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INNEHÅLL

-   OMEP:s världsråd, 
juli 2015

- Berättelser från 
världskonferensen i 
Wasington DC

- Årsstämman i 
UNICEF Sverige

- Höstens aktiviteter

Ett av alla de tal vi fick ta del av under OMEP:s 67e världskonferens 
ska jag sent glömma. Det levererades av Marian Wright Edelman, 
advokat och barnrättsförespråkare och författare till ett flertal böcker. 
Hon grundade Children´s defense fund och har fått presidentens 
Medal of  Freedom, den högsta civila utmärkelse någon kan få, listan 
kan göras mycket lång.
Marian var dessutom en otroligt entusiasmerande talare och hon 
talade från hjärtat, något manus såg inte jag. Om tillståndet i världen 
och varför vi måste göra något NU berättade hon följande historia:
Five lessons learned from Noahs Ark
Lesson nr 1: Don´t miss the boat! Be on time, don´t wait too long
Lesson nr 2: Remember we´re all in the same boat
Lesson nr 3: Plan ahead, it wasn´t raining when Noah started 
building the ark
Lesson nr 4: Don´t be afraid of  criticism
Lesson nr 5: Remember the ark was built by an amateur and the 
Titanic was built by professionals
Marian Wright Edelman finns på Google och citeras flitigt på 
Youtube, där du även kan höra henne tala. För alla oss som orkade 
upp kl 8.30, torsdagen den 30 juli, förgylldes onekligen dagen av 
hennes energi och framtidstro. Hon är ingen ungdom men verkar 
inte trött. Marian har arbetat med Martin Luther King och var den 
första afroamerikanska kvinnan som tilläts in på Mississippi Bar. Hon 
har varit med om en del under sitt långa liv. Hon menar att det inte 
längre är fråga om ett pengaproblem med en rättvisare fördelning. 
Det är snarare problem med vilja och moral, kunskapen finns. 
Det finns starka gräsrotsrörelser som vi får sätta vårt hopp till. OMEP 
är en slags gräsrotsrörelse. Vi behöver bli fler aktiva som engagerar 
sig för barns bästa runt om i världen. Välkommen som medlem!

Bibi Karlsson, 
ordförande Göteborgskretsen, OMEP

Lessons learned from Washington, DC 

 
Du har väl inte glömt att betala 
medlemsavgiften för 2015? 
På sid. 20 kan du läsa allt om 
hur du gör!

www.omep-usa.org/keynote_speakers/

http://www.omep-usa.org/keynote_speakers/
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Välordnat Världsråd i Washington
Världsorganisationen OMEP har varje år ett Världsråd, vilket kan liknas vid ett årsmöte, med 
sedvanliga punkter som verksamheten, medlemskap, budget och den vad organisationen ska 
arbeta med framöver. Jag översköljs alltid av en ödmjukhet när jag tar plats som Svenska OMEP:s 
ordförande vid bordet där representanter och flaggor från hela världen finns. Arbetet inom OMEP 
får en ny dimension och angelägenhetsgrad. I år var 35 länder på plats från alla fem regionerna:

Afrika: Liberia och Nigeria

Asia-Pacific: Australien, Hongkong, Japan, Kina, Korea, Nya Zeeland och Singapore

Europa: Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Lettland, Kroatien, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, 
Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Tyskland

Latinamerika: Argentina, Brasilien, Chile, Columbia, Ecuador, Mexico, Panama, Peru och Uruguay

Nordamerika och Karibien: Haiti, Kanada och USA

Nio länder hade fullmaktsrepresentation: Bulgarien, Burkina Faso, Danmark, El Salvador, Indien, Island, 
Spanien, Thailand och Ukraina. 

Ett nytt land invaldes till fullt medlemskap: Kenya.

Foto: Shirin Fazel-Zandy
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Early Childhood Education i USA

Linda K. Smith, som arbetar I regeringskansliet för president Obama, berättade att ansvaret för 
förskoleverksamheten i USA ligger på lokal och delstatsnivå, men att vissa statliga (federal) är specialriktade till 
de yngsta barnen. 

- Vi är världsledande vad gäller hjärnforskning, som visar den avgörande betydelsen de första 1000 dagarna 
har för ett barns utveckling och välbefinnande senare i livet. Trots det har vi inte lyckats bygga upp ett bra 
förskolesystem, men nu satsar Obama på detta, sa Linda K. Smith. Vi ska satsa på Early Education i stället för 
Child Care.

USA är ett segregerat land, där 25 % av barnen växer upp i fattigdom, och där störst andel fattiga barn är under 
sex år. Vid sex års ålder ligger dessa barn 10-20 % efter sina jämnåriga i utvecklingen. Sedan 30 år tillbaks 
finansierar regeringen därför två program som riktar sig enbart till barn som lever i fattigdom, Head Start och 
Early Head Start. Dessa program når idag 40 % av de fattiga 3-5-åringarna och endast 5 % av 0-3 åringarna. 
För barn under tre år finns ingen utbyggd förskola, 75 % av barnen har ”home-based care” av låg kvalitet. 
Därför driver Obama nu att High Quality Preschool ska erbjudas alla fyraåringar, som ett gemensamt åtagande 
mellan regeringen och den delstatliga nivån. Samtidigt satsas på personalens utbildning med målet att 75 % ska 
ha en högskoleutbildning som förskollärare. Förskolorna ska arbeta holistiskt med en integrerad syn på barns 
välbefinnande, lek, lärande och utveckling.

