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Från ett vintervitt Norrland kommer 
årets första inledning till OMEP-nytt, 
ett något försenat sådant. Det såg länge 
ut som om julen skulle bli helt utan 
snö men så kom den och det med be-
sked det formligen vräkte ner och det 
i hela landet, härligt tycker en inbiten 
Norrlänning.

I övrigt går vi umebor och gläds åt att 
vi blivit utnämnda till Europas kultur-
huvudstad 20014, något som vi som 
inte arbetat aktivt med frågan aldrig 
kunde drömma om.

Vad har det med Omep:s verksamhet 
att göra? Jo, en av verksamheterna som 
lyfts upp och fått mycket stor uppmärk-
samhet är Kulturverket. 

Kulturverket tar initiativ till, och 
driver konst- och kulturprojekt där 
barn/unga bokstavligen säger åt proff-
sen vad de ska göra utifrån definie-
rade teman som t.ex. barns rättigheter, 
identifikation osv. Idéer tas om hand 
och utvecklas av professionella konst-
närer, av äldre unga eller av studenter 
och alla är delaktiga i slutresultatet 
som kan vara en konsert, en operafö-
reställning, en utställning, en film etc.  

Hej alla OMEP-are!

Resultatet av projekten presenteras i 
professionella sammanhang t.ex. på 
Norrlandsoperan, Bildmuseet eller 
Umeå Folkets Hus.
Jag har som förtroendevald politiker 
varit med och initierat kulturverkets 
arbete, en av de viktigaste frågorna 
har varit att lyfta barnens delaktighet i 
hela processen. Att barn tas på allvar, 
tar plats och syns i samhället och får 
se sina tankar och idéer förverkligas 
tillsammans med andra barn/ unga 
och vuxna. 

Norrlandskretsens arbete har i första 
hand fokuserat runt slutfasen av vårt 
gemensamma projekt, Barns delaktig-
het i det fysiska rummet. Projektet har 
varit mycket lyckat och uppskattat och 
är nu en del av kommunens funktions-
program för förskola. De tankar och 
idéer som förskolornas barn arbetat 
fram kommer nu att inarbetas i utform-
ningen av alla förskolors utemiljö.

Projektet har inte bara inneburit en 
fantastisk resa för de tre förskolor 
som varit med, även andra förskolor i 
kommunen har inspirerats och arbetar 
vidare med att utveckla arbetet utifrån 

projektets intentioner. 

För att sprida arbetet har det arrang-
erats seminarier för förskolepersonal 
och allmänhet,  projektledare Madelen 
Edlund inbjöds till Norge för att berätta 
om projektet och det har också varit 
länsövergripande träffar där arbetet 
presenterats. 

För att bli starkare och få fler enga-
gerade har vi beslutat oss för att söka 
samarbete med andra organisationer 
som arbetar för barns rättigheter. Rädda 
Barnen och Bris bjöds in till en träff 
som ni kan läsa mer om i detta nummer. 
Jag kommer att ta kontakt igen under 
våren för att se vad vi konkret skulle 
kunna göra tillsammans, vi ser många 
möjligheter. 

Många vintriga hälsningar

Margareta Rönngren
kretssamordnare Norrlandskretsen



Spännande mittseminarium vid 
Umeå universitet

Vid ett mittseminarium i november 
på den pedagogiska institutionen pre-
senterade doktoranden Sofia Eriksson 
Bergström sitt kommande avhand-
lingsarbete med titel: Att rida stol - 
om handlingserbjudande i förskolans 
fysiska miljö. 

Sofia som till vardags arbetar vid 
Mittuniversitetet har en bakgrund som 
förskollärare och specialpedagog. Ge-
nom sitt tidigare arbete har hon kommit 
att intressera sig för hur barn agerar 
och förhåller sig till den fysiska miljön 
på förskolan. Detta är också vad hon 
intresserar sig för i sitt forskningsval. 
I sin studie undersöker hon hur den 
fysiska miljön sätter ramar för barns 
aktiviteter vid olika förskolor. Som en 
teoretisk ansats använder hon sig till 
största delen av aktivitetsteorin som 
den presenteras genom Engeström ( 
1987,1999). Avhandlingsarbetet som 
nu befinner sig ungefär halvvägs byg-

ger på såväl intervjuer som videoobser-
vationer. Fem avdelningar har filmats 
under fem omgångar 
från hösten 2006 till 
våren 2007. Syftet 
med videoobserva-
tionerna har varit att 
studera barns delta-
gande i förskolans 
praktik. Materialet 
är omfattande och 
Sofia har analyserat 
delar men kommer att 
fortsätta under våren. 
Det som hittills dock 
framgått  är att det 
kan skilja sig mellan 
olika avdelningar dels 
i vilken grad och dels 
hur barnen förhandlar 
fram gemensamma 
erbjudanden.
Jag ser framemot den kommande av-
handlingen, som kan bli ett betydande 
tillskott till förståelsen av hur förskole-

Att rida stol, ett seminarium vid Umeå universitet

barn använder den pedagogiska miljön. 
Jag önskar därmed Sofia lycka till med 

avhandlingsarbetet. Ni som vill veta 
mer om Sofias forskning når henne 
via mail från OMEPs hemsida www.
omep.org.se

Karin Engdahl
Umeåkretsen

OMEPs Umeå krets styrelse inbjöd i 
oktober Rädda Barnen och BRIS lo-
kalavdelningar till en gemensam träff. 
Vid träffen informerade Madelene 
Edlund projektledare för UTE - pro-
jektet om ett lyckat utvecklingsprojekt 
som gett mersmak till medverkande 
förskolor. Karin Engdahl berättade 
om OMEPs internationella kontakter 
och visade bilder från Världsmötet 
och den  efterföljande konferensen i 
Lagos, Nigeria. 

I en gemensam diskussion var de 
olika föreningarnas representanter 
eniga om att det framöver borde gå 

att samverka kring olika aktiviteter. 
En av de frågor som är av aktualitet 
är hur vi nu 20 år efter tillkomsten av 
barnkonventionen, fortsätter att lyfta 
och sprida information om barns olika 
villkor och rättigheter. 

Karin Engdahl
Umeåkretsen

Samverkan OMEP:s Umeå krets, Rädda Barnen & Barnkonventionen



Barnkonventionen 20 år

Nätverket för Barnkonventionen firade 
jubileet i dagarna två 19-20 november 
i gamla riksdagshuset. Socialdeparte-
mentet inbjöd barn, unga, frivilligor-
ganisationer och kungligheter till en 
konsert i Berwaldhallen i Stockholm 
och ett EU- toppmöte hölls i Solna.

Redan 1991 bildades Nätverket för 
Barnkonventionen av en rad frivillig-
organisationer 
för att sprida 
kunskap om 
k o n v e n t i o -
nen i Sverige, 
både bland 
barn och vux-
na. Svenska 
OMEP har va-
rit med från 
starten och 
idag är det ett 
femtiotal or-
ganisationer 
med i nätver-
ket, som leds 
av Cecilia Abrahamsson från Rädda 
barnens ungdomsförbund.

Barnen & ungdomarnas frågor

Nätverket anordnar en ministerutfråg-
ning varje år den 20 november. Då får 
barn och ungdomar fråga ut ansvariga 
politiker och tjänstemän. Frågorna och 
svaren dokumenteras noga varje år och 
ligger till grund för den alternativrap-
port som Nätverket skickar ner till 
Barnrättskommittén i Genève. Detta 
sker vart femte år, parallellt med att 
Sveriges regering skickar ner den of-
ficiella rapporten. 

Barnen och ungdomarna sitter i 
grupper och diskuterar vilka frågor de 
vill ställa. Grupperna leds av ungdomar 
i 15-17-årsåldern och vid utfrågning-

arna får de olika grupperna turas om att 
ställa sina frågor, en i taget, så att alla 
får komma med.Här är några exempel 
på frågor som barnen ställde:
Varför finns det kommuner i Sverige 
som inte tar emot flyktingar?
Hur kan du öka antalet familjehem för 
ensamkommande flyktingbarn?
Hur kommer det sig att man splittrar 
familjer eller syskon? Om två barn 

kommer så får den ena stanna men inte 
den andra.
Det händer att asylsökande barn skick-
as tillbaka till sitt hemland fast det är 
krig. Varför gör man så?
Apatiska barn skickas också tillbaka, 
men man ska ju se till barnets bästa?
Varför är det så långa väntetider på 
Akuten för barn?
Om en av föräldrarna flyttar till ett 
annat land vem bestämmer var barnet 
ska bo?

Skolmaten är en väldigt viktig del 
i barnens skolgång. Varför får barnen 
inte vara med och påverka maten samt 
komma med förslag till maträtter?

Vad kan du göra för att öka möjlig-
heterna för rörelsehindrade att hålla på 
med idrott?

Hur kan funktionshindrade få bätt-

re hjälp så att de inte tvingas byta 
skola?

Situationen för döva barn och ung-
domar är svår för det krävs så lång tid i 
förväg för att boka tolkar. Ungdomarna 
drar sig för att delta i föreningslivet/fri-
tidsaktiviteter och de känner sig som en 
börda för sina fritidsorganisationer.
Vad gör Sverige för att anpassa kol-
lektivtrafiken efter rörelsehindrades 
behov?

Varför är inte barnkonventionen 
lag?

Under dagen var vi som satt i gamla 
riksdagshuset sammankopplade över 
länk med EU- toppmötet i Solna. 
Barnen hade fått 30 minuter under 
toppmötet. Men dessa krympte ihop 
till knappt 15, eftersom politikerna 
hade dragit över tiden på sitt program. 
Barnen var besvikna – De kunde inte 
ens prioritera oss idag då barnkonven-
tionen fyllde tjugo år!

Jacques Barrot, vice ordförande i Euro-
peiska kommissionen för frihet, säker-
het och rättvisa, fick denna fråga:
–Hur jobbar ni för att barn i Europa ska 
få ett bättre inflytande i skolan?

Barrot: Det var en svår fråga; att 
man har en talesman för klassen. Vi 
kan tänka oss att genomgående lära 
ut information om barnets rättigheter 
men också att dessa åtföljs även av 
barnens skyldigheter. Jag kan utlova ett 
europeiskt möte med barn och politiker 
just för att diskutera bans inflytande i 
skolan.

Dokumentationen finns tillgänglig på 
www.barnkonventionen.se .

Ingrid Engdahl
ordf i Svenska OMEP

Festligt och allvarligt när Barnkonventionen fyllde 20 år



Med denna uppmaning bjöd Riks-
dagens tvärpolitiska barngrupp i 
samarbete med UNICEF i Sverige till 
ett seminarium den 11 november. Bak-
grunden är att implementeringen och 
tillämpningen av Barnkonventionen är 
otillfredsställande. Barnrättskommittén 
i Genève, som granskar hur nationerna 
lever upp till sina åtaganden, uppma-
nade så sent som i juni 2009 Sverige 
att inkorporera Barnkonventionen i 
svensk lag. Det finns många exempel 
på att domstolar och myndigheter 
vid oklarhet låter svensk lag gå före 
de åtaganden som barnkonventionen 
innebär.

Barnrättskommittén föreslog 1996 att 
Sverige skulle arbeta med att trans-
formera gällande lagstiftning i stället 
för att inkorporera konventionen som 
svensk lag. I Norge har man valt en 
annan väg. Trond Waage, norsk BO 
1996-2004, berättade att man 2003 
införlivade barnkonventionen i Män-
niskorättslagen.  En utvärdering efter 
fem år visar att barns ställning har 
stärkts i Norge. Barn från 7 års ålder 
ska exempelvis alltid höras i ärenden 
som berör dem och barn under 7 år om 
inga hinder finns. 

De politiska företrädarna var inte eniga 
om att föreslå inkorporering i lagstift-
ningen, men man var överens om att 
det är barnens bästa det handlar om. 
Det handlar om att förändra synen på 

Lag i Norge

I Norge upphöjdes barnkonventioen 
till lag för sex år sedan. En utvärdering 
visar att detta stärkt barns rättsliga 
ställning i landet.

Till skillnad från Sverige har Norge 

Gör Barnkonventionen till lag!
barn och synen på barndom och att låta 
barnkonventionen bli en angelägenhet 
för alla områden i samhället.

Vill du veta mer om kampanjen? Gå in 
på www.unicef.se 

Ingrid Engdahl
ordf i Svenska OMEP

valt att göra barnkonventionen till lag 
genom s k inkorporering. En första 
utvärdering av vad inkorporeringen av 
barnkonventionen i norsk rätt har fått 
för effekter, har nu kommit och där kan 
man bland annat se att:
- Barnets rättsliga ställning har stärkts 
-  B a r n k o n v e n t i o n e n  h a r 
f å t t  en  högre  ju r id i sk  s t a tus 
- Barnkonventionen åberopas i hö-
gre grad än tidigare som rättskälla, 
det vill säga något som kan ligga till 
direkt grund för beslut eller domar. 
Områden där detta har varit fallet är 
till exempel straffpåföljder, fader-
skapsfastställelse, socialtjänstutred-

ningar, vårdnadstvister och asylfrågor. 
- Barn har fått större möjlighet att vara 
självständiga individer i rättsprocesser. 
- Innehållet i andra lagar som gäller 
barns rättigheter har påverkats av 
barnkonventionen, till exempel rätten 
att bli hörd.

Barnkonventionen bör stärkas i Sve-
rige!

Barnkonventionen är just nu högaktu-
ell, den fyller 20 år den 20 november, 
men trots det finns det idag brister i 
både lagstiftning och praxis i Sverige, 
vilket hela tiden drabbar enskilda barn. 
Sverige har också återkommande fått 
kritik av FN:s barnrättskommitté för 
hur man lever upp till konventionen. 
UNICEF Sverige kräver därför att 
barnkonventionen ska göras till svensk 
lag. 

information 
från BRIS



SIDA uppmärksammade Barnkonven-
tionen 20 år genom en konferens den 
30 november. I fokus stod Barns rätt 
till skydd, Barnfattigdom och ekono-
mistyrning, Våld mot barn och Barns 
delaktighet och inflytande.

En  impone rande 
grupp experter be-
rättade om sina an-
svarsområden, men 
den som var allra bäst 
var Sofia Zackrisson, 
ordförande för Rädda 
barnens ungdomsför-
bund. Sofia beskrev 
att hon många gånger fått uppskattning 
för att hon alltsedan 13- årsåldern en-
gagerat sig för barns rättigheter. 
–Men, säger Sofia, det är sällan någon 
lyssnar på vad jag har att säga. I sko-
lan var rektor mest nöjd med att ha en 
engagerad elev!

Hon fortsatte med att slå fast att det 
handlar om HUR man ser på barn; att 
barn faktiskt har rättigheter här och nu. 
De ska inte behöva bli eller uppträda 
som mini-vuxna för att lyssnas på. De 
ska inte heller behöva uttala sig om 
framtiden. Barndomen pågår här och 
nu. Där är barnen experter och de har 
för lite makt över sina liv. 
–Vad bygger vi vuxna vår kunskap och 
våra åsikter på? undrar Sofia. Det som 
gällde när vi själva var barn eller det 
barn berättar om idag? 

Ingrid Engdahl
ordf Svenska OMEP

SIDA uppmanar:

Bekämpa fattigdomen



Som frivilligorganisation har Svenska 
OMEP lämnat yttrande över förslaget 
till ny skollag. Svenska OMEPs arbete 
är inriktad på barn i åldrarna 0-8 år. Vi 
välkomnar föslaget att göra förskolan 
till en egen skolform samtidigt som vi 
ser att några av de invändningar och
synpunkter som tidigare framförts av 
Svenska OMEP behöver lyftas fram 
igen. För utförligare motiveringar hän-
visar vi, enligt departementets anvis-
ningar för remissarbetet, till Svenska
OMEPs inlämnade yttrandena över 
Lärarlegitimationsutredningen (SOU 
2008:56), Barnomsorgspeng och 
allmän förskola för treåringar (Ds 
2008:52) i oktober 2008 samt En håll-
bar lärarutbildning (SOU 2008:109) 
mars 2009. 

Särskild hänsyn till barnets bästa

Svenska OMEP stöder helhjärtat att i 
skollagen integrera relevanta delar av 
FNs konvention om barnets rättigheter. 
I 1 kapitlet 8 § har dock tillägget med 
koppling till barnrättskonventionen 
fåtten olycklig utformning. Den är 
snarlik konventionstexten, men inte 
identisk. Svenska OMEP anser att for-
muleringen ”ska barnets bästa vara en 
utgångspunkt” kan leda till otydlighet 
och ge utrymme för tolkningstvister 
(i jämförelse med formuleringen i 
konventionens artikel tre att barnets 
bästa ska komma i främsta rummet 
vid alla beslut som rör barn). Genom 
den föreslagna skrivningen i Skol-
lagen uppstår en oklarhet, och som 
vi ser det en försvagning av Sveriges 

åtaganden i och med ratificeringen av 
konventionen. 

Svenska OMEP föreslår att man er-
sätter föreslagen skrivning i skollagen 
med (delar av) artikel tre. Svenska 
OMEP föreslår också att man skriver 
in (delar av) artikel 13 i skollagen, för 
att garantera barns rätt att i förskola 
och skola fritt uttrycka sina åsikter 
och därvid välja de språk och media 
de själva föredrar.

Lärande för hållbar utveckling

Svenska OMEP har sedan 2007 arbetat 
med lärande för hållbar utveckling som 
ett prioriterat område. Vi driver projekt 
både i Sverige och internationellt kring 
dessa frågor och bjuder in till en världs-
kongress i augusti 2010 i Göteborg, där 
Lärande för hållbar utveckling är ett 
bärande tema. Våra representanter har 
deltagit aktivt och framgångsrikt bland 
annat i UNESCOs pågående dekad för 
Lärande för hållbar utveckling. Såväl i 
The Gothenburg Recommendations
on Education for Sustainable Deve-
lopment (november 2008) som i de-
klarationen från UNESCOs toppmöte 
mitt i dekaden för Lärande för hållbar 
utveckling (april 2009) slås det fast
att det är en huvuduppgift att förändra 
inriktningen på all utbildning till läran-
de för hållbar utveckling. Det viktiga 
arbetet gäller från början och förskolan 
– Early childhood education beskrivs 
som det nödvändiga första steget.

Sveriges riksdag har antagit en 
Politik for global utveckling (PGU), 
med övergripande mål att bidra till en 

rättvis och hållbar global utveckling. 
Alla politikområden ska tillsammans 
och integrerat prioritera dessa frågor, 
även på hemmaplan. Lärande för håll-
bar utveckling syftar till att utveckla 
kunskap, färdigheter, förmågor och 
visioner, både for en hållbar livsstil 
och for de nödvändiga omställningar 
som näringsliv, samhälle och inte minst 
förskola och skola står inför. 

Mot denna bakgrund är det anmärk-
ningsvärt att skrivningar om Lärande 
för hållbar utveckling saknas i förslaget 
till ny skollag. En noggrann läsning 
visar till och med att de skrivningar om 
respekt för vår gemensamma miljö som 
finns i gällande skollag föreslås utgå!

Svenska OMEP kräver att skrivning-
ar om människans beroende och res-
pekt för naturen förstärks i skollagen 
och att förskolans och skolans ansvar 
skrivs in iden nya skollagens kapitel 1, 
helst i 1§, liksom uppdraget att stärka 
barns, elevers och lärares förmåga att 
bidra till en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling.

De två områden Svenska OMEP lyf-
ter fram i detta yttrande är prioriterade 
omdanande perspektiv på förskolans 
och skolan uppdrag som olika repre-
sentanter för Sverige i internationella 
sammanhang gärna lyfter fram. Det 
räcker inte med att visa en vilja att driva 
och ge sken av att prioritera satsningar 
på dessa områden. Nu finns dessutom 
en bra möjlighet att dessa åtaganden 
även tydligt slås fast i Skollagen.

Ingrid Engdahl
ordf i Svenska OMEP

OMEPs yttrande angående Den nya skollagen



Med stöd från Allmänna arvsfonden har 
OMEPs kretsar i Norrland, Göteborg, 
Stockholm och Skåne haft möjlighet att 
utveckla kunskap om barns delaktighet 
och inflytande i förskolans fysiska 
uterum.  Under två års intensivt arbete 
har projektet genomförts i tre olika 
delprojekt i Göteborg, Stockholm och 
Umeå med sammanlagt 10 deltagande 
förskolor, som engagerat 133 pedago-
ger och 533 barn. Skånekretsens ansvar 
i projektet var att ge en övergripande 
bild av projektets resultat.

Det övergripande syftet att skapa 
förutsättningar för ökad delaktighet 
och vidgat inflytande för barnen har 
funnits som en röd tråd genom alla de 
aktiviteter som initierats via projektet. 
Projektet har genomförts med ett upp-
lägg inspirerat av aktionsforskning, 
där enskilda förskoleavdelningar har 
getts ett stort utrymme att forma sina 
egna projekt. Aktiviteterna har lokalt 
skiljt sig åt, dels genom varierande 
förutsättningar på förskolorna, dels 
genom att olika metoder och arbets-
sätt har använts. Detta har möjliggjort 
att en stor variation av ansatser och 
perspektiv har utvecklats. Även olika 
fördjupningsfokus på demokrati och 
medbestämmande, genus, pedagogik, 
samarbete med planerare och förvaltare 
har särskiljt de tre delprojekten.

Metoder utvecklas
För att förstå gården utifrån barns möj-
ligheter till inflytande och delaktighet 
fick personalen på förskolorna först 
kartlägga var barn och personal befann 
sig på gården och vad detta innebar 
kopplat till delaktighet och inflytande. 
Dessa kartläggningar låg sedan till 

grund för den fortsatta diskussionen. 
Genom att synliggöra och resonera 
kring olika platsers betydelse och me-
ning har förskolepersonalen sedan på 
olika sätt försökt att förändra och ut-
vidga barns möjligheter att kunna välja 
plats och material efter eget intresse. 
På förskolorna har olika delar av för-
skolegårdarna gjorts mer tillgängliga 
och intressanta för barnen. I Umeå har 
man till exempel på vintern plogat på 
nya sätt så att de yngsta barnen fått mer 
rörelsefrihet.

Diskussioner om materialets place-
ring och tillgänglighet var en nyckel till 
att öka barns valfrihet, vilket resulte-
rade i många praktiska förändringar på 
förskolegården. Materialet placerades 
mer tillgängligt och nytt material av 
olika slag tillkom. Möjlighet att leka 
med vatten ökade, berikande material 
för bygg, konstruktion och skapande 
lek och rollek tillfördes.

Ett aktivt lyssnande
Förskolorna systematiska arbete med 
att problematisera sin verksamhet och 
utmana sina tankar kring uterummet i 
förhållande till barns delaktighet och 
inflytande har gett resultat. Förmåga 
att närma sig barns perspektiv och bli 
mer lyhörda för vad som intresserade 
barnen och vad de föreslog tyckte för-
skolepersonalen att de vidareutvecklat 
under projektets gång. Först och främst 
genom att mer aktivt börja lyssna på 
barns röster. Barnsamtal och barninter-
vjuer i olika former är väl fungerande 
metoder för att öka kunskapen om hur 
barnen tänker kring utemiljön och sina 
möjligheter att påverka den. 

Den professionella yrkesrollen 

utvecklas i dialog med kollegor (och 
handledare) genom att den verksamhet 
som bedrivs på förskolan synliggörs, 
reflekteras kring och utmanas. En dia-
log som möjliggör att förgivet tagande 
och rådande konsensus blir belyst så 
dessa kan ventileras och omprövas. 
Tydligt är att barnsyn, förhållningsätt, 
erbjudanden och organisation har 
utmanats genom projektets frågeställ-
ningar. Regler har tagits bort, rutiner 
har omprövats. Verksamheten har 
förändrats till förmån för barns eget 
inflytande och delaktighet. 

Ett stort tack 
till alla som deltog och gjorde projektet 
möjligt och ett speciellt tack till de 533 
barnen och deras föräldrar samt de 133 
pedagogerna på förskolorna. Utan er 
nyfikenhet på omvärlden och vilja till 
professionell utveckling hade inte detta 
projekt kunnat genomföras!

Projektrapporten kommer snart att fin-
nas på Svenska OMEPs hemsida www.
omep.org.se . Inom Svenska OMEP 
planeras också för hur vi ska kunna 
sprida projektets resultat vid OMEP- 
kvällar, studiedagar och seminarier. 
Och på Världskongressen i augusti 
förstås!
På nästa sida kan du läsa om vårt nästa 
projekt ”Lärande för hållbar utveck-
ling”, kom med i det!

Eva Ärlemalm-Hagsér
Ordf. i Stockholmskretsen

Barns delaktighet och inflytande i det fysiska rummet



Tisdag den 10 november, efter två års 
arbete, överlämnades slutrapporten 
(Stockholmskretsens del) från projek-
tet ”Barns delaktighet i det fysiska 
rummet”. Överlämnande skedde till 
en av de tio projektförskolorna, Röd-
klöverns förskola i Hässelby utanför 
Stockholm. Förskolan drivs i enskild 
regi av Ulla-Britt Larsson och Karin 
Johnson och är en av fyra förskolor 
som ingår i Förskolorna Framtidsfol-
ket AB. 

Susanne Olsson som aktivt jobbat 
med projektet, berättade om Rödklö-
verns erfarenheter från projektarbetet. 
Det var ett 40 tal personer som kom och 
lyssnade och vi fick se den DVD –film 
som Björn Smedberg gjort.

Ingrid Engdal och Eva Ärlemalm 
Hagsér berättade om det intensiva job-
bet med att få fram en slutrapport från 
projektet. Den skickas nu tillsammans 
med DVD-skivan till OMEP:s kretsar 
som kommer att informera ”sina” 
projektförskolor. För den som vill läsa 

rapporten så finns den på OMEP:s 
webbsida (svenskaomep.org.se).

Huvudsyftet med projektet var att 
barnens inflytande ska öka och det 
tyckte Susanne Olsson att man lyckats 
med på Rödklövern men hon tillade 
också att det här är bara början, nu 
måste vi fortsätta. ”Vi är jätteglada för 
att vi kom med”, var Susannes glada 
kommentar.

Alla projektförskolor har jobbat med 
kartor av gården och det är en bra ar-
betsmetod som vi måste fortsätta med. 
Någon gång per år eller vart annat år 
bör man göra en karta och tillsammans 
med barnen fundera över hur man 
använder gården. ”Walk and talk” var 
en metod för att få barnen att berätta 
vad de tycker.

På flera av projektförskolorna har 
konstnären Christer Sundström arbetat 
med utemiljön tillsammans med bar-
nen. På DVD-filmen fick vi se en häst 
som barn och Christer byggt i lagom 
höjd för att klättra upp på.

OMEP:s stora projekt avlsutas
- Stockholmskretsen överlämnar sin rapport

Säg ”Ja till barnen” var en ambition, 
dvs. färre förbud och fler möjligheter, 
t.ex. att klättra upp på taket på ett utom-
husförråd. Tänk vad det är roligt!! Och 
spännande! Saker som barn vill leka 
med måste vara tillgängliga, menade 
Susanne Olsson.

Till andra trevligheter denna kväll i 
Hässelby var att vi fick gå igenom alla 
avdelningar och träffa ansvariga peda-
goger som berättade om arbetet.

Tack Rödklövern för en trevlig 
kväll! Och grattis OMEP och alla som 
jobbat med projektet. Det blev bra!

Vid mötet deltog också Jan White 
engelsk trädgårdsarkitekt. Hon hälsade 
oss alla välkomna på ett studiebesök i 
England.

Sture Henriksson
Stockholmskretsen

OMEP har definierat Lärande för håll-
bar utveckling som ett huvudområde 
för organisationens arbete de kom-
mande åren.  Vid världskonferensen 
2009 i Lagos, Nigeria, beslutades om 
ett världsprojekt med barnperspektiv, 
som ligger väl i linje med det svenska 
projektet om Barns delaktighet i det 
fysiska rummet. Lärande för hållbar 
utveckling är sedan några år ett hu-
vuduppdrag för all utbildning i Sve-
rige (Hermele, 2006, Myndigheten för 
skolutveckling, 2004).  Att arbeta med 
barns lärande för hållbar utveckling 
utgör en viktig perspektivförskjutning 
för förskolans arbete. Lärande för 
hållbar utveckling kännetecknas av en 
integration av flera perspektiv, socialt, 

kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt, 
liksom av att lärandet ska leda till ökad 
handlingsberedskap hos alla som deltar 

i verksamheten. En förutsättning är 
alltså barns delaktighet och inflytande, 
varför arbetet för hållbar utveckling 

ligger helt i linje med OMEPs tidigare 
projekt. Arbetet är inte nytt – men 
har ny aktualitet. Hållbar utveckling 
har blivit ett samlande begrepp för 
ett framtidsinriktat arbete, men med 
gamla rötter.

Jag (Eva Ä-H) har fått förtroendet att 
bli projektledare för den svenska delen 
av projektet och vill nu göra en förfrå-
gan om intresse. 
Vill du vara med och intervjua några 
barn med utgångspunkt i denna fantas-
tiska bild så hör av dig till mig. 

Du kan läsa mer om projektet på 
OMEPs internationella sida under 
Projekt: www.omep.org.gu.se 

 
              Anna-Karin Engberg

Intresserade deltagare sökes!
Lärande för hållbar utveckling - Nytt projekt på gång inom OMEP



VÄLKOMMEN till OMEP:s värdskongress
Children, citizens in a challenged word 11-13 augusti 2010

Nu går det bra att skicka in abstract till kongressen. Vad händer i din förskola? På din arbetsplats? Fundera över de te-
man som beskrivs närmare nedan och VÄLKOMMEN in med bidrag! På nästa sida finns en miniaffisch om kongres-
sen. Tryck upp den och sprid den!

              
     
 

                                   

              

OMEP Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire
XXVI World Congress, August 11-13, 2010, Göteborg, Sweden, www.omep2010.org

Important dates:
January 15, 2010 Registration opens
March 3, 2010 Call for abstracts closes

Themes and strands:
Education for Sustainable Development (ESD)
How do we build purposeful and professional learning structures that incorporate the social, economic, and
ecological aspects of education for sustainable development? How can organisations that work with children
affect behaviour patterns that contribute to sustainable societies?
• Policy and Early Childhood Education and Care (ECEC) local, national, international
• ESD in preschool/school practice
• Life-style, related to nature, economy, cultural and social life
• Ecology and ECEC
• Citizenship
• Diversity
• ESD research in ECEC

Gender equity and equal rights
As boys and girls grow up they are greatly affected by social and cultural conventions that are steered by
traditional gender roles and gender patterns. How can we consciously practise gender education and give boys
and girls equal opportunities to develop and test different identities?
• Boys' and girls' play environments, indoors and outdoors
• Children's rights and perspectives of children
• Evaluation and assessment
• Consumption and marketing
• Media
• The teaching profession, female and male teachers

Different childhoods
Childhood conditions vary greatly within and between the nations of the world. And, childhood is shaped within
cultural and social traditions. How can we improve the conditions and thereby contribute to the realisation of
the UN Millennium Development Goals by 2015?
• Children and their environments (living conditions, family, migration, transnationality)
• Health and well-being
• Children's virtual worlds
• Everyday lives and leisure time
• Differences in parenthood and families
• Early Childhood Education and Care (organisation and pedagogical)

Call for abstracts - Welcome to an OMEP World Congress!
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Lärande om hållbar utveckling 
handlar om att alla barn har rätt till en 
god uppväxtmiljö. En miljö där barn 
kan leva och vara delaktiga i, må bra, 
ha roligt och lära sig vad de behöver 
kunna för att fungera både idag 
tillsammans med sina kamrater och 
som vuxna i ett framtida samhälle. 

Det är ett åtagande som ställer stora 
krav på oss vuxna då det spänner över 
många områden som exempelvis 
utbildning, hälso- och klimatfrågor 
och förutsätter samarbete mellan 
människor i olika länder och kulturer. 
Det innebär också att både barn och 
vuxna är delaktiga i ett lärande för 
hållbar utveckling. 

Ø 3 februari 18-20 Lära för 
hållbar utveckling – mer än 
kretslopp och grodor

Ø 13 april 17.30-19 Lärande för 
hållbar utveckling – har det 
något med små barn att göra? 

Lära för Hållbar utveckling - mer 
än kretslopp och grodor !

Onsdagen den 3 februari kl. 18.00-
20.00 på Världskulturmuseet, Södra 
vägen 54, Göteborg
Vi vuxna står just nu inför utmaningen 
att lära våra barn något som vi inte 
själva kan. Vi skall verka för att vi 
människor litar på och tar ansvar 
för en gemensam global framtid i 
en värld av ständig förändring. Men 
hur gör man? Här serveras inga svar 
utan tillsammans försöker vi vända 
och vrida på begreppet Hållbar 
utveckling.

Museipedagogerna Lina Malm och 
Mattias Kästel ger exempel från deras 
arbete med barn och tillsammans tittar 
vi på museets utställningar. 

Lina Malm har sina rötter i 
ämneskunskap i antropologi och 
utveckling och bistånd. Hon arbetar 
sedan flera år tillbaka som museipedagog 
på Världskulturmuseet. 

Mattias Kästel har under många 
år arbetat som lärare. Han har tidigare 
arbetat på Göteborgs Konsthall 
och arbetar nu som museipedagog 
på Världskulturmuseet. Båda har 
undervisat på kursen Lärande för 
hållbar utveckling med utgångspunkt 
i museer och vetenskapscentra.

På www.varldskulturmuseet.se kan 
du läsa mer om museets olika verk-
samheter.

Lärande för hållbar utveckling –
har det något med små barn att 
göra?

Avslutande temaföreläsning med 
Ingrid Pramling Samuelsson ,  
Världsordförande i OMEP, professor 
i Early Childhood Education and 
Sustainable Development för UNESCO 
och professor vid institutionen för 
pedagogik och didaktik på Göteborgs 
Universitet

Tisdagen den 13 april kl. 17.30 -19.00 på 
Nya Pedagogen, Kjell Härnqvistsalen i 
hus A, Västra Hamngatan 25

Ett effektivt sätt att åstadkomma en 
kulturell förändring från extrem kon-
sumtion till ett mer hållbart samhälle 
är att starta i tidiga åldrar. Forskning 
visar att den mänskliga hjärnan och 
biologiska stigare utvecklas snabbt 
och sätter spår för hälsa, lärande och 
beteende som varar livet ut. Eftersom 
små barn börjar skapa mening och 
förståelse, färdigheter och värderingar 
i tidiga åldrar, måste de personer som 
finns runt barnen stödja skapandet av 

attityder och färdigheter som hjälper 
dem ifrågasätta extrem konsumtion 
och söka alternativa livsstilar. Detta 
kan stödjas via familjer såväl som i 
förskola och informellt lärande. Kon-
kreta exempel från några olika länder 
kommer att beskrivs, men också det 
ändrade samhällsuppdraget som for-
mulerats i den reviderade versionen av 
förskolans läroplan.

Föreläsningarna kostar 50 kr för 
medlemmar och 100 kr för icke 
medlemmar per föreläsning och 
person. Från en organisation kan max 
5 personer delta för medlemspris. 
Betala gärna med faktura. Ange vilken 
föreläsning du anmäler dig till och om 
du är medlem.
Anmälan via mail till Karin Lager 
omep_gbg@yahoo.se

Anmäl snarast då det är begränsat 
deltagande till den föreläsningen som 
genomförs i samarbete med Världs-
kulturmuseet. 
Medlemmar har företräde!

Göteborgskretsen inbjuder till temaföreläsningar
Välkomna till två intressanta temaföreläsningar om Hållbar utveckling!



Välkomma till en ny vår med OMEP 
Stockholmskretsen. En vår som är 
spännande i många avseenden. 

I OMEPs nationella arbete (och in-
ternationella), arbetar nu de svenska 
kretsarna i OMEP för högtryck för att 
planera den kommande OMEP världs-
kongressen i Göteborg 11-13 augusti 
2010. Vi vill gärna att ni deltar i detta 
arbete efter möjlighet och förmåga 
både nu under våren men även vid 
kongressen, hör då av er till ingrid.
engdahl@buv.su.se alt eva.arlemalm-
hagser@mdh.se Vill ni presentera ert 
arbete på någon workshop, gå in på 
kongresshemsidan för att läsa hur ni 
anmäler er. http://www.omep2010.org  
Vi kommer också att förlägga studie-
besök i Stockholm med omnejd hör 
av dig om du vill ta emot. Vi funderar 
även på om det finns möjligheter för 
besökande att bo hemma hos någon 
av er som arbetar i förskolan och att 
de kan följa med er till jobbet. Om du 
är intresserad av det hör av er till eva.
arlemalm-hagser@mdh.se eller rita.
malmberg@hasselby.stockholm.se

Projektet kommer fortsätta under vå-
ren och hösten 2010 med nya bidrag 
från Allmänna Arvsfonden. Temat är 
”Barnsamtal kring bilder om lärande 
för hållbar utveckling”.  Är du och 
din förskola intresserade av att delta i 
projektet hör av er till Eva Ärlemalm-
Hagsér.  Information om OMEP kan ni 
även läsa på vår hemsida. http://www.
svenskaomep.org.se 
   

JANUARI:

Barns delaktighet i det fysiska rummet 
- lärdomar från ett utvecklingsprojekt 
i förskolan, samt Årsmöte

Smörblommans förskola
Smörblommans förskola i Nacka berät-
tar de erfarenheter som de fått genom 
projektet, de förändringar som de gjort 

i verksamheten och hur de nu arbetar 
vidare för att öka barns delaktighet.

Ingrid Engdahl & Eva Ärlemalm-
HagsérVad går att lära från projektet? 
Erfarenheter från projektets 10 förskolor 
i Göteborg, Umeå och Stockholm. Vad 
händer nu? Förlängning och utvidgning 
”Barnsamtal kring bilder om lärande 
för hållbar utveckling”

Tid: 26 januari, klockan 18.30 – 20.30, 
Per-Albin salen, ABF- HUSET, Svea-
vägen 41, Stockholm

FEBRUARI:
Social kompetens och   
vardagsfungerade hos barn i behov 
av särskilt stöd i förskolan - ett 
funktionellt perspektiv
 
Anne Lillvist. Presentation av 
avhandling i psykologi från Örebro 
universitet med fokus på frågor 
som: hur definieras särskilt stöd, 
vad är social kompetens? hur många 
barn är i behov av särskilt stöd och 
varför? Avhandlingen bygger på en 
enkätstudie av 571 förskolor från 
två svenska län samt på ett mindre 
antal barnobservationer.
 
Tid:15 februari, klockan 18.30 – 20.30, 
Katasalen, ABF- HUSET, Sveavägen 
41, Stockholm

MARS:

Aktionsforskning i förskolan trots 
att schemat är fullt

Monica Nylund
Förskolläraren Monica Nylund och 
hennes kollegier tilldelades 2008 Ulla 
Britta Bruun stipendiet för sitt arbete 

med kvalitetsutveckling i förskolan. 
Erfarenheter som de nu håller på att 
formulera och skriva ner. Inspirationen 
till deras arbete kommer från projektet 
”Q i förskolan” ett samarbete mellan 
Lärarförbundet, Myndigheten för sko-
lutveckling och Göteborgs universitet 
med syfte att utveckla nya arbetssätt 
för kvalitetsarbete i förskolan. 
 
Tid: 24 mars, klockan 18.00 – 20.00 
OBS: TIDEN! Sandlersalen, ABF- 
HUSET, Sveavägen 41, Stockholm

APRIL:

Dockans kommunikativa potentia-
ler i förskolan

Mirella Forsberg Ahlcrona är 
förskollärare, dockteaterpedagog och 
filosofie doktor i pedagogik föreläser 
om dockans möjligheter att i samspel 
med barn utveckla deras känslor, språk 
och kreativa handlingar.
Läs gärna mer på hennes egen hemsida 
http://www.viovio.se .

Tid: 14 alternativt 15 april, klockan 
18.30 – 19.45. Plats meddelas senare, 
gå in på vår hemsida för information 
om dag och plats. http://www.svenska-
omep.org.se.

Stockholmskretsen inbjuder till fyra föreläsningar under våren

Anmälan till alla vårens föreläsningar 
skickas till: omep.stockholm@work.
utfors.se eller skicka ett brev till Eva 
Ärleman-Hagsér, Sunnanvindsgränd 
209, 177 71 Järfälla.
Ange namn, e-post eller telefon så vi 
kan nå dig om det blir fullbokat. Vi 
hör bara av oss om det blir fullbokat, 
annars har du plats.
Kostnad: OMEP-medlem/student 50 
kr, övriga 100 kr.

Välkomna till en ny spännande 
termin!



NOTISER

VÄSNAS FÖR DINA RÄTTIGHETER!

För att uppmärksamma barn och unga och få dem att engagera sig för sina rättigheter så uppmanar kampanjen ”Väs-
nas för dina rättigheter” barn att göra en omvänd ”tyst minut”. Det gäller att väsnas allt vad man kan i 20 sekunder! 
Allt väsen finns att se på väsnas.nu. Ta ditt ansvar, lyssna på barnen!
www.väsnas.nu

BARNS RÄTTIGHETER

www.bo.se 

Barnombudsmannen, Childhood och sex andra barnrättsorganisationer har gått 
samman för att uppmärksamma barnkonventionen. En rad aktiviteter ägede rum 
under hösten för att barn och vuxna ska få bättre kunskap om barns rättigheter: 
inspirationsdagar för skolelever och lärare, en barnbok, en webbkampanj, filmer 
och debattartiklar är något av allt som händer. 
Pernilla Stalfelt har på initiativ av ”Barnkonventionen 20 år”  och i samarbete 
med Läsrörelsen skrivit en bok om Barnkonventionen - ”Hurrraa!! Alla barns 
rätt”.
www.childhood.se 

JORDENS BARNS PRIS FÖR BARNETS RÄTTIGHETER (WCPRC) 

The World’s Children’s prize for the Rights of the Child

7,136,222 röstande barn har sagt sitt. Världens barns första ”Årtiondets barnrättshjältar” är Graça Machel och Nelson 
Mandela. På 56 Barnens presskonferenser över hela Sverige på 20-årsdagen av FN:s Barnkonvention, berättade barnen 
om utgången av årets världsomröstning, Global Vote. Samtidigt hölls hundratals  World’s Children’s Press Conferen-
ces jorden runt. Barnen krävde även ökad respekt för barnets rättigheter i sina länder.
www.childrensworld.org/page.html



















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 
behov tillgodoses

- får du träffa andra yrkesgrup-
per 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 årsav-
giften som är:
200 kronor för enskild medlem, 100 kr 
för studenter 
600 kronor för organisation
210 kronor till ger dig OMEPs in-
ternationella tidskrift International 
Journal of Early Childhood.

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

Kom ihåg att skriva namn, adress 
och e-postadress på inbetalningskor-
tet eller i meddelanderutan, om du 
betalar över Internet.

Kontaktpersoner
Ordf Ingrid Engdahl, Pyrolavägen 25, 181 60 Lidingö, 070 952 67 35 

OMEP- nytt: Astrid Waleij, redaktör, 08-669 83 70
SKÅNEKRETSEN: Annika Månsson   
GÖTEBORGSKRETSEN Sonja Sheridan, Mor Annas väg 56, 443 51 
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