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Bäste OMEP:are!
Nu lackar det mot jul med solljus mot gnistrande snö och kvällar med 
mys runt tända ljus. Likt hur träd och växters knoppar redan efter hös-
tens lövfällning förbereder sig inför vårens grönska talar vi i OMEP i 
termer av re-cykling och up-cykling om hur förskolor, skolor och fritid-
shem lokalt och internationellt arbetar för hållbar utveckling.

Upcykling – att skapa något mer
I detta nummer berättar Marjanna de Jong och Anna-Karin Svensson om 
Skånekretsens medlemsmöte i september månad. Under medlemsmötet 
fick vi veta att arbetet för hållbar utveckling inte bara handlar om re-
cykling av använt material utan att barn även skapar nya produkter av 
det gamla. Mötesdeltagarnas tankar om hur OMEP kan bli en mötesplats 
för förskolors, skolors och fritidshems idéer och arbete har sått tanke-
frön om att skapa en OMEP-blogg eller liknande. Det blir en spännande 
vår vi har framför oss! 

Om inflytande för hälsa och etiska principer för hållbar 
utveckling 
Docent Margareta Söderström visar mycket intressanta resultat från 
ett forskningsprojekt om hur förskolegårdens egenskaper inverkar på 
förskolebarns hälsa. På gårdar med hög kvalitet och lagom solbelysning 
var barnen mer utomhus, mer fysiskt aktiva, hade smalare kroppar, fick 
längre nattsömn och bättre välmående. Många av hälsoeffekterna har 
livslång betydelse.
Johan Dahlbeck har disputerat med avhandlingen ”On childhood and 
the good will: thoughts on ethics and early childhood education.”  Han 
diskuterar bland annat hur etiska principer är involverade i arbete om 
hållbar utveckling. 

Årsmöten
Här presenteras även tid och plats för OMEP:s årsmöten.

Trevlig läsning!
Charlotte Paggetti
Ordförande i OMEP:s Skånekrets

ORDFÖRANDEBREV FRÅN 
SKÅNEKRETSEN
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FÖRSKOLEGÅRDEN VIKTIGARE ÄN VI TRODDE - 
RAPPORT FRÅN EN FORSKARGRUPP

Hur förskolegården skall se ut finns det många åsikter om. Den skall vara 
säker för barn, lättskött för kommunen och personalen skall ha överblick. 
Både små och stora barn måste också ha roligt där.  En del tar till vara 
naturen som finns när förskolan byggs, andra tillgodoser arkitektens dröm.  
Men ett är säkert – barnen vistas i denna utomhusmiljö minst en gång om 
dagen. Vi ställde oss frågan om utomhusmiljöns kvalitet har betydelse för 
barnens hälsa.  Kvalitet - vad är det? Hälsa- vad är det? Och går det över 
huvud taget att mäta en hälsoeffekt av utomhusmiljön på barn som växer 
upp i ett välfärdsland med fungerande mödra- och barnavård, sjukvård, 
välutbildade föräldrar och en fungerande förskola? För att svara på dessa 
frågor formade vi en forskargrupp med kunskap inom flera vetenskaper som 
medicin, folkhälsovetenskap, idrottsmedicin, pedagogik, miljöpsykologi, 
landskapsarkitektur, statistik och fysik.  

Med utgångspunkt i forskning om barns lek och lärande utomhus så fann 
vi att gården borde vara stor, kuperad, där någon del liknar vildmark. Det 
bör finnas träd och buskar som barnen kan leka under och emellan och 
vegetation som binder ihop öppna ytor och lekplatser. På det sättet kunde 
vi poängbedöma förskolegårdar med hjälp av verktyget OPEC (Outdoor 
Play Environment Categories) och höga poäng innebar en gård med hög 
kvalitet, låga poäng - låg kvalitet. Vi mätte hälsa på flera olika sätt, bl.a. hur 
mycket barnen rörde sig om dagarna (stegräknare och accelerometer), hur 
mycket UV-strålar de utsattes för (en frimärksstor dosmätare), hur länge 
de sov om natten (dagbok), hur tjocka de var (vikt/längd/midjemått), hur 
bra de mådde (uppgift från föräldrar). Stresshormon från saliv (kortisol) 
mättes en dag på de flesta barn. Att delta i studien var frivilligt och studien 
är forskningsetikgranskad. 

Så här gjorde vi. Först letade vi reda på ett antal förskolegårdar som såg 
ut att vara av både hög och låg kvalitet och som låg i samma område i 
en stad. Sammanlagt nio förskolor ville medverka. Under en vecka i maj 
2009 samlade vi in alla uppgifter. Eftersom vi var på plats på alla förskolor 
nästan hela dagarna under veckan, använde vi oss också av deltagande 
observation, dvs. vi pratade med personal, barn och föräldrar och hjälpte till 
med mätinstrumenten, att anteckna tider m.m. Personalen var enastående 
hjälpsamma i projektet.

Barnen fick stegräknare på sig när de kom på morgonen liksom UV-
dosmätare som sattes fast på axeln i yttersta klädlagret.  Vi såg var barnen 
lekte, vi tog reda på hur länge de var utomhus var dag och fotograferade 
himlen på de platser där barnen lekte mest (se figuren) för att kunna se 
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hur mycket de kunde leka där utan att bli sönderbrända i solen.  Just den 
veckan var det kyligt, regnigt men också lite solsken och temperaturen 
pendlade mellan 13 och 18°C.

Vad fann vi? Jo, barnen på gårdarna med hög kvalitet var utomhus längre 
tid per dag, de tog fler steg per minut, men de fick lägre halt UV- strålar 
på sig (alltför hög UV- strålning kan ge hudcancer i vuxenlivet) eftersom 
trädens lövverk silade bort den starkaste UV- strålningen. När barnen var 
utomhus var de också mer fysiskt aktiva än inomhus, dvs. de sprang ute 
mer än inomhus. Barnen på förskolor med hög kvalitet på gården sov 
längre tid på natten och de var mindre ofta tjocka och hade smalare midja, 
vilket var tydligt från fyra års ålder.  Barnens välmående var högre enligt 
föräldrarna.   

Förskolegård med låg kvalitet. Fotot tagit mot skyn där barnen leker 
domineras av himlen och då har UV-strålning inget hinder fram till 
barnens hud.

Förskolegård med hög kvalitet, kuperad, träd som skuggar, vilket 
kan ses på fotot av skyn där barnen leker. UV-strålningen silas 
genom lövverket.
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Några publikationer om det näst senaste projektet:

Boldemann C, Dal H, Mårtensson F, Cosco N, Moore R, Bieber B, 
Blennow M, Pagels P, Raustorp A, Wester U, Söderström M. Promotion 
of children’s physical activity and sun protection may combine. Impact 
of preschool outdoor environment in Southern Sweden and North 
Carolina. (2011) Sci & Sports, 26; 72-82

Raustorp A, Pagels P, Boldemann C, Dal H, Cosco N, Mårtensson 
F. Accelerometer measured level of physical activity indoors and 
outdoors during preschool time in Sweden and the United States. 
(2012) JPAH, 9; 801-8

Söderström M, Boldemann C, Sahlin U, Mårtensson F, Raustorp 
A, Blennow M. The quality of the outdoor environment influences 
children’s health. -A cross-sectional study of preschools. (2012) Acta 
Paediatr 5. doi: 10.1111/apa.12047

Stresshormonet kortisol i saliv var däremot högre hos barnen som lekte på 
förskolegårdar med hög kvalitet och högsta värdena noterades hos barnen 
i en utomhusförskola.  Men var då dessa barn mer stressade? Nej det tror 
vi inte, utan den högre kortisolnivån var ett naturligt svar på den ökade 
”belastning” som barnen utsattes för genom att de var utomhus största 
delen av dagen. De rörde sig mycket, de skulle hålla kroppsvärmen och det 
höjer kortisolnivån.

Sammanfattningsvis fann vi att kvaliteten på förskolegården har ett 
imponerande stort inflytande på förskolebarns hälsa. På gårdar med hög 
kvalitet var barnen mer utomhus men ändå fick de mindre (dvs. lagom) sol 
på sig. De var mer fysiskt aktiva, de hade smalare kroppar, längre nattsömn, 
bättre välmående men högre kortisolnivåer.   Många av hälsoeffekterna har 
livslång betydelse. Resultaten är bra att känna till i samtal med föräldrar 
och kommunen.

text och bild: Margareta Söderström,
distriktsläkare, docent, biträdande projektledare i forskarlaget KIDSCAPE 
(projektledare: Cecilia Boldemann, docent, Karolinska Institutet).
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Med anledning av den välbesökta OMEP-konferensen om hållbar utveckling, 
som ägde rum den 6 februari 2012, anordnades en uppföljningskonferens 
i början av september i Malmö. 

UPPFÖLJNINGSKONFERENS OCH MEDLEMSMÖTE PÅ 
ORKANEN

Ordförande för Skånekretsen 
Charlotte Paggetti inledde mötet med 
att berätta om OMEP där hon knöt 
samman OMEP:s målsättning med 
innehållet i februarikonferensen. 
Ingrid Engdahl berättade om projektet 
”Barn i en utmanad värld”, där 10.000 
barn intervjuats kring frågan:  ”Vad 
betyder hållbar utveckling”? 

Förskollärare Elisabeth Bergstrand 
presenterade arbetet med hållbar 
utveckling på  en förskola i Malmö 
centrum. Därefter berättade 
övriga deltagare om olika projekt 
och arbetssätt kring liknande 
utvecklingsarbeten. Förskollärare från 
Sölvesborg berättade om ett lyckat 
teknikprojekt ”Att bygga broar” och 
ett samarbete med äldre människor i 
s.k. äldreboende.

Mötet fortsatte i smågrupper med 
diskussioner om hur OMEP skulle 
kunna gå vidare. Charlotte samlade 
våra idéer i en mind map och pratade 
om behovet av OMEP-förskolor - en 
möjlighet på både kort och långt 
sikt. Som OMEP-förskola kan man 
delta i kommande OMEP-projekt.  
Det kan också leda till internationella 
kontakter i form av studiebesök, 
erfarenhetsutbyten, deltagande i 
konferenser m.m.

text och bild: Anna-Karin Svensson  
och Marjanna de Jong 
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I oktober deltog Ingrid Pramling 
Samuelsson och jag i en 
internationell konferens anordnad 
av SWEDESD och högskolan på 
Gotland “The Power of ESD*”. Vi 
fick möjlighet att hålla en workshop 
om förskolans betydelse och be om 
stöd från alla deltagare för att driva 
att förskolan kommer med i de nya 
FN målen.

Ett argument som citeras flitigt 
illustreras i diagrammet här. 
Det visar utifrån ekonomen 
James Heckmans beräkningar 
att investeringar i förskolan är 
mest lönsamma i jämförelse med 
satsningar senare under skolan.

TA MED FÖRSKOLAN I 
FN:S NYA SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS FÖR 
2015-2030

Det var ett stort intresse för förskolan under denna konferens. Jag 
anordnade två seminarier där jag berättade om OMEP:s världsprojekt och 
om arbetet med Barn och hälsa som en del av Lärande för hållbar utveckling. 
Representanter från Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Vitryssland, 
Ukraina och Sverige skapade ett nätverk och bestämde bland annat att vi 
ska samordna presentationer om ESD vid nästa Europakonferens inom 
EECERA, som äger rum i Tallinn University i augusti 2013.

Är du intresserad av att ordna ett möte kring målen för 2015-2030, kontakta 
mig gärna så kan jag hjälpa till med underlag.

ESD* Education for Sustainable Development

text och bild: Ingrid Engdahl,
 ordförande i Svenska OMEP
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Nu drar tredje delen av OMEP:s världsprojekt för Lärande för hållbar 
utveckling (ESD) igång. Den här gången utmanas vi till att arbeta 
mot ett av tre utpekade mål. Utgångspunkten i del 3 är dialoger 
med andra, där barnen inledningsvis vänder sig till äldre människor, 
med sina tankar och frågor. Det kan exempelvis vara deras grannar 
eller mor- och farföräldrar. Genom dialoger mellan generationerna 
vidgas barnens kunskap både i tid och rum. Barnens erfarenheter 
från dialogerna samlas upp och deras idéer bildar utgångspunkt för 
projekt och temaarbeten.

De tre utpekade målen för del 3 i projektet är:

 1) Minska användningen av plastflaskor och plastpåsar i   
  förskola, skola och hem
 2) Var kommer maten ifrån? Starta en trädgård i närmiljön  
  och börja producera mat
 3) Hur är vardagen i din förskola/skola? Bygg ett nätverk med  
  barn i en annan förskola/skola någonstans i världen. Börja  
  med  att byta lekar med varandra.

Läs mer om projektet på Svenska OMEP:s hemsida: 
www.omep.org.se. Där står också hur du gör för att gå med i 
projektet.

INTERGENERATIONAL DIALOGUES FOR ESD
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I november 2012 i Malmö, disputerade  
Johan Dahlbeck i pedagogik på en doktors-
avhandling med titeln “On childhood and 
the good will: thoughts on ethics and early 
childhood education”.  Den handlar om hur 
etiska principer utformas och tillämpas i 
förskoleverksamhet, särskilt när det gäller 
lärande för hållbar utveckling.

Så här sammanfattar Johan Dahlbeck själv 
vad avhandlingen handlar om:

EN AVHANDLING OM HUR ETISKA 
PRINCIPER UTFORMAS OCH 
TILLÄMPAS I FÖRSKOLAN

Etik och utbildning är stora ord. De kan förstås som mångsidiga verktyg 
för att ta sig an de centrala frågorna kring människans grundläggande 
villkor. Vad är ett gott liv? Hur kan det goda livet upprätthållas så att 
så många som möjligt kan ta del av det? Stora tänkare från antiken 
och framåt har tagit sig an problem kopplade till etik och utbildning. 
Det ter sig till och med som om etik och utbildning svarar mot eviga 
problem såtillvida att när samhället förändras så tycks även problemen 
med etik och utbildning förändras. I takt med att idéer om barn som 
passiva mottagare av utbildning och etik mer och mer tenderar att 
destabiliseras i en västerländsk utbildningskontext kan det vara 
anledning att kritiskt granska relationen mellan det övergripande 
etiska ramverket och de konkreta roller som unga barn får. Detta 
skulle tjäna till att bättre förstå vad som döljer sig bakom påståenden 
om att barn är aktiva, sociala och politiska agenter och att de utgör 
etiska subjekt i egen rätt.

Hela avhandlingen finns att ladda ner på 
http://dspace.mah.se/handle/2043/14012

 

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

Som medlem i Svenska OMEP
 - kan du påverka myndigheter som ansvarar för att barns behov tillgodoses
 - får du träffa andra yrkesgrupper som arbetar för barn i åldrarna 0-8 år
 - kan du delta i seminarier och konferenser i Sverige och i världs OMEP
 - får du OMEP- nytt 2-3 gånger/år
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Svenska OMEP:s årsmöte äger rum i Göteborg
söndagen den 24 februari 2013 

Tid: kl 18.00

Lokal: Lärarnas Hus, Aschebergsgatan 3, Göteborg

Ingen föranmälan behövs.

Välkomna! önskar Ingrid Engdahl och styrelsen.

KALLELSE TILL SVENSKA OMEPS ÅRSMÖTE

I samband med Svenska OMEP:s årsmöte hålls en 
halvdagskonferens om 

HÅLLBAR UTVECKLING OCH BARN - I TEORI OCH 
PRAKTIK

Tid: Måndagen den 25 februari kl 14.00 – 18.00

Plats: Pedagogen, hus A, Göteborgs universitet

Konferensen lyfter fram förskolans betydelse för barns 
uppväxtvillkor i Sverige och i världen.

Särskilt uppmärksammas förskolan i samband med 
framtagningen av de nya målen för FN:s arbete 2015-2030.

Föreläsningar av forskare, politiker och förskollärare varvas 
med tillfälle till förfriskningar och diskussioner. 

För detaljerat program och anmälan besök 
www.omep.org.se

VÄLKOMNA!
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SKÅNEKRETSEN

Datum: Onsdag 6 februari 2013
Tid: kl 16:30
Lokal: A230 Orkanen, Nordensköldsgatan 10, Malmö högskola

Utöver traditionellt årsmöte med val av styrelse, valberedning, 
beslut om ekonomi för 2013 samt redovisning av förbrukade medel 
m.m. önskar Skånekretsen långsiktigt diskutera verksamheten för 
2013. Vi avser ha en inbjuden gäst som bidrar till denna diskussion 
och bjuder samtidigt på något mindre att äta och dricka.

Varmt välkomna! önskar styrelsen för Skånekretsen 

KALLELSER TILL KRETSARNAS ÅRSMÖTEN

STOCKHOLMSKRETSEN 

Datum: Tisdag 29 januari 2013
Tid: kl 18:30
Lokal: ABF-huset på Sveavägen i Stockholm

Varmt välkomna! önskar styrelsen för Stockholmskretsen 

GÖTEBORGSKRETSEN 

Datum: Onsdag 6 februari 2013
Tid: kl 18:00 - 19:30
Lokal: rum A2 136 (personalrummet för Special Pedagogik),
Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25

Varmt välkomna! önskar styrelsen för Göteborgskretsen 

I
PLAY AND PLAYING IN EARLY CHILDHOOD

8-11 maj 2013 hålls OMEP:s Europamöte och konferens i Zagreb, Kroatien
www.omep.hr

ENHANCING THE DEVELOPMENT OF EARLY CHILDHOOD 
9-13 juli 2013 hålls OMEP:s världsmöte och kongress i Shanghai, KIna

http://omep2013.age06.com/



 

11 www.omep.org.se

 

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

SVENSKA OMEP
Ingrid Engdahl, ordförande
Arbetargatan 15, 112 45 Stockholm, tel: 070-952 67 35

GÖTEBORGSKRETSEN 
Bibi Karlsson, ordförande
Seglaregatan 21, 414 57 Göteborg, tel: 031-45 50 41

SKÅNEKRETSEN: 
Charlotte Pagetti, ordförande
Duvhöksgatan 6 A, 215 58 Malmö, tel: 040-96 11 16

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

STOCKHOLMSKRETSEN: 
Eva Ärlemalm-Hagsér, ordförande
Sunnanvindsgränd 209, 177 71 Järfälla, tel: 070-642 30 85

OMEP- nytt: 
Mania Teimouri, redaktör
Bangatan 21, 414 63 Göteborg, tel: 073-720 39 72

Svenska OMEP:s hemsida: www.omep.org.se

OMEP-nytt 2012:3 utgiven december 2012 av Skånekretsen

ISSN: 1104 - 7569

Utgivningsplan 
2013:1 Manusstopp: 1 mars, Publicering: 25 mars
ansvarig krets: Stockholm

Svenska OMEP:s mål är att skapa 
kontakter och samverkan både nationellt 
och internationellt, med och mellan olika 
yrkesgrupper, som är engagerade i frågor 
som rör barn i åldrarna 0-8 år.

Svenska OMEP arbetar för att genom olika 
åtgärder sprida kunskap om barn och barns 
villkor i såväl Sverige som andra länder.

Svenska OMEP arrangerar:
- temakvällar, debatter och seminarier 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 behov tillgodoses
- får du träffa andra yrkesgrupper som 
arbetar för barn i åldrarna 0-8 år
- kan du delta i seminarier och konferenser 
i Sverige och i världsOMEP
- får du OMEP- nytt 2-3 gånger/ år

MEDLEMSKAP
Du blir medlem när du betalar årsavgiften
som är:
200 kronor för enskild medlem
100 kr för studenter
600 kronor för organisation
210 kronor till ger dig OMEPs internationella 
tidskrift International Journal of Early 
Childhood.
Beloppen sätts in på Svenska OMEP:s
plusgiro: 45 63 41-7
Kom ihåg att skriva namn, adress och
e-postadress på inbetalningskortet eller 
i meddelanderutan, om du betalar över 
internet.

illustration 
Anna-Karin Engberg