Lärande för hållbarhet i förskola och skola
 
OMEP har under senare år arbetat hårt för att förskolan ska erkännas som en viktig förutsättning för ett 
hållbart samhälle. Under 2015 har OMEP varit inbjudet till UNESCO:s toppmöten om FN:s nya Sustainable 
Development Goals 2015-2030 och UNESCO:s Global Action Programme för de närmaste åren. Ingrid 
Pramling Samuelsson är dessutom utsedd som ledamot i FN:s rådgivande grupp för alla frivilligorganisationer.
 
Svenska OMEP har sedan 2010 bidragit till att belöna några spännande ESD-projekt med ett resestipendium 
till världskonferenserna för att presentera sina projekt. I år kom vinnarna från Korea, Kina, Uruguay, 
Storbritannien-Kenya, Argentina och Nya Zeeland. Världsrådet beslutade att fortsätta och utveckla arbetet för 
hållbarhet ytterligare och antog ett förslag från Sverige att göra ett uttalande (Position paper) om Lärande för 
hållbar utveckling.

OMEP:s medlemsorganisationer och medlemmar uppmanas däri att lyssna till och respektera barns perspektiv 
och förslag, arbeta för att små barn får inflytande över beslut som gäller deras vardagsliv, utveckla policyn om 
lärande för hållbarhet och integrera detta i förskolans vardag, bland annat genom att arbeta med OMEP:s 
ESD Rating Scale, samt arbeta för en ökad satsning på hållbarhetsfrågor i utbildning och fortbildning av 
förskollärarna. (Läs uttalandet i sin helhet på sidorna 4 och 5).

The key to the world’s future: Early childhood educators 

Världsrådet antog en dekalration som slog fast personalens betydelse för en bra förskola. Förskolepersonal 
och föräldrar är nyckelpersoner för att tillvarata de yngsta barnens möjligheter och kompetens. Detta gäller 
särskilt för barn som lever i olika former av utsatthet. Män och kvinnor som väljer detta yrke behöver god 
utbildning samt samhällets stöd för att kunna genomföra sitt viktiga uppdrag med ett professionellt och etiskt 
förhållningssätt. OMEP därmed uppmanar politiker, ledare och huvudmän att erkänna förskolans betydelse för 
barn, familj och samhälle samt att satsa på att öka resurserna till förskolan och till utbildning, fortbildning och 
goda anställningsvillkor för förskollärarna. (Läs deklarationen i sin helhet på sidan 6).

Ingrid Engdahl, 
Ordförande i Svenska OMEP
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With members in nearly 70 countries throughout the world, OMEP is the oldest and largest organization devoted 
to the general wellbeing, optimal development, and education of children between birth and age 8. OMEP has 
had consultative status with the United Nations and UNESCO since it’s founding in 1948 and was in May 2015 
granted Special Consultative Status at the United Nations, UNESCO and UNICEF. 

OMEP works on two arenas, as advocates for the United Nations Convention on the rights of the child ensuring 
all children’s right to a sustainable and good life, including equal rights to education and care for all children, 
with priority to the poorest and most vulnerable, and as educators, bringing high quality education to the children 
in their own early childhood setting.

Research from many fields clearly shows that the first years of life are the strongest predictors of later attitudes, 
values, competencies, habits, and a variety of other important qualities and skills.  Investing in early childhood is 
beneficial for the children, for the families, for the communities and for society at large. 

Since 2008, OMEP has been running a project on education for sustainability, which includes peace education, 
with the purpose to reorient education in order to contribute to a sustainable future and peace for the common 
good of present and future generations. This project is OMEP’s contribution to the UNESCO decade 2005-2014 
on education for sustainable development which recognises the environmental, social/cultural, economic and 
political dimensions of the learning processes involved and aims at creating change, focusing on re-thinking and 
re-making educational programmes and pedagogies to support social and cultural transformations towards sus-
tainable development.

The OMEP project consists so far of five parts, which have engaged thousands of children, teachers and families. 
The OMEP world project is placed within a child oriented perspective and is designed to especially invite child 
participation. The young children are looked upon as actors who contribute both to stability and to change in a 
continuous interplay with their environment. Through their agency, they influence and change their everyday 
lives. Respectful communication and dialogues can bring mutual benefits for young children and their teachers 
and caregivers, based on the local context and including indigenous and traditional knowledge. The project is 
also founded in children’s rights to express her/his views, to be listened to and to participate and be involved in 
decision makings in questions that relate to them. Following Agenda 21, children are recognized as important 
participants in the shaping of a sustainable future. The five project parts and main results are:

Part 1 – Children’s voices on the state of the earth (9 142 children in 28 countries) 
The result shows that young children have knowledge about the earth, thoughts about environmental issues, the 
responsibility people carry and ideas about what to do.

