahl och Milada Rabusicova 
informerade om projektet Children’s 
Voices on ESD där barn intervjuas 
om kongressens logga. Hittills har 
9 142 barn mellan 2 och 8 år deltagit 
från 28 olika länder. Resultatet finns 
i en rapport på kongressens hemsida 
www.ompe2010.org . Det bestämdes 
på mötet att projektet ska fortsätta 
och utvidgas till att även handla om 
att arbeta projektinriktat för hållbar 
utveckling med yngre barn i förskola 
och skola.

Tid fanns avsatt för diskussioner 
i arbetsgrupper med teman som 
utvecklingsarbete, forskning om ESD 
och erfarenhetsutbyte om lokalt arbete 
inom OMEP. Även om villkoren för 
att arbete med barns rätt till utveckling 
och lärande varierar mellan regioner 
och länder finns det mycket att lära 
av varandra. Det är spännande och 

utvecklande med samarbetsprojekt 
och att bedriva forskning mellan 
länder. Alla länder behöver utveckla 
samarbetet med politiker och visa 
på att OMEP är en mycket lämplig 
organisation när det gäller små barns 
rättigheter, när läroplaner ska skrivas 
och andra viktiga beslut fattas som 
gäller barns villkor i samhället.

Gemensam deklaration

Världsrådet beslöt att anta ett uttalande 
på kongressens sista dag då fler länder 
och deltagare var representerade att 
använda vid kontakter med politiker 
och beslutsfattare. En arbetsgrupp 
utsågs för att skriva uttalandet, som 
presenteras här intill (se föregående 
sida).

Ingrid Pramling Samuelsson fick 
världsrådets förtroende att vara 
president ytterligare tre år. 

Hong Kong hälsar välkommen till 
2011 års världskonferens i början av 
juli med temat Meeting the Learning 
and Developmental Needs of Our 
Young Citizens. 

Efter dessa två intensiva dagar 
följde så tre välfyllda kongressdagar 
och många fler människor anlände. 
Göteborg blev en internationell och 
färgglad stad i några dagar med 758 
OMEP- delegater från 72 länder.

Bibi Karlsson
Vice ordförande i 

Svenska OMEP
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Deltagande länder

Region Afrika: 
Benin, Elfenbenskusten, Liberia och 
Nigeria, (observatör från Kenya).

Region Asia Pacific: 
Australien, Bangladesh, Hong Kong, 
Indien, Japan, Kina, Nya Zeeland, 
Sydkorea och Singapore. 

Region Europa: 
Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, 
Grekland, Island, Irland, Lettland, 
Norge, Polen, Portugal, Spanien, 
Sverige, Schweiz, Storbritannien, 
Tjeckien, Turkiet och Tyskland 
(Bulgarien och Ryssland via fullmakt, 
observatör från Italien). 

Region Latin Amerika: 
Argentina, Brasilien, Mexico, Panama 
och Uruguay (Chile via fullmakt).

Region Nord Amerika och Karibien:
Canada, Haiti och USA 
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Creative evolution in early childhood settings
En föreläsning av Bronwyn Davies

Open listening: creative evolution in 
early childhood settings.
Keynote address OMEP XXVI World 
Conference, August 11-13, 2010, 
Gothenburg, Sweden
Bronwyn Davies
Professorial Fellow, Melbourne 
University

Genom att ta utgångspunkt i filosofer 
som Badiou, Bergson, Deleuze and 
Nancy, liksom ifrån Rinaldi, Ceppi 
och Zini som skriver om Reggio 
Emilia inspirerad pedagogik, talade 
Bronwyn Davies på OMEP kongressen 
om det öppna lyssnandets filosofi 
och praktik. Davies är professor 
vid Western Sydney Universitetet 
och vid Melbournes Universitet. 
Hon är också forskningsledare 
för forskningsnätverket Narrative 
Discourse and Pedagogy, en 
interdiciplinär grupp med bas i the 
College of Arts. Davies är välkänd 

för sin forskning om genusfrågor, 
kollektiv biografi och för sitt arbete om 
poststrukturell teori.  I sin föreläsning 
behandlar Davies Bergsons begrepp 

“creative evolution” och diskuterar 
hur livet själv kan ses som en rörelse 
och som ett kreativt engagemang i 
det vi ännu inte vet. Hon börjar sin 
föreläsning i Bergsons idé om att 
kreativitet är en integrerad del av 

livet och i Ceppi och Zini´s antagande 
att undersökande och prövande 
handlingar är fundamentala för yngre 
barns sätt att förstå världen. Davies 
diskuterar vidare denna kreativa 
kapacitet som barn har och öppnar 
på samma gång upp för en diskussion 
om vad det kan betyda i praktiken 
för lärare att närvara bland barn på 
ett öppet vis för att kunna ta tillvara 
denna kreativitet, detta prövande och 
denna livsgnista som hon menar finns 
hos yngre barn.

För den som är intresserad, kontakta 
Anette Hellman för att få del av 
Davies paper som ligger till grund för 
föreläsningen.

Anette Hellman
Göteborgskretsen
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Svenska OMEP har beslutat delta 
i OMEPs internationella projekt 
om lärande för hållbar utveckling. 
Under förra året genomfördes inom 
projektets ram barnsamtal kring 
OMEPs kongresslogga. Det visade 
sig vara en mycket bra metod för 
att få med barnens tankar och idéer 
kring hållbar utveckling. 

