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Inom OMEP planerar kretsarna verksamhet i form av föreläsningar på 
vårt tema om att arbeta med hållbar utveckling och de yngsta barnen. För-
hoppningsvis tycker även ni medlemmar att det vi erbjuder känns intressant 
och viktigt nog för att anmäla er till våra aktiviteter. Vi hoppas också alltid 
på att fler vill bli medlemmar för att på detta sätt bidra till det internationella 
arbetet och utbytet som möjliggörs via OMEP.

Det finns flera olika rapporter från årets konferenser i detta nummer. I dessa 
kan ni läsa om det internationella utbytet som utmärker OMEP:s arbete. 

Svenska OMEP skickade i våras en skrivelse till barn- och äldreminister Maria 
Larsson med önskemål om ett möte där vi vill uppmana att Sverige ska väcka 
frågan, i FN, om att utlysa ett årtionde för yngre barns utbildning, omsorg 
och goda uppväxtvillkor. Vi har fått svar att ministern är en mycket upptagen 
person och inte har plats i sin agenda att träffa oss. Däremot kommer vi att få 
möta en politiskt sakkunnig i hennes stab. Då kommer vi  att få möjlighet att 
framföra våra önskemål och synpunkter samt få ta del av de ställningstagan-
den för barns utbildning och hälsa som ministern har. Detta kommer att bli 
intressant. Rapport om hur det hela avlöper kommer till våra medlemmar an-
tingen via hemsidan eller nästa medlemstidning. Förutom denna uppvaktning 
planeras även att kontakta biståndsminister Gunilla Carlsson, UNICEF, SIDA 
och Röda Korset. I detta nummer publiceras även det uttalande som antogs i 
samband med världsmötet i Brasilien i somras. Det kommer att utgöra under-
lag för våra uppvaktningar.

Dessutom planeras en intressant konferens i samband med Svenska OMEP:s 
årsmöte den 24 februari 2013. Konferensen kommer att vara måndagen den 
25 februari. Som medlemmar är ni såklart välkomna till båda. Håll utkik efter 
information om båda – vår hemsida har alltid det senaste och du kan alltid 
kontakta någon i styrelsen om det är något du blir nyfiken på.
Besök oss på www.omep.org.se 

Bibi Karlsson, ordförande i Göteborgskretsen

ORDFÖRANDEBREV FRÅN 
GÖTEBORGSKRETSEN
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Från Svenska OMEP deltog Bibi Karlsson och Shirin 
Fazel-Zandy från Göteborg och Anna Lagerkvist, 
Rita Malmberg, Barbara Verholen och jag själv från 
Stockholm. 

I år är det 60 år sedan Janusz Korczak mördades 
av nazisterna tillsammans med judiska barn. 
Konferensens tema var Barns rätt till respekt. 
OMEP:s europaordförande Milada Rabušicová från 
Tjeckien avslutar sin ordförandeperiod år 2012 och 
kan se tillbaks på en växande skara medlemsländer i 
Europa, 23 länder är medlemmar och två till ansöker 
om fullvärdigt medlemskap, Kroatien och Ukraina. 
Milada har också startat ett European Newsletter, 
som ges ut två gånger/år. Du kan läsa dem på 
Svenska OMEP:s hemsida www.omep.org.se under 
fliken Internationella OMEP.

LET’S MEET AND PRESCHOOLERS’ DAY 
Ordföranden i OMEP i Polen Anna Wróbel 
berättade om två lyckade satsningar som OMEP 

gjort inför europakonferensen. En internationell 
teckningstävling med mottot Me-You-Us samlade 
206 bilder från 59 förskolor i Polen, Ryssland och 
Ukraina. Tolv bilder har valts ut till en årskalender 
för 2013 och alla deltagare har fått ett OMEP- 
diplom. 75 bilder valdes ut till en utställning som 
smyckade konferenslokalerna. Den andra tävlingen 
handlade om Good Practice in the Fieldof ECE. De 
vinnande bidragen presenterades och fick motta 
sina priser på Warszawas slott i samband med en 
högtidlig konsert, där ungdomar spelade, förstås, 
Chopin för de internationella gästerna och polska 
förskollärare och beslutsfattare.
 
I Lodz startades förra året en ny tradition att fira 
Preschoolers’ Day den 20 september, något som 
påminner om Förskolans dag i Sverige. I Lodz var 
det förskolecheferna som tog initiativet och syftet är 
att sprida kunskap om förskolans arbete inom alla 
olika sorters områden. I år planterades en symbolisk 
EK och initiativet har blivit så lyckat att man 
räknar med att alla kommuner kommer att delta i 
Preschoolers’ Day den 20 september 2013. OMEP 
har följt upp initiativet genom att ansöka om att 20 
september ska bli erkänd som en helgdag.

NY ORDFÖRANDE FRÅN GREKLAND
Efter diskussioner om lämpliga kandidater att 
efterträda Milada enades mötet om att föra fram 
Nektarios Stellakis från Grekland som kandidat till 
ordförandeposten för OMEP i Europa. Valet sker på 
världskonferensen i Brasilien, se särskild artikel.

Ingrid Engdahl, 
Svenska OMEP:s ordförande

OMEP:S EUROPAKONFERENS TILL MINNE AV KORCZAK

Europaordförande Milada Rabušicová och 
Kroatiens ordförande Adrijana Visnjic Jevtic, 
som står värd för europakonferensen i Zagreb i 
maj 2013.

Årets europamöte samlade representanter 
från 16 länder och hölls i riksdagen i 
Warszawa på inbjudan av senator Alicjá 
Chybicka. Deltagarna kom från Cypern, 
Danmark, Grekland, Irland, Israel, Kroatien, 
Norge, Polen, Ryssland, Schweiz, Slovakien, 
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland 
och Ukraina. 
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Konferensen inleddes av professor Maria Kielar-
Turska, University of Krakow som pratade om 
Barndom, den tid när självkänslan utvecklas. 
Därefter talade OMEP:s världspresident Ingrid 
Pramling Samuelsson om Hur barns rättigheter 
praktiseras inom ECE (Early Childhood Education). 
Hon lyfte särskilt fram lekens betydelse och vikten 
av att kunna ta barns perspektiv. 
Anne Greve från Oslo universitet presenterade sin 
forskning om Vänskap mellan två-åringar, några 
dilemman och utmaningar. Hur kan vi som pedagoger 
understödja möjligheter att bygga vänskap och 
vikänsla mellan de yngsta barnen? Hennes rön och 
slutsatser väckte många tankar och reflektioner hos 
den svenska delegationen. Vi vill bjuda in henne till 
OMEP-föreläsningar i Sverige. 
Dr. Malgorzata Karwowska från Warszawa 
University utvecklade tankar om Föräldrars 
deltagande  i förskolan, teori och praktik, om vikten 
av att föräldrar ser sig som viktiga personer i barnens 
liv och uppfostran. Vi kan konstatera att denna trend  
förekommer på många håll i Europa, då föräldrar 
inte anser sig kunna fostra sina barn lika bra som 
”experterna” på förskolan. 
Anna Lagerkvist från Stockholms universitet 
pratade om Inflytande på riktigt under rubriken 
Respect for a child in the Swedish preschool practice. 
Läs om hennes föredrag i artikeln på sidan 4. 
Ingrid Engdahl och Milada Rabusicova, 
Europapresident, presenterade det fortsatta arbetet 
med OMEP world project: Education for sustainable 
development in practice.  Syftet är att ta fram en 
gemensam policy för att utveckla detta arbete. 
Om vikten av handledning inom lärarutbildningen 
föredrogs av professor Józefa Balachowicz från 

Vi var sex personer som representerade Sverige 
17-20 april 2012 i Warszawa, Ingrid Engdahl, Anna 
Lagerkvist, Rita Malmström och Barbara Verholen 
från Stockholm. Bibi Karlsson och Shirin Fazel-
Zandy från Göteborg. Konferensen  pågick i tre dagar. 
Den var välorganiserad och hade många intressanta 
föredrag. Allt tolkades till de officiella OMEP-
språken, vilket gjorde det möjligt att välja föredrag 
utifrån intresse snarare än utifrån språk. Här kommer 
ett axplock från några av föredragen.

EUROPEAN OMEP CONFERENCE 2012 - 
RESPECT FOR A CHILD

specialpedagogiska akademien i Warszawa. Józefa 
problematiserade den nya lärarrollen, som ska utgå 
från barnets behov och de individuella egenskaperna 
hos varje barn samt att erkänna det kompetenta 
barnet och de konsekvenser det får för lärandet.
Om hur småbarn involveras i komplicerat 
matematiskt tänkande presenterades av Marianna 
Efstathiadou, European University of Cyprus. Hon 
konstaterade att genom att använda sig av vardagliga 
fenomen kan man som pedagog lära barn att söka 
efter lösningar och förstå matematiska samband.
Föredragshållarna kom förutom från Polen och  
ovannämnda länder även från Israel, USA, Tjeckien, 
Kroatien, Kina, Litauen, England, Ryssland, 
Slovakien, Ukraina, Grekland och Danmark. OMEP 
bidrar till ett stort kunskapsutbyte länder emellan 
och det är alltid lika intressant för oss att delta.

Efter att ha lyssnat på många föredrag, deltagit i 
diskussioner samt gjort studiebesök tror vi att det 
generellt sett har hänt mycket inom polsk barnsyn 
och förskola de senaste åren och vi känner igen 
mycket av det föreläsarna tog upp. Mycket handlade 
om barns rättigheter när det gäller individuella 
utvecklingsmöjligheter men vi kan ändå notera att 
jämfört med de nordiska ländernas syn på barn, 
barndom och kunskap finns det fortfarande stora 
skillnader. Av detta drar vi slutsatsen att OMEP:s 
arbete och syfte är mycket aktuellt och viktigt.

Text och bild: Bibi Karlsson och 
Shirin Fazel-Zandy för OMEP Sverige 
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RESPEKTEN FÖR BARNET I FÖRSKOLANS VARDAG

På Europakonferensen i Polen var ett tema respekten för barn. Det är något som ligger mig 
varmt om hjärtat och jag deltog med en presentation om respekten för barn i den svenska 
förskolans vardag. Det här var vad jag försökte förmedla med min presentation:

studiebesök: entrén

Jag menar att vi vuxna måste släppa in barnen i 
diskussionerna om förskolans arbetssätt och verk-
samhet. Förskolans läroplan föreskriver att barn ska 
ha reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens 
innehåll. Artikel 12 i barnkonventionen föreskriver 
barnets rätt att komma till tals och bli lyssnad på i 
frågor som rör barnet. Det finns goda exempel på 
hur dessa förskrifter kan fungera i praktiken.  Ett ex-
empel är i Janusz Korczaksbarnparlament. Korczak 
var barnrättsaktivist och pedagog och drev barnhem 
i ghettot i Polen fram till sin död 1945.På barnhem-
men fanns barnparlament som drevs av barnen och 
där barnen både diskuterade och beslutade om ar-
betsätt och verksamhet.

I den svenska förskolans vardagliga praktik har jag 
påfallande ofta stött på vuxna som förklarar barns 
inflytande i termer av att barnen får hjälpa till och 
utföra omsorgssysslor såsom att duka, att hjälpa en 
kompis att klä på sig eller ta ansvar över städning. 
Inte lika ofta har jag stött på att vuxna berättat om 
att barnen är delaktiga i förskolans planeringsdagar 
eller delaktiga i möten som handlar om förskolans 
verksamhet och arbetssätt. Jag menar att barnen kan 
vara delaktiga i beslutsfattande men då krävs det 
att vi vuxna förändrar vårt förhållningssätt och vår 
barnsyn. I en barn- och vuxenrelation är det alltid 
inbyggt en maktobalans och barnet får inflytande på 
den vuxnes villkor. Hur skulle maktrelationen mel-
lan barn och vuxna förändras om barnens inflytande 
istället skulle innebära att de var delaktiga i planer-
ing och verksamhetsutveckling? 

Kanske behöver vi även utmana och förändra våra 
invanda föreställningar om respekten för barnen. 
Inte därför att vuxna behandlar barn respektlöst 
utan för att vuxna behandlar barn med annorlunda 
respekt än andra vuxna. Jag menar att, så länge som 
vi inte behandlar barn med samma respekt som 
vuxna, kommer det att finnas en maktobalans som 
gör det omöjligt för barnen att ha reellt inflytande 

i förskolan. Tidigare har jag gjort följande iaktta-
gelser i förskolan.

På en förskola arbetar man med en modell för att 
stärka barnens sociala och emotionella utveckling. 
I ett förtroligt samtal har barnen och pedagogen 
arbetat med barnens känslor och barnen har, på 
en pojk- respektive flickpappersdocka ritat var på 
kroppen det känns när de blir ledsna. Barnen har 
berättat om sina känslor och pedagogen har citerat 
det barnen sagt. Till barnens överraskning har ped-
agogen satt upp barnens ”alster” i hallen när de 
kommer på måndag morgon. Alla som ska in eller ut 
från förskolan kan läsa det som står. Under en flick-
as pappersdocka står det: Jag blir ledsen när jag 
inte får vara med när Kajsa och Anja leker. Anton 
är lite överviktig och under hans pappersdocka står 
det ”jag blir glad av godis”. 

Det här är ett exempel från en vanlig, kommunal 
förskola som jag besökt. Jag reagerade på bristen 
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studiebesök: inne, mattehörna och 
NO-hörna 

Bild och text: Anna Lagerkvist förskolechef i Botkyrka. Hon har master i pedagogik, 
magister i skolutveckling samt master i mänskliga rättigheter och barnets bästa.

forts från sid 4

på respekt för barnen och frågade mig om det hade 
varit möjligt att behandla vuxna på samma sätt. 
Hade vuxnas förtroliga samtal om känslor på en ar-
betsplats kunna resulterat likadant? Vi prövar sam-
ma exempel fast med vuxna. 

På ett kontor har man haft en kick-off. En handledare 
har fört förtroliga samtal med personalen om deras 
känslor. Personalen har berättat om sina känslor 
och ritat på en pappersdocka var i kroppen de kän-
ner olika känslor. Till personalens överraskning har 
handledaren när de kommer tillbaka till kontoret, i 
kontorets entré hängt upp övningarna från person-
alens kick-off. Alla som ska in eller ut från kontoret 
kan se bilderna. På en bild har Margareta på kon-
toret ritat att det känns i magen när hon är ledsen 
och handledaren har skrivit under Margaretas bild: 
Margareta blir ledsen när Ylva och Berit ska gå och 
äta lunch och Margareta inte får följa med. Bengt 
på kontoret är ganska överviktig och handledaren 
har hängt upp Bengts bild och skrivit ”Bengt blir 
glad av godis”.

Jag tror att om samma sak som dagligen händer 
barn i förskolan skulle hända vuxna på ett kontor 
så skulle det upplevas både stötande, respektlöst 
och kränkande. Vad ger oss rätt att behandla barnen 
på det  sättet? Jag menar att de vuxnas invanda 
föreställningar om barns delaktighet i förskolans 
vardagliga praktik behöver utmanas och förändras 
för att leva upp till läroplanens intentioner.
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I samband med konferensen var det tre 
inplanerade studiebesök på förskolor i 
Warszawa. 

Förskolebesöken var välplanerade och 
man blev väl mottagen av 
pedagogerna. Inredningen var i glada 
varma färger och möblerna  var i trä och 
plast, allt var möblerat i barnens nivå så 
även pedagogernas  arbetsyta.
På samtliga förskolor bestod barn-
grupperna av tjugofem barn per avdel-
ning som var åldersindelade tre-sex år 
med tre förskollärare per avdelning.
På en  treårsavdelning handlade 
samlingen om “Var kommer mjölken 
ifrån?”
Före samlingen  fick vi ta del av en 
detaljerad pedagogisk planering. Den 30 
minuter långa samlingen  började med 
att barnen fick leta reda på gömda kort. 
När alla barn hade hittat varsitt kort 
sattes de  upp på flanotavlan, korten 
bildade då två kor.
Pedagogerna tog sedan fram mjölk i 
stora kannor som sedan hälldes i vita 
plasthandskar 
med ett litet hål i varje finger, för att 
visa hur mjölkningen går till. Det blev 
många glada skratt men barnen ställde 
inga nyfikna frågor.
Studiebesöken avslutades med en 
fantastisk lunch givetvis piroger och 
mycket annat gott.

Stort tack från oss!

Bild och text: Rita Malmberg
Stockholmskretsen

Studiebesök i samband med konferensen i Warzawa 
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CHILD IN MIGRATING EUROPE - 
THE EURO ORPHANT OR RICHMAN ?
Europeiska konferensen i Warszawa 18 -20 april 2012
Föreläsning hölls av Dr Elzbieta Halaburda från Universitet Bialymstoku under avsnittet 
Contemporary ideas for cultural and multicultural education. 

Efter 1968 lämnade polska medborgare sitt land för 
att bo och arbeta i andra länder, men då var det hela 
familjer som lämnade landet. Många emigrerade 
bl. annat till Kanada, idag väljer man att flytta till 
England eller USA. 
Idag sker migrationen inte av politiska utan av 
ekonomiska skäl. En eller båda föräldrar reser under 
kortare eller längre tid, några månader upp till flera 
år utomlands, för att arbeta och lämnar sina barn 
hemma. Migrationen är delvis säsongsberoende, 
till exempel byggarbete, jordbruksarbete som 
jordgubbsplockning. 
EU- medlemskapet gör det möjligt att röra sig fritt 
över gränserna och att arbeta i rikare länder för 
att komma ur arbetslöshet, fattigdom eller för öka 
familjens ekonomiska standard.  Det för med sig 
att många barn lämnas ensamma utan sina föräldrar 
och tas om hand av far- eller morföräldrar, andra 
släktingar eller grannar. En del äldre barn blir 
lämnade helt ensamma. Föräldrarna glömmer att se 
till att barnen har någon som ansvarar för barnens 
alla behov, förskola, skola, medicinsk vård etc.
Det är i dag många barn i europeiska länder som 
t.ex. Lettland, Bulgarien, Rumänien, Polen som 
växer upp utan sina föräldrar, ingen vet hur många 
och det har blivit ett nytt begrepp ”Euro Orhans” 
föräldralösa barn i Europa. Det finns inget socialt 
stöd för dessa barn... 
Vi borde kanske ställa oss frågan: Vad kan vi 
inom OMEP i Europa göra för att uppmärksamma 
problemet med Euro Orhans och hjälpa dessa barn 
och familjer?

Bild och text: Barbara Verholen
OMEP Stockholmskretsen

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

Som medlem i Svenska OMEP
 - kan du påverka myndigheter som ansvarar för att barns behov tillgodoses
 - får du träffa andra yrkesgrupper som arbetar för barn i åldrarna 0-8 år
 - kan du delta i seminarier och konferenser i Sverige och i världs OMEP
 - får du OMEP- nytt 2-3 gånger/år

Chopin monumentet i Warzawa
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Verksamhetsberättelserna från de olika länderna och 
regionerna visar att OMEP arbetar med utbildning 
och konferenser, med läroplansarbete och påverkan 
på myndigheter centralt och regionalt samt med 
olika former av nätverk inom länderna och i re-
gionerna. I Brasilien har OMEP tagit initiativ till att 
själva starta förskolor och utbildning av pedagoger. 
Under konferensen fick vi besöka dessa i samband 
med måltider och studiebesök. 

TRE RESESTIPENDIATER
Svenska OMEP och Swedish International Centre 
of Education for Sustainable Development 
(SWEDESD) vid Högskolan på Gotland kunde 
för tredje året i rad dela ut resestipendier för 
framgångsrika ESD-projekt. Årets pristagare var 
Micheli Alves Machado (Secretaria Municipal de 
Educação de Dourados, Escola Municipal Indigena 
Ramão Martins, Brazil), Adriana Stoller (Asistente 
Pedagógica del Equipo Técnico y Capacitadora, 
Gob. De Mendoza, Argentina) och Alice Maria 
Corrêa Medina (Pontificia Universidade Católica 
de São Paolo, Brazil).

Världsrådet valde in fyra nya medlemsländer – 
Bolivia, Indien, Kroatien och Ukraina och gav Mali 
rätt att bilda en förberedande nationell kommitté. 
Därmed har OMEP 73 medlemsländer. Två nya re-
gionala ordförande utsågs, Nektarios Stellakis från 
Grekland för Europa och Eunhye Park från Korea 
för Asien och Stilla havsområdet. De kommer att 
introduceras under hösten och tillträder sina upp-
drag från januari 2013. Kinas representant Xin Hiou 
inbjöd till nästa års världskongress den 9-13 juli i 
Shanghai. Temat är Enhancing the development of 
ECE: Opportunities and quality.

OMEP:s världsordförande Ingrid Pramling 
Samuelsson berättade om de framgångar OMEP haft 
inom UNESCO och UNICEF under året. Det han-
dlar dels om ett projekt WASH from the start, som 
syftar till att förbättra vatten, hygien och sanitet för 

OMEP TAR PLATS I VÄRLDSSAMFUNDET
Rapport från OMEP:s världsråd i Campo Grande i Brasilien

yngre barn. Inspirationen kommer från en kenyansk 
förskollärare, som 2010 fick OMEP:s ESD- ut-
märkelse för sitt arbete med förskolebarn. Projektet 
handlar om att tillsammans med barnen rena vatten 
så att det blir drickbart.

RÄTT TILL LEK OCH FRITID
Ett annat arbete handlar om att delta i utarbetandet 
av en General Comment till Barnkonventionens ar-
tikel 31, Barns rätt till lek och fritid. Arbetet pågår 
under 2012 och OMEP deltar i diskussionerna med 
tjänstemännen vid CRC-kommittén i Genève.
Till världsrådet hade Nurper Ulkner från UNICEF 

17 - 21 juli anordnades årets världsråd av 
OMEP i Brasilien. 22 medlemsländer från 
alla världsdelar deltog och 14 länder hade 
lämnat fullmakter till andra länders repre-
sentanter att företräda dem. 

Alice Medina, Ingrid Engdahl och 
Micheli Machado

Bottnarna på Pet-flaskor
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och Marito Garcia från Världsbanken bjudits in. 
De talade båda om betydelsen av early childhood 
education and care. Garcia poängterade särskilt hur 
lönsamt, även i ekonomiska termer, det är att satsa 
på förskolan. Ulkner berättade om arbetet med att 
förverkliga millenniemålen och en värld som pas-
sar för barn. Det är stor skillnad mellan fattiga och 
rika länder. Andelen barn under fem år som lämnas 
ensamma hemma eller med ett syskon medan deras 
föräldrar arbetar är tyvärr hög. Här skulle förstås en 
utbyggd förskola göra stor skillnad för barnen. Men 
enligt Nurper Ulkner får de som behöver mest minst. 
Därför arbetar UNICEF på att få med förskolan i 
diskussionerna om Post 2015. Post 2015 handlar om 
att diskutera nya mål. Att lära sig av de insatser som 
varit framgångsrika när det gäller att uppnå FN:s 
Millenniemål och att undvika fallgroparna. 

Ett särskilt team har utsetts för att leda arbetet 
bestående av presidenterna i Liberia och Indonesien, 
Englands premiärminister och fem till företrädare, 
varav en är Sveriges biståndsminister Gunilla 
Carlsson. Under de närmaste 18 månader kommer 
teamet att anordna möten och konferenser runtom 
i världen för att diskutera fram de nya Sustainable 
Developments Goals (SDG) 2015-2030. OMEP 
skulle kunna göra en insats genom att delta i sådana 
möten i sina respektive länder och där driva de 
yngsta barnens behov.

Världskonferensen antog ett uttalande (se text på 
sid 10) om vikten av att på alla möjliga sätt arbeta 
för att få med förskolan i SDG 2015-2030. Svenska 
OMEP  kommer att diskutera hur vi på bästa sätt 
kan bidra till detta opinionsbildande arbete i sam-
band med styrelsemöte i mitten av hösten.

Ingrid Engdahl,
Svenska OMEP:s ordförande

foto: Eva Ahlin 

Återanvända läskburksringar

Nyvald och avgående Europapresident

Barn i väntan på att uppträda

Medarbetare
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OMEP is the oldest and largest global organization devoted to Early Childhood Education and Care 
(ECEC). With members in national committees in 73 countries, OMEP has a long and proud history 
of promoting the health, wellbeing, rights and early education of the world’s children from birth 
to age 8. OMEP members, individually and collectively, raise our voices for the rights of all young 
children to live in a sustainable world and achieve their full potential.

We argue that ECEC should always be a high priority in every political, social, and educational 
agenda. Therefore, we insist that ECEC be included in the United Nations’ Sustainable Development 
Goals(SDGs) for 2015 – 2030 in order to send a clear and concrete message to governments 
worldwide that they are responsible to and for young children today and into the future.  Learning 
and sustainable human development begins at birth.  Consequently, their education and care must 
start at birth to ensure the best start for every child in family, society and preschool contexts.

Rationale:

• The Universal Declaration of Human Rights and the UN Convention on Rights of the Child 
guarantee children the RIGHT to the circumstances and conditions to promote their health, general 
wellbeing, education, development of their full potential, and realization of their individual and 
collective rights.

• Scientific evidence from many fields – including neuroscience, education, cognitive and 
developmental psychology, and economics – clearly demonstrate the health, social, environment, 
cognitive, educational, and economic benefits of investing in Early Childhood Education and Care.

• Early Childhood Education and Care is the starting point and lays the foundations for all 
further education and for future societal development.

• In 2010/11 UNESCO recognized that Early Childhood is itself an entity as an educational 
system, with vital contributions to school and life success, and that Early Childhood Education and 
Care is crucial for achieving the Millennium Development Goals (MDGs).

• The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Starting Strong 
reports (2001, 2006, 2012) and other research and official documents also show that economic 
investments in ECEC are beneficial for the whole society.

Accepted July 21, 2012  by the OMEP World Assembly and Symposium
Campo Grande, Brazil

2012 OMEP Declaration Calling for the Inclusion of Early Childhood Education 
and Care as a Priority in the United Nations Sustainable Development Goals 

2015-2030

ORGANISATION MONDIALE POUR L´EDUCATION PRESCOLAIRE
WORLD ORGANIZATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION
ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR
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Det var med stor glädje och mycket stolthet 
som OMEP Brasilien i samarbete med Federal 
University of Mato Grosso do Sul öppnade årets 
världskonferens i Campo Grande.
Temat för konferensen ”Early Childhood in the 21st 
Century: Children´s right to live, play, explore and 
learn about the world around them” hade arbetats 
fram tillsammans med OMEP:s ordförande i 
Argentina, Ecuador, Chile och Peru.
Programmet var oerhört ambitiöst. Ett stort antal 
huvudtalare hade lekens betydelse som fokus på sina 
föreläsningar. Undervisning för hållbar utveckling 
var ett tema, som också låg till grund för konferensen.  
Dessutom presenterades närmare 250 papers med 
varierande innehåll.  Att Sydamerika denna gång 
stod för värdskapet öppnade upp möjligheten för 
närmare 175 presentationer från denna kontinent. 
Att OMEP spelar en stor roll i Brasilien visade sig 
också genom de drygt 140 papers  som värdlandet  
höll i.
En av huvudtalarna, professor Vital Didonet, hade 
en intressant föreläsning om barns rätt till lek, där 
han belyste relationen mellan barndom och lek, 
utbildning och lek. Om barn inte leker, har de ingen 
barndom. Vissa barn blir berövade sin barndom på 
grund av fattigdom.  Vital Didonet skiljer på tre 
områden för lek, lek inom familjen, lek i offentlig 
miljö och den institutionella leken. Han beskriver att 
den första leken, där barnet leker med sina fingrar, 
sin kropp, med sina föräldrar och syskon, sker i 
hemmiljö och är en reserverad plats för familjen. 
När han belyser den lek, som sker på lekplatser, 
trottoarer och andra utemiljöer, anser han, att 
städerna glömt barns behov av lekutrymme. Man 
har inte respekterat barn som viktiga medborgare. 
Beträffande den lek, som sker i förskolor och skolor, 
anser han, att den också begränsats. Lokaler är för 
små, grupperna har blivit större. Barns rätt till lek 
finns i läroplanen, men lärarnas roll måste lyftas 
fram mer. Han framhåller vikten av att vuxna/lärare 
också leker för att bli en bra utbildare. ”Barnet inom 
oss måste relatera till barnet vi möter”. Att leka är att 
njuta av livet! Att respektera barnet, när barnet leker 
kan inte nog betonas. Vuxna avbryter ofta barns 
lek, men barn vill inte bli avbrutna. De måste få ha 
tid och utrymme för den viktiga och utvecklande 
leken.
Alla föreläsningar och presentationer ägde rum på 
universitetet i Campo Grande. Platsen var väl vald 
med en fantastisk park i anslutning till konferensen. 

OMEP:S VÄRLDSKONFERENS I BRASILIEN

För oss deltagare bjöds på underbara naturupp-
levelser med exotiska växter och djur. Vackra aror 
flög över konferensområdet och i parken kunde vi 
se en stor flock capivaras, jordens största gnagare. 
På stranden låg kajmaner och vilade sig i värmen. 
Några svalkade av sig i den närbelägna sjön.
Ett stort tack till Professor Maria Aparecida Salmaze, 
ordförande för OMEP Brasilien och vicepresident 
för OMEP Latinamerika, och alla hennes hängivna 
medarbetare för en mycket stimulerande konferens 
i underbar miljö.

text och bild Eva Ahlin
kassör för Svenska OMEP

Ingrid Engdahl, ordförande för Svenska OMEP och 
Milada Rabusicová, vicepresident för Europeiska 
OMEP tillsammans med Maria Aparecida Salmaze, 
ordförande för OMEP Brasilien,  vicepresident för 
Latinamerika.

Eva och Gabriella från Uruguay 
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OMEP i Brasilien har bidragit till uppbyggnaden 
och utvecklingen av förskolor i Brasilien, särskilt 
i delstaten Mato Grosso Do Sul, där de startat egna 
förskolor. Till dem har de även knutit utbildning av 
pedagoger. OMEP:s förskolor tar emot barn från 8 
månader till 5 år. De fungerar som fristående verk-
samheter som får support från regeringen.

Deras pedagogiska arbete utförs i form av projekt 
omkring miljö och hållbar utveckling. Detta gör att 
barnen genom skapande och konst kan påbörja en 
läroprocess där de upplever med alla sinnen och 
uttrycker sig med alla språk, såsom musik, målning, 
dans, osv. Där återanvändes alla sorts sopor från 
kapsyler till gamla däck, som med fantasi och 
inspiration förvandlas till otroliga mästerverk.

Inom dessa förskolor involveras föräldrarna direkt 
genom att de arbetar frivilligt en gång i vecka eller i 
månaden beroende på deras möjligheter.

Förskolorna är mer än en pedagogisk verksamhet. 
De ses som en mötesplats. I den kan både föräldrarna 
och barnen få ett forum för utveckling, dela sina 
erfarenheter, lära av varandra samtidigt som de hittar 
stöd och en plats att leka respektive lämna sina barn 
på i trygga händer. 

Text och bilder
 Carolina Estrella Götriksson

BRASILIANSKA OMEP:S 
FÖRSKOLOR

Carolina Estrella Götriksson
foto Eva Ahlin
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Runtom i världen skapas styrdokument som tar upp 
att man ska lyssna på barns åsikter, följa upp dem 
och tillse att det får följder för verksamheten. Detta 
är ett led i FN:s Barnkonvention och då framför allt 
med utgångspunkt i artikel 12. Styrdokument och 
lagar skapas som bäddar för att barns röster verkligen 
ska höras. Sådant exempel är Sveriges nya skollag. 
Styrdokument i hela världen skapas som reglerar 
även små barns förskolevistelse och där just barns 
rätt att få påverka sin utbildning även i tidiga år 
skrivs fram. Denna moderna trend välkomnas och 
värderas positivt av pedagoger, men även varnande 
röster höjs. Det finns en uppenbar risk att man säger 
att man lyssnar på barn utan att det egentligen får 
några som helst följder för hur man i realiteten 
arbetar i förskolan och i skolan (Fielding, 2004; 
Lindgren & Sparrman, 2003; McIntyre, Pedder 
& Rudduck 2005; Robinson & Taylor, 2007). 
Det är visserligen politiskt korrekt men frågan är, 
som Qvarsell (2003) uttrycker det, om barn bara 
är informanter utan påverkan på den praktik de 
befinner sig i. Att lyssna på barn kan också innebära 
en viss risk att man samtalar med barn för att höja 
förskolans eller skolans marknadsvärde snarare 
än för att skapa utvecklingsmöjligheter för barn 
som aktiva medlemmar i förskolans och skolans 
gemenskap. Forskare pekar på risken att kommuner, 
enskilda skolor och förskolor hävdar att man lyssnar 
på barn för att man arrangerar - och dokumenterar - 
samtal med barn. 

Om barns röster verkligen ska få konsekvenser för 
barns praktik måste flera förutsättningar uppfyllas. 
För det första menar Robinson och Taylor att en 
medvetenhet om kommunikation som dialog måste  
finnas hos pedagoger. Kommunikation inte bara i 
enkel mening där ordet betyder överföring av någon 
form av budskap från en person till en annan utan 
där den sker i dialog som möjliggör gemensam 
förståelse och på barns villkor. Det innebär också 
att pedagoger är ärliga i sina försök att både förstå 
och att möta barns sätt att kommunicera sin vilja. 
Bengtsson och Bladini (2012) poängterar också att 
“förutsättningar för delaktighet levs och skapas av 
alla som deltar” (s. 7). Det handlar inte bara om 
pedagogers ageranden utan om grundläggande 
förhållningssätt till barn som värda att interagera 
med och påverkas av. Att lyssna på barn innebär 

dessutom oftast inte att bara lyssna på ord barn säger. 
Små barns röst kommer sällan till uttryck verbalt. 
Robinson och Taylor (2007) menar att pedagoger i 
bästa fall inser de begränsningar deras sätt att lyssna 
på barns röster innebär för barnen. Man lyssnar på 
barns tal även om barns uttryckssätt oftare handlar 
om kroppsspråk, mimik, bild, rollek och liknande 
visuella uttryckssätt. Arbetet med att möta barn 
fortsätter ändå traditionellt i samtal, i grupp eller 
enskilt. 

För det andra menar Robinson och Taylor (2007) 
måste pedagoger på allvar analysera inte bara hur 
och på vilket sätt de lyssnar på barn utan också vad 
barn tillåts att uttala sig om - och vilka barn som 
får den möjligheten. Barns röster ska höras oavsett 
begränsningar som pedagoger och andra vuxna 
skapar kring barns förmåga att uttrycka sin vilja. 
Oavsett föreställningar om funktionsnedsättning, 
kön, etnicitet eller social klass. Om alla barn ska 
synas behöver pedagoger först och främst inse 
hur de riskerar att favorisera de barn som de har 
lättast att förstå och som liknar dem mest, som de 
okomplicerade, de stillsamma, de snälla, de glada, de 
positiva, de lekande, de kreativa, de sociala barnen 
och de barn som gärna vill lyssna på vad pedagogen 
har att säga. Barn behöver däremot pedagoger som 
inte bara säger “alla barns rätt till delaktighet” utan 
lever och gör det.

För det tredje riskerar pedagoger som inte inser det 
sneda maktförhållandet mellan vuxen och barn, och 
mellan pedagog och barn i synnerhet, som existerar 
i förskola och skola, få svårighet att förverkliga 
en inkluderande miljö (Cremin, Mason & Busher, 
2011; Robinson & Taylor 2007). Redan när vi talar 
till barn förmedlar vi i varje ord, varje kroppsrörelse 
och ansiktsuttryck vår ärlighet mot dem - eller 
oärlighet. Barn behöver ärlighet och att bli bemötta 
som kritiskt, kreativt och aktivt tänkande barn, vilka 
blir framtida världsmedborgare som fortsätter att 
vara kritiskt, kreativt och aktivt tänkande individer.

Det fjärde förhållandet, som togs upp inledningsvis, 
är att det händer något med det barn tycker och 
tänker om. Att barn har reell möjlighet i praktiken 
att påverka sin vardag och sina liv. I det ligger en 

MODERN TREND: 
Att fråga barn men samtidigt inte lyssna?
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medvetenhet hos pedagogen om att lyssna på barn 
också kan innebära större förståelse för det egna 
agerandet och vad det har för effekter för barns 
vardag, t ex när det gäller lärandet. Barn som får 
uttrycka sin vilja och som blir verkligt lyssnade på 
och som kan och får berätta om sitt lärande visar 
pedagogen på nya vägar som fundamentalt kan 
påverka sättet att arbeta (Tetler & Baltzer, 2011). 
För det krävs pedagoger med kompetens att utgå 
från barns perspektiv. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2003) menar att många pedagoger saknar 
sådan kunskap och därför “blir barns delaktighet 
inte alltid en pedagogisk fråga” (s. 81). Carpenter 
och McConkey (2012) menar också att de barn som 
definitivt fortfarande inte har någon talan är barn 
med funktionsnedsättningar. De menar dessutom att 
det behövs forskning som tar ansvar för att influera 
både politik, policy och praktik.

Sammanfattningsvis finns det både risker och vinster 
i trenden att lyssna på barn. Risker när pedagoger 
inte är medvetna om vad lyssnandet verkligen 
innebär och hur det ska utformas och vinster när 
det sker ärligt och på barns villkor. Risker när 
förskolor, skolor, hela kommuner och politiker talar 
om att lyssna på barn som ett politiskt val eller ett 
tvingande myndighetsutövande med mål att se bra 
ut på marknaden, och vinster när det sker för att 
pedagoger vill lära mer om sina elevers sätt att lära 
och tänka. Så länge barns röster bara är något man 
lyssnar på några gånger då och då i gruppsamtal och 
samlingar kan man inte ens säga att man kommit i 
närheten av vad Barnkonventionen stipulerar. 

Carin Roos
Universitetslektor i Specialpedagogik

Karlstads universitet
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Arbetet i föreningen har legat mycket lågt under året. Vi har inte velat lägga ner föreningen utan det har 
handlat om att övervintra en period för att förhoppningsvis komma igen. Vår förhoppning är att vi ska få en 
nystart under 2012.

Undertecknad av Margareta Rönngren, Karin Engdahl, Per Edberg 
Kia Sundbaum

FRÅN GÖTAPLATSEN TILL GUSTAV ADOFS TORG

Torsdag 20 september. I en timme stod trafiken stilla då 
1 800 lärare demonstrerade för högre lön i Göteborg. Vid mötet 
antogs en resolution som ska skickas till Sveriges Kommuner 
och Landsting om att mötesdeltagarna ”kräver att SKL tar ett 
tydligt steg mot 10 000 mer i månaden”.
Demonstrationen hölls på initiativ av Lärarförbundets 
lokalavdelning i Göteborg.

text och bild
Mania Teimouri
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