Part 2 – Education for sustainable development in practice (30 714 children in 29 countries)
This part resulted in 396 projects around the words respect, reflect, rethink, reuse, reduce, recycle and redistribute 
and the starting question: What is not sustainable here in our preschool/school/home?

Part 3 – Intergenerational dialogues for ESD (4 475 children, 2737 grandparents, 2389 parents)
After dialoguing around their own questions with old people, children around the world worked in 209 projects 
with three goals related to sustainability:
1. Reducing the number of plastic bottles and plastic bags used in the preschool/school and at home
2. Where does the food come from? Creating a garden in the neighbourhood to produce food
3. How do you play with toys and with other children? Establish a network of friends reaching out to children in 

Position Paper of the 67th OMEP World Assembly and Conference
EDUCATION FOR SUSTAINABILITY IN EARLY CHILDHOOD

July 2015, Washington, D.C.

OMEP
Organisation Mondiale Pour L´Éducation Préscolaire
Organización Mundial Para La Educación Preescolar

World Organization For Early Childhood
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another preschool/school in your community or somewhere in the world.

Part 4 – Equality for sustainability (87 projects in 13 countries)
This study collected examples of early childhood education initiatives that focused on social and economic per-
spectives. 

Part 5 - Teacher Education (29 projects in 13 countries)
This part collected teacher training resources for education for sustainability in early childhood education and 
care for students in colleges, universities or for early childhood practitioners in professional development pro-
grams.

The most important result of all parts of the projects is the number of ideas the children came up with which were 
carried through in local projects that directly reflected on the children’s lives. Participation in the OMEP project 
has become a driver for quality development within daily practices. The methods used in the studies were de-
signed for children’s everyday lives, integrated curriculum approaches, thematic oriented teaching and authentic 
topics. They lean on child participation through a conscious listening to children’s voices and on documenting 
what was being put forward. This design seems to have strengthened the children’s voices; the children were 
valued as thinkers, problem-solvers and agents of change. The project has brought out new knowledge about how 
children think about their surrounding world. All information about the project is to be found on the OMEP web 
site www.worldomep.org. 

In 2015, as a continuation of the ESD decade, UN developed 17 Sustainable Development Goals, and UNESCO 
has adopted a Global Action Programme for 2015-2019. Many of the SD goals directly address young children, 
especially Goal 4:2 “Ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care and 
pre-primary education…”   which for the first time puts education for children before primary school, as a prior-
ity. SD Goals 3-6 are: 
Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.
Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.
Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls.
Goal 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.

OMEP has in 2015 been appointed as an established and important partner within the network for area 3 in the 
Global Action Programme, with a specific task to work for Increasing the capacity of educators and trainers. This 
alone motivates continued efforts and prioritising of education for sustainability in early childhood.

The OMEP World Assembly in July 2015 thus calls upon OMEP National committees and OMEP members in 
collaboration with other organisations who care for the future generations, to scale up the efforts to reorient edu-
cation and change everyday life towards sustainability and peace by:
• Listening to and acting on children’s ideas, thus recognising and respecting their rights as citizens
• Encouraging children’s active participation in matters that concern them and their future, in education, family 
and society at large,
• Advocating for high quality education for young children and the inclusion of sustainability goals as national 
policy and in the national frameworks and curriculum
• Engaging in transformative processes of the daily curriculum in early childhood settings, based on the environ-
mental, social/cultural, economic and political dimensions of ESD,
• Enacting a transformative change within teacher education, pre-service and in-service
• Initiating discussions and self-evaluations using the OMEP ESD Rating Scale

Multiple reports show that adults too often underestimate the competencies of young children. However, the 
OMEP ESD project shows the creative and also down to earth knowledge of young children, e. g. these answers 
to: Have you heard of Sustainable Development? 

It means that everybody makes something for the globe. (Poland)
I think it might mean, like, to save the world for later. (Ireland)

With national committees and members in more than 60 countries, OMEP is the oldest and largest worldwide, 
non-governmental organization for early childhood education, with special consultative status in the United Na-
tions, UNICEF, and UNESCO.

http://www.worldomep.org
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A growing body of robust research from many disciplines provides incontrovertible scientific evidence of the 
critical importance of the early childhood years, from birth through age 8, for children, their families and the so-
cieties in which they live.  This is especially true for children living in adverse environments and circumstances. 
Values, attitudes and behaviors form early in life, clearly indicating the crucial importance of early childhood 
education and care. 

According to some of the world’s leading human rights advocates, business leaders, neuroscientists, sociologists, 
and economists, expenditures on high quality early childhood education are among the best long-term invest-
ments any society can make. Recognizing the importance of early years education, the UN Sustainable Devel-
opment Goals for 2015 – 2030 include this target:  “Ensure that all girls and boys have access to quality early 
childhood development, care and pre-primary education…”  The goal is to close the gaps that currently exist so 
that all children can reach their full potential.

Early childhood educators, together with parents, hold the key to capitalizing on the inherent power and potential 
of the early childhood years throughout the world and, especially, where circumstances create special vulner-
abilities and marginalization of children. Men and women who choose this career path must be well prepared 
and well supported by public policies. They must have high professional and social status and the opportunity to 
exercise sound and ethical pedagogical judgment.  

Because teachers and caregivers are the primary determinants of the quality of early childhood education, OMEP 
calls on all national and local governments as well as socially-responsible businesses to work toward a sustain-
able future by:

1. Promoting policies and practices that recognize the contributions of early childhood educators and young chil-
dren to society, today and into the future.

2. Increasing significantly the funding for early childhood education, as well as for pre-service and in-service 
education for teachers and caregivers. 

3. Improving the current levels of preparation for early childhood educators and providing continuing profession-
al development throughout the career to enhance their capacity to build learning and teaching relationships with 
children, valuing their agency and their rights as citizens.

4. Incorporating curriculum and pedagogy for Education for Sustainable Development (ESD) in early childhood 
teacher preparation and daily practices with children, in keeping with the UN Sustainable Development Goals for 
2015-2030,

5. Providing the best possible remuneration, working conditions, professional resources and administrative lead-
ership for early childhood educators and caregivers.

OMEP enthusiastically recommits our organization to high quality early childhood teacher education.
OMEP offers to the world community, and especially its leaders, the unwavering commitment, energy, and exper-
tise of our members throughout the world in pursuit of these goals.  

With national committees and members in more than 60 countries, OMEP is the oldest and largest worldwide, 
non-governmental organization for early childhood education, with special consultative status in the United Na-
tions, UNICEF, and UNESCO.

Declaration of the 67th OMEP World Assembly and Conference
THE KEY TO THE WORLD’S FUTURE:  EARLY CHILDHOOD EDUCATORS

July 2015, Washington, D.C.

OMEP
Organisation Mondiale Pour L´Éducation Préscolaire
Organización Mundial Para La Educación Preescolar

World Organization For Early Childhood
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Att välja är svårt. Det är jag nog inte ensam 
om att tycka. I Washington erbjöds deltagarna 
rika möjligheter att öva sig i den konsten. 

Eftermiddagarnas presentationer var ofta bara 15 
minuter långa. Vad väljer man bort och vad ska 
absolut vara med? Vi som gick runt och lyssnade 
hade samma problem. Presentationer pågick 
parallellt i 8 olika salar. Det var lockande att vara 
fräck och smita ut ur rummet för att smyga in på 
en presentation man inte ville missa i nästa rum. 
Det var bara att inse att välja något är att avstå 
från något annat.
 
På torsdag eftermiddag kom en workshop, som jag 
som gammal rytmikpedagog inte ville missa. En 
och en halv timme med Deborah Kayton Michals 
och hennes program Learn with action. Deborah, 
som har en bakgrund som professionell dansare, 
har utarbetat ett program som kombinerar rörelse 
och inlärning av ”the Fitness Fours” det vill 
säga läs- och skrivkunskap, matematik, hälsa och 
motorik/kroppsmedvetenhet. 

Vi fick ta del av en inspirerande blandning av teori 
och praktiska övningar. Metoden är användbar på 
alla åldrar. Uppmärksamheten ökar vid motorisk 
aktivitet och då kan vi passa på att på ett lekfullt 
sätt lära in kunskap. Det är kravlöst att röra sig. 
Alla kan röra sig efter sin förmåga. Flera sinnen är 
aktiverade. 

Kunskapen man lär in på det här sättet 
lagras också som ett muskelminne. Genom 
rörelseövningarna tränas också barnens sociala 

och känslomässiga utveckling. Man kan arbeta 
med ett barn, två barn eller med en grupp. 

Övningarna bygger på barnets naturliga 
kroppsrörelser och rörelseglädje Rörelsepassen 
behöver inte vara längre än 5 -10 minuter långa, 
den tidsperiod barn rör sig då de rör sig spontant. 
De går att lägga in i dagsrutiner som övergångar 
mellan aktiviteter på förskolan eller som del av en 
lektion. 

Deborah gav oss exempel på språkövningar som 
att klappa ord, stavelser, meningar. Visa bokstäver 
med hela kroppen. Lek med ord: Räven Roland 
gillar bara rutiga gardiner. Björnen Bertil gillar 
bara bruna gardiner. Read a book – show a book: 
Berätta boken genom att gestalta berättelsen 
med kroppen. Vi fick naturligtvis prova på några 
övningar från hennes böcker ”Up, Down, Move 
Around”. Jag önskar också att jag hade filmat när 
vi med händerna knäppta och armarna sträckta 
framför oss vaggade fram som elefanter med 
”snablarna” vaggande från sida till sida medan vi 
följde snabelns rörelser med blicken. 

Om du är intresserad att läsa mer, gå in på 
www.learnwithaction.com. Under Events and 
Classes ligger Deborah´s presentation. Där finns 
också två Youtube-filmer.