Projektet går nu in i del två och 
inriktas mot projekt som handlar om 
att barn och pedagoger tillsammans 
vrider verksamheten i sin förskola 
mot en mer hållbar livsstil. Till vår 
inspiration och hjälp finns en ny 
logga och sju ledord som börjar på 

RE – ÅTER. 
Deltagande förskolor väljer själva 
vilka ord de vill utgå från. Dessa 

Arbetar du med lärande för hållbar utveckling? 

RE- ord beskrevs första gången av 
Brundtlandkommissionen, 1987, 
och har nu vidareutvecklats inom 
OMEP. Tillsammans omfattar de 
tre perspektiv som utmärker hållbar 
utveckling; Respect, Reflect och 
Rethink relaterar till sociala och 
kulturella dimensioner, Reuse och 
Reduce lyfter fram miljömässiga 
frågeställningar och Recycle och 
Redistribute synliggör ekonomiska 
konsekvenser.

Barn, förskolepedagoger och 
föräldrar väljer tillsammans hur ni 
vill lägga upp projektet utifrån vad 
som lyfts fram i er förskola och vad 
som är genomförbart i er vardag. 
En första fråga att prata med barn 
och föräldrar om, liksom inom 
personalgruppen, är 
Finns det något här i vår förskola 
som inte är hållbart, som du tycker vi 

skulle ändra på? Hur kan vi göra det 
tillsammans?

Läs mer om projektet på www.omep.
org.se Project – ESD. Anmäl ditt 
intresse att delta till Svenska OMEPs 
projektledare Anette Hellman via 
mejl från OMEPs hemsida www.
omeg.org.se Du kan också maila till 
Anette om du har frågor om projektet 
och din förskolas deltagande. Arbetet 
kan starta ome-delbart och det ska 
rapporteras under maj månad till 
projektledaren. 

Vinn en resa till Hongkong 
Svenska OMEP har beslutat att ett 
av de deltagande projekten ska pre-
senteras vid OMEPs världskonferens 
i Hongkong i juli 2011 och kommer 
att bidra genom att sponsra resan till 
konferensen.

Ingrid Engdahl
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Det hela var möjligt tack vare ett 
samarbete med Göteborgs kommun, 
representerade av Karin Gustafsson 
och Madeleine Lundstedt. Vi hade 
ett informationsmöte i maj där alla 
som hade anmält sitt intresse att 
ta emot besök var inbjudna. Det 
var mycket praktiskt som skulle 
avhandlas, kontaktpersoner utsågs 
och kontaktuppgifter uppdaterades 
och alla hade chans att ställa frågor. 
Därefter skickades ett stödmaterial på 
engelska ut till kontaktpersonerna för 
att underlätta arbetet med att ta emot 
de internationella gästerna. 

Många var entusiastiska inför att ta 
emot studiebesök, även om det skulle 
innebära mycket arbete att ta hand 
om gäster under en hel förmiddag. 
Tanken var att pedagogerna skulle visa 
runt och presentera sin verksamhet 
på engelska, spanska eller franska 
och ibland kunde även andra språk 
erbjudas. Dessutom skulle man bjuda 
gästerna på lunch och se till att alla 
kom tillbaka till Konserthuset i god 
tid för föreläsningen som började 
klockan 14.00. 

Från centrala Göteborg till Lerum

Torsdag den 12 augusti transporterades 
500 personer till 50 förskolor, ett 
fritidshem, ett hälsoäventyr och en 
familjecentral. De flesta åkte med 
åtta inhyrda bussar, ett gäng åkte tåg 
till Lerum och några blev hämtade 
vid pedagogen för att promenera till 
förskolorna som ligger i närheten. 
Den längsta vandringen var gruppen 
bestående av 28 personer som 
promenerade till Majorna för att 
eskorteras till fyra olika förskolor i 
stadsdelen. Jag hörde att det blev en 
del suckar när gruppen kom till backen 
vid Plikta… men allt avlöpte väl och 
alla var nöjda med sina besök trots 
vissa vedermödor. Det var en hektisk 
morgon innan alla satt på sina bussar 
och hade kommit iväg.

Några situationer är ganska dråpliga 
när man tänker tillbaka. En dam var 
mycket upprörd när hon förstod att 
hon inte var medräknad i någon av 
bussgrupperna. Hon hade inte förstått 
att man själv skulle ha skrivit sitt 
namn på en lista om man ville åka på 
studiebesök, - ”I’ve come all the way 
from Florida to see swedish preschool 
so don’t tell me I can’t go”. Hon fick 
en plats i en buss!

Bättre brödlös än rådlös

En bussvärd kom farande fram till 
mig och sa ”nu är det katastrof på min 
buss, chauffören hittar inte i Göteborg 
hans GPS fungerar inte och ingen av 
de andra i bussen är från Göteborg!”. 
Med hjälp av en karta och guidning 
genom telefon hittade bussen till 
slut fram till alla förskolorna. Denna 
torsdagsmorgon bjöd på mycket 
spänning. 

När alla till slut hade kommit iväg 
kunde man ta en kopp kaffe och 
pusta ut en stund tills dagens största 
misstag uppdagades. Det var när 
en förskola ringde och undrade när 
deras besök skulle komma, när jag 
tittade på listan fanns de inte med! Av 
någon oförklarlig anledning hade de 
strukits från listan. Där satt dom väl 
förberedda, med lunchen beställd och 
bara väntade. Ett sådant oförlåtligt 
misstag.

Den första bussen kom tillbaka från 
sin runda till Backa redan 9.30. Andra 
bussar tog mycket längre tid på sig, 

ibland för att det var svårt att hitta och 
ibland för att den stora bussen helt 
enkelt inte kunde ta sig fram. Det var 
bra att alla bussvärdar hade listor med 
telefonnummer till kontaktpersonerna 
på förskolorna. En bussvärd berättade 
om sin långa resa som hade varit 
mycket trevlig och underhållande då 
alla hade sjungit kampsånger på olika 
språk. Oförglömligt.

Vi fick mycket positiv feedback för 
studiebesöken. Många nya kontakter 
knöts och förhoppningsvis kan dessa 
behållas. Det är spännande och 
intressant att göra internationella 
jämförelser OCH det kan ju leda till 
att få komma på studiebesök i andra 
länder.

Tack till alla som tog emot besök

Som tack för hjälpen erbjöds alla som 
tog emot besökare en föreläsning 
med Ingrid Pramling Samuelsson 
om förskolans nya läroplan. Det var 
mycket uppskattat och där fanns 
också möjlighet att dela med sig av 
erfarenheter från besöken. De som 
uttalade sig var nöjda och tyckte att 
det hade givit dem mycket att ta emot 
besök och kan tänka sig att göra det 
igen.

Många fler kan nu förstå vitsen med 
OMEP:s arbete och det kontaktnät och 
utbyte som finns via OMEP i världen. 
Förhoppningsvis leder det också till 
att vi får fler medlemmar i Sverige 
och att engagemanget lever kvar även 
efter världskongressen.

Bibi Karlsson
Vice ordförande i 

Svenska OMEP

500 personer på studiebesök i Göteborg med omnejd
I samband med världskongressen erbjöds alla deltagare att besöka förskolor och fritidshem i Göteborg med 
omnejd. Att organisera detta var en sann utmaning, men väl värt jobbet eftersom det blev så uppskattat och 
lyckat.
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Vad är det som går och går....
Rapport från ett av de dryga 50 studiebesök som arangerades i samband med kongressen i Göteborg

Studiebesöket på Utsikten, en ur 
och skur förskola på Paradisgatan 
29, innebar en strävsam promenad 
uppför Masthuggsberget, men med all 
möda värd att komma till den härliga 
miljön och det trevliga bemötandet av 
personal, barn och föräldrar. 

Vi blev visade runt utomhus. Inga 
staket runt gården som gränsar till 
stora Slottsskogen. Och hur håller 
man koll på barnen så att de inte 
springer sin väg och går vilse? Snart 
fick vi se de osynliga gränserna som 
säger hit men inte längre. Barnen är 
mest ute på ur och skur förskolan. 
De leker ute och de sover ute, till 
fågelsång och till vindens sus… och 
när barnen vilat klart äter de sin mat 
ute, den som föräldrarna hjälper till att 
laga. Och där kommer ju en förälder. 
Det är en pappa som ska laga maten 
idag. Tänk att en pappa lagar mat till 
barnen… Vad blir det av det? Ska man 
tycka synd om pappan eller barnen? 
Fast de ser friska och glada ut allihop. 
Det är sommar, det är Sverige och det 
är ur och skur. 

En flicka på tre år har blivit bästa 
kompis med en av våra gäster. Hon 
ska visa henne allt. Här är förskolans 
plantering med grönsaker, bärbuskar 
och örter. Där är komposten med 
maskar. Och där är stora skogen 
med knotiga rötter och höga träd. De 
kommer att köra dockvagnen, gräva i 
sandlådan och fika ihop. 

Kaffe och hemgjord äppelkaka smakar 
gott. Vi förstår varandra bra fastän vi 
pratar olika språk. Vi har fått massor 
av intryck, inblick och inspiration. 
Nu delas det ut presenter: underbara 
fingerdockor som barn på en förskola 
i Japan tillverkat av silkesmaskarnas 
puppor… de är små, lätta och många, 
och de räcker till alla på förskolan. Till 
barnen, till alla syskon och föräldrar 
och till all personal. Tacktack! 
 
Vi var tolv personer som besökte 
förskolan. Vi kom hit från alla delar av 
världen, bara jag bor i Göteborg och 
känner till de flesta slingrande stigarna 
i Slottsskogen, men vad hjälper det 
när det förbereds till Way Out West 
i parken och vägarna stängts av med 
staket. Det blev en lång vandring. Nu 
är det inte långt kvar. Och vi gick förbi 
Kojbygget, Barnens Zoo och Domens 
konstskola… Men nu är det i alla fall 
inte långt kvar... 

Detta hände onsdag 11 augusti. Vi 
vilade våra ben och mättade våra 
magar på Slottsskogens Pizzeria. Tänk 
att det redan är så längesedan! 

Mania Teimouri
Göteborgskretsen

Föräldrakooperativa Ur och Skur  
förskolan Utsikten startade för 25 år 
sedan och är i en av de allra äldsta 
föräldrakooperativa förskolorna 
i Göteborg. Kooperativet har 5 
anställda, 20 barn i åldrarna 1 ½ - 6 
år och en fritidsavdelning med 14 
barn mellan 6 och 10 år. Större delen 
av den pedagogiska verksamheten 
bedrivs utomhus på skogstomten och 
vid gläntorna.
http://www.utsikten.org/
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Efter kongressen, studiebesök i Stockholm

Morgonen den 14 augusti 
träffade vi, fyra Stockholmare, 21 
förväntansfulla kongressdeltagare på 
Göteborgsstation för en gemensam 
tågresa till Stockholm. Efter en varm 
resa och ankomsten till ett mycket 
varmt Stockholm, tog deltagarna in 
på sina hotellrum. 
Senare på eftermiddagen tog Rita 
Malmberg med dem på en mycket 
uppskattad guidad tur i Gamla Stan.

Under söndagen tog vi gästerna till 
Vasamuseet, lunchade på Blå porten 
och besökte Skansen. 

Senare på eftermiddagen tog vi en kort 
färjetur från Allmänna gränd på 
Djurgården till Saltsjö Kvarn och 
efter en liten promenad kom vi till 
festlokalen för att inta middagen. 
En kommentar som hördes under 
promenaden ”swedish people seams 
to like to walk a lot!”

Vi hade en mycket trevlig kväll med 
god mat - catering med temat Made 
in Sweden - trevliga inspirerande 
samtal och musik, bl.a en 
födelsedagshyllning där alla som var 
med sjöng på sitt språk - engelska, 
norksa, grekiska, mandarin, kantones, 
walesiska, norska, ryska och svenska.

Till måndagens studiebesök delade vi gruppen i två. En grupp besökte Hässelby under ledning av Rita Malmberg, och 
en grupp togs om hand av Barbara Verholen för att besöka Lidingö.
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På Lidingö besökte vi en förskola 
med fem avdelningar som arbetar 
med Reggio Emilia inspiration.En 
förskollärare visade oss runt och 
berättade om förskolans utvecklings-
arbete. Nästa anhalt var ett besök 
på Millesgården. Annika Wretblad, 
pedagogkonsult på Lidingö Stads 
Metodverkstaden guidade runt på 
Millesgården och visade också hur 
de arbetar med att låta förskolebarn 
utforska miljön och konsten på 
Millesgården. 
Efter lunchen på Rosenterrassen tog 
vi bussen till Metodverkstaden, en 
lokal och mötesplats för skapande 
aktiviteter som riktar sig till barn 
och pedagoger. Där berättade Annika 
om hur hon och hennes kollegor 
arbetar med barnen och estetiska 
läroprocesser.

Så var de tre intensiva och givande
dagar över. Trötta och nöjda skildes

Barbara Verholen
Stockholmskretsen

På söndagsförmiddagen möter jag den internationella gruppen på 21 personer i Wasamuseets entré. De är mycket 
begeistrade av vad de sett av museet med regalskeppet Wasa. Nu går vi till restaurang Blå porten för att inta lunch 
och sedan vidare till Skansen. Björn, Cecilia och jag har försökt att förbereda oss genom att ta ut material på nätet 
och ta reda på Skansens program för dagen. En engelsk översättning fick vi på plats att dela ut. Efter en kort intro-
duktion av Skansen, som förvaltare av vår landsbygdskultur, går vi till de gamla stadskvarteren. Där bildas sedan 

spontana grupper, som går åt olika håll för att se på djuren eller 
folkdansen. Tillsammans går vi sedan till Allmänna gränd för 
att ta färjan över vattnet till Saltsjö Kvarn. Vi skulle träffa andra 
från Stockholmskretsen i sällskapslokaler intill Dannviks hem. 
Det var en strålande vacker dag och det kändes häftigt att kunna 
få visa våra internationella gäster hur vackert Stockholm är 
även från vattnet. Barbara möter oss då vi stiger  iland. Förtjusta 
över sjöresan vandrar gruppen i sakta mak uppför berget till 
Barbaras seniorboendes sällskapslokaler, där välkomstdrink 
och buffé med svenska specialiteter väntar. Vid mitt bord sitter 
personer, som på olika sätt arbetar med förskolor, från Trinidad 
–Tobago, Hongkong, Grekland, Norge, Japan och Sverige. 
Vi språkar om förskolan, men också om dessa länders kultur, 
idéer och värdesystem.  - Jättespännande - Utanför fönstren 

ser vi kryssningsfartygen defilera förbi och snart är himlen röd över horisonten, när solen går ner över inloppet till 
Stockholm. Det är en nöjd grupp som efter kaffet går till busshållplatsen, för att komma in till Slussen. Dagen därpå är 
det studiebesöken på förskolorna i Hässelby och Lidingö som står på programmet (se text och bilder ovan).

Marianne Möller
Stockholmskretsen

vi åt med förhoppningen om ett återseende i Hong Kong 2011.
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Lära språk och matte genom sagor och berättelser
Vid Stockholmskretsens styrelse-
möte i oktober fick jag uppdraget 
att skriva en snutt om OMEPs 
europeiska konferens som hölls i 
England i april 2010. Konferensen 
finns redovisad i OMEPs interna-
tionella tidning. Jag läste den och 
kunde konstatera att deltagarna 
bodde bra, fick god mat och hade 
allmänt trevligt men att man 
beklagade att det berömda ask-
molnet hindrade deltagarna från 
Europa i övrigt att delta. Så var det 
med det och ska man hitta något 
värt att berätta så måste man gå 
till de uppsatser – papers – som 
presenterades vid konferensen.

Motivation och Learning

En uppsats heter ”Motivation 
och Learning through Stories” 
författad av Delyth Owen från 
Wales. Uppsatsen är en entusiastisk 
beskrivning av hur barnen kan 
förbättra sin språkförståelse och sin 
förmåga att skriva genom att berätta 
historier som man själv hittar på. 
Samma metod kan användas för att 
lära barnen mattematik. Att dela ett 
äpple i två eller fyra delar eller en 
banan i tre är exempel som Delyth 
nämner. Huvudpersonen i sagorna 

heter Aled Apple men Oliver Onion 
och andra finns också med.

Speciellt entusiastisk är författaren 
för metoden med ”story telling” 
när det gäller att hjälpa barn som 
har svårigheter med inlärningen. 
Hon har arbetat med metoden i 
flera år och redovisar resultatet av 
ett nationellt test i mattematik där 
barnen i hennes grupp alla nådde 
det nationella genomsnittet eller 
högre. 14 procent nådde ”Very High 
Score”. I en situation när gapet 
mellan barnens stöd hemifrån blir 
allt större är förskolans möjligheter 

att ge stöd och stimulans mycket 
viktigt och det kan man göra med 
”stor telling” utan att det blir tråkigt 
för de barn som har lättare att lära.

Delyth Owen kallar historierna 
för ”Treehouse Tales”, alltså Koj-
sagor eller sagor från en koja 
kanske vi skulle säga. Det är där 
Aled Apple bor.

Uppsatsen är på 14 sidor och vill 
du läsa den går du in på ”omepuk.
org.uk” och sen klickar du på 
”European Conference 2010” där 
du hittar en lista på alla uppsatser 
som presenteras vid aprilmötet 
i England. Säkert är det många 
förskolor som redan jobbar med 
sagor och berättelse på sätt som 
Delyth beskriver men det kan ju 
ändå stimulera att läsa Delyth 
vetenskapliga erfarenheter.

Med hälsningar från The Treehouse 
Teles.

Sture Henriksson
Stockholmskretsen

Det var rubriken på en konferens 
som Norska OMEP genomförde 
tillsammans med Högskolan i 
Oslo och Utdanningsforbundet på 
försommaren 2010. Konferensen var 
föranledd av stortingets beslut om 
att alla barnehagar skall genomföra 
språkkartläggning. Externa utvärde-
ringar av olika slag ökar nu över 
hela världen, också i de nordiska 
länderna. Politikerna vill ha bevis för 
att det betalar sig att satsa på småbarn 
i förskolan. För att vara säkra på 
att det är meningsfullt utvecklar 
olika intressenter i samhället det 

Kartlegging i barnehagen - Innhold og konsekvenser 
ena utvärderingsinstrumentet efter 
det andra. I Danmark kartlägger 
man barns språkutveckling 
redan i förskolan och i Norge 
ska man nu börja. I Sverige 
skriver man vi visserligen en 
nya läroplanen att barn inte ska 
utvärderas, men väl verksamheten.
Statssekreteraren Lisbet Rugtvedt 
i Kunskapsdepartementet talade 
inledningsvis och framhöll att 
stortingsmeldingen om kvalitet 
i barnehagen ställer krav på att 
alla ”barnehagar” skall erbjuda 
språkkartläggning av alla barn från 

tre års ålder. Detta har skapat stor 
debatt i Norge. Statssekreteraren 
menade att kartläggning av språk 
redan förekommer i stor utsträckning 
och att det nu handlar om att kvali-
tetssäkra detta arbete.  Man skall 
kvalitetssäkra verktygen som ska 
användas. Hon var inte rädd för att 
fokus på språk och språkmiljö skulle 
ta överhand i verksamheten och 
avfärdade kritiken som framkommit 
genom att hänvisa till den nya 
formålsparagrafen: Barnehagen skal i 
samarbeid og forståelse med hjemmet 
ivareta barns behov for omsorg og 
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lek, og fremme læring og danning 
som grunnlag for allsidig utvikling. 
Hon slog också fast att nu när nästan 
alla barn går i ”barnehagen”, ger 
det möjlighet att se ”barnehagen” 
och skolan i ett sammanhang. Men 
”barnehagen” skall behålla sin egenart 
och småbarnsåldern sitt egenvärde.
Så frågan blir: varför vill man införa 
språktest i förskolan? 

Vad vinner eller förlorar man?

Ingrid Pramling Samuelsson talade 
under rubriken Vad vinner eller  
förlorar man på att testa barn i 
”barnehagen”? Hon problematiserade 
frågan om utvärdering av små 
barn, framför allt som en fråga om 
internt eller externt initiativ till att 
testa eller utveckla barns lärande. 
Vad blir skillnaden om barn testas 
eller kartläggs för att någon utanför 
förskolan bestämmer så, eller om 
utvärderingen är en intern process, 
där barn är en del av verksamheten? 
I vilken riktning ska barn och för-
skola utvecklas i detta avseende? 
Hon konstaterade att tester och 
utvärderingar handlar om barns 
kognitiva förmåga. Att förskolan 
ska ge trygghet och omsorg tar 
man för givet, om barnen vill gå till 
förskolan.  När det däremot gäller 
barns lärande, specifikt med avseende 
på kognitiva förmågor, så är tester 
och kartläggningsmaterial vanligt i 
förskolan. Här finns inte samma tillit 
till att lärare ser att barn lär när de 
är aktiva, intresserade och vetgiriga. 
Det är självklart att förskolan måste 
utvärderas, men hur kan man tänka 
om detta, och vad finns det för frågor 
att ta ställning till i en tid när allt fler 
tester tar plats på förskolearenan? 
Hur tar man hänsyn till att barns 
lärande handlar om att förstå och 
skapa mening kring olika saker i sin 
omvärld, att lärandet är en process, 
något som förändras? Tester och 
kartläggningar handlar oftast inte alls 
om att följa en process, utan om att 
just mäta vad barn kan eller förmår 
vid en specifik tidpunkt. Det är något 
som bör beaktas i diskussionen. 
Ett annat är att i arbete med barn 
hänger innehåll och samspel ihop, 
något som inte alls beaktas i tester 

och kartläggningar. Man förbiser 
samspelsaspekten och fokuserar 
endast på innehållet i det som ska 
mätas. Lärarens kunnande är en 
förutsättning för barns lärande. Hur 
läraren riktar barns medvetenhet 
avgör vad barn får för möjligheter 
att lära sig? Hur beaktas det i tester, 
undrade Ingrid i sin genomgång. 
Ingrid menade att det handlar om 
att finna alternativa sätt att följa 
barns utveckling. Det finns enorma 
möjligheter inom fältet barns lek, där 
barns kognitiva förmåga visar sig i 
deras agerande. Här öppnar sig en 
ocean av möjligheter för att utveckla 
instrument för att följa barns lärande 
och utveckling. Att just ta fokus på 
verksamhetens utveckling har stöd 
i många olika forskningsstudier, 
eftersom det visat att förskolans 
kvalitet har avgörande inverkan på 
vad barn lär sig. Ingrid avslutade 
med påpekandet att det måste 
finnas resurser för att göra något åt 
förskolor med dålig kvalitet.

Danska erfarenheter

Lars Holm från Århus universitet 
delgav sina erfarenheter från Dan-
mark.  Han visade på det proble-
matiska att testa t ex treåringar. Hur 
gör man när man går avsides med 
ett barn, vad gör man om barn helt 
enkelt inte vill testas? Han menade 
att det är förbundet med betydande 
svårigheter att värdera barns språk, 
om det ska göras på ett sätt som ger 
någorlunda täckande bild av det 
enskilda barnets språkliga utveckling. 
Det kräver noga överväganden och 
en gedigen insikt, för språk och 
språkbruk är komplexa fenomen. 
Och oavsett hur den språkliga eva-
lueringen utformas, kommer det 
finnas aspekter på barns språk 
som inte blir belysta. Redan av 
den  anledningen är det viktigt att 
överväga under vilka omständighet 
den språkliga utvärderingen ska 
användas. Han menade att den 
ökade uppmärksamheten på språklig 
utvärdering innebär en betydande 
risk att det sker en omprioritering 
av det pedagogiska arbetet från 
utveckling av det språkpedagogiska 
till en utveckling av en utvärdering 

av språk. Man kan frukta att det 
sker en förskjutning i förskolornas 
praktik från dialogiskt orienterat till 
en diagnostiskt orienterat förhåll-
ningssätt till barns språkutveckling.
Han avslutade med konstaterandet att 
språklig utvärdering av småbarn på 
många sätt handlar om vad det är för 
syn på barn och barndom som skall 
vara gällande i ”daginstitutionerna”, 
och språklig utvärdering är en 
naturlig och nödvändig del av 
en ”daginstitutions” verksamhet. 
Detta måste man diskutera och 
förhålla sig till.Flera andra talare 
medverkade på konferensen. Lasse 
Kolstad från Utdanningsforbundet 
tog upp det ökade pappersarbetet 
i ”barnehagarna” och Elin Bellika 
belyste problemet med alltför få 
förskollärare i ”barnehagarna”. Hon 
och flera andra talare tog också 
upp problemet med kartläggningar 
av utomstående i relation till för-
skollärarnas kunskaper och autonomi 
i yrket. Liv Gjems från Högskolan 
i Vestfold var orolig över att testen 
som folketinget infört bara leder till 
en kartläggning av de barn som inte 
behärskar språket som det förväntas. 
Solveig Östrem från samma högskola 
tog upp problemet med målstyrning 
och krav om språkkartläggning. Hon 
menade att kartläggning gör vissa 
frågor viktigare än andra. Logopeden 
Nella Bugge berättade slutligen 
om sina erfarenheter av TRAS-
observationer i ”barnehagen”.

Inte nådig kritik

Jan-Erik Johansson, professor vid 
Högskolan i Oslo var närvarande 
hela dagen och avslutade konfe-
rensen. Han var inte nådig i sin 
kritik av utvecklingen mot språk-
kartläggningar. Han menade att det 
är skamligt att inte ta tillvara den 
erfarenhet och kunskap som finns 
och bygga ett utvärderingssystem 
utifrån dessa erfarenheter, utan 
istället lagstiftar man om tester. Hans 
inlägg hade rubriken från pedagogik 
till ekonomi och han menade att 
regeringen drivs av inställningen 
att det blir billigare att öka testerna 
än att satsa på fler förskollärare. 
Avslutningsvis i detta rapsodiska 
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referat vill jag personligen framhålla 
att i den reviderade svenska läro-
planen är regeringen tydlig med 
att koppla ihop dokumentation, 
ut värdering och utveckling. Syftet 
med utvärdering skall vara att få 
kunskap om hur förskolans kvalitet, 
dvs. verksamhetens organisation, 
innehåll och genomförande kan ut-
vecklas så att varje barn ges bästa 
möjliga förutsättningar för utveckling 
och lärande. Trots detta anser jag att 
man även i Sverige behöver driva ett 
aktivt arbete om vad, varför och hur 
förskolans verksamhet ska utvärderas 
så barnen utvecklas optimalt. 

Solweig Eklund
Lärarförbundet

Konferensen kommer att dokumenteras i 
nättidningen http://grundtvig.hio.no/index.
php/nordiskbarnehageforskning

European Regional Meeting and Conference 2011
“Perspectives of Creativity and Learning in Early Childhood” 

May 6 – 8, 2011 Nicosia, Cyprus 
Dear Colleagues,
On behalf of Cypriot and Greek National Committees of OMEP I have the great pleasure 
to invite you to participate on the European Regional Meeting and Conference 2011 
which will be held from 6th to 8th of May 2011 in Cyprus.
There will be two main events: the European Regional Meeting and the European 
Conference. Additionally there will be a lot of sub-events: visits to preschool settings, 
sightseeing in Nicosia, cultural events and many other nice surprises. We would like 
to offer the opportunity to discuss all sorts of things face to face, to strengthen the 
relationships among European National Committees and establish collaborations and 
friendships. 
A team, led by Chrystalla Papadimitri – Kachrimani, the President of Cypriot Committee 
of OMEP, will organize the meeting and the conference, as well as the attached events. 
We would be very grateful if you could inform the members of your Committee as well 
as the academia of your country. Based upon the decision taken in Goteborg registration 
fees for students are extremely low. We wish the voice of young researchers to be strong 
in our conference. 
Please, check the following website regularly for all the relevant information: www.
omep.com.cy . For any enquires, please contact us in the following e-mail address: 
info@omep.com.cy.

Looking forward to seeing you in Cyprus.  With warm regards 
Nektarios Stellakis 
Chair of Scientific Program

63rd OMEP World 
Conference 8-9 July 2011, 

Hong Kong

The Secretariat of the 63rd OMEP World Conference 

c/o The Department of Early Childhood Education, 
The Hong Kong Institute of Education 10    
Lo Ping Road, Tai Po, New Territories, Hong Kong SAR 
Tel: +852 2948 8736  Fax:+852 2948 7160

E-mail: omep2011@ied.edu.hk
Website:http//www.ied.edu.hk/omep2011
Call for Proposals Deadline: 16 January 2011 

Welcome!
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Anette Hellman, aktiv inom Göteborgs-
kretsen av OMEP, som disputerade i sep-
tember på avhandlingen Kan Batman vara 
rosa? Förhandlingar om pojkighet och 
normalitet på en förskola.

Avhandlingen handlar om hur kön skapas 
bland förskolebarn. I barns förhandlingar 
kring kön använder de markörer för 
könsskillnader som exempelvis färg, 
frisyrer och röstlägen. Det är sällan de 
säger till varandra att man inte får vara 
med och leka för att man är flicka eller 
pojke. Snarare säger de att den här leken 
bara passar barn som är rosa. Barnen lär 
sig först att det ibland är viktigt att skilja 
ut vad som passar för flickor respektive 
pojkar, sedan vad man förväntas göra 
som flicka eller pojke och sist kopplar 
de dessa handlingar till begreppen flicka 
eller pojke.

Det finns en tendens att dela upp 
flickor och pojkar i två kategorier och 
det behövs ett komplement till det. Det 
är viktigt att tydliggöra vilka pojkar och 
flickor man talar om.

Man kan skilja flickor och pojkar åt 
genom de färgskalor de är klädda i. Men 
när Anette tittade på vad barnen gjorde 
såg hon inte så stora skillnader. Däremot 
finns det tydliga föreställningar om vad 
flickor res-pektive pojkar förväntas 
göra och bråkighet kopplas tydligt till 
den typiska pojken även om det finns 
bråkiga flickor. Det är problematiskt på 
två sätt: dels att våld normaliseras för 
pojkar som grupp dels att bråkiga flickor 
inte blir synliga. De bråkiga pojkarna är 
däremot väldigt synliga i planeringen av 
verksamheten sam-tidigt som de har låg 
status. De barn som har lärt sig förskolans 
regler och gör det som förväntas av dem 
är mest önskvärda.

Hela avhandlingen finns på http://
gupea.ub.gu.se/handle/2077/22776 

OMEP - nytt gratulerar 

Kerstin Bäckström som blev utnämnd 
till hedersledamot i världsorganisationen 
OMEP vid världsrådsmötet i Göteborg 
den 8-10 augusti.

Kerstin Bäckström har varit medlem I 
OMEP sedan 1978 och hon har arbetat 
som vice ordförande i Svenska OMEP 
under åren 1985 – 2006. Kerstin 
startade Stockholmskretsen av Svenska 
OMEP och var dess ordförande från 
1985 till 2002. Kerstin Bäckström 
har representerat Svenska OMEP i 
alla OMEPs världskonferenser och 
världskongresser mellan åren 1085 
och 2000. 

Barn & trafik, Ickevåld, Barnkonven-
tionen, böcker m.m.

Kerstin Bäckström har framför allt 
arbetat för barns inom tre områden; 
Barn och trafik, Icke- våld inom 
barnuppfostran och framtagningen 
och implementeringen av FN:s 
Konvention om barnets rättigheter. 
Hon har skrivit böcker för barn och 
vuxna samt läromedel inom dessa tre 
områden samt varit en flitigt anlitad 
föreläsare över hela världen.  Hennes 
böcker med barnperspektiv om 
Barnrättskonventionen skrevs på tre 
olika sätt för barn i olika åldrar och 
utnyttjade ett samspel mellan text och 
bild. Böckerna har blivit översatta 
till engelska, japanska och estniska 
och använts i flera länder av OMEP. 
Kerstin skrev också Jag har rätt lovar 
FN (Liber, 1993) som beskriver FN:s 
Konvention och anknyter till hur man 
med hjälp av sagor kan arbeta med 
konventionen tillsammans med yngre 
barn.

Torgeir Alvestad, aktiv inom Göteborgs-
kretsen av OMEP, som disputerat på 
avhandlingen Barnehagens relasjo-nelle 
verden - små barn som kompetente aktører 
i produktive forhandlinger.

Studien undersöker de förhandlingar 
som äger rum i de yngsta barnens 
samspel i förskolan. Den teoretiska 
plattformen består av perspektiv från 
barndomens psykologi (Sommer, 2004) 
och barndom sociologi (Corsaro, 2002). 
I båda perspektiven betraktas barn som 
kompetenta och aktiva; de producerar 
sin egen kultur i förskolan. En grupp på 
24 barn, 13 flickor och 11 pojkar i en 
förskola i Norge, i åldern mellan två och 
tre, har observerats med hjälp av video. 
Undersökningen visar att de förhandlingar 
som äger rum bland barnen är främst 
om deras relationer, om material och om 
innehållet i deras lekar. De förhandlar 
både verbalt och ickeverbalt. De uttrycker 
sina avsikter med ord och genom gester, 
blickar, skratt och leenden. De använder 
olika strategier i sina förhandlingar som rör 
innehåll och intentioner. Deras strategier 
kan vara både emotionella och inriktade 
på problemlösning. Dessutom använder 
de ofta humor som en strategi. 

Studien visar att barn som leker mest 
med andra och som känner varandra bäst, 
är de som är mest framgångsrika i sina 
förhandlingar. Det verkar som om de barn 
som är de mest kompetenta lekkamraterna 
också är de som är mest kompetenta 
förhandlare. En pedagogisk konsekvens av 
denna studie är att personalen i förskolan bör 
stödja de minsta barnen genom att ge dem 
mer tid att leka tillsammans och därmed 
ge barnen större möjligheter att utveckla 
sina egna strategier för förhandlingar i 
leken. De erfarenheter barn får genom 
förhandlingar under lek kan också stödja 
barns lärande till att bli kreativa, sökande 
och reflekterande individer som skapar 
sina egna utrymmen.
 
Hela avhandlingen finns på http://gupea.
ub.gu.se/handle/2077/22228
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Svenska OMEPs 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.

Svenska OMEP arrangerar
- temakvällar, debatter och se-

minarier kring aktuella frågor
- konferenser och symposier
- studiebesök för utländska 

OMEP- medlemmar
- internationella kontakter

Som medlem i Svenska OMEP 
- kan du påverka myndigheter 

som ansvarar för att barns be-
hov tillgodoses

- får du träffa andra yrkesgrup-
per som arbetar för barn i åld-
rarna 0-8 år

- kan du delta i seminarier och 
konferenser i Sverige och i 
världsOMEP

- får du OMEP- nytt 2-3 gång-
er/år

Medlemskap
Du blir medlem när du betalar årsav-
giften som är:

200 kronor för enskild medlem, 
100 kr för studenter 
600 kronor för organisation

210 kronor till ger dig OMEPs inter-
nationella tidskrift International Jour-
nal of Early Childhood.

Beloppen sätts in på Svenska OMEPs 
plusgiro: 45 63 41-7

Kom ihåg att skriva namn, adress och 
e-postadress på inbetalningskortet el-
ler i meddelanderutan, om du betalar 
över Internet

2011 ÅRS VERKSAMHET

Svenska OMEP arbetar 2011 med 
OMEP:s världsprojekt Lärande för 
hållbar utveckling. Del ett handlar om 
barnintervjuer, del två handlar om att 
genomföra projekt tillsammas med 
barnen som syftar till att vrida arbetet 
i förskolan mot en mer hållbar livsstil. 
Vi hoppas att många medlemmar vill 
delta i projektet. Anmälan till anette.
hellman@ped.gu.se

Svenska OMEP har öppnat en ny 
hemsida och även bytt adress till www.
omep.org.se

Gå in på den och se vad som händer 
i ESD-projektet och vilka semina-
rierkvällar som erbjuds dig av din 
OMEP-krets.

VÄLKOMMEN med i arbetet!

ÅRSMÖTE 2011

Svenska OMEP: Söndag 20/2, kl 16, 
Umeå universitet

Göteborgskretsen: Onsdag  2/2, kl 
18, Pedagogen i Göteborg

Malmö och Skånekretsen: 
Tisdag den 31/1, kl , Sal A230, 
Lärarutbildningen , Malmö högskola

Norrlandskretsen: Söndag 20/2

Stockholmskretsen: Tisdag 25/1, 
kl 18.30, ABF-huset, Sveavägen 41, 
Stockholm

REGIONAL KONFERENS

”Lärande för hållbar utveckling”
den 21/2 2011, kl 9-16.30, Folkets 

Hus i Umeå
Arrangeras av UNESCO, Umeå 
kommun och Svenska OMEP.

VÄLKOMMEN!


