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INNEHÅLL

-  Svenska OMEP:s 
och kretsarnas 
verksamhets-
berättelser för år 2014. 

- Hållbar utveckling 
på förskollärar-
utbildningarna.

- Kompetenscentrum 
för flerspråkighet i 
Umeå.

Äntligen så har vi passerat vårdagjämningen. Även här uppe i norr 
börjar vi ana att våren är på väg och framförallt välkomnas de allt 
längre och ljusare dagarna.  För oss som lever och bor i Umeå så har 
årstiderna en särskild betydelse. Häruppe i den norra regionen så 
präglas stora delar av ett mångfaldstänkande och regionen har alltid 
betraktats som ett gränslöst land av vårt ursprungsfolk, samerna. 
Närheten till naturen levandegörs bland annat i de samiska årstiderna, 
som består av åtta årstider. Så när jag säger att våren är på väg häruppe 
så handlar det till största delen om att vårvintern- uppvaknandets tid, 
nu har kommit. Våren- återvändandets årstid, ja den får vi nog vänta 
på någon månad till. Men mångfalden av årstider är inspirerande och 
ger en extra dimension till livet här i norr.

Alla gillar dock som bekant inte mångfald. I det senaste numret av 
Pedagogiska Magasinet så skriver professorerna Ingrid Pramling 
Samuelsson och Ingegerd Tallberg Broman om det politiska spelet 
som nu pågår i riksdagen. Sverigedemokraterna föreslår i en motion 
till riksdagen en rad ändringar i läroplanen för förskolan. Exempelvis 
vill SD begränsa rätten till modersmål för de barn som inte har 
svenska som modersmål. Ni som ännu inte läst den mycket angelägna 
debattartikeln, läs den. 

Vi i norrlandskretsen kommer att agera för barns rätt till utveckling 
och modersmålsstöd, nu och fortsättningsvis. Det gör vi bland annat 
genom att delta i ett kommande samverkansprojekt tillsammans med 
Umeå kommuns modersmålsenhet. Mångfaldsarbetet är en viktig 
del i byggandet av ett hållbart samhälle, men kan inte byggas utan 
kunskap och engagemang. Därför ser vi nu mycket positivt på det 
projekt Modersmålsenheten i Umeå initierat, och tillsammans med 
andra kan vi visa att mångfald berikar.

Karin Engdahl
Ordförande, Norrlandskretsen

Ordförande i Norrlandskretsen har ordet

 
Du har väl inte glömt att betala 
medlemsavgiften för 2015? 
På sid. 21 kan du läsa allt om 
hur du gör!

foto: Bibi Karlsson
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Svenska OMEP 2015  
- med kulturer av hållbarhet och för barns perspektiv i samhället
Årsmötet 2015 hölls i anslutning till OMEP:s konferens 
om hållbar utveckling och globala perspektiv och 
innehöll sedvanliga årsmötespunkter. 

Verksamheten och ekonomin har granskats av revisorerna 
Elisabet Doverborg och Solweig Eklund och årsmötet beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet. Carin Roos från Karlstad och Vibeke 
Bing från Tjörn har valt att avgå ur styrelsen och tackades av 
för sina insatser. Vi häsar de nya ledamöterna psykolog Shirin 
Fazel-Zandy (Göteborg) och förskollärare Annika Rosenqvist 
(Gråbo) välkomna i arbetet.

Svenska OMEP arbetar för barn i åldrarna 0-8 år. Vi vill 
synliggöra barns perspektiv på alla frågor som berör dem i 
deras vardagsliv. Vi arbetar för barns likvärdighet och att öka 
barns möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället. Vuxenvärlden måste bli bättre på att ta ansvar för 
barns rättigheter enligt barnkonventionen genom att bygga kulturer av hållbarhet.

Under 2015 kommer OMEP att se över informationsmaterial och hemsidan för att bättre sprida kännedom 
om OMEP:s verksamhet och därmed kunna rekrytera fler medlemmar. Ett arbete med att identifiera vad det 
innebär att vara en OMEP-förskola inleds under året. Idéer lyftes kring att införa ett OMEP-diplom för de 
förskolor och institutioner som sprider information om OMEP.

Vi fortsätter arbetet för arbetet är Lärande för Hållbar Utveckling En likvärdighet i allt arbete med barn. 
Här nämns särskilt att utveckla samarbete med öppna förskolor och familjecentraler. Dessutom diskuterades 
hur vi kan bredda rekryteringen för att kunna beakta OMEPS målgrupp dvs barn 0-8 år. Barn i fritidshem, 
förskoleklass och skola bör kunna uppmärksammas mer utifrån ett OMEP-perspektiv.

Ingrid Engdahl
ordförande för Svenska OMEP

Bilder från den öppna konferensen “HÅLLBAR UTVECKLING OCH GLOBALA PERSPEKTIV”
som hölls i samband med Svenska OMEP:s årsmöte i Göteborg, 20:e februari 2015.

Eva Ärlemalm Hagsér föreläste om “Lärande för hållbarhet”. 
Här tillsammans med Jonna Larsson presenteras OMEP:s 
värderingsskala för ESD.  

Konferensen inleds av professor Ingrid Pramling Samuelsson, som fån-
gar upp tankar från Unescos världskonferens om “Utbildning för hållbar 
utveckling” i Nagoya, Japan 2014.

Nöjda och glada efter en väl genomförd och mycket 
uppskattad konferens. Från vänster Ingrid Engdahl, 
Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Ärlemalm Hagsér.

Sverige behöver bli bättre på barnrättsarbetet. Ordförande Ingrid 
Engdahl avslutar konferensen med att presentera framtida planer för 
Svenska OMEP och arbetet med hållbarhet och de yngsta barnen. 

Kritik mot Sveriges arbete från 
barnrättskommissionen i Genève

- Barn och unga måste få kunskap om sina rättigheter
- Yrkesgrupper som arbetar med barn måste få 
utbildning om barns rättigheter
- Ge barn i utsatta situationer likvärdig tillgång till 
grundläggande tjänster
- Barn i samhällsvård måste få sina rättigheter
respekterade
- Förbjud isolering av barn och unga i samhällsvård, 
arrest och häkte
- Stärk möjligheten för barn att framföra klagomål

Bilder från den öppna konferensen “HÅLLBAR UTVECKLING OCH GLOBALA PERSPEKTIV”
som hölls i samband med Svenska OMEP:s årsmöte i Göteborg, 20:e februari 2015.

Hedersledamoten Birgitta Cederblom avtackas.

Vid OMEP:s Göteborgskrets årsmöte 4 februari i år var det dags att tacka Birgitta Cederblom för 
allt engagemang hon under mycket lång tid haft som ledamot i styrelsen.

Birgitta var tillsammans med Ingrid Pramling en av initiativtagarna till att Göteborgskretsen av 
Svenska OMEP bildades på 1970-talet. En av de första konferenserna i OMEP:s regi, som Birgitta 
var involverad i, var en konferens med den norske barnpsykologen Magne Raundalen.

Under många år var Birgitta den som på ett ypperligt sätt skötte Göteborgskretsens ekonomi. Först 
2009 avsade hon sig kassörskapet. Utmärkande för henne har varit hennes beredvillighet att i alla 
sammanhang på olika sätt ställa upp vid OMEPs sammankomster och konferenser. 

I början av 1970-talet skapades i Göteborgs kommun nya tjänster som förskolesekreterare med 
ansvar för daghem och lekskolor. Intressant för oss i OMEP, som de senaste åren haft mycket fokus 
på förskolegården, är att Birgitta som ansvarig chef redan då väckte frågor om barns behov av bra 
utemiljö och nödvändigheten av större lekutrymme på de centrala daghemsgårdarna.

Så småningom kom Birgitta att arbeta med de övergripande frågorna inom barnomsorgen på 
Socialtjänstens Utvecklingsbyrå för förskolor och fritidshem. Själv arbetade jag som psykolog inom 
förskolan och vi hade ett gott samarbete under ett antal år.

När jag själv långt senare blev engagerad i OMEP blev jag väl introducerad och omhändertagen av 
Birgitta.

Birgitta utsågs till hedersledamot vid Svenska OMEP:s årsmöte i  Stockholm 12 februari 2009.

Hela styrelsen säger ett STORT TACK till Birgitta genom Eva Ahlin.

Annika Rosenqvist, Ingrid Engdahl och Shirin Fazel-Zandy.
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När UNESCOs dekad för utbildning för hållbar utveckling (ESD) avslutades i novem-
ber 2014 fanns OMEP på plats, särskilt inbjudna att anordna ett seminarium under 
huvudkonferensen. Ingrid Pramling Samuelsson var en av OMEP:s representanter i 
Nagoya och hon var inbjuden att tala vid Svenska OMEP:s konferens den 20 februari 
i Göteborg. 

• ESD grundas i ett holistiskt perspektiv där frågor om säkerhet, trygghet, näring, 
hygien, stimulans och kommunikationsförmåga är viktiga delar från födseln och 
genom förskola och skola, berättar Ingrid. Tillgång till förskola av god kvalitet 
senast från tre års ålder skulle innebära stora fördelar för både individuella barn, 
familj och samhälle. Utbyggnaden – att nå alla barn – är därför i sig en hållbar-
hetsfaktor.

I detta arbete för hållbarhet kan Barnkonventionen fungera som en utgångspunkt. 
Genom att konsekvent driva ett barnperspektiv (vad som är bäst för barnen) och barns 
perspektiv (att lyssna till barn och öka barns möjlighet till inflytande) kan vårt arbete 
bidra till att barn erkänns som aktiva, kompetenta aktörer i sin egen vardag.

Global Action Program 2015-2030

Vid konferensen i Nagoya fastställdes ett Global action program (GAP) för de kom-
mande femton åren. Det innebär även att alla länder regelbundet ska rapportera vilka 
åtgärder och framsteg som gjorts. Till programmet kopplas mätbara mål, förskolan 
återfinns under Education for all, Target 1 - Early Childhood: År 2030 ska minst X 
procent av alla barn ha minst ett års förskola av god kvalitet som bygger på jämlikhet 
och jämställdhet. Målet kan mätas med kriterierna: Hur många procent av barn äldre 
än ett år har plats i förskola? samt Hur många procent av personalen är utbildade för-
skollärare?

I ett vidare perspektiv innebär GAP att vi måste diskutera hur vi i Sverige ska arbeta 
med frågor som klimatförändringar, bilogisk mångfald, naturkatastrofer, kriser och 
konflikter samt hållbar konsumtion och produktion? Ingrid lyfte särskilt fram att detta 
är ett uppdrag som gäller alla och att det är dags att vrida blicken från katastroftänk-
ande till vad som är möjligt. Hon citerade Ghanas utbildningsminister:

- Vi måste föreställa oss att en hållbar värld är möjlig och hur en sådan värld 
skulle se ut.

Text: Ingrid Engdahl

Hållbar utveckling och globala perspektiv Svenska OMEP är en av grundarna av Nätverket för Barnkonventionen, som samlar nästan 50 ideella 
organisationer i ett gemensamt arbete för barn och unga i Sverige. Syftet med nätverket är att gran-
ska hur Sverige tillämpar Barnkonventionen, sprida kunskap om konventionen samt följa FN-kom-
mitténs arbete för barnets rättigheter.
 
Varje år i anslutning till den 20 november samlar nätverket barn och unga som får berätta om sina erfaren-
heter och fråga ut inbjudna beslutsfattare och personer i ansvarig ställning. Dessa hearings sammanfattas och 
bildar utgångspunkten för den alternativa rapport om barn i Sverige som Nätverket skickar till Barnrätts-
kommittén i Genève. 

Nätverket för Barnkonventionen

Den 20 november 2014, vid konventionens 
25-årsdag, lanserade Nätverket i samarbete med 
Sensus boken BARNMAKT – en metodbok om 
rätten till inflytande. Platsen var Junibacken i 
Stockholm och lanseringen fick god spridning i 
radio och press. 

Arbetet under 2014 har för övrigt ägnats åt att 
bevaka utredningen som har i uppgift att se över 
om Barnkonventionen ska inkorporeras som 
svensk lag samt att delta i processen då Barn-
rättskommittén i Genève utarbetade sina rekom-
mendationer till Sverige med anledning av senaste 
fem-årsrapporten.

Vid årsmötet omvaldes Lisa Ericson som ordförande. Hon representerar UNICEF i Sverige. Övriga organ-
isationer som ingår i arbetsutskottet är Riksförbundet FUB, Sveriges Kristna råd, Unizon (Sv. Kvinno- och 
Tjejjourers riksförbund), Unga Örnar, BRIS, Makalösa föräldrar, Rädda Barnen, Verdandi och Svenska 
Kyrkan.

Text: Ingrid Engdahl

Inflytande eller delaktighet?
De ord som ofta används när det handlar om att 
involvera barn i beslutandeprocesser är inflytande 
eller delaktighet. Inget av dessa begrepp nämns i 
barnkonventionen utan brukar istället användas
för att beskriva vad som ska uppnås och hur detta bör 
göras.

Inflytande signalerar att någon verkligen har haft 
möjlighet att påverka ett beslut eller en situation, 
något som barnkonventionen också ställer krav på.

Delaktighet signalerar att personen har haft 
möjlighet att vara med i processen fram till beslutet. 
Delaktighet är därför en viktig förutsättning för 
inflytande, men att någon är delaktig betyder inte 
nödvändigtvis att personen verkligen har haft 
inflytande.

Om delaktighet och inflytande på 
sidan 9 i boken BARNMAKT.

Boken och annat material finns på Nätverket för Barnkonventionens 
hemsida barnkonventionen.se/pressmaterial 

http://barnkonventionen.se/pressmaterial  
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– Sverige får beröm för sina ambitioner och 
beslutet att göra barnkonventionen till lag. Men 
vi får mycket skarp kritik på flera konkreta 
punkter som rör barn i utsatta situationer, säger 
barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnrättskommittén riktar 
allvarlig kritik mot Sverige

I februari lämnade FN:s barnrättskommitté sina syn-
punkter på hur Sverige lever upp till barnkonventionen. 
Barnrättskommitténs rekommendationer baseras på en 
omfattande granskning av Sverige som pågått under hela 
2014. Då har regeringen fått ge sin bild av hur barns 
rättigheter tillgodoses i Sverige och besvarat frågor från 
barnrättskommittén. Barnombudsmannen och barnrätt-
sorgansationer har också bidragit med beskrivningar av 
hur situationen för barn ser ut på olika områden.

Granskningen avslutades i mitten av januari med en ut-
frågning av representanter för regeringen i Genève. 
– Då sa regeringen att Sverige ska vara det bästa landet 
i världen att växa upp i. Det ställer höga krav på att ut-
forma en konkret handlingsplan för att åtgärda den kritik 
som barnrättskommittén fört fram, anser Fredrik Malm-
berg.

Här är några viktiga punkter i Barnrättskommitténs 
rekommendationer: 

Gör barnkonventionen till svensk lag 
Det har regeringen lovat att göra, vilket barnrättskom-
mittén tycker är bra. Men barnrättskommittén vill att 
regeringen skyndar på processen och den utredning som 
just nu tittar på hur detta ska gå till. Barnrättskommittén 
betonar också att barnkonventionen ska väga tyngre vid 
en konflikt med nationell lag.  

Ge barn i utsatta situationer likvärdig tillgång till grund-
läggande tjänster
Barn i utsatta situationer får väldigt olika stöd beroende 
på var i landet de bor. Barnrättskommittén är oroad över 
de stora skillnaderna mellan olika kommuner och lands-
ting och rekommenderar Sverige att se till att alla barn i 
Sverige får tillgång till sina rättigheter. 

Barn och unga måste få kunskap om sina rättigheter
Många barn känner inte till sina mänskliga rättigheter och 
vad de kan göra om dessa inte respekteras. Barnrättskom-
mittén rekommenderar Sverige att satsa på att utbilda 
barn exempelvis om säkerhet på nätet och hur nätkränk-
ningar drabbar barn. 

Yrkesgrupper som arbetar med barn måste få utbildning 
om barns rättigheter
Inte heller vuxna har tillräckligt med kunskap om barns 

rättigheter, vilket är nödvändigt för att barn ska få sina 
rättigheter tillgodosedda. Barnrättskommittén rekommen-
derar Sverige att alla yrkesgrupper som arbetar med barn 
ska utbildas. Bland annat i hur man upptäcker tecken på 
att barn far illa och i vårdmetoder som undviker våld eller 
tvång. 

Barn i samhällsvård måste få sina rättigheter respe-
kterade
Barnombudsmannen har i flera årsrapporter uppmärksam-
mat hur barn och unga får sina rättigheter kränkta när de 
är omhändertagna och placerade i familjehem, på HVB 
och särskilda ungdomshem. De asylsökande barnens 
rättigheter behöver också stärkas. Barn har rätt att göra 
sin röst hörd i rättsprocesser. Inget barn som är placerad i 
samhällets vård på grund av att föräldrarna inte klarar att 
ta hand om dem ska heller utvisas tillsammans med sina 
föräldrar. 

Skärpt lagstiftning för att skydda barn mot sexualbrott
Skyddet mot barn som utsätts för sexualbrott är otillräck-
ligt. Barnrättskommittén uppmanar Sverige att kriminal-
isera alla former av barnpornografi och sexuell exploater-
ing av barn. Alla barn som utsätts för övergrepp, även de 
i åldrarna 15-18 år, måste ha ett fullgott rättsligt skydd. 

Förbjud isolering av barn och unga i samhällsvård eller i 
arrest och häkte
Idag är det möjligt att isolera barn och unga inom 
psykiatrin, på särskilda ungdomshem, i arrest och häkte. 
Barnrättskommittén är allvarligt oroad över användandet 
av isolering och uppmanar Sverige att införa ett totalför-
bud mot användandet av isolering på alla institutioner. 
Sverige uppmanas också att i lag förbjuda fastspänning 
i bälte, som är en tvångsåtgärd inom den psykiatriska 
slutenvården. 

Ge barn som bevittnat våld straffrättslig status som mål-
sägande
Barn som har sett en förälder bli slagen av den andra 
föräldern är idag inte part i målet vid en rättegång. Barn-
rättskommittén är kritisk till detta och anser att barn som 
är offer för och som har bevittnat våld ska kunna vara 
målsägande och få lämpligt stöd genom rättsprocessen. 

Stärk möjligheten för barn och unga att framföra 
klagomål
Om Sverige menar allvar med att göra barnkonventionen 
till lag behöver man ratificera det tredje tilläggsprotokol-
let om en internationell klagomekanism. Barnrättskom-
mittén menar att Sverige måste säkerställa att barn kan 
slå larm om deras rättigheter kränks. Barnrättskommittén 
föreslår också att Barnombudsmannen ska kunna ta emot 
och utreda enskilda ärenden.

Källa: Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 1, februari 
2015, www.barnombudsmannen.se

Svenska OMEP har undersökt hur förskollärarutbildningarna i Sverige arbetar med 
lärande för hållbarhet och hållbar utveckling. Det finns idag förskollärarutbildning vid 
20 lärosäten och av dessa svarade 14 på OMEP:s enkät: Högskolorna i Borås, Gävle, 
Jönköping, Kristianstad, Mälardalen, Södertörn och Högskolan Väst samt universiteten 
i Göteborgs, Karlstad, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro och Mittuniversitetet. 
Av dessa visar cirka hälften upp goda exempel på arbete för hållbarhet medan övriga 
lärosäten berättar att de inte har någon obligatorisk eller valbar kurs kring dessa frågor.

Några lärosäten satsar genomgående på hållbar utveckling genom att integrera de olika 
perspektiven ekologisk, ekonomisk, social och politisk hållbarhet i flera kurser genom 
hela programmet. Mälardalen arbetar enligt modellen Grundlägga – befästa – fördjupa, 
vilket innebär att innehållet behandlas i minst tre olika kurser. Det finns flera initiativ 
och metoder som nämns som pådrivande i arbete för hållbarhet i programmet: 

• En gemensam satsning som berör hela lärosätet oavsett utbildningsprogram   
 (Göteborg, Borås, Mälardalen)
• Förskollärarprogrammet satsning har bidragit till högskolans satsning    
 (Kristianstad)
• Högskolan stöder ett arbete och undervisning om HU som ett förhållningssätt  
 (Gävle)
• Mer än miljöperspektivet, en variation av flera perspektiv (Väst, Umeå, Uppsala,  
 Örebro) 
• Kurserna har fått växa fram över tid och är förankrade i hela programmet   
 (Stockholm)
• En genomgång och diplomering av kurser för hållbarhet (Borås och Göteborg)
• Integrering av hållbarhetsfrågorna med praktiskt-estetiskt innehåll (Väst)
• Arbete med OMEP:s ESD Rating Scale i kurser med VFU (Göteborg och   
 Mälardalen)

Det rapporteras att hållbarhetsfrågorna fortfarande är starkast kopplade till miljöfrågor. 
Här anges som positiva exempel bland annat centrumbildningar som driver frågorna, 
miljöcertifiering av hela lärosätet med genomtänkt källsortering och avfallshantering.

Tio lärosäten uppger att de arbetar mer med lärande för hållbarhet nu än för femton år 
sedan. Men det finns även exempel på att utvecklingen har gått bakåt:

- Från att ha haft ett tydligt fokus på dessa frågor har vårt lärosäte tappat i princip 
allt i den nya utbildningen, katastrofalt.

Jag sammanfattar resultaten på enkäten genom att citera ett av svaren:

- Detta är något vi behöver bi bättre på.

Text: Ingrid Engdahl

Mer att göra på förskollärarutbildningarna

http://www.barnombudsmannen.se 
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Verksamhetsberättelse för svenska OMEP 2014

Ordinarie ledamöter
Ingrid Engdahl, Stockholm, ordförande 
Bibi Karlsson, Göteborg, vice ordförande
Eva Ahlin, Göteborg, kassör
Margareta Blennow, Stockholm
Karin Engdahl, Umeå
Susanne Thulin, Kristianstad
Eva Ärlemalm-Hagsér, Stockholm, sekreterare

Suppleanter
Gerd Almqvist-Tangen, Halmstad
Vibeke Bing, Tjörn
Maria Granberg, Umeå
Laila Gustavsson, Ljungbyhed
Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg
Carin Roos, Karlstad

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Adjungerade ledamöter
Mania Teimouri, Göteborg, redaktör för OMEP-nytt
Inger Maurin, Lärarförbundet

Revisorer
Elisabet Doverborg och Solweig Eklund

Valberedning
Margareta Rönngren, Umeå, sammankallande
Anette Hellman, Göteborg
Elisabet Nyléus, Stockholm
Charlotte Paggetti, Malmö

Kontaktpersoner för kretsarna
Bibi Karlsson, Göteborgskretsen
Karin Engdahl, Norrlandskretsen
Lena Bäckström, Skånekretsen
Eva Ärlemalm-Hagsér, Stockholmskretsen

Medlemmar under 2014
Organisationen har haft 142 individuella medlemmar och 20 organisationer varav de flesta är förskolor. 
Ansvarig för medlemsregistret har under året varit Bibi Karlsson.

Årsmötet 2014
Svenska OMEP:s årsmöte hölls den 8 februari i ABF-huset, Sveavägen, Stockholm, med 15 närvarande 
medlemmar. 

Styrelsesammanträden
Styrelsen har under arbetsåret haft fyra sammanträden. Ett konstituerande sammanträde hölls i samband 
med årsmötet den 8 februari i Stockholm, ett tvådagarssammanträde i Kristianstad 23-24 maj, ett 
tvådagarssammanträde i Göteborg 26-27 september samt ett halvdagsmöte i Göteborg inför årsmötet den 20:e 
februari 2015.

Årsavgift 
Årsavgiften för enskild medlem 200 kr, för pensionärer och för studenter 100 kr. Årsavgiften för organisation 
600 kr. Prenumerationsavgiften på IJEC 210 kr.

Kretsarna
Fyra lokala kretsar har under året varit aktiva med egna möten och föreläsningar. Samtliga kretsar har haft 
representanter i Svenska OMEP:s styrelse. Kretsstöd har utgått till de kretsar som så önskat genom att 1/3 av 
de avgifter som inkommit från medlemmarna återbetalats till kretsarna med en garantisumma på minst 500 kr. 
De fyra aktiva kretsarna har skrivit egna verksamhetsberättelser.

Arbetet med FN:s nya mål Sustainable Development Goals 2015-2030
Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-Hagsér har deltagit i var sitt möte anordnat av Svenska UNESCO-kommittén 
i Stockholm och diskuterat arbete under avslutningen av dekaden för utbilning för hållbar utveckling. Vid 

dessa möten har Global Action Programme samt Sveriges insatser diskuterats. Svenska OMEP deltar i den 
öppna dialog som förs via särskilda diskussionsforum kring dessa frågor.

International Journal of Early Childhood – IJEC
Från 2014 tillträder Donna Berthelsen, Queensland University of Technology, Brisbane, Australien som 
redaktör för IJEC. Från och med 2010 ingår IJEC i Springerförlagets tidskriftsutgivning, som därmed övertar 
det omfattande arbetet med administration och distribution av tidskriften. IJEC har presenterats i OMEP-nytt 
för att uppmana fler att bli prenumeranter.
 
OMEP – nytt
Svenska OMEP:s tidskrift OMEP-nytts uppskattade redaktör Mania Teimouri är arkitekturkonsulent från 
Göteborg. OMEP-nytt har under verksamhetsåret utkommit med tre nummer, med Stockholmskretsen, 
Göteborgskretsen och Skånekretsen som ansvariga. Den nya layouten är mycket uppskattad och övergången 
till att i de flesta fall distribuera tidskriften med e-post har inneburit stora ekonomiska besparingar. Ambitionen 
är att OMEP-nytt skall belysa Svenska och Internationella OMEP:s verksamhet samt att sprida kunskap om 
forskning om barn 0-8 år. Under året har världskonferens och världsråd särskilt uppmärksammats. 

Svenska OMEP:s hemsida
Svenska OMEP:s hemsida har adressen www.omep.org.se. Ingrid Engdahl har tillsammans med Eva Ärlemalm-
Hagsér ansvar för sidan. Det går att skicka mail till ordförande, vice ordförande, kassör samt internationella 
OMEP direkt från hemsidan.

Arkivering av OMEP:s material
Svenska OMEP:s material finns arkiverat på TAM-Arkiv, Grindstuvägen 48-50 i Bromma, Stockholm. Arkivet 
kommer att vara tillgängligt för forskning.

Kontakter med andra organisationer
Samarbete har inletts med Teskedsorden, IPA Lekfrämjandet samt Språkkedjan kring möjliga projekt.

Representation
Medlemskap i andra organisationer
Svenska OMEP är medlem i UNICEF, UNESCO, Föreningen för psykisk hälsa, Nätverket för Barnkonventionen 
samt SAMBA – samarbete för prioritering av barnen och representeras av, Eva Ärlemalm-Hagsér och Ingrid 
Engdahl samt av Ulla-Britt Larsson och Bibbi Tjernlund Ersson från Stockholmskretsens styrelse.
Under året kan särskilt nämnas Nätverket för Barnkonventionens arbete med anledning av att Barnkonventionen 
blir 25 år.

OMEP:s Europamöte i Cork, Irland i juli
Årets Europamöte var förlagt i direkt anslutning till världskonferensen i Cork, vilket innebar att flera svenska 
deltagare kunde delta i mötet. 

OMEP:s världskonferens i Cork, Irland i juli
Svenska OMEP representerades av Eva Ahlin, Ingrid Engdahl, Eva Ärlemalm-Hagsér och OMEP:s 
världspresident Ingrid Pramling Samuelsson, Maria Granberg och Lilian Molin från Norrlandskretsen, Laila 
Gustavsson, Gisela Hofmann och Lena Bäckström från Skånekretsen, Annika Rosenqvist, Shirin Fazel-Zandy 
och Emelie Stavholm från Göteborgskretsen samt Elisabet Nyléus, Marsella Qvicker och Cecilia Press från 
Stockholmskretsen. Deltagarna höll egna presentationer vid konferensen. Kongressen var mycket givande och 
intressant samt välordnad.

Slutord
Styrelsen har under året utvecklat Svenska OMEP i ännu tydligare riktning mot att vara en mötesplats mellan 
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olika yrkesgrupper som professionellt har sin vardag tillsammans med barn. Under året har det tagit sig 
konkret uttryck i det stora och lyckade arbetet med OMEP:s världsprojekt Lärande för hållbar utveckling där 
medlemmar i Svenska OMEP har presenterat sitt arbete både lokalt och internationellt. 
Styrelsen vill också framhålla det fina samarbetet med internationella OMEP genom Ingrid Pramling 
Samuelsson. 
Styrelsen vill tacka alla som gjort det möjligt att bedriva Svenska OMEP:s verksamhet och vill särskilt tacka 
kretsarna för deras engagemang och arbete. Stort tack riktas också till redaktören för OMEP-nytt Mania 
Teimouri.

Göteborg 2015-02-20
Ingrid Engdahl (ordförande), Eva Ahlin, Bibi Karlsson, Karin Engdahl, Margareta Blennow, 
Eva Ärlemalm-Hagsér och Susanne Thulin.

Verksamhetsberättelse för Stockholmskretsen
Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2014

Ordinarie
Eva Ärlemalm-Hagsér, ordf.
Ulla Britt Larsson, vice ordf.
Elisabet Nyléus, kassör
Carolina Estrella Götriksson
Ingrid Engdahl                                              

Suppleanter
Maria Edlund
Kristina Lindberg  
Bibbi Tjernlund Ersson
Jane Wensby (till april 2014)
Anna Lagerqvist                                   

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordinarie revisorer    
Inger Rindsjö
Jan Andersson

Valberedning   
Barbara Verholen
Britt Åkesson 
Rita Malmberg.

Stockholmskretsens årsmöte för verksamhetsåret 2014 hölls den 15/1 - 2014 klockan 19.30, ABF- HUSET, 
Sveavägen 41. Under kvällen presenterade även Julia Brukroken pedagogista från förskolorna Vi som Växer 
sitt arbete med EKOLEK.

VERKSAMHET
Stockholmskretsen har under året anordnat 5 öppna seminarietillfällen: 

13 februari De yngsta barnen i förskolan och läroplanen – Agneta Jonsson, Universitetsadjunkt 
i didaktik vid Kristianstad högskola föreläser om sin avhandling De yngsta barnen i förskolan och 
läroplanen.

9 april Fröer, vatten, jord, sol och en fjäril – projekt om odling och utforskande av det som växer 
- Jane Wensby, pedagogista, Anna Lagerkvist, förskolechef samt pedagoger från förskolan Örnen och 
förskolan Ugglan i Alby föreläser om odling och växter i stadsmiljö.

30 september Barnkonventionen 25 år – Ewa Hollén, barnombudsman i Botkyrka. Emma Ericsson 
och Karin Hallén Sehlin, Barnombudsmannen i Uppsala. Ingrid Engdahl, ordförande i Svenska OMEP. 
(Tyvärr blev detta seminariet inställt pga. för få anmälningar). 

29 oktober Språkutvecklingsplan som ett stöd i arbetet med barnens språk – Bibbi Tjernlund Ersson 
tidigare utvecklingsledare i Järfälla kommun. 

18 november Flera språk i förskolan - teori och praktik – Polly Björk-Willén, universitetslektor i 
pedagogiskt arbete, Linköpings universitet. 

Föreläsningarna har hållits under kvällstid och riktat sig till studenter, medlemmar, personal och föräldrar 
i förskola och skola samt övriga intresserade. De har hållits ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm. 
Föreläsningarna har varit utannonserade via kretsens medlemmar och kontaktpersoner i Stockholms 
kranskommuner. Antalet besökare har varierat mellan 20-50 personer.      
   
DELTAGANDE I KONFERENSER
OMEP:s Europakonferens och OMEP:s världskonferens ägde rum i Cork, Irland den 1-5 juli 2014, 
Deltagare från Stockholmskretsen var Elisabet Nyléus, Ingrid Engdahl, Cecilia Press, Marsella Quicker och 
Eva Ärlemalm-Hagsér.

2015 - med OMEP för kulturer 
av hållbarhet och för barns 
perspektiv i samhället

Svenska OMEP arbetar för barn i 
åldrarna 0-8 år. Vi vill synliggöra 
barns perspektiv på alla frågor som 
berör dem i deras vardagsliv. Vi 
arbetar för barns likvärdighet och att 
öka barns möjligheter till inflytande 
och delaktighet i samhället.  
Vuxenvärlden måste bli bättre på att 
ta ansvar för barns rättigheter enligt 
barnkonventionen genom att bygga 
kulturer av hållbarhet.

OMEP är en internationell, opolitisk 
organisation som grundades 1948 i 
syfte att arbeta för barn i åldrarna 0 
- 8 år och med målsättningen att ge 
dem de bästa förutsättningar för en 
god uppväxt och utbildning.
 
OMEP är en frivilligorganisation, 
etablerad i mer än 70 länder, med 
rådgivande status till UNESCO, 
UNICEF och Europarådet.

Lördag 21 februari hade styrelsen för 
Svenska OMEP möte på lärarförbundet 
i Göteborg. Norrlandskretsen deltog på 
Skype!

Bland annat diskuterades hur vi bättre 
kan nå ut med vad OMEP är och gör. 
Gemensamt formulerade vi en kortfattad 
beskrivning av OMEP som organisation och 
verksamhetens fokus 2015. Texten ska vara 
kort och tydlig och tänkt att kunna användas 
i olika sammanhang då OMEP presenteras. 



  

12 13www.omep.org.se www.omep.org.se

OMEP:s Stockholmskrets har även varit representerad vid Nätverket för Barnkonventionen i Sverige, 
SAMBA – samarbete för barnen och vid UNICEF:s årsmöte. Vidare har Ingrid Engdahl och Eva 
Ärlemalm-Hagsér deltagit i Svenska UNESCO-rådets möten (3 juni och 27 augusti) inför Nagoya-mötet 
och avslutningen av FN:s Dekaden för lärande för hållbar utveckling.

PÅGÅENDE PROJEKT 
Under året har Stockholmskretsen inte deltagit i något projekt.

OMEP-nytt  
Mania Teimuri har under året varit redaktör för OMEP-nytt, som numera läggs ut på hemsidan. 

VARMT TACK!
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till kontaktpersonerna i Stockholm, i kranskommunerna och vid 
Lärarutbildningen i Stockholm för deras arbete med att sprida information om kretsens program och verksamhet. 

Stockholm den 19 januari 2015   
Eva Ärlemalm-Hagsér, Elisabet Nyléus, Ingrid Engdahl, Carolina Estrella Götriksson, Maria 
Edlund, Ulla Britt Larsson, Bibbi Tjernlund Ersson, Kristina Lindberg, Anna Lagerqvist och Jane 
Wensby 

Notiser från Stockholmskretsen
Några från Stockholmskretsens styrelse var på Abrahams Barns möte i Stockholm den 19 
mars. Abrahams barn är ett politiskt och religiöst obundet verksamhetsområde inom Sigtu-
nastiftelsen. Verksamheten bygger på religionsdialog, språkutveckling och barnkonventionen. 
De har gett ut boken Från Alfons till Dostojevskij 2 – Barnkonventionen genom litteraturen. 
Boken ger förslag på litteratur för barn i olika åldrar som 
kan kopplas till konventionens artiklar.

Stockholmskretsen kommer att delta i 
Lekfrämjandets firande av Lekens dag den  
2 september 2015 under den årligt åter-
kommande Lekveckan, vecka 36. 

Simone Ek, barnrättsexpert som var chef för Rädda Barnen 
International i Genève, berättade om arbetet när Konven-
tionen om barnets rättigheter formulerades. 

Under kvällen delades Abrahams Barns Pris 2015 på 
10 000 kr ut. Priset gick till Kompisbyrån. Kompis-byråns 
idé är att matcha personer som vill förbättra sin svenska 
med en fikakompis, någon som vill hjälpa till och som är 
nyfiken att lära känna en ny kultur.

LEKFRÄMJANDET IPA Barns Rätt till lek är en rikstäckande ideell svensk förening av 
International Play Association: Promoting the Child’s Right to Play, som finns representerad i 
50-talet länder. www.ipa-sweden.org

Verksamhetsberättelse för Skånekretsen av Svenska OMEP
verksamhetsåret 2014

Lena Bäckström, ordförande 
Agneta Jonsson, sekreterare 
Laila Gustavsson, kassör
Gisela Hofmann, redaktör 
Susanne Thulin, ledamot

Styrelsens sammansättning:

Verksamhetsåret inleddes med ett årsmöte 2014-01-08 i Malmö som ajournerades och följdes upp 2014-01-29 
då Skånekretsen valde en helt ny styrelse. Efter årsmötet följde samma kväll ett samrådsmöte för att diskutera 
framtidens arbete för den nya styrelsen. 2014-03-05 hölls ett konstituerande styrelsemöte med fördelning av 
styrelseposterna enligt följande: Lena Bäckström ordförande, Agneta Jonsson sekreterare, Laila Gustavsson 
kassör, Gisela Hofmann redaktör samt Susanne Thulin ledamot. Akki Eklundh valdes till kretsens revisor. 

Totalt har Skånekretsen genomfört 5 styrelsemöten och 3 öppna möten vilka alla har varit förlagda till 
Kristianstad.

Öppna möten: 
•  Skånekretsens första öppna möte var den 7 maj på högskolan i Kristianstad (HKR). Till mötet bjöd 
vi in bl.a. lärarutbildare på fältet och andra som vi tänkte oss intresserade av att vara medlemmar i 
Skånekretsen. 35 personer kom och vi hoppas nu att intresset för medlemskap ska öka. Programmet 
bestod av tre kortare presentationer; Agneta Jonsson gav en sammanfattning av sin doktorsavhandling, 
Johanna Thulin gav oss en bild av vad man som socialsekreterare tar reda på och tar hänsyn till när man 
inom socialtjänsten hanterar ärende som berör barn och Lena Bäckström gav en föreläsning om vad som 
berör barn och familjer i dagens samhälle. 

I samband med detta öppna möte presenterades OMEP och ordförande för Skånekretsen Lena Bäckström 
i tidningen Norra Skåne. Reportaget handlade om OMEP:s arbete kopplat till Lenas avhandling och 
arbete med barns välfärd med anknytning till Barnkonventionen. Vi tror att tidningsartikeln bidrog till 
det positiva deltagarantalet vid mötet.

•  Det andra öppna mötet ägde rum i samband med att Svenska OMEP förlade ett styrelsemöte i 
Kristianstad den 23-24 maj. Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-Hagsér från styrelsen höll då varsin 
föreläsning för inbjudna förskollärare och förskollärarstudenter. Engdahls föreläsning var på temat Med 
barnens röst – Ettåringar ”berättar” om sin förskola och Ärlemalm-Hagsér talade om Engagerade i 
världens bästa? Lärande för hållbarhet i förskolan.

•  Årets tredje öppna möte den 19 november ägnades åt firande av Barnkonventionen 25 år. Programmet 
inleddes med att ordförande presenterade kort om historik och nutid kring konventionen. Därefter 
berättade Agneta Almqvist, inbjuden gäst och informatör på Erikshjälpen under rubriken ”Alla barn är 
viktiga” -om hur man kan arbeta med Barnkonventionen i förskola och skola. Agneta har också gjort ett 
uppskattat musikmaterial och en bok på ämnet.

Övrig verksamhet:
Laila deltog som Skånekretsens suppleant vid Svenska OMEP:s årsmöte i Stockholm. Ordinarie ledamot från 
kretsen är Susanne Thulin.

Akki Eklundh, revisor

www.kompisbyran.se

http://www.ipa-sweden.org
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Verksamhetsberättelse för Göteborgskretsen
Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2014

Ledamöter
Bibi Karlsson, ordförande
Ulla Gustavsson, kassör 
Shirin Fazel Zandy, vice ordförande 
Mania Teimouri, sekreterare
Eva Ahlin, ledamot
Anette Hellman, ledamot
Airi Bigsten, ledamot

Suppleanter
Annika Rosenqvist
Ingrid Levin-Jusufovic
Birgitta Cederblom

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ekonomi
Elisabeth Doverborg, revisor

Valberedning
Karin Lager 
Ilse Haakvort

Lokalkretsen i Göteborg
Lokalkretsen i Göteborg har 68 betalande enskilda medlemmar och 9 organisationer 
(7 förskolor/skolor, Psykologenheten Hisingen samt Lärarförbundets lokalavdelning).

Årsmöte 2014
Årsmötet 2014 hölls i konferensrummet på Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik, Göteborgs 
universitet, den 16 januari 2014 då den nuvarande styrelsen valdes. Det var ett av de mest frekventerade 
årsmöten vi har haft. Det var 20 medlemmar närvarande. Det blev också viss dramatik när revisionsberättelsen 
inte kunde föredras pga. kassörens sjukdom. Styrelsen kunde ändå beviljas ansvarsfrihet under förutsättning 
att revisionsberättelsen godkänns av alla mötesdeltagare i efterhand. Vi fick ett förenklat bokslut föredraget på 
mötet och alla var nöjda med förfaringssättet. 
Ingrid Pramling Samuelsson berättade om pågående OMEP-projekt i världen, vilket var mycket uppskattat.

Sammanträden
Utöver årsmötet har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden: 7/1, 17/1 (konstitu-erande möte), 18/2, 
12/3, 23/4, 22/5, 24/9 och 22/10, 26/11 och 17/12.  

Föreläsningar
Under våren 2014 har två föreläsningar anordnats med aktuella teman.

25 mars Barngruppens storlek i förskolan – en komplex fråga med Pia Williams och Ingrid Pramling 
Samuelsson. Samtidigt som den svenska förskolan har byggts ut och alla barn getts rätt till en försko-leplats 
från ett års ålder, har antal barn i grupperna ökat. Många uttrycker en oro över det ökade antalet barn i 
grupperna och att gruppstorleken bidrar till en sämre verksam-het i förskolan. Flera forskningsrapporter 
visar att barngruppens storlek har betydelse för förskolans kvalitet och de villkor som skapas i förskolan 
för barn att leka, lära och må bra.

13 maj Lärande för hållbarhet som kunskapsinnehåll i förskolan med Eva Ärlemalm-Hagsér. 
Sedan upplysningstiden har barn och barndom varit en del i ett utvecklings- och fram-tidsprojekt för 
en bättre framtid. I denna föreläsning som har fokus på lärande för håll-bar utveckling berättar Eva 
Ärlemalm-Hagse`r om sitt avhandlingsarbete. Vid föreläsningen kommer följande frågor att diskuteras: 

En grupp från Skånekretsen deltog vid OMEP:s världskonferens i Cork 2-5 juli. Lena Bäckström deltog 
vid presidiets sammankomster. Laila Gustavsson gjorde två olika presentationer Students work with science 
as content in pre-school children´s learning (Gustavsson & Thulin) och Learning about nature in nature 
– Sustainable Development in pre-school (Gustavsson). Gisela Hofmann deltog med en poster på temat 
Relationell Pedagogik. 

Vid Svenska OMEP:s styrelsemöte 23-24/5 i Kristianstad deltog Skånekretsens ledamöter i mån av tid samt 
arrangerade för övernattning och gemensam middag med Svenska OMEP:s styrelse.

Skånekretsen var redaktörer för nummer 3 av OMEP:s tidskrift OMEP-nytt, där Lena Bäckström och Gisela 
Hofmann ställde samman ett välfyllt och intressant innehåll med bidrag från OMEP:s verksamhet i Sverige 
och världen. 

Styrelsen har under hösten gjort en kartläggning av hur barnkonventionen beskrivs och relateras till på 33 
skånska kommuners hemsidor. Detta redovisades i OMEP-nytt nr 3. 

Framtiden:
Skånekretsens ambition är att även under 2015 arbeta för att sprida och diskutera forskning och beprövad 
erfarenhet kring verksamhet med inriktning på barns rätt till hälsa, välfärd och utbildning. Ambitionen är även 
att verka för mer samarbete och utbyte med personalkategorier inom sjukvård och social service. 

Styrelsen i Skånekretsen av OMEP, 2015-02-11 
Lena Bäckström, Laila Gustavsson, Gisela Hofmann, Susanne Thulin och Agneta Gustavsson.

På världs-OMEP:s hemsida kan du läsa om planerade konferenser och evenemang. 
www.worldomep.org

- Early Childhood Pathways to Sustainability
Världsråd och konferens i Washington 27 juli-1 augusti 2015. 
Senaste datum för registrering är 15 juni. www.omep-usa.org/worldconference2015/

- Current trends in the development of early childhood education and care in the world
Europamöte och konferens i Moskva 23-25 september 2015.
Senaste datum för att skicka in abstract är 25 maj.
Early registration till och med 20 juni. Full registration till och med 31 augusti.
omeprussia2015.ru/en/

http://www.worldomep.org
http://www.omep-usa.org/worldconference2015/
http://omeprussia2015.ru/en/


Kommande föreläsning i Göteborg
Pedagogen, hus A, Västra Hamngatan 25 

STRATEGIER FÖR INKLUDERING OCH SOCIAL RÄTTVISA I FÖRSKOLAN
Föreläsning med Anette Hellman, Johannes Lunneblad och Ylva Odenbring

Torsdag den 7 maj kl 17.30 – 19.00

Vilka framgångsfaktorer utmärker förskolor i flerkulturella miljöer? Det är utgångspunkten för 
ett nordiskt samarbete där forskarnas slutsatser kan bidra till strategier för undervisnings- och 
skolreformer. Föreläsningen beskriver vad man funnit av inkluderande miljöer för lärande och 

integration på två förskolor och två skolor i Sverige.
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Vilket innehåll beskriver förskolor att de arbetar med i relation till hållbar utveckling? På vilket sätt 
deltar barn i dessa beskrivna innehåll? Hur framträder barns meningsskapande och aktörskap i relation 
till detta? OCH hur kan detta förstås i relation till förskolans läroplan?

Under hösten 2014 har ytterligare två föreläsningar anordnats.

6 november Hur barn och personal gemensamt skapar vardgaspraktiker på fritidshem med Björn 
Haglund.
Föreläsningen kommer att inledas med en kort beskrivning av hur fritidshemmens verk-samhet har 
utvecklats från tidigt 1900-tal fram till idag. I beskrivningen framgår hur statliga tankar kring fritidshem 
och därmed innehållet i verksamheten har förändrats. Föreläsningen avslutas med en beskrivning av den 
senaste forskningen som riktar sig till fritidshemmens verksamhet.

25 november Att vara lyhörd för det adopterade barnets behov i förskola och skola med Eva Ahlin.
Att många adopterade barn är påverkade i sin emotionella utveckling är en naturlig effekt av tidigt 
övergivande. Genom goda, engagerade vuxnas lyhördhet får barnet hjälp att utveckla trygga och 
tillitsfulla relationer

Övrigt
Svenska OMEP:s årsmöte hölls i Göteborg den 16 januari 2014
Göteborgskretsen hade ansvar för OMEP-nytt nr ett.

Konferenser 2014
Europamöte och världsråd hölls i Cork, Irland den 1 – 2 juli. I samband hölls en konferens med temat Children`s 
cultural worlds som avslutades den 5 juli.
Från Göteborg deltog: Eva Ahlin, Shirin Fazel-Zandy, Annika Rosenqvist som ingår i kretsstyrelsen. 
Dessutom deltog OMEP-medlemmarna Agneta Simeonsdotter Svensson och Emelie Stavholm som båda 
erhöll stipendium från OMEP. Rapporter från Cork finns att läsa i OMEP-nytt nr 2.

Information
På Svenska OMEP:s websida (www.omep.org.se) finns information om internationella OMEP, svenska 
OMEP, de olika kretsarna, kontaktuppgifter och presentation från europakonferenser och världskongress samt 
de projekt som OMEP driver och medverkar i. Här finns även medlemstidningen OMEP-nytt att ladda ned.

Göteborg januari, 2015
För styrelsen: ordförande Bibi Karlsson och sekreterare Mania Teimouri.

VÄLKOMNA!

Verksamhetsberättelse för Norrlandskretsen
verksamhetsåret 2014

Karin Engdahl, ordförande
Katarina Emmoth, kassör
Maria Granberg, sekreterare
Liliann Molin styrelseledamot

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Under verksamhetsåret 2014 har styrelsen genomfört sex styrelsemöten, varav ett via en telefonkonferens. 
Styrelsens intentioner har under året varit att hitta nya samverkansparters för att om möjligt gå vidare med 
ursprunglig projektplan gällande mångfaldsarbete i förskolan. Via kontakter med Umeå kommun öppnade 
det sig en möjlighet för kretsen att ingå i ett kommande kommunalt projekt. Projektet handlar om att finna ut 
nya vägar för ett likvärdigt stöd till förskolors språk och identitetsskapande arbete. Projektet är för närvarande 
i en planeringsfas, men OMEP-kretsen deltar med två representanter i den planering som genomförs av 
kommunens modersmålsenhet. Vår förhoppning är att samarbetet ska leda till att kretsens arbete synliggör 
OMEP som organisation och i förlängningen innebär fler medlemmar, vilket är en nödvändighet för kretsens 
överlevnad.

Karin Engdahl, Maria Granberg, Liliann Molin och Katarina Emmoth.

Om att arbeta med modersmål - några tankar från en modersmålspedagog i Umeå

Här nedan berättar en av modersmålslärarna i Umeå om varför hon valt att arbeta som modersmålslärare. Vi 
ställde några frågor till Tiziana Lamberti som arbetar som modersmålslärare sedan ett år tillbaka.

Hur kom det sig att du började arbeta med modersmål?

- I Italien är jag en legitimerad lärare och när jag flyttade till Umeå började jag jobba som ledare för 
kurser i Italienska för vuxna. I Italien jobbade jag för UNICEF med att upplysa barn om deras rättigheter, 
däribland deras rättigheter angående kultur och språk. Så när jag upptäckte att yrket modersmålslärare 
fanns i Sverige, det existerar inte i Italien, gjorde jag allt jag kunde för att lära mig mer om vad jag 
behövde göra för att kunna få det jobbet. Det här yrket representerar mycket väl mina intressen och 
kunskaper och jag kände att det skulle passa mig bra. Så jag var mycket glad när jag slutligen hittade en 
annons från Umeå kommun som letade efter en modersmålslärare i Italienska. Jag skickade in min CV, 
gjorde en intervju och nu jobbar jag sen mer än ett år.

Vilken betydelse har modersmål för barn?

- Bland de Italienska barn som utnyttjar chansen att få modersmålsundervisning finns det två olika typer 
av barn. De som föddes i Sverige och har en Italiensk förälder och de som flyttade hit till Sverige och båda 
föräldrarna är Italienare. För den första typen är det viktigt att studera Italienska speciellt för att kunna 
interagera med den Italienska delen av familjen, t.ex. mor- och farföräldrar. De vill förstärka sin Italienska 
identitet, de känner sig Italienska och vill veta mer om kulturen och traditioner. De tycker också om att 
prata Italienska i en svensk miljö, med någon som inte är deras förälder. Det här beror förstås också en 
del på barnets ålder. 
De barn som är födda i Italien och levt större delen av sitt liv där kan vara rädda att glömma sitt språk och 
sin kulturella identitet. Därför är det viktigt för oss att lära dem att det inte behöver hända.

TIZIANA LAMBERTI, modersmålslärare i italienska i Umeå kommun.
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Svenska OMEP:s mål är att skapa kontakter och samverkan både nationellt och internationellt, med och mellan olika 
yrkesgrupper, som är engagerade i frågor som rör barn i åldrarna 0-8 år. 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 3 gånger/år

Enheten för modersmål i Umeå genomgår just nu en rad förändringar. Inför höstterminen 2015 
byter enheten för modersmål namn till Kompetenscentrum för flerspråkighet. Namnbytet är 
en del av uppdraget att kompetensförsörja Umeå kommuns skolor och förskolor med såväl 
modersmålsundervisning som studiehandledning och språkstärkande i förskolan och förskoleklass 
men också fortbildningsinsatser av olika slag på organisations-, grupp- och individnivå. Som en del i 
verksamhetsutvecklingen skapas bland annat en utvecklingsfunktion till vilken det knyts olika typer av 
kompetenser för att möte förskolornas och skolornas behov.

Under innevarande läsår har enheten för modersmål haft i uppdrag att skriva fram en projektplan för 
insatser riktade till förskolornas språk- och identitetsstärkande arbete. Uppdraget fick Enheten för 
modersmål av för- och grundskolenämnden utifrån skolinspektionens kritik som bland annat sa att:

Umeå Kommun måste tydliggöra en planering och struktur för arbetet att 
skapa förutsättningar för personalen i förskolan att uppfylla skollagens och 
läroplanens intentioner när det gäller att ge barn med ett annat modersmål 
möjligheter att utveckla sin kulturella identitet och förmåga att kommunicera på 
modersmålet. 

(Dnr 43-2012:1001)

Projektplanen med namnet En flerspråkande förskola beslutades den 24 april av skoldirektörens 
ledningsgrupp. För att kunna genomföra olika typer av fortbildningsinsatser samverkar Enheten för 
modersmål med bland annat OMEP, IDEAN, Hedlunda förskola, Naturskolan och Stadsbiblioteket med 
flera. 

OMEP har varit delaktig i förarbetet till bland annat utbildningsinsatsen riktad till förskolechefer 
den 2 juni på Väven i Umeå med Pirjo Lahdenperä. OMEP kommer då att vara representerade som 
medarrangör och seminarieledare.

Marie Karling, Chef modersmålsenheten, Umeå kommun

Kompetencentrum för flerspråkighet
Flerspråkighet för högre måluppfyllelse för barn och elever i Umeå kommun

FAKTAUPPGIFTER

Elever i modersmålsundervisning årskurserna 1-9: 1075 elever, 35 språk

Barn i förskoleklass som har modersmålsstöd: 157 barn, 27 språk

Barn i förskolan som har modersmålsstöd: 277 barn, 28 språk

Antalet modersmålslärare: 86 stycken som representerar 42 språk
(oktober 2014)

Förskolegårdens pedagogiska miljö
För närmare ett år sedan avslutade jag mitt avhandlingsprojekt som 
behandlade den pedagogiska utomhusmiljön vid tre olika förskolor. 
Resultaten från studien visar att den fysiska utomhusmiljön, stora 
gårdar och fri materialtillgång har stor betydelse för barns delaktighet 
och inflytande över den egna vardagsmiljön. Tyvärr är det dock långt 
ifrån alla förskolor som har tillgång till den utvecklande lärmiljö som 
förskolgårdarna i min studie visade upp. 

Hur förskolor organiserar barns lek och lärmiljöer är i dagsläget upp till 
enskilda verksamheter att ta ställning till. Runt om i landet finns ett antal 
förskolegårdar med begränsade förutsättningar, inte minst avseende den 
fysiska ytan, vilket påverkar barnens handlingsutrymme och rörlighet. Att 
det verkligen rör sig om betydande skillnader tydliggörs i en rapport från 
Skolinspektionen (2012).  

Rapporten kunde visa att överraskande många förskolegårdar saknar 
inspirerande miljöer, ur en lärandesynpunkt. Enligt Skolinspektionen 
behöver många förskolor mer medvetet utforma och utveckla den fysiska 
miljön, men också ta mer hänsyn till olika barngruppers behov. Så en 
avgörande fråga som bör ställas är vad alla dessa olikheter kan få för 
betydelse i praktiken? Tidigare forskning som genomförts av bland annat 
forskare som Patrik Grahn och Fredrika Mårtensson (båda verksamma 
vid SLU: Alnarp) har visat att förskolegårdar behöver vara tillräckligt dimensionerade och innehålla olika 
former av vegetation för att ge barn utrymme för olika sorters lek och lärande.

Utifrån ovanstående så infaller sig frågan: Hur kan en starkt begränsad fysisk yta exempelvis vara godtagbar 
standard, när många små barn ska vistas på samma plats? Borde inte alla förskolebarn i Sverige ha samma 
rätt till en utvecklande lärmiljö såväl inomhus som utomhus. Och var finns barnperspektivet, när vi tillåter 
att små barn vistas i begränsade och ibland rent undermåliga miljöer?

Ett allt starkare intresse för miljöfrågor och barns alltmer begränsade plats i offentliga utrymmen har under 
de senaste åren aktualiserat frågor om barns begränsade utrymmen, framförallt i större städer. Detta har nu 
glädjande nog resulterat i att Boverket nu arbetat fram en nationell vägledning för alla som arbetar med 
planering, utformning och förvaltning av barns och ungas utemiljöer med särskilt fokus på skolgårdar 
och förskolegårdar. Hur de nya riktlinjerna kommer att tillämpas i praktiken, det återstår att se. Men, att 
Boverket nu kommit med nya riktlinjer är absolut ett steg i rätt riktning.

Karin Engdahl,
Norrlandskretsen 

Förskolegården
- En pedagogisk miljö för 
barns möten, delaktighet och 
inflytande 
Karin Engdahl (2014) 
http://umu.diva-portal.org/
smash/get/diva2:703394/
FULLTEXT02.pdf

Illustration: 
Helena Eriksson

De nya riktlinjerna återfinns på Boverkets hemsida och heter FRI-Boverkets 
allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor 
eller liknande verksamheter.
www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/fri---bfs-20151/

Den 3-4 juni 2015 anordnar Boverket och Movium konferensen “Gör plats 
för barn och unga” i Stockholm där de allmänna råden och vägledningen 
presenteras. Konferensen arrangeras i samarbete med Sundbybergs stad, som 
arbetar med barnperspektiv i tidiga skeden i planeringen med föresatsen att då 
blir staden som bäst.

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:703394/FULLTEXT02.pdf 
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:703394/FULLTEXT02.pdf 
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:703394/FULLTEXT02.pdf 
http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/fri---bfs-20151/ 
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Grekland erbjuder förskolor i europa 
att delta i ett projekt om vatten
Syftet med projektet Water ecoculture är att öka förskole-
barns medvetenhet kring vattnets betydelse för livet på vår 
planet samt på vilket sätt vatten kan vara länkat till delar av 
människans kultur. 

Projektet erbjuder förskolebarn och pedagoger möjlighet att 
arbeta undersökande och tematiskt kring ”vatten”. 

Tanken är att barnen och pedagogerna organiserar en eller 
flera utflykter till platser där det finns vatten för att obser-
vera och samla data. Därefter kommer barnen att jämföra 
och komplettera sin egen data med information från skrivna, 
muntliga eller digitala källor.

I nästa steg kommer barnens resultat och slutsatser att publiceras på projektets hemsida där man kommer 
att kunna ta del av vad barn i andra delar av Sverige och Europa har kommit fram till i sina undersökningar 
kring ”vatten”. På detta sätt möjliggör vi för barn att lära sig om Water ecoculture i olika delar av sina egna 
länder samt från andra europeiska länder.

Om du väljer att delta i projektet kommer du att få att få information och material från CTWE. Du kommer 
också att ha tillgång till råd och hjälp från medlemmar från CTWE under hela projektet. 

Vad du kan vinna på att vara med i projektet Water Ecoculture:

- Du får kontakt med institutioner i Europa som arbetar med barn i förskoleåldern och får    
 möjlighet att utbyta erfarenheter och goda idéer med andra.
- Du möjliggör en ökad medvetenheten hos barn om vikten av vatten för livet på vår planet.
- Samarbetet med CTWE ger dig möjlighet att lära dig mer om Water Ecoculture och hur du kan ha  
 ett metodiskt undersökande arbetssätt.
- Du har möjlighet att presentera ditt resultat på nästa europeiska OMEP-konferens.
- Du får ett certifikat för ditt deltagande i projektet från Naturhistoriska muséet på Kreta samt från   
 Crete och Patras University.

Är du intresserad av att delta i projektet eller vill du ha mer information, kontakta Shirin Fazel-Zandy via 
e-post: shirin.fazel-zandy@vastrahisingen.goteborg.se

Projektet stöds av Cooperate Team for Water Ecoculture (CTWE) som består av utbildare och forskare från 
Naturhistoriska muséet på Kreta, Grekland och akademiker från Crete University samt Patras University, 
Grekland. 

Läs mer om projektet på: 
www.worldomep.org/en/water-ecoculture-a-european-educational-project-for-preschool-children/
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Svenska OMEP:s mål är att skapa 
kontakter och samverkan både nationellt 
och internationellt, med och mellan olika 
yrkesgrupper, som är engagerade i frågor 
som rör barn i åldrarna 0-8 år.

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 och pensionärer
600 kronor för organisation
210 kronor till ger dig OMEP:s
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.
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