Text: Elisabet Nyléus, Stockholm, som ska röra 
sig, dansa och ramsa mycket mer i fortsättningen.

“Learn with action” i Washington

 

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

http://www.learnwithaction.com


 

8 www.omep.org.se

Studiebesök på förskola i sydöstra Washington
Som en del av konferensen arrangerades 
ett studiebesök på en förskola i sydöstra 
Washington D.C. Southeast Children’s 
Fund, Child Development Center (SCF).

Förskolan ligger i ett fattigt och eftersatt 
område i sydöstra Washington D.C. 
Majoriteten av befolkningen som bor i 
området är afroamerikaner och saknar arbete. 
Många av dem har stor social problematik.  

Förskolan ligger i en byggnad som ägs av 
Frälsningsarmén. Frälsningsarmén driver olika 
fritidsaktiviteter för barn och unga. Förskolan 
är en statlig verksamhet som samarbetar med 
arbetsförmedlingen. I området lever många 
ensamstående föräldrar med barn. Föräldrar 
som ingår i olika arbetsmarknadsåtgärder får 
plats för sina barn på den här förskolan. 

På förskolan går ca 50 barn i åldrarna mellan 
3 månader till 5 år. Det finns olika rum där 
uppdelningen är efter ålder, dvs. 3 månader-1½ 
år respektive 1½ -3 år och så vidare. Det finns 

8 barn i varje grupp med 3 pedagoger i varje. 
Förskolan har öppet från 06:00 till 18:00 varje 
vardag. Förskolan har en stor trädgård som 
är välutrustad och åldersanpassad för diverse 
olika aktiviteter. 

Majoriteten av pedagogerna har examen i 
förskolepedagogik. Det finns en barnpsykolog 
på förskolan som ger konsultationer till 
personalen och även träffar barnens föräldrar 
vid behov för rådgivning. Förskolan har även 
tillgång till en talpedagog och en sjuksköterska. 

Studiebesöket på förskolan gav ett mycket 
gott intryck. Vår uppfattning är att denna 
verksamhet kändes seriös och att personalen 
arbetade målmedvetet för barnens 
utveckling samt föräldrars välbefinnande och 
sysselsättning . 

Text och foto: Shirin Fazel-Zandy,  
OMEP-Göteborgskrets

Juli 2015

There is allways a 
moment in childhood 
when the door opens 

to the future.
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Efter att jag deltagit i 
en forskarskola för förskollärare (Fobasm) blev 
jag inspirerad att skriva en licentiat-uppsats som 
handlar om förskollärares beskrivningar på barn-
gruppsstorlekar i förskolan. 

För min del kändes det som ett  mycket stort steg att 
som yrkesverksam förskollärare ta steget till forsk-
are. Det har bland annat, för min del, bidragit till att 
jag ”tvingats” ta klivet ur min bekvämlighet zon och 
utmanat mig själv och göra sånt jag aldrig trodde jag 
var kapabel till,  exempelvis att åka på konferenser och 
presentera min forskning för en många okända män-
niskor från flera olika sammanhang. 

Att presentera min forskning om förskollärares pers-
pektiv på barngruppsstorlekar har i Sverige bidrag till 
igenkännande nickningar och en förståelse över hur 

arbetsvillkoren kan förändras i relation till antalet barn 
i en barngrupp. På konferenser anordnade av OMEP 
kommer människor från hela världen som vill delge sin 
forskning eller länders förutsättningar för barns villkor 
för lärande och utbildning, vilket ser väldigt olika ut. 
Det var med pirr i magen och med stor förväntan 
jag åkte till Washington för att presentera min studies 
resultat. 

Skillnaden mellan publiken i Washington och den jag 
tidigare presenterat för i Sverige var att denna publik 
inte bara gav igenkännande nickningar och förståelse. 
Istället blev det en del skeptiska frågor och funderin-
gar kring hur många barn det rörde sig om i grupperna 
i relation till antalet vuxna, men också i vilken ålder 
barn i Sverige började i förskolan osv. Skillnader som 
berördes i diskussionen var bland annat att Sverige 
upplevdes ha små barngrupper i förhållande till andra 
länder. Vidare berördes också skillnader i vilken ålder 
barn börjar i förskolan i relation till antal vuxna i ar-
betslaget mellan olika länder. 

Samtidigt som dessa diskussioner är intressanta blir det 
också viktigt att ha i åtanke att jämförelser som görs 
ovan är svåra att göra mellan länder då olika aspekter 
inverkar och påverkar olika länders syn på lämplig 
barngruppsstorlek. Aspekter såsom länders olika ekon-
omiska villkor, kulturer, barnsyn, läroplaner mm.

Text: Annika Rosenqvist, 
Göteborgskretsen

Svenska förskollärares perspektiv på barngruppsstorlekar i förskolan 
presenterades i Washington

Deltagare i 
Washington.
Foto: Eva Ahlin

Foto: Eva Ahlin
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Vi vill också tydliggöra att vårt uppdrag i förskolan är 
att skapa goda samhällsmedborgare med god framtid-
stro. Barn ska genom sin lärandeprocess utveckla han-
dlingsberedskap och tillit till sin förmåga att påverka 
en hållbar framtid. En framtid som handlar om att 
integrera frågeställningar runt miljö, sociala och eko-
nomiska frågor men också göra barnen eftertänksam-
ma kring sin lärandeprocess i anknytning till hållbar 
utveckling och förbereda dem för framtiden. Allt det 
här kan sammanfattas i två ord Hållbar Utveckling.

Förskolans uppdrag: 
• demokratiska arbetssätt
- vi låter barn och vuxna få komma till tals och lyfta 
sina kunskaper och åsikter, allas lärdomar är lika vik-
tiga 
• kritiska förhållningssätt
- vi förhåller oss kritiskt till olika vetanden och metod-
er samt testar oss fram
• ämnesövergripande samarbeten
- vi integrerar ämnen med varandra för att möta barn-
en och stimulera alla sinnen  för en enklare inlärning
• mångfald av pedagogiska metoder
-vi utformar våra pedagogiska miljöer utefter barn-
ens intressen till olika material i förhållande till deras 
inlärning
• delaktighet och inflytande
- vårt demokratiska förhållningssätt, alla ska få chansen 
att uttrycka sina tankar och meningarna ska bli värde-
satta 

Hållbar utveckling: 
Hållbar utveckling har till mål att människans liv skall 
kunna genom-
levas på en planet med begränsade resurser. Den in-
nefattar ett idealt läge för samhället där levnadsvillkor 

och resursanvändning möter mänskliga behov utan 
att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön så att 
även framtida generationer kan få sina behov tillgo-
dosedda.
Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosys-
temen med de sociala och ekonomiska utmaningar 
mänskligheten möter.

Hållbar utveckling i förskolan:
Skolverket säger att undervisning i hållbar utveckling 
ska bedrivas på ett sätt som förbereder barnen på ett 
aktivt deltagande i samhället och som utvecklar deras 
förmåga att ta ett personligt ansvar för sitt handlande.
I en förskola för hållbar utveckling skapar vi tillsam-
mans en diskussion om vad som är det vi skapar för 
framtid för barnen här och nu, för våra medmännis-
kor och för våra efterkommande. För att nå våra mål 
i Hållbar utveckling är det viktigt att först och främst  
beröra pedagogerna som arbetar med barnen. Det gör 
vi genom att skapa goda förutsättningar för fortsatt 
kunskapsinlärning och medvetenhet för pedagogerna. 
Genom kollegialt lärande kan vi komma utveckla 
verksamheten.
Vi presenterar idéer och förslag för att arbete med 
barnen genom idébanker som finns genom sociala 
medier och en kommunal samlingsplats på internet. Vi 
ska uppmuntra pedagoger att vara medaktiva tillsam-
mans med barnen och att de ger barnen samt sig själva 
tid för reflektion.

Vi vill att barnen ska få med sig en god framtidstro 
genom att pedagogerna lägger en bra värdegrund för 
barnen kring Hållbart utvecklings-arbete. Vi måste ska-
pa en förståelse för både pedagoger och barn att vi är 
en del av naturen och lever i samklang med den. Vad 
gör vi i nutid på förskolan och skapar vi förutsättnin-

Welcome to Childrens planet – 
a presentation about early 
childhood education of  sustainable 
development

fortsättning på sidan 8

Vi vill börja med att berätta om våra tankar kring 
att Förskolan lägger grunden för ett barns fort-
satta lärande. Barnen behöver få erfara att deras 
röster tas på allvar. I framtiden är det de som ska 
göra viktiga val och beslut. Ett barns värdegrund 
etableras tidigt i livet och en stor del händer i 
förskolan. 
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gar för vårt framtidsfolk?

På vår presentation i Washington visade vi praktiska 
exempel på arbete med hållbar utveckling i verksam-
het genom bilder och film. Det handlade om barns 
uppfattningar kring energi och lärandet om hållbar ut-
veckling. Att fått vara med att delta i på OMEP värld-
skonferens öppnade upp för många nya tankar kring 
barns levnadsvillkor runt om i världen. Vi har fått med 
oss många nya tankar och erfarenheter som vi planerar 
att föra vidare till NT-utvecklare landet runt på vår 
nationella träff  i Stockholm i september 2015: 
- Det kompetenta barnet, vår framtid. 
- Den medaktiva och medvetna pedagogen som möter 
detta barn och utmanar det vidare i sin lärandeprocess. 
- Arbete med hållbar utveckling i olika länder. 
- Tidiga vägar som leder till hållbarhet. 

Vi har också fått en helhetssyn på barnet och barns 
lärande, i familjen, förskolan och samhället och att det 
är viktigt med samverkan för bästa förutsättningar. 
Det är viktigt att minska klyftorna i samhället och 
ge barnen lika förutsättningar och en god hälsa och 
säkerhet.
Minimera och förebygga risker, utifrån fattigdom/våld.
Tillsammans med andra lärare i världen, diskutera barn 
och deras villkor känns oerhört angeläget och viktigt. 
Vidare har vi fått till oss och uppmärksammat föräl-
drarnas roll och ansvar.

Vi har fått andra perspektiv och synen på barns rät-
tigheter, barnkonventionen. Det var även trevligt att se 
hur de organiserade uteaktiviteter på ett nytt sätt och 
hur en förskola i Washington ser ut. 

Seminarierna var lärorika och vi lyssnade på exem-
pel från andra länders förskola och hur de bedriver 
sin verksamhet. Vi uppmärksammade att alla länder, 
diskuterar liknande problem. Vi diskuterade kvalitet-
sarbete och läroplan med flera andra från Norden och 
där har vi i Sverige kommit olika långt.
Vi har också funderat på hur olika förutsättningar man 
har, för att bedriva förskola.

Mycket inspirerande föreläsningar från olika delar av 
världen. Många kontakter i andra länder och nya vän-
ner har man fått. 

Text och foto:
Lise-Lott Fjell och Erica Strand 

Förskollärare och NT-Utvecklare Uddevalla 
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Mitt bidrag till OMEP:s 67:e världskonferens i 
Washington, DC, 2015, var en poster som beskrev 
vår yrkesetik och dess bevekelsegrunder. Materialet 
var hämtat från den power point som används vid 
Lärarförbundets och LR:s gemensamma semina-
rium om yrkesetik. 

Temat för konferensen var Early Childhood, Pathways to 
Sustainability. Jag menar att vuxnas förhållningssätt, syn 
på barn/elever och på sitt uppdrag har stor betydelse för 
lärande och trygg-het och utgör därmed ett viktigt inslag 
på vägen mot hållbarhet. 

Många deltagare visade sitt intresse för min poster, stannade till för att läsa och ställde många 
frågor. Under den dryga timman som var avsatt för posterpresentation uppstod många spännande 
samtal en del refererar jag till nedan. Till denna konferens var 147 posters anmälda! Tyvärr hann jag 
inte titta på så många andra posters man är ju ganska bunden till sin egen, därför vet jag inte vad jag 
eventuellt missade på andra posters.

En kvinna presenterade sig som styrelseledamot i en skola, som stod i begrepp att starta arbetet 
med att formulera något om etik. Jag kunde berätta för henne hur arbetet startade i Sverige och att 
det då sattes igång diskussioner bland många olika intresserade lärare. Facken anordnade föreläs-
ningar och workshops för alla slags lärare, rektorer och andra chefer.  Kvinnan var svenska och fick 
både den svenska foldern och webadressen. Vi stod länge och resonerade, mycket om vikten av en 
medveten yrkesetik för den egna professionalismen och för det allmänna yrkesansvaret. Innebörden 
i många av de begrepp vi använder oss av förblir odiskuterade och därmed också vårt handlande 
mer oreflekterat. Det underlättade konverserandet att vi kunde prata svenska.

Det faktum att de båda lärarfacken själva har formulerat den svenska yrkesetiken blev många 
förvånade över, men insåg också nyttan av det. De norska deltagarna bidrog med ytterligare en 
intressant diskussion. Den norska läraretiken är snarlik vår och på postern, citeras Tryggve Bergem, 
som är professor i pedagogik vid lärarhögskolan i Bergen, Norge. Bergem menar att en profes-
sionell lärare har tre kompetenser: ämneskompetens, pedagogisk kompetens men även yrkesetisk 
kompetens. Vi hade många gemensamma beröringspunkter.

Postern innehöll också ett antal etiska dilemman att ta ställning till och vikten av att hålla yrkes-
etiken levande genom att kontinuerligt diskutera olika valmöjligheter i vardagen och att reflek-tera 
över varför vi gör just dessa val. För yrken där andra människor är i beroendeställning är det särskilt 
viktigt att det finns en yrkesetik. Det behövs en medvetenhet över den egna makten och en reflek-
tion över hur den används. För att lyckas med detta måste samtal föras kontinuerligt och gemensamt 
och lärare måste ta ett kollektivt ansvar för det som händer i den egna förskolan/skolan. Vi behöver 
stötta varandra i de svåra vägvalen vi ständigt ställs inför. Jag vill sluta med ett citat av Roger Fjell-
ström, professor i filosofi, Att vara lärare är förmodligen ett av de svåraste, känsligaste och samtidigt 
vackraste jobb som finns. 

Text: Bibi Karlsson, 
vice ordförande i Svenska OMEP

Poster om yrkesetik för lärare och förskollärare i Sverige

Foto: Eva Ahlin
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Marianne P Heggen och Eli Bergsvik från 
Högskolen i Bergen bjöd tillsammans med sina 
7 studenter på upplevelser utöver det vanliga. Jag 
kan lova att det var första gången någonsin som 
rå fisk dissekerades på den flotta terrassen till vårt 
konferenshotell.

Studenterna var ansvariga för olika delar och 
presenterade förskollärarprogrammet. Bildspelet 
visade barn i olika lärande situationer utomhus, hur 
de använder miljön och lär barnen bland annat att vi 
behöver naturen men att naturen behöver också oss. 

En annan hörnsten i utbildningen är barns inflytande, 
genom att uppmuntra till självständighet och en tro 
på att man kan. Bilderna visar barn som klättrar, sover 
ute, lagar mat ute, hanterar kniv, både sommar och 
vinter. Situationer som definitivt inte skulle vara tillåtna 
i det land vi befinner oss i.

Tid var avsatt för gruppdiskussioner med utmanande 
frågor: 
1. SLAKT, när vi äter kött och fisk skulle du låta dina 
förskolebarn bevittna en slakt om de var nyfikna?
2. TRÄD, skulle du låta dina förskolebarn klättra i 
träd?
3. KNIV, skulle du låta barn använda kniv?  
4. Get muddy? 5. Get bloody? Varför? Och varför 
inte?

Min grupp representerade följande länder UK, New 
Zeeland, US och Hongkong. Vi skulle diskutera fråga 
nummer 1. SLAKT. Vi tyckte det var en svår fråga. Vi 
kom in på många olika avvägningar. Hur stor betydelse 
har det om djuret är gulligt, ett lamm eller en kanin 
tex. jämfört med en marulk? Vi var helt överens om 
att många barn är helt obekanta med var maten de äter 
kommer ifrån och att vi bör jobba med den frågan. 
Frågan är bara hur? En mycket nyttig och utmanande 
diskussion. 

Grand finale var att dissekera fisk ute på terrassen 
i den över 30 gradiga värmen! De höga barborden 
var väl inplastade och en ansvarig student med kniv 
i högsta hugg och en ganska stor fisk framför sig 
stod beredd vid varje bord. Uppgiften var att plocka 
fram hjärta och inälvor enligt en skiss UTAN att trasa 
söder fisken. För några personer var det första gången 

någonsin som de hade rört vid en död fisk. 
Som deltagare blev man definitivt intresserad och vill 
utforska mer om var gränserna går för det som är 
möjligt att göra. Det stod ganska klart för oss deltagare 
att gränserna för det tillåtna sitter hos oss själva.

Jag tror att den norska gruppen nådde syftet med sin 
session att inspirera andra förskollärare och deras 
lärare att lära barn mer OM naturen I naturen. 
Ett annat syfte var att inspirera andra förskollärar-
utbildningar att arbeta mer praktiskt med 
naturvetenskap, där hållbar utveckling ingår som en 
naturlig del.

Vi avslutade i ring, delade med oss av våra upplevelser. 
Ingen var oberörd kan jag lova.
Tack professor Eli Bergsvik, ordförande i OMEP-
Norge och Marianne Presthus Heggen vid högskolen i 
Bergen för en oförglömlig eftermiddag!

Text och foto: Bibi Karlsson

Natural sciences and outdoor education as a foundation for child-
rens understanding of  sustainability

Glynne Mackey från 
New Zealand.
←

På jakt efter hjärnan - 
just det, fiskar har också 
hjärnor, små!      →
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Det var med stor nyfikenhet och förväntan jag an-
mälde mig till ett studiebesök på Smithsonian Early 
Enrichment Center, SEEC, på National Museum of 
Natural History, Washington DC. Att få möjlighet att 
besöka en förskola på ett museum var något annor-
lunda. 

Precis som föräldrar och barn varje morgon och efter-
middag var vi tvungna att passera olika säkerhetskon-
troller för att komma in på förskolan. Mitt i huvudst-
aden i det största museekomplexet i världen erbjuder 
SEEC en unik och rik lärandemiljö för 135 barn från 
2 månaders(!) ålder till 6 år. Förskolan är öppen 7.30 
– 18.00 och man vill att alla barn ska delta i försko-
leverksamheten 9.00 - 16.00. Barnen är uppdelade 
efter ålder och byter personal varje år. 

I oktober 2013 firade SEEC sitt 25-årsjubileum och 
redan från starten var det klart att förskolan skulle 
vara något mer än ett ställe, där man tog hand om 
barn till anställda på Smithsonians. SEEC skulle bli 
en modell, en labskola med en museebaserad läroplan.
 Det var verkligen inspirerande att ta del av deras 
verksamhet. Barnen får lära sig om världen både på 
förskolan och på de olika museerna. De lär barnen att 
söka kunskap snarare än att bli lärda. Barnen inbjuds 
till att undra, fråga och undersöka, att vara nyfikna. 
Genom att arbeta med ett tema på olika sätt under en 
längre period är en grundtanke att barnen utvecklar 
sitt flexibla tänkande.

Just nu har man på barnens initiativ arbetat med magi. 
De har fokuserat på Trollkarlen från Oz, Harry Pot-
ter och Elsa i Frost. De har bland annat funderat över 
vem som egentligen har starkast magiska krafter. 
Höjdpunkten för barnen var biblioteksbesöket på 
USAs Kongress.  Förväntansfyllda 3-4åringar fick en 
och en gå fram och titta på originalboken Trollkