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Ny ordförande i Skåne

Charlotte Paggetti
Ordförande i Skånekretsen 

Hej, jag heter Charlotte Paggetti och 
är från våren 2011 sammankallande i 
OMEP:s Skånekrets och suppleant i 
OMEP:s styrelse. Jag arbetar främst 
på enheten Individ och Samhälle på 
Malmö Högskola. Huvudämnet jag 
undervisar i och är huvudämnesan-
svarig för heter Samhällsorienterande 
ämnen och barns lärande (SamBarn). 
Inom huvudämnet har vi under 
en period utbildat blivande lärare 
med dubbelkompetensen förskola 
och skolans tidiga år, men inom de 
närmsta åren går det nuvarande hu-
vudämnet i graven i och med den nya 

lärarutbildningen. Då blir det dags 
för nya utmaningar. 
   Barn- och förskolefrågor ligger mig 
särskilt varmt om hjärtat och jag har 
ett speciellt intresse för forskning ur 
barns perspektiv. 

Barns bilder och keramik
Just nu ägnar jag mig åt att analy-
sera barns bilder. Tidigare har jag 
arbetat många roliga och lärorika år 
som förskollärare och föreståndare. 
På min fritid reser jag gärna till min 
stuga i Småland och odlar grönsa-
ker och örter och jag skulle vilja ha 

mer tid för att arbeta med keramik. 
I somras gick jag en mycket inspi-
rerande och lärorik kurs som väckte 
hoppet om att kunna ägna mer tid till 
skapande. Vi får se hur det går. Jag 
ser fram emot att komma mer in i 
OMEP:s arbete. Just nu funderar vi 
på hur OMEP kan bli en del i den nya 
förskollärarutbildningen som började 
i höst. Det ska bli spännande!
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Välkommen  till  en  konferens  i  Malmö  om  

Lärande  för  hållbar  utveckling  med  yngre  barn  

för  förskollärare,  lärare,  sjuksköterskor,  politiker  och  förvaltning  i  södra  Sverige  

 
 

En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande 
världsbild. Lärande för hållbar utveckling kräver ett helhetstänkande för att kunna förstå 

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

 
 

 
Tid: Måndag 6 februari 2012, kl. 09:00-16:00 
 
Plats:  Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10 i Malmö, sal D138 
 
Anmälan:  Senast den 20 januari 2012 på www.mah.se/ls/bus/konferens 
 
Kostnad:  200 kronor exklusive moms, lunch och kaffe ingår 
 
Arrangörer:  Svenska Unescorådet, Svenska OMEP, Malmö högskola och RCE Skåne 
 

 
 
 
 

Varmt  välkomna!  
  

  
 

 
Ingrid Engdahl      Mats Djurberg       Jonas Qvarsebo      Harriet Axelsson 
   Ordförande  Generalsekreterare      Prefekt vid Barn-unga-samhälle RCE Skåne 
 Svenska OMEP         Svenska Unescorådet Malmö högskola                  

 
 
 
 
 
 
Svenska OMEP 

Mer information och program: www.mah.se/ls/bus/konferens
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En ny forskarskola för förskollärare

Över 300 studerande påbörjade ny förskollärarutbildning

En ny forskarskola för förskollärare 
har inrättats. Forskarskolan ”Ämnes-
didaktik i mångfaldens förskola. För-
utsättningar och möjligheter för barns 
matematiska och språkliga utveckling 
och lärande” (FoBaSM) ingår i re-
geringens satsning på forskning och 
kompetenshöjning av lärare i skola 
och förskola. Särskilt har kunskaps-
utveckling och forskning kring barns 
matematiska och språklig utveckling 
betonats. Det övergripande syftet med 
denna forskarskola är att erbjuda en 
forskarutbildning av hög kvalitet som 
kan utgöra ett nav för ämnesdidaktisk 
kunskapsutveckling baserat på för-
skolans uppdrag och dess bidrag till 
skolsystemet som helhet. Forskar-
skolan erbjuder förskollärare möjlig-
het att delta i utbildning på forskar-
nivå, så att de inom en sammanlagd 
tid av högst två år och sex månader 
ska kunna uppnå en licentiatdexamen. 
Forskarstuderande antas under hösten 
2011 och börjar sina forskarstudier 
den 1 februari 2012. Utbildningen 
ska bidra till att bygga upp förskolans 

kunskapsbas och öka antalet förskol-
lärare med utbildning på forskarnivå 
i förskolan. 
    Forskarskolan tar sin utgångspunkt 
i att den moderna barndomens för-
ändring tillsammans med ett förstärkt 
kunskapsuppdrag ställer stora krav på 
vidareutvecklingen av ämnesdidaktik 
i förskolan. Det specifika syftet för 
forskarskolan är att undersöka förut-
sättningar och möjligheter för barns 
språkliga och matematiska utveckling 
och lärande och för en ämnesdidaktik 
som tar tillvara barns olika språkliga 
och kulturella erfarenheter och kun-
skaper och som omfattar alla barn. 
Förskolepersonal har att förhålla sig 
till och pedagogiskt använda denna 
mångfald av språk, kulturella ytt-
ringar, semiotiska medieringar och 
olikheter i uppväxtförhållanden för 
att skapa inkluderande lärandemil-
jöer. Mångfald får därför ett innehåll 
och en innebörd i konkreta lärandesi-
tuationer som förskolepersonal har att 
agera i och förhålla sig till. Forskar-
skolan skall bidra till detta genom att 

erbjuda en innovativ forskningsmiljö 
och ge förutsättningar för att en grupp 
förskollärare skall kunna utveckla sin 
ämnesmässiga och didaktiska kom-
petens. Forskarskolan har, utifrån en 
för alla gemensam bas, två specifika 
inriktningar vad gäller ämnesdidak-
tik för mångfaldens förskola, dels 
mot grundläggande matematik och 
barns matematiska utveckling och 
lärande, dels mot grundläggande läs- 
och skriftspråkande och barns kom-
munikativa och språkliga utveckling. 
Forskarskolan baseras på ett nationellt 
samarbete mellan Malmö högskola 
(värdhögskola), Göteborgs universi-
tet, Linköpings universitet och Karl-
stad universitet. Forskarskolan har 
en stark förankring i lärarutbildning, 
vilket bedrivs vid samtliga ingående 
lärosäten och en nära koppling till för-
skolans pedagogiska praktik.

Sven Persson
Professor i pedagogik
vid Malmö högskola

Höstterminen innebar nya lärarut-
bildningar vid våra högskolor och 
universitet. Så hade vi också upp-
start för en ny förskollärarutbildning i 
Malmö, med över 300 nya studerande 
antagna.  Dessa kommer att ha en 
mycket god arbetsmarknad.  I den 
regionala pressen pågår en debatt om 
hur svårt det är att rekrytera utbildade 
förskollärare och om vad detta beror 
på och vad man kan göra åt det. Dvs 
en diskussion som vi känner igen från 
flera år tillbaka. Så satsningen på yr-
ket, på löner, på kompetens utveck-
ling och på förutsättningarna för för-
skolans verksamhet är viktiga faktorer 
för både rekrytering och för möjlighe-
ten att behålla förskollärarna i yrket.
    Fördjupningsämnet  ”Barndom 
och lärande” innefattar studier av 
barndom, estetiska uttrycksformer, 
svenska, matematik, naturorienteran-
de ämnen och teknik ur ett lek- och 
lärandeperspektiv.Både verksamhets-

förlagd utbildning och en del av den 
utbildningsvetenskapliga kärnan är 
integrerad i fördjupningsämnet. Det är 
också inom detta ämne som de stude-
rande skriver sitt examensarbete. Un-
der utbildningens senare del profileras 
studierna mot antingen inriktningen 
Barndom, natur och kommunikation 
eller Barndom, kultur och kommuni-
kation. En tredje möjlighet till pro-
filering mot musik, där lärarutbild-
ningen i Malmö har starka resurser, 
är nyligen beslutad och kommer att 
realiseras inom de kommande åren. I 
utbildningen ingår verksamhetsför-
lagd utbildning om 30 högskolepoäng 
samt utbildningsvetenskaplig kärna 
om sammanlagt 60 högskolepoäng.
    Vi har i en mindre grupp – i nära 
samarbete med ämnesgrupper – arbe-
tat intensivt med kursplanerna under 
det senaste året. Vi har sett fördelar 
med en tydlig fokus på just försko-
lans verksamheter och kunskapsbeho-

vet hos blivande förskollärare. Vi har 
också sett att den nya utbildningen 
kan ge större djup och ämneskun-
skaper inom viktiga områden. Men 
vi har också saknat en del områden 
kopplade till exempel mot samhälls- 
och kulturfrågor som lyfts fram allt 
mer sällan i utbildningspolitiken vad 
gäller lärarutbildningarna och lärares 
kompetensutveckling. Vi ser också 
utmaningar i att hantera såväl ökad 
teoretisering och akademisering som 
förstärkning av den praxisnära kun-
skapen och kompetensutvecklingen 
i utbildningen, liksom vi ännu inte 
sett hur utbildningen ska kunna byg-
gas vidare mot exempelvis magister o 
masterexamen och förbereda för fors-
karutbildning. 
    Men just nu är ju det mest spännan-
de att se hur våra många ambitioner i 
alla dessa planer och dokument möter 
våra nya studerandegrupper

Jutta Balldin & Ingegerd Tallberg Broman, 
Barn Unga Samhälle, Malmö Högskola
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Lärarstudenters berättelser om läsning. 
Jag arbetar med lärarutbildning på 
fakulteten Lärande och samhälle vid 
Malmö högskola och har under mina 
år som lärarutbildare blivit särskilt 
intresserad av lärarstudentens egen 
språk- och skriftspråksutveckling. En 
av mina första uppgifter vid lärarut-
bildning blev att fungera som språk-
stödjare i högskolans ”språkverkstad” 
och detta arbete ledde till frågor om 
studentens socialisering in i högsko-
lans akademiska språkpraktik. Jag 
blev nyfiken på vad studenterna hade 
för tidigare erfarenheter av läsning i 
olika kontexter och vad de upplevt 
som betydelsefullt för att bli läsare i 
ett livsperspektiv. 
    När jag fick möjlighet att påbörja 
forskarutbildning valde jag att möta 
tolv lärarstudenter med inriktning mot 
förskola och grundskolans tidigare år, 
vilka berättade om sina erfarenheter 
och upplevelser av läsning från tidig 
barndom till mötet med läsning i lä-
rarutbildning. Ur denna grupp valde 
jag sedan att presentera fyra porträtt 
i avhandlingen. Berättelserna om läs-
ning i olika kontexter såsom familj, 
skola och lärarutbildning, visar att 
läsning, i alla de sammanhang som 
studenterna talar om, är en relationell 
process. Studenterna betonar t.ex. hur 
viktiga föräldrar och syskon varit som 
förebilder och medläsare i förskoleål-
dern. Att bli läst för och få berättelser 
berättade för sig, gärna genom olika 
lekar och leksaker, framträder som 
mycket betydelsefullt, även för den 
fortsatta läsutvecklingen. 

Den högläsning som studenterna be-
rättar om kan liknas vid litterär am-
ning, där den vuxne och barnet i en 
fysisk och känslomässig nära relation 
delar upplevelser i böcker och berät-
telser. I det nära mötet samtalar den 
vuxne och barnet om gemensamma 
föreställningsvärldar kring det lästa, 
som kopplas till det egna livet, medan 
det egna livets händelser och upple-
velser i sin tur underlättar förståel-
sen för texten. Föräldrar och syskon 
visade sig vara de viktiga andra som 
behövdes för att bjuda in, bekräfta och 
ge möjlighet till delaktighet i böcker-
nas och berättelsernas värld. 

Samtalets betydelse
Lärarstudenternas berättelser visade 
emellertid att det inte enbart är i den 
tidiga s.k godnattsageläsningen som 
viktiga andra har stor betydelse. Sam-
talandet kring text och liv och de frå-
gor och svar som uppstår i situationen 
leder barnet vidare och därifrån är 
steget inte långt till att själv vilja och 
kunna läsa berättelser. Jag har kallat 
lärarstudenternas vägar till läsning för 
läsarbanor och enligt dessa läsarbanor 
finns flera olika läsarföreningar bero-
ende på sammanhang. 
   I berättelserna framkommer hur 
upplevelser av delaktighet i en läsar-
förening inte automatiskt överförs till 
en annan. I mötet med läsning i nya 
sammanhang uppstår större eller min-
dre glapp som utmanar och behöver 
överbryggas. Särskilt intressant var 
studenternas berättelser om mötet 

med läsning i lärarutbildningen. Här 
visade det sig att glappet var stort 
mellan gymnasieskolans läsning och 
den akademiska läsning som krävdes 
av dem i utbildningen. Viktiga andra 
efterfrågades även i lärarutbildningen 
som inbjudare, bekräftare och utma-
nare. 

Relationell process
Dessa studenter kommer som blivan-
de förskollärare och grundskollärare 
att ansvara för barns språkutveckling 
och tidiga läs- och skrivutveckling i 
förskola och grundskola, vilket inne-
bär att de kommer att bli viktiga an-
dra för de barn de kommer att möta. 
Berättelserna synliggör hur läsning i 
ett livsperspektiv kan leda till insikter 
i att läsning är en relationell process 
i alla de sammanhang där läsning fö-
rekommer, från det lilla barnets möte 
med berättelser och texter till vuxen-
livets krav på läsförståelse i exempel-
vis en akademisk läspraktik. Att verk-
ligen få vara delaktig och uppleva sig 
som medlem i olika läsarföreningar 
visar sig i studenternas livsberättelser 
vara en långt mer komplicerad pro-
cess än att enbart lära sig avkoda text 
som isolerad färdighet och något som 
pedagoger på alla nivåer behöver ha 
kunskap om, från förskola till hög-
skola.

Anna-Karin Svensson
Malmö högskola

Avhandlingen finns tillgänglig på Malmö Uni-
versity Electronic Publishing
http://dspace.mah.se

Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande: 
En demokratididaktisk studie

Förskolan ska vara en plats där barn 
har reella möjligheter att påverka sin 
vardag och i förskolans läroplan ges 
barns inflytande stort utrymme. Det 
”kompetenta” barnet har blivit ett 
vanligt uttryck, vilket utgör en reak-
tion mot en tidigare syn på barn som 
tomma kärl som ska fyllas av vuxna 
(Sommer, 2005). Synen på barn som 
kompetenta innebär även att de ses 
som kapabla till medbestämmande. 
I media väcks dock ibland en debatt 
kring huruvida barn idag får fatta 

beslut i olika frågor i högre utsträck-
ning än vad de är mogna för (Froster, 
2009). Även forskare lyfter fram ris-
kerna med att tillskriva barn obegrän-
sade kompetenser, då det kan leda till 
att ansvaret för barnens utveckling i 
slutänden läggs på dem själva (Som-
mer, 2005). Att ge barn möjligheter 
till inflytande i förskoleverksamheten 
kan vid en första anblick verka själv-
klart och oproblematiskt, men vad 
handlar arbetet med barns inflytande 
om i den konkreta pedagogiska prak-

tiken? Är ett ökat inflytande för bar-
nen något gott i sig själv, oavsett hur 
det utövas?
Licentiatuppsatsen Pedagogers ar-
bete med förskolebarns inflytande: 
En demokratididaktisk studie är en 
fallstudie där arbetet med barns in-
flytande på två förskoleavdelningar 
undersöks. På en av avdelningarna 
går barn mellan ett och fem år, på den 
andra går barn mellan fyra och fem år. 
Pedagogerna som arbetar där har in-
tervjuats, och deras arbete i barngrupp 
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på olika sätt, som att ge barn förslag 
eller valalternativ, uppmuntra barns 
egna initiativ eller att komma med 
förslag till barnen. Det blev synligt 
hur pedagogerna i studien varierade 
sina arbetsformer i relation till olika 
barn. Till exempel planerade pedago-
gerna efter barnens behov och intres-
sen i högre utsträckning i arbetet med 
de allra yngsta barnen. Variationen i 
arbetsformer användes också för att 
uppmuntra barn att uttrycka sig och 
ta initiativ, särskilt när de inte själva 
tog för sig. En annan sak som kom 
fram i resultatet var att samma arbets-
former som användes för att möjlig-
göra barns inflytande användes för att 
styra barnen i önskvärda riktningar. 
Exempel på detta var att pedagogerna 
ställde frågor till barnen om vad de 
ville göra, när barnen sprang omkring 
inne på avdelningen. Syftet var då att 
få barnen att välja lugnare aktiviteter. 
    Innehållet i arbetet med barns infly-
tande rörde allt från planering av ge-
mensamma aktiviteter till delaktighet 
i inköp till förskolan eller inflytande 
över de egna toalettbesöken och kläd-
valen. Innehållet rörde således både 
gemensamma och individuella frågor. 
Dock utövades i princip allt inflytan-
de i individuella former. Även om det 
handlade om att utforma ett gemen-
samt gymnastikprogram, så fick bar-
nen lämna individuella önskemål och 
pedagogen försökte sedan tillgodose 
dessa önskemål i planeringen av den 
gemensamma aktiviteten. Pedagoger-
nas beslut om vad barnen skulle få in-
flytande över visade sig vara ett stän-
digt övervägande mellan olika mål i 
förskolans verksamhet. Barnens rätt 
till inflytande vägdes i olika situatio-
ner mot andra mål som hälsa eller lä-
rande. Är det till exempel viktigast att 
alla barn får röra på sig eller att de får 
möjlighet att avstå från gymnastiken?

Styrning och frihet
Flera dilemman kom till uttryck i ar-
betet. Dels handlade de om situationer 
där pedagogerna av olika anledningar 
inte upplevde sig kunna ge barnen de 
möjligheter till inflytande som de öns-
kade, bland annat på grund av att de 
vid olika tillfällen var för få pedago-
ger i barngruppen. Andra dilemman 
rörde relationen mellan att låta barnen 

välja fritt eller att utmana stereotypa 
könsnormer, eller huruvida det är rätt-
vist att behandla barn olika. Ett ytter-
ligare dilemma rörde de svårigheter 
som pedagogerna upplevde kring att 
få barnen att säga vad de själva ville 
utan att påverkas av andra.
    Även om den innebörd av infly-
tande som trädde fram i resultaten var 
bred och varierad, låg ändå huvud-
betoningen vid individuella valmöj-
ligheter där barnen uppmuntrades att 
välja självständigt. Denna syn på in-
flytande problematiseras i studien och 
kopplas till relationen mellan styrning 
och frihet. Resultatet visar att styr-
ning är en del av arbetet med barns 
inflytande, men frågan är om denna 
styrning alltid bör ses som ett hinder 
för barnens inflytande? Om inflytande 
förstås som en individuell frihet att få 
göra det som man själv vill, blir varje 
inslag av styrning från pedagogernas 
sida en begränsning. Men om infly-
tande istället förstås som en frihet att 
ingå i kommunikativa demokratiska 
relationer och en rätt att komma till 
tals, behöver inte pedagogernas styr-
ning nödvändigtvis vara av ondo. Ur 
ett kritiskt perspektiv kan styrningen 
i vissa fall till och med bidra till en 
fördjupad demokrati, exempelvis ge-
nom att utjämna skillnader mellan 
olika barns olika förutsättningar för 
att utöva inflytande. 

Kristina Westlund

Referenser:
Biesta, Gert (2006). Bortom lärandet: Demokratisk 
utbildning för en mänsklig
framtid. Lund: Studentlitteratur.

Dahlberg, Gunilla & Moss, Peter (2005). Ethics and 
politics in early childhood education.
London: RoutledgeFalmer.
Froster, Anna (2009-02-18). Lagom svåra val hjäl-
per barn att utvecklas. Dagens
nyheter. Hämtad 2009-03-05 från http://www.dn.se/
insidan/insidan-hem/lagomsvara-
val-hjalper--barn-att-utvecklas#

Gergen, Kenneth J. (2009). Relational being: Be-
yond self and community. Oxford:
Oxford University Press.

Klafki, Wolfgang (2005). Dannelseteori og didaktik 
– nye studier. Århus: Klim.

McLaren, Peter (2009). Critical pedagogy: A look at 
the major concepts. I Antonia
Darder, Marta P. Baltodano & Rodolfo D. Torres 
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reader (2:a uppl.) (ss. 61–83). New York: Routledge.
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har observerats. Det som undersökts 
är vilka arbetsmetoder, vilket innehåll 
samt vilka dilemman som kommer 
till uttryck i pedagogernas arbete med 
barnens inflytande. 

Kritisk och relationell pedagogik
Arbetet med förskolebarns infly-
tande ses i studien som en demokra-
tididaktisk fråga och har analyserats 
med hjälp av ett kritiskt relationellt 
perspektiv på demokrati. Detta per-
spektiv tar sin utgångspunkt i kritisk 
respektive relationell pedagogik, där 
demokrati i båda fallen ses som ett 
grundläggande mål i all utbildning. 
Medan kritisk pedagogik intresserar 
sig för hur skolan kan motverka re-
producerandet av ojämlika struktu-
rer i samhället (Klafki, 2005; McLa-
ren, 2009) ses skolans demokratiska 
uppdrag inom relationell pedagogik 
främst som att skapa möjligheter för 
barnen att ingå i demokratiska relatio-
ner (Biesta, 2006; Dahlberg & Moss, 
2005; Gergen, 2009). De båda rikt-
ningarna har kombinerats i syfte att 
ge en bredare bild av vad demokrati i 
förskolan kan innebära. Ur ett kritiskt 
relationellt perspektiv ses demokrati 
som en livsform snarare än som en be-
slutsform. Kommunikation, olikheter, 
möjligheter till förändring och rättvisa 
är centrala inslag och demokratisy-
nen kan varken förstås som renodlat 
individualistisk eller kollektivistisk. 
En ytterligare frågeställning i studien 
handlar om hur detta perspektiv kan 
bidra till förståelsen av arbetet med 
förskolebarns inflytande. 

Arbetsformer och innehåll
Undersökningens resultat visar att ar-
betet med barns inflytande innehåller 
en stor variation av såväl arbetsformer 
som innehåll. En av arbetsformerna 
handlar om att skapa ett handlingsut-
rymme för barnen där de har möjlig-
het att agera utan att de först måste be 
vuxna om lov eller hjälp. Andra ar-
betsformer innebär att skapa tillfällen 
för samtal med barn, stödja interaktion 
mellan barn, ge barn möjligheter att ta 
ansvar samt att planera utifrån barns 
behov och intressen. I resultaten vi-
sade sig den vanligaste arbetsformen 
vara att skapa möjligheter för barn att 
välja och bestämma. Detta gjordes 
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Nätverk vill stärka barns inflytande och deltagande
– intervju med Anne Harju, intervjuare Helena Smitt

Ett nätverk med 40-tal forskare, social-
tjänstemän och företrädare för kommuner 
och Rädda barnen från Danmark, Norge 
och Sverige har ny-ligen träffats i Malmö.  
   Initiativtagare är lektor Anne Harju, på 
Lärarutbildningen, som vill stärka barns 
makt och påverkansmöjligheter när det 
forskas om barn. 

Så varför skapa ett nätverk om detta? 
- Därför att barns inflytande och delaktighet 
behöver diskuteras, säger Anne Harju. 
Anne Harju  skrev en avhandling för några 
år sedan  kring Barns vardag i familjer med 
knapp ekonomi. I den lät hon barnen själ-
va berätta om sina upplevelser. Alltsedan 
dess har hon funderat på hur och om det är 
möjligt att göra barn mer delaktiga i olika 
forskningsprojekt. 

Varför är det viktigt att invera barn på ett 
mer aktivt sätt?  
- Därför att barn ställer andra frågor och 
har andra utgångspunkter än vi vuxna 
forskare. De kanske till och med kan vara 
med och utforma teman.

Finns det inte risker med att involvera 
barn? Vuxna styr väl ofta över barn? 
- Jo, och etiska aspekter på barns deltagan-
de diskuterade vi också på vår nätverks-
träff.  Det är klart att man måste närma 
sig barn utan att köra över dem. Men vi 
tog också upp begrepp som det kompe-
tenta barnet, demokrati och just det proble-
matiska med att öka barns inflytande och 
delaktighet. Det var intressant att se hur lika 
forskare och praktiker resonerade kring 
dessa begrepp

Vem är med i nätverket?  
- Det är både forskare och praktiker från 
Malmö, flera kommuner i Norge och Dan-
mark,  socialtjänsten från alla tre länderna 
m.m. Men här finns även företrädare för 
civilsamhället som Rädda barnen. 

Vad är syftet och målet med detta nätverk?  
- Det vet vi faktiskt inte riktigt ännu. Vad vi 
bestämt är att nästa gång ägna oss åt me-
todutveckling  d.v.s.  hur man mer konkret 
och på vilka sätt man ska arbeta med barns 
deltagande och inflytande utifrån olika fall-
beskrivningar. 

Varför intresserar du dig för de här frågorna?  
- Jag tror att vi forskare och praktiker lever 
alltför isolerat. Jag har ett grundläggande 
intresse att föra samman studenter och lä-
rare, barn och vuxna , praktiker och fors-
kare m.m.

Helena Smitt 
Malmö högskola

Den internationella konferensen in-
leddes med OMEPs europamöte un-
der ledning av ordföranden Milada 
Rabušicová. Hela sexton länder var 
direkt representerade och Kroatien 
deltog som ajdungerad i avvaktan på 
att bli godkänd som medlemsorgani-
sation i OMEP. Totalt var vi cirka 
35 personer och från Sverige deltog 
Ingrid Engdahl och Torgeir Alvestad. 
Cypern, värdorganisationen för mö-
tet, har fått sitt medlemskap i OMEP 
godkänt och Kroatien och Ukraina 
är godkända som förberedande kom-
mittér.
    Milada rapporterade från en EU- 
konferens om Excellence and Equity 
in Early Childhood Education and 
Care i Budapest, och påpekade att det 
var mycket hedrande att OMEP var 
inbjudet på ett sådant toppmöte. Mö-
tet markerade att EU nu på allvar har 
börjat intressera sig för Early Child-
hood Education. Under hösten 2011 
kommer EU troligen att anta nya po-
licydokument om betydelsen av för-
skola och om viktiga kvalitetsfrågor.
    En punkt i årsberättelserna gällde 
hur medlemsländerna följt upp utta-
landet från OMEPs världskongress i 

Göteborg om Children’s right to play. 
I Cypern har man drivit frågan i sam-
band med arbetet med en ny läroplan, 
i Grekland har man uppvaktat utbild-
ningsministern. I England har uttalan-
det skickats till alla medlemmar samt 
används vid revideringen av the Early 

Years Foundation Stage. Ryssland har 
publicerat uttalandet på OMEPs hem-
sida och i sin tidskrift.

Lek och lärande
Från Sverige berättade jag att uttryck-
et Learning through play har förlorat 
något i värde och att barns lärande be-
tonas utan att alltid koppling görs till 
leken. Audrey Curtis, tidigare världs-
president för OMEP, berättade att det 
var utmanande att lansera uttrycket 

Learning through play och att OMEP 
arbetade mycket med att rent metodo-
logiskt stödja hur man kan organisera 
tiden, rummet och övriga resurser för 
att åstadkomma lärande inom lekens 
ram. 
    Mötet ansåg att det vore ett utmärkt 

tema att på en kommande europa-
konferens diskutera Det lekande 
lärande barnet, inte minst för att 
diskutera den tendens till lektions-
planering, som verkar sprida sig i 
vissa förskolor och i några länder. 

Korczak hedras nästa år
Mellan 18-20 april 2012 anordnas 
OMEPs årliga europakonferens i 
Warsawa. Konferensen uppmärk-

sammar hundraårsjubiléet av Janosch 
Korczak och har temat The Respect 
for a Child. OMEPs ordförande I 
Polen berättade att de har utlyst två 
tävlingar, en för barn och en för peda-
goger med anknytning till temat. Mer 
information i särskild ruta. 

Ingrid Engdahl
Ordförande i Svenska OMEP

Europamötet på Cypern 5 – 8 maj 2011
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Samtal, kreativitet och inspiration

Temat för OMEP konferensen 2011 i 
Nicosia var ”Perspektiv på kreativitet 
och lärande i förskolan”. Ett lockande 
tema som väcker många frågor att 
reflektera över. Vi i vår grupp, BA-
LUgruppen (Barndom, lärande och 
utbildning, en forskningsmiljö knuten 
till högskolan i Kristianstad) bestämde 
vi oss för att medverka i konferensen 
och presentera ett par pågående pro-
jekt. Det arbete som bedrivs i BALU 
syftar till att skapa förståelse för vad 
det innebär att vara barn i vår tid, be-
lysa barns villkor och det sätt på vilket 
barnen själva skapar sin barndom, där 
förskolan spelar en viktig roll. Inom 
BALU bedrivs forskning som syftar 
till kunskapsutveckling rörande bland 
annat barns perspektiv, barns lärande 
och utbildning. Pågående projekt 
inom BALU fokuserar huvudsakligen 
förskolan och dess aktörer i skilda 
sociala och kulturella kontexter samt 
förskollärarutbildningens verksamhets-
förlagda utbildning.

Projekt som presenterades
Det ena projektet som presenterades 
vid konferensen handlar om den verk-
samhets-förlagda delen av förskol-
lärarutbildningen och de samtal som 
handledarna har med lärarstudenter. 
Projektet presenterades som en poster 
och gick under namnet
”Samtal i mötet mellan teori och 
praktik – en väg att synliggöra den 
verksamhetsförlagda delen av utbild-
ningen mot förskolan och förskole-
klass”. 
    Marie-Louise Hjort är vetenskap-
lig ledare för projektet och Carita 
Sjöberg-Larsson och Ann Steen är 
medverkande lärare och universitets-
adjunkter i didaktik. Marie-Louise 
Hjort medverkade också med en po-
werpointpresentation av en diskurs-
analytisk delstudie inom detta projek-
tet och som benämndes som 
”The Discourse of the professional 
pre-school teacher  – in a field of ten-
sion between creativity and conten-
tion.” Huvudfrågor för studien är:Vad 
sker i samtalet mellan handledare och 
lärarstudenter vid s.k handledarsam-

tal? Hur talar handledare och lärarstu-
denter om sin profession  som är vik-
tigt att överföra till nästa generations 
förskollärare?
    I samband med presentationerna 
ställdes många spännande frågor om 
den verksamhets-förlagda utbildning-
en, dess betydelse och problem vilka 
kommer att beaktas i det fortsatta ar-
betet.
    Elisabet Malmström presenterade 
en studie med titeln:
“Integrative Art –Inquiry into mean-
ing in early childhood Fine Art Edu-
cation ” 
Studien handlar om barns ide’ om 
matematik och språk genom estetisk 
hantering av färg, linjer och textur i 
estetiska material.  
Agneta Jonssson presenterade en 
studie med titeln 
“Preschool teachers talk about cur-
riculum for the youngest children. 
What happened to aesthetics in pres-
chool?” Syftet med presentationen 
var att belysa estetikens roll i försko-
lan för de yngsta barnen där lärare 
kan sägas hantera omsorg och lärande 
genom en nuets didaktik. Vidare var 
syftet att diskutera konsekvenser för 
barns lärande om lärare utifrån ett 
barnperspektiv följer barns intentio-
ner mer än läroplanen, men barn ald-
rig själva väljer eller visar intresse för 
estetiska kunskaper och uttryckssätt.

”Situationskänslighet”
Jag presenterade mitt paper ”Encoun-
tering Without Measuring the Crea-
tive Child in Preschool” Syftet med 
mitt paper var att diskutera hur för-
skollärare ska kunna möta mångfald 
och komplexitet i förskolan utan att 
vända sig till färdigställda planerings- 
och undervisnings-modeller. Studier 
har visat att modeller tenderar att för-
enkla och reducera denna mångfald.  
Hur kan vi ta tillvara barnens undran 
över saker i deras omvärld och verkli-
gen lyssna på dem?    
    För att diskutera detta har jag gjort 
nedslag i empiri hämtad ur projektet 
”Att undra sig samman, barns naturve-
tenskapliga och filosofiska utforskan-

de i förskolan”. Projektet har pågått 
under tre års tid i en förskoleklass i en 
mindre skånsk kommun. Det perspek-
tiv som ligger till grund för projektet 
bygger på en logik som välkomnar 
mångfalden och pekar mot en öppet 
reflekterande pedagogik i förskolan. I 
detta sammanhang diskuterar jag hur 
begreppet ”situationskänslighet” kan 
ses som ett förslag på denna välkom-
nande logik. Situationskänslig-heten 
skapar bilder för hur ansvarsfulla mö-
ten kan bli möjliga och ”annanhet” 
välkomnas. Situationskänsligheten 
refererar också till bildning/”bildung” 
i dess diskursiva och emancipatoriska 
betydelse och kan därigenom utgöra 
”motspråk” i kontrast till den logik 
som planerings- och undervisnings-
modeller bygger på och som studier 
visat reducerar mångfald. Etiska mö-
ten, en lyssnande pedagogik handlar 
om ”situationskänsla” vilken också är 
avhängig ”Bildung” som hör samman 
med den bildande kunskap vilken har 
betydelse för hur vi tolkar och förstår 
den värld vi lever i. 

Vi berättar gärna mera om våra pro-
jekt. Vill du/ni få kontakt med någon 
av oss finns vi med egen hemsida vid 
högskolan i Kristianstad – BALU. Vi 
har också personliga hemsidor som du 
kan vända dig till. Kontakta oss gärna!

Ingrid Lindahl
Universitetslektor i pedagogik

Akademisk ledare för BALU (Barndom, lärande 
och utbildning)
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Liksom Ingrid Lindahl beskrivit så 
var även jag en av Skånekretsens del-
tagare vid OMEP-konferensen i Nico-
sia (eller Lefcosia som grekerna be-
nämner staden). Jag var den enda från 
Malmö och Malmö högskola och åkte 
tillsammans med BALU-gruppen från 
Kristianstad vilket var mycket givan-
de eftersom vi sällan annars hinner 
samtala om gemensamma frågor. Här 
gavs tillfällen mellan föreläsningar 
och symposier att diskutera eventuellt 
ytterligare framtida samarbete.
Jag klistrar in en bild från BALU-
grupen så att ni kan se vilka de är som 
Ingrid redan gett namn på
Jag presenterade också ett paper som 
jag nu mycket kortfattat ska ge en 
bild av vad det innehåller. Rubriken 
på presentationen var: Variation in 
children’s possible positions related 
to pedagogical profile. I och med det 
kortfattade formatet så kan jag inte ta 
med utförliga empiriska exempel här 
vilket gör att det blir en något sum-
marisk beskrivning. 

Diskussion om profilering
Syftet med presentationen och mitt 
paper var bl. a att bidra till en diskus-
sion om profilering av förskolor och 
i vilken mån det går att utläsa frågor 
om framför allt vilka positioner som 
ges och är möjliga att tas av barnen i 
förskolan. Jag har valt underlag från 
två studier; en studie som Ann-Chris-
tine Vallberg Roth och jag genomfört 
(Vallberg Roth & Månsson (2010). 
inom BLÄ:s ram (Barndom Lärande 
Ämnesdidaktik, en forskningsmiljö 
vid Malmö högskola) och en studie 
kring de yngsta barnens introduktion 
i en profilerad förskola: (Månsson, 
2011). Det paper som denna text utgår 
från har ett kritiskt didaktiskt perspek-
tiv och behandlar konstruktionen av 
positioner för barn på en institutionell 
nivå.   
    Metoderna som använts i den ena 
av studierna är bland annat analys av 
förskolors webbsidor och individuella 
utvecklingsplaner och i den andra, vi-
deoinspelningar från en förskola samt 
fältanteckningar.

Texten illustre-
rar aspekter av 
analysen kring 
möjligheterna 
och hindren för 
barn att positio-
nera sig i förhål-
lande till den 
p e d a g o g i s k a 
profilen. Texten 
är baserad på 
ett intresse för 
Reggio Emilia-
profil, och olika 
konsekvenser 
av valet av pe-
dagogisk inriktning och de positioner 
som blir möjliga för barn beroende på 
pedagogisk profil. Pedagogisk profil 
är ett nytt sätt att marknadsföra för-
skolor. Många förskolor använder 
kommunala hemsidor för att mark-
nadsföra den pedagogiska profilen 
som ett sätt att konkurrera (Vallberg 
Roth & Månsson, 2010). 
    I det här sammanhanget illustre-
ras barnens möjliga positioneringar 
på två nivåer. Dels utifrån förskolors 
hemsidor, där den pedagogiska profi-
len beskrivs, dels från andra skriftliga 
dokument, som individuella utveck-
lingsplaner, dels utifrån utdrag från 
observationer från en Reggio Emilia-
inspirerad förskola (Månsson, 2008). 
Texten berör frågor som:
    Vilka positioner är formulerade för 
barn i relation till Reggio Emilia-pro-
fil i beskrivningar på kommunala för-
skolors hemsidor och IUP-dokument?
Vilka möjliga positioner erbjuds på en 
Reggio Emilia-profilerad förskola?

Formuleringsnivå
Konstruktion av barns positioner
I studien genomfördes en analys av 
ett empiriskt material från 22 indivi-
duella utvecklingsplaner samt deras 
webbaserade hemsidestexter från en 
kommuns alla förskolor med varie-
rade pedagogiska profiler, varav 11 
var Reggio Emiliainspirerade. Uti-
från detta material gjordes en analys 
av barns möjliga positioner förskolan 
och följande framkom efter analysen.

De Reggio Emiliainspirerade planer-
na visar på relativt varierade positio-
ner möjliga för det individuella bar-
net. En bild som blir tydlig är bilden 
av ”det självlärande barnet”. Några 
av planerna lämnar till barnet att for-
mulera sitt önskade lärande: ”Vad vill 
barnet lära?”
De Reggio Emiliarelaterade positio-
nerna kan summeras som följer:
–det kompetenta barnet
–det självlärande barnet 
–det synliggjorda och dokumenterade 
barnet.

Realiseringsnivå
Exemplen som refereras till i det här 
avsnittet bygger på en etnografisk 
studie genomförd på en Reggio Emi-
liainspirerad förskola med 23 barn i 
åldrarna 1-4 år.  Från det videoobser-
verade materialet presenterades och 
problematiserades två observationer 
vid konferensen från olika tematiskt 
inriktade smågruppstillfällen med ett 
undersökande arbetssätt. Det aktuella 
projektet som diskuterades är ett sten-
projekt som pågått under en termin.    
    Vid det exemplifierade tillfället 
sitter pedagogen Ingrid tillsammans 
med en grupp barn och har en stor 
korg med stenar som de undersöker 
på olika sätt. Den lilla gruppen ger 
barnen möjligheter att vara aktiva och 
ta initiativ. De ges också möjligheter 
att undersöka tillsammans, vara krea-
tiva och ge varandra nya idéer och 
lära (Månsson, 2008). Pedagogen är 

Variation i barns möjliga positioner relaterat till pedagogisk profil
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ansvarig för att ge villkoren för pro-
jektet och intar en stöttande position, 
låter barnen ta initiativ och ställer 
öppnande frågor. Jämfört med for-
muleringsnivåns barnpositioner: Det 
“kompetenta” barnet och det “självlä-
rande” barnet, framträder här ett “re-
laterande” barn.
    Den andra observationen som pre-
senterades och problematiserades uti-
från barnens möjliga positioner är ett 
projektarbete som behandlar skuggor 
enligt pedagogen.
    Barnen och pedagogen Jill sitter i 
ett rum på golvet med en overhead-
apparat framför sig och en låda med 
träpinnar och träföremål i olika form. 
Pedagogen börjar med att diskutera 
föregående projekttillfälle med hjälp 
av foton med barnen. Barnen är in-
tresserade men efter ett tag börjar 
pedagogen dokumentera situationen 
dels med papper och penna dels med 
kamera. Barnen är intresserade och 
undersöker olikheterna mellan före-
målen som projiceras på väggen från 
overheadapparaten. Pedagogen svarar 
ibland och inte ibland, tittar ofta ner 
och antecknar. Den här observationen 
illustrerar ett möjligt problem med 
dokumentation; dokumentation som 
har till syfte att synliggöra barn som 
subjekt. Man skulle kunna säga att 
dokumentation är tänkt att befrämja 
barnperspektiv (Rinaldi, 2006; Lenz 
Taguchi, 2000) men det finns skäl att 
kritiskt granska huruvida dokumen-
tation alltid stödjer barnperspektivet 
(Sparrman & Lindgren, 2003).
     Sammanfattningsvis har jag myck-
et kortfattat exemplifierat möjliga po-
sitioner för barn i förhållande till pe-
dagogisk profil, i det här fallet Reggio 
Emilia-profil, som presenterats i två 
nivåer, formuleringsnivån och realise-

ringsnivån. De två ger delvis samma, 
delvis olika svar på frågorna om bar-
nens positioner.

Individuellt resp relationellt fokus
Vad gäller den kommunala formule-
ringsnivån är barnets positioner: bar-
net som ”kompetent”, ”självlärande”, 
”synliggjort” och ”dokumenterat”. En 
bild av barnet, som saknas från de in-
dividuella utvecklingsplanerna, men 
som ofta nämns i texter med anknyt-
ning till Reggio Emilia, är den av bar-
net som ”medkonstruktör” (Dahlberg; 
Moss & Pence 2003;  Lenz Taguchi, 
2000). Det självlärande barnet som 
framträder i webbdokumenten och i 
de individuella utvecklingsplanerna 
osynliggör relaterandeaspekten av 
lärandet (Vallberg Roth & Månsson, 
2010). Detta kan tolkas som en beto-
ning av det lärande barnet som ett in-
dividuellt projekt, delvis beroende på 
den sortens individuella utvecklings-
planer som styr mot individoriente-
rade formuleringar med fokus på det 
individuella barnet istället för på re-
lationer och pedagogisk verksamhet.

Aktiv och kompetent
På realiseringsnivån, som exempli-
fieras med observationer från en för-
skola, framträder två olika positioner: 
det första exemplet är en subjektspo-
sition med ett ”aktivt”, ”kompetent” 
och ”kreativt” barn med möjlighet att 
interagera med läraren och andra barn 
i en lärandeprocess.
    Det andra exemplet visar det do-
kumenterade barnet positionerat som 
”forskningsobjekt” med mindre lärar-
relation, trots att det primära syftet 
med dokumentation i Reggio Emi-
lia är att det ska vara ett redskap för 
dialog, meningsskapande och trans-

parens. Dokumentationen förhindrar 
möjligheten till dialog mellan lärare 
och barn. Det verkar som om vissa 
lärare går upp i dokumentationen och 
att den kan vara ett sätt att göra för-
skolans arbete viktigare och ge yrket 
högre status. 
    Den pedagogiska profilen på sam-
ma förskola kan ge likartade, men 
också olika, positioner för barnen, 
förmodligen beroende på det fak-
tum att grundläggande pedagogiska 
och filosofiska tankar och intentioner 
inte riktigt har nått alla och har tol-
kats och uttryckts olika av olika lä-
rare. Dokumentation som en utbredd 
metod kan diskuteras ur många olika 
aspekter, såsom lärande, maktposi-
tioner, etik och barnens positioner. 
   Samma pedagogiska profil sät-
ter ramen för vad som ingår och vad 
som inte gör det i det pedagogiska 
arbetet på en förskola, och kan på 
ett sätt sägas ha en maktdimension, 
eftersom den styr innehållet och den 
didaktiska verksamheten. Den andra 
delen av materialet, från kommun-
studien med de individuella utveck-
lingsplanerna, är Montessoriförsko-
lor och resultatet från den analysen 
gav helt andra positioner för barnen. 
 
Barn får – beroende på förskolans 
profil – olika innehåll även om de är 
en del av en utbildning med samma 
läroplan.

Annika Månsson
Skånekretsen

Årets europeiska OMEP-konferens 
arrangerades i Nicosia, Cypern den 6 
– 8 maj. Jag vill i denna lilla reflek-
tion från konferensen stanna upp vid 
de två begreppen; kreativitet och lä-
rande. 
    Enligt Läroplanen för förskolan 

Perspektiv på kreativitet och lärande 

LpFö 98 (reviderad 2010) ska ”verk-
samheten bidra till att barnen utveck-
lar en förståelse för sig själva och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och 
lust att lära ska utgöra grunden för den 
pedagogiska verksamheten. Den ska 
utgå ifrån barnens erfarenheter, in-

tressen, behov och åsikter”. Till detta 
behöver barnen varierade sätt att gå 
till väga. 

Kritisk kreativitet
Enligt keynote speakern Dr Andreas 
Demetriou, Professor of Psycho-
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Runt ett stort ovalt bord på 
Hongkong Institute of Edu-
cation samlades represent-
anter för OMEPs medle-
msländer. 23 länder fanns 
på plats och ytterligare 14 
deltog via fullmakt given 
till närliggande länder. Län-
derna markeras med flaggor 
och namn och mötet ger en 
intensiv upplevelse av hur 
stor OMEP- organisationen 
är och de varierade villkor 
som barn och pedagoger le-
ver inom. 

Även OMEP arbetar under 
olika förutsättningar i de 
olika länderna och ett tema 
under världsrådet var hur 
vi kan arbeta för att stärka 

OMEPs arbete på nationell 
och lokal nivå. 55 av de 
67 medlemsländerna har 
skickat in årsrapport. 
Kamerun, Kenya, Kroatien 
och Ukraina har bildat 
förberedande kommittéer för 
att kunna bli medlemmar i 
OMEP

Projekt en framgångsrik 
metod
Milada Rabušicová och In-
grid Engdahl rapporterade 
att OMEPs världsprojekt om 
Lärande för hållbar utveck-
ling samlat 29 deltagande 
länder även andra året. Det 
övergripande syftet med 
ESD- projektet är att öka 
medvetenheten om ESD - 

Välbesökt världsråd i Hongkong, juli 2011

logy, behöver vi utveckla en kritisk 
kreativitet. För att barnen ska kunde 
utveckla en förståelse för sig själva 
och sin omvärld behöver de kultu-
rell handledning och en utmanande 
kreativitet. Barnens förståelse av sig 
själva och sin omvärld ligger i span-
net mellan samhällets traditioner och 
dess förnyelse. Enligt Dr Demetrio, är 
inte i denna process kreativitetens be-
tydelse tillräckligt framlyft. En kritisk 
kreativitet är nödvändig för kreativ ut-
veckling och lärande.
Vad är?
I spannet mellan samhällets tradition 
och dess förnyelse ligger frågan om 
”Vad är?” i förhållande till ”Vad kun-
de vara?”. Att betrakta samhället med 
kritisk kreativitet kan betraktas som 
en förmåga till demokratisk kreativi-
tet enligt keynote speakern Dr Anna 
Craft. För att utveckla och förnya vårt 
samhälle behövs en kreativ origina-
litet. I det originella ligger fröet till 
vad som är nytt och unikt. Enligt Dr 
Craft är det fler dilemman knytna till 
den kritiska och demokratiska kreati-
viteten. För det första handlar det om 

struktur vs frihet. För det andra barn 
vs vuxna. För det tredje handlar det 
om en ändrad barndom. Från diskur-
sen om att jag tänker till att vi tänker. 

Från diskursen om att jag lär av att 
göra till att jag gör av att lära. 

Relationen mellan kreativitet och 
lärande
Också i förbindelse med konferen-
sens olika paperpresentationer blev 
relationen mellan aktivitet, kreativitet 
och lärande lyft fram. Presentationer 
utgick ifrån Det ”pestalozziska” tän-
kandet för relationen. Ett tänkande 
som lyfter fram kreativitet i aktivite-

ten och kreativitet i lärandet som två 
olika nivåer i lärandet. Dessa två olika 
nivåer kommer till uttryck i de två be-
greppen; reflektion och kreativitet. Å 
den ena sidan kan vi tala om reflektion 
för handling, reflektion i handling och 
reflektion efter handling. Å den an-
dra sidan kan vi tala om kreativitet i 
handling och kreativitet i reflektion. 
I ett sådant perspektiv utgör kreati-
vitet i aktiviteten den reflektion som 
framkommer i aktiviteten. Kreativitet 
i lärandet utgör den kreativitet som 
framkommer genom reflektion. 

Pedagogiska konsekvenser
I arbetet med kreativt lärandet behö-
ver pedagoger vara uppmärksamma 
på den viktiga frågan från barn; Vad 
om? Denna fråga kan pedagogen be-
möta med flera kreativa och utma-
nande frågor. Kritisk kreativitet är 
inte enbart att kunna handla som om. 
Kritisk kreativitet är också att kunna 
tänka som om.

Torgeir Alvestad
Göteborgskretsen
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Education for Sustainable Develop-
ment – bland OMEPs medlemmar, 
yngre barn och inom förskola och 
skola. Under andra året har fokus le-
gat på Lärande för hållbar utveckling 
i praktiken och barn och personal har 
genomfört ESD- projekt i sin vardag i 
förskola och skola.
OMEP- kommittéer från hela världen 
har deltagit; från Afrika; Kamerun, 
Elfenbenskusten, Nigeria, från Asien 
Pacific; Kina, Hongkong, Korea, 
Nya Zeeland, Pakistan, Singapore, 
Sri Lanka, från Europa; Danmark, 
Frankrike, Norge, Polen, Ryssland, 
Slovakien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, 
Storbritannien, från Latinamerika; Ar-
gentina, Brasilien, Chile, Colombia, 
Ecuador, Mexico, Panama och från 
Nordamerika och Karibien; Kanada. 
30 714 barn och 12 075 vuxna har ar-
betet inom 396 projekt! Detta år bör 
särskilt nämnas Ryssland, som rap-
porterat in nästan hälften av dessa 
projekt. 

OMEP håller på att etablera sig som 
en ledande organisation för arbetet 
med ESD för yngre barn. Både ESD 
– barnintervjuerna och ESD i prak-
tiken kommer att fortsätta. Läs mer på 
OMEPs hemsida under projekt.

WASH from the start
Vid världsrådet presenterades ett nytt 
projekt för OMEP – WASH FROM 
THE START, som anknyter till ett 
pågående skolprojekt som initierats av 
UNICEF om WASH – WAter, Sanita-
tion and Hygiene. Projektet är ett sätt 
att arbeta för FNs millenniemål om 
rätt till rent dricksvatten, tillgång till 
sanitära toaletter och minskad död-
lighet i sjukdomar. Innen projektet-
kommit igång kan vi ändå stödja det 
genom att på olika sätt uppmärksam-
ma den utlysta TVÄTTA HÄNDER- 
dagen den 15 oktober.

En dekad för förskolan
OMEPs världspresident Ingrid Pram-
ling Samuelsson berättade vid värld-
srådet att OMEP driver en kampanj 
för att UNESCO ska utlysa ett år-
tionde för förskolan – A Decade for 
Early Childhood Education and Care. 
Svenska OMEP följer upp detta med 
UNESCO och myndigheter i Sverige.

OMEP på facebook?
Under mötet för de europeiska län-
derna i Hongkong diskuterades att 
etablera en grupp på facebook för 
OMEP och representanter för Norge, 
Sverige och Turkiet har tagit på sig 

att starta en sådan och att arbeta inom 
etiska ramar. Till ny ordförande för 
Nordamerika och Karibien valdes 
Judith. T. Wagner från USA och till 
ordförande för Afrika Abimbola Are 
från Nigeria. Pirjo Honkavaara, som 
arbetat länge för OMEP i Finland val-
des till hedersledamot i OMEPs värld-
sorganisation.

Brasilien och Kina
Nästa världskonferens kommer att 
äga rum i Brasilien, i staden Campo 
Grande mellan 17 och 21 juli 2012 
och nästa världskongress kommer 
att hållas i Kina, troligen i Shanghai 
2013.

Är du intresserad av att delta i OMEPs 
internationella konferenser? Hör av 
dig till din kretsordförande eller till 
mig. Adresserna finns på hemsidan 
www.omep.org.se .

Ingrid Engdahl

ordförande i Svensa OMEP
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Rapport om hur förskolan ser ut i Hong Kong 2011 
- från en presentation av Dr Hazel Lam under 63.e världskonferensen, juli 2011 i Hong Kong

Förskoleverksamheten 
i Hong Kong är priva-
tägd antingen av någon 
person eller av en ideell 
organisation. Det finns 
tre sorters förskola:
• Child Care Centre 
(daghem) för barn under 
3 år, tillsyn myndighe-
ten är Socialdeparte-
mentet
• Kombinerad kinder-
garten och daghem 
för barn mellan 2-6 
år, tillsynen ligger hos 
Utbildningsbyrån 
• Kindergarten för barn 
mellan 3-6 år, registrera-
de på Utbildningsbyrån 
och under utbildningsförfattningen
 
Öppettider och avgift
Öppettiderna varierar från hela dagen, 
8:30 – 18:00 till halvdag 9:00 – 12:00 
eller 1:30 – 16.30. Ekonomiskt bidrag 
från regeringen utges till förskolorna 
per student (barn) och för lärarnas 
kompetensutveckling. Föräldrar beta-
lar årligen ca 48,000 HK$ i avgift för 
heldagsomsorg, viss form av subven-
tion utgår i vissa fall. (1 HK$ = 0,85 
kronor)

Lärartäthet
Lärartätheten är 15 barn per lärare 
idag. Barnantalet har ökat över åren 
även i Hong Kong. 
Alla som får anställning som lärare 
i förskola måste ha en 3-årig lärar-
utbildning med behörighet i Early 
Childhood Education. En översikt av 
befintlig kompetens pågår och en plan 
för att alla lärare och rektorer ska få 
behörighet finns. Idag är 95,7% av lä-
rarna behöriga. Målet är att tillhanda-

hålla förskolor av god kvalitet och att 
avgifterna ska bli överkomliga för fler 
föräldrar. Denna satsning gynnar alla 
inblandade och inte minst hela sam-
hället.
(vi kan jämföra med förskolelyftet)

Reviderad läroplan
Hong Kong har sin skolinspektion 
som granskar kvaliteten. Vid sina be-
sök ger inspektörerna även råd om 
läroplansarbete, lärarnas roll och ad-
ministrationen. Varje förskolas profil 
finns tillgänglig för allmänheten och 
ökad transparens är målsättningen. 
Föräldrar ska få nödvändig informa-
tion om läroplansinnehållet och arbe-
tet med denna. Skriftliga utvärderingar 
av verksamheten ska ha särskilt fokus 
på följande fyra områden: undervis-
ning och lärande, barnens utveckling, 
ledning och organisation och stöd till 
barn och arbete med skolkultur. 
Särskilda medel avsätts för skolut-
veckling i form av läromedel, böcker, 
datorer mm.

Bibi Karlsson 
vice ordförande i 

Svenska OMEP

Hong Kong revi-
derade sin läroplan 
2006, med särskild 
betoning på grund-
läggande värde-
ringar, läroplansram 
och lärandemiljön. 
Sedan formulerar 
varje förskola sin 
egen plan om hur de 
övergripande målen 
tolkas och efterlevs. 
Grundläggande vär-
deringar är barnen i 
centrum, mångfald 
av lärandemiljöer, lä-
rande genom lek och 
att ha en holistisk syn 
på barns utveckling.  

Läroplansramen är områden som 
motorisk utveckling, kognitiv- och 
språkutveckling, social- och emotio-
nell utveckling och slutligen estetisk 
utveckling. Ämnen som rörelse & häl-
sa, språk, tidig matematik, vetenskap 
& teknik, jag & andra och konst ska 
användas för att nå målen. Metoder 
som lyfts fram är tematiskt arbetssätt.
    På förskolan förekommer både 
två- och trespråkighet, förutom två 
kinesiska språk (kantonesiska och pu-
tonghua) även engelska. En stor andel 
av befolkningen talar engelska av för-
ståeliga skäl.

Det är intressant att notera att så 
mycket är gemensamt även på andra 
sidan jordklotet.
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De sju ledorden
De deltagande förskolorna valde själ-
va vilka och hur många ord de ville 
utgå från. Dessa RE- ord beskrevs 
första gången av Brundtlandkommis-
sionen, 1987, och har nu vidareut-
vecklats inom OMEP. Tillsammans 
omfattar de tre perspektiv som utmär-
ker hållbar utveckling:

• Respect, Reflect och Rethink relate-
rar till sociala och kulturella dimen-
sioner
• Reuse och Reduce lyfter fram miljö-
mässiga frågeställningar 
• Recycle och Redistribute synliggör 
ekonomiska konsekvenser

Inledande fråga
Barn, förskolepedagoger och föräld-
rar valde tillsammans hur de ville läg-
ga upp projektet utifrån vad som lyfts 
fram i deras respektive förskola och 
utifrån vad de fann genomförbart i sin 
vardag. Ett förslag ifrån projektled-
ningen på första fråga att börja prata 
med barn, föräldrar och personalgrup-
pen om var:

• Finns det något här i er förskola 
som inte är hållbart, som du tycker vi 
skulle ändra på? Hur kan vi göra det 
tillsammans?

Barns delaktighet och intresse 
Projekten har alla haft som utgångs-

Demokrati, jämställdhet och miljöarbete: 
Lärande för hållbar utveckling i praktiken bland några svenska förskolor. 

Svenska OMEP beslöt under hösten 2010 att delta i OMEPs internationella projekt om lärande för hållbar utveckling. 
Under 2009 genomfördes inom projektets ram barnsamtal kring OMEPs kongresslogga, vilket visade sig vara en bra 
metod för att föra samtal med barn världen över om hållbar utveckling.  Funderingar kring hur man kunde fortsätta att 
arbeta med hållbar utveckling och barns delaktighet ledde fram till projektets andra del som kom att inriktas mot pro-
jekt som handlar om att barn och pedagoger tillsammans vrider verksamheten i sin förskola mot en mer hållbar livsstil. 
Det är en redovisning av denna andra del som ges i denna rapport. Till inspiration och hjälp har vi använt en ny logga 
och sju ledord som börjar på RE = ÅTER. (respektera, reflektera, tänk om, återanvänd, reducera/minska, återvinn och 
omfördela).

punkt att de bygger på barns delaktig-
het i arbetet med hållbar utveckling i 
förskolan (och därmed utgår de alla 
ifrån barns delaktighet och intresse). 
Men i övrigt har det funnits möjlighet 
att arbeta med hållbar utveckling på 
olika sätt beroende på vad man funnit 
viktigt att utveckla i den egna prakti-
ken. 

Åtta förskolor från norr till sönder
Åtta förskolor ifrån Umeå, Göteborg 
och Stockholm anmälde sitt intresse 
att delta. Bland dessa slutförde sex 
förskolor sina projekt. Tre av dessa 
fokuserade på frågor som handlade 
om sociala och kulturella aspekter av 
hållbar utveckling, såsom jämställd-
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het och demokrati. Två fokuserade på 
frågor som handlade miljömässiga/
ekonomiska faktorer såsom återvin-
ning och ett fokuserade på att få till 
en hållbar utomhusmiljö på förskole-
gården. Ett intressant resultat var att 
förskolorna fokuserat på demokrati, 
jämställdhet och barns deltagande i 
sin tolkning av hållbar utveckling i 
praktiken. 

Presentation i Hong Kong
Då projektet presenterades på kon-
ferensen i Hong Kong, tog Carolina 
Esterella och Anette Hellman av-
stamp just i dessa värden. De visade 
inledningsvis hur dessa var en viktig 
del i den svenska läroplanen för för-
skolan och därmed för förskollärares 
uppdrag. Efter detta presenterades det 
vinnande bidraget ifrån Sverige ”An-
vända igen” närmare av den förskol-

lärare som ansvarade för det, Carolina 
Esterella. Anette och Carolina läste 
sedan (med barn respektive pedago-
gröster) några händelser ur vardagen 
på förskolan då pedagoger och barn ge-

mensamt reflekterade över temat med åter-
användning, vilket väckte stor munterhet 
bland publiken. 

Anette Hellman
Göteborgskretsen

Anette Hellman och Carolin Estrella, Hong Kong

Barns hälsa är en viktig del inom lä-
rande för hållbar utveckling. Svenska 
OMEP deltar i ett svensk-kinesiskt 
projekt som handlar om att öka kun-
skapen om varför det inte är bra med 
för mycket antibiotika och riskerna 
med att vissa bakterier blir resistenta 
mot antibiotikabehandling. Världshäl-
soorganisationen WHO betraktar anti-
biotikaresistens som ett överhängande 
hot mot människors hälsa av samma 
dimension som de globala klimatför-
ändringarna. Det är nödvändigt att på 
olika sätt samarbeta om att minska 
förskrivningen och överanvändningen 
av antibiotika.

Ett samarbetsprojekt
Projektet ESD-AB samordnas i Sve-
rige av Smittskyddsinstitutet och i 
utbildningsdelen ingår bland annat 
Svenska OMEP och Stiftelsen Håll 
Sverige Rent – Grön Flagg. Efter ett 

projektledningsmöte i Kina i sep-
tember startar arbetet med att ta fram 
olika sorters utbildningsmaterial.  Vi 
betraktar detta projekt som en priorie-
terad aktivitet inom ramen för deka-
den om ESD. Det är en livsstilsfråga, 
som inte kan väljas bort. Vi vill ta 
fram material om hälsa som vänder 
sig till barn och genomsyras av ett 
barnperspektiv med barns egna frågor 
som utgångspunkter. 

Empowerment och cure with care
Det handlar om empowerment - att 
utveckla handlingskompetens hos 
alla deltagare. Troligen kommer vi 
även att arbeta fram ett material som 
vänder sig till vuxna, både föräldrar 
och professionella som arbetar med 
barn. Genom det materialet vill vi 
öka medvetenhet om Dekaden DESD 
och insikten om varför AntiBiotika-
Resistens är ett stort växande globalt 

Svensk–kinesiskt projekt om antibiotikaresistens 

problem och därmed en del av hållbar 
utveckling. Genom att anbringa ett sa-
lutogent - hälsofrämjande perspektiv 
– hoppas vi kunna medverka till att 
AB-användningen blir mer korrekt - 
cure with care -  och att överförskriv-
ningen stoppas.

Är du intresserad av att delta i detta 
projekt?
   Det kan både handla om at delta i 
skrivandet av utbildningsmaterialen 
eller att arbeta med materialen med 
barn och föräldrar i din förskola eller 
skola. Kontakta Svenska OMEPs pro-
jektledare Eva Ahlin. Hon är också 
kassör i Svenska OMEP och du kan 
skicka e-post till henne via hemsidan 
www.omep.org.se

Ingrid Engdahl

ordförande i Svensa OMEP
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Studiebesök på Hong Kong Institute of Education HSBC Early 
Childhood Learning Center ECLC

Vi besökte utbildningsförskolan som 
ligger på campusområdet. Här kan de 
blivande lärare  praktisera och omsät-
ta innovativa lärandestrategier inom 
småbarnsuppfostran och omsorg. För 
ändamålet finns rum med observa-
tionsredskap, speglar, videokameror 
etc för att kunna följa barnens aktivi-
teter. Förskolan har vunnit flera kvali-
tetspriser.

Förskolan erbjuder plats för:
12 barn           1-2 år
14 barn           2-3 år
14 heltidsbarn 3-4 år, 15 halvtid
14 heltidsbarn 4-5 år, 15 halvtid
14 heltidsbarn 5-6 år, 15 halvtid

Vistelsetiden för heltid  9-00- 16-30
Halvtid 9.00 -12.00 och 13.30 -16.30

Förskolan rymmer också ett föräld-
racentrum för träffar, bibliotek med 
referenslitteratur och videofilmer för 
utlåning

Visionen är : 
att optimera varje barns potential ge-
nom delad glädje i lärande och under-
visning
Målet är : 
att erbjuda en kvalitativ hög early 
childhood education

Vi gjorde en snabb rundgång i lokaler-

na och fick titta in på de olika avdel-
ningarna. Där såg vi  en inspirerande 
och levande lärandemiljö med mycket 
material i barnens höjd, rum och ma-
terial för skapande, rörelserum och 
musikrum. På väggarna fanns mycket 
dokumentation om olika projekt som 
man hade ägnat sig åt. 

Ledordet på förskola är :
We believe that: 
Every child is capable and active 
learner, with his/her own identity and 
potential.

Därefter gick vi på studiebesök till 
Sue Mai språk och hörselcenter.
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Vi togs emot av Bessie S.M. Pang, le-
daren för centret, som har byggt upp 
det under många år. Hörselskadade 
barn som har fått implantat tas emot 
från treårsåldern för att träna talet. 
Tränaren arbetar enskild med varje 
barn och föräldrarna instrueras hur de 
ska träna med sina barn hemma. Vi 
fick följa träningen av en treårig pojke 
och en sexårig flicka som förevisa-
des oss tillsammans med sin tränare 
i samarbete med föräldrarna. Man får 
bra resultat för att föräldrarna är del-
aktiga i barnens träning.

Därefter fick vi ta en snabb titt på en 
förskola där de flesta av hörselbarnen 

tillbringar sina dagar, träningen är en 
dag/veckan.
Förskolan ligger i ett vanligt bo-
stadsområde, små avdelningar och 
många barn. Vi fick tyvärr ingen vi-
dare information om själva försko-
lan. Bilderna får tala för sig själva. 
Vi fick se på olika avdelningar och 
aktiviteter, barn som cyklade inom-
hus, lekte och undersökte med olika 
material, sjöng, dansade, skrev i 
böcker och lyssnade på en pedagog 
som läste en saga.

Studiebesök på Suen Mai Språk och hörselcenter

Barbara Verholen
vice ordförande 

i Stockholmskretsen

omgivingarna där centret ligger
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Parlekar. Lådorna är markerade med hur många barn som ska leka med lådorna. Meningen är att barnen ska vara 
tvungna att skaffa sig lekkamrater och lekfullt arbeta med språket.

Besök på förskolan  som samarbetar med Hörselskadecentret. Det finns barn från center som går i vanliga grupper med de 
andra förskolebarnen.

Det är inget vatten eller bubblor utan 
små plast bollar 

Skaparhörna

Carolina Estrella som ansvarade för det vinnande förslaget från 
Sverige ”Använda igen” bidrar med några miljöbilder från stu-
diebesöken som de gjorde på förskolorna. Texten vid bilderna 
är Carolinas.

Hong Kong 2011 - bilder från förskolor

Alla förskolor som jag besökte hade 
ett akvarium

Skapelser från ett vattentema
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Här leker de med dans och musik  De sjunger och dansar 
med varandra. De som ska dansa tar fröken utifrån en dulalek

Carolina Estrella
Stockholmskretsen

Alla barn och personal har uniformer. De är inte blyga när vi fotar, de verkar snarare uppskatta att vi fotar. Trots att vi 
var en stor grupp som kom in i deras olika rum fortsadde de med sina aktiviteter lungt och tyst.

Förskolan samarbetar med Hörselsadecentret och med en kyrka genom att låna deras 
lokaler. Förskolan har 107 platser.
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Campusområdet där världsrådsmötet och 
konferensen hölls ligger i norra delen 
av Hong Kong som kallas för The New 
Territory. Det är i detta område som staden 
expanderar även om bebyggelsen ännu 
inte är så tätt. 

Några av oss bor i studentlägenheter på campus
området. Det är stort som en liten stad. Här finns 
restaurag, kiosk, bibliotek, tennisbanor och swimingpool... 

Byggnads ställningar av bambu

I juli är klimatet varmt och fuktigt. 
Kraftiga regnskurar sköljer rent gator 
och husfasad. Efter regnet blir luften 
ännu mera mättad... som i en ångbastu. 
Överallt växer det och märkliga djur 
visar sig. 

Hong Kong 2011 - bilder från staden
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Staden är en blanding av gammalt 
och nytt.
Det är fascinerande att se hur husen 
byggts för att alla lägenheter ska ha 
tillgång till luft och ljus. 

Höghusen i de äldre kvarteren är slitna 
men vackra. Vatten och avloppsrör är 
dragna  utanför fasaden, det ser ut som 
husets ryggrad. Det finns särskilda 
ställningar utanför fönstret att hänga 
ut sin tvätt på. Högt ovanför skyltarna 
på trettionde våningen fladdrar lakan i 
vinden.

Nere på gatan bland de höga husen finns 
liv överallt. Flera gatumarknader har 
öppet hela dagen och kvällen. Om man 
prutar kan man fynda, kinesiska kläder, 
kopior på märkesväskor, leksaker, 
porslin, elektronikprylar, figurer i jade... 
här blir det aldrig folktomt.

Tin Hau är havets gudinna, beskyddare av sjöfarare och 
staden Hong Kong

I tempelparken under trädens skugga sitter männen på bänkar 
eller samlas runt spelborden... en del slinker in i templet för att 
tända en rökelse, lämna ett bidrag eller be. Det finns flera rum i 
templet för olika gudar, vilken av gudarna man tillber beror på 
vad man vill ha hjälp med.

Mania Teimouri
Göteborgskretsen
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Under sommaren 2011 infördes en reviderad läroplan för förskolan, där tydligare riktlinjer och lärandemål för ämnena 
matematik, naturvetenskap och språk definieras. Vi förstår att intentionen med den reviderade läroplanen för förskolan 
är att främja det tidiga lärandet, i syfte att motverka de sämre resultat barnen under senare år har presterat inom skolan. 
Medelvärdet på de resultat som skoleleverna uppnår i PISA:s mätningar visar tydligt att eleverna i den svenska skolan 
presterar allt sämre inom just matematik, naturvetenskap och språk. 
    Tyvärr ser vi nu att regeringen väljer att inte genomföra sina satsningar på yngre barns lärande till fullo.  Ett bidrag 
på hela 1,4 miljarder ska under 2012 till 2015 täcka kommunernas merkostnader för anställning av lektorer i grund 
och gymnasieskola. Totalt genomförs här en investering på drygt 3,8 miljarder, medan förskolans tilldelas endast 122 
miljoner, alltså endast 3 procent av den totala satsningen på barns lärande.
    Genom att stärka förskollärarens pedagogiska roll skapas förutsättningar för barns tidiga lärande, där förskolan blir 
ett tydligt första led i det livslånga lärandet. Forskarutbildade förskollärare har en nära koppling så väl till förskolans 
verksamhet som till aktuell vetenskaplig forskning. Tydliga och möjliga karriärvägar för förskollärare ger yrket större 
attraktionskraft och man ökar även möjligheterna för yrkesskickliga förskollärare att stanna kvar i förskolans verksam-
het. Att avsätta pengar för lektorstjänster för förskollärare, borde därför vara ett självklart led i regeringens reformer av 
förskolan. 
    Mot bakgrund av ovanstående menar vi att det statliga bidraget till kommuners merkostnad för att satsa på karriär-
vägar för duktiga lärare också bör omfatta förskollärare.

Undertecknat av:
Jonna Larsson (licentiand FöFoBa), Ebba Norling Andersen (licentiand FöFoBa), Hanna Thuresson (licentiand 
FöFoBa), Katarina Elfström Pettersson (licentiand FöFoBa), Pernilla Lagerlöf (licentiand FöFoBa), Åsa Ljunggren (li-
centiand FöFoBa), Laurence Delacour (licentiand FöFoBa), Eva Ärlemalm-Hagsér (doktorand FoBa), Agneta Jonsson 
(fil.lic i pedagogik, doktorand FoBa) Susanne Thulin (fil. dok pedagogik, tidigare doktorand FoBa), Ylva Holmberg 
(doktorand FoBa), Linnéa Stenliden (doktorand FoBa), Carina Hermansson (doktorand FoBa).

Se också länken:
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/11/17/forskolan-gloms-bort

Förskolan sviks!

Kallelse till årsmöte
Årsmöte i Svenska OMEP söndag den 5 februari 2012 kl 16.00
på Fakulteten för lärande och samhälle (Lärarutbildningen) 
Adress: Orkanen Nordenskiöldsgatan 10, Malmö, Sal A227

Årsmöte i OMEP Skånekretsen onsdag den 1 februari 2012, kl 16.30
Adress: Orkanen Nordenskiöldsgatan 10, Malmö, Sal A230

Årsmöte i OMEP Göteborgskretsen tisdag den 24 januari 2012 kl 18.00-20.00
Adress: Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25 i  rum A2 136 
Program: Årsmöte samt föredrag med SHIRIN FAZEL ZANDY, psykolog
” Vad händer med människan i exil? psykologiskt, socialt och fysiskt, en omvandling av livsstil, familjestruktur, sociala 
beteenden, normer, vanor, barnuppfostran…” 
Göteborgskretsen bjuder på en enkel förtäring. 
Var vänlig och meddela ditt deltagande senast 20 januari 2012 till omep_gbg@yahoo.se

Årsmöte i OMEP Stockholmskretsen tisdag den 24 januari 2012 kl 18.30
Adress: ABF-huset på Sveavägen 41, Per Ablin rummet
Program: Kl 18.30-19.45 ”Lärande för hållbar utveckling i praktiken”
Förskolorna Birkagården (Stockholms stad), Äppelbo (Lidingö) och Framtidsfolket (Hässelby) berättar om sitt arbete 
med lärande för hållbar utveckling i praktiken (Internationellt projekt med OMEP).
Kl 20.00-20.30 Årsmöte 
Ingen föranmälan behövs till detta arrangemang.

Årsmöte i OMEP Norrlandskretsen meddelas i särskild ordning
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NOTISER
Respect for a child
OMEPs europakonferens, 18 – 20 april 2012 
Warsava, Polen, www.euroconf.omep.org.pl

OMEPs världskonferens
17 – 21 juli 2012, Campo Grande, Brasilien
www.omep2012.org.br

Kontaktpersoner och styrelsen för Svenska OMEP och lokala kretsar nås 
via mejl från hemsidan www.omep.org.se eller via adress/tfn, se nedan

SVENSKA OMEP
Ordf Ingrid Engdahl, Arbetargatan 15, 112 45 Stockholm, 070-952 67 35 

GÖTEBORGSKRETSEN: 
Ordf Bibi Karlsson, Svängrumsg 20, 421 34 V:a Frölunda, 031-45 50 41

SKÅNEKRETSEN: 
Ordf Charlotte Paggetti, Duvhöksgatan 6 A, 215 58 Malmö, 040-96 11 16

NORRLANDSKRETSEN: 
Ordf Margareta Rönngren, Taffelstråket 45, 903 53 Umeå, 090-16 12 02

STOCKHOLMSKRETSEN: 
Ordf Eva Ärlemalm-Hagsér, Sunnanvindsgr 209, 177 71 Järfälla, 070-642 30 85
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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

Våren 2012 planerar Göteborgskretsen att ha en work-
shop om teknik på förskolan (begränsat antal deltagare) 
och en föreläsning om naturvetenskap med Jonna 
Larsson. Datum och fler dataljer om dessa aktiviteter 
kommer inom kort.
För senaste nytt bevaka hemsidan www.omep.org.se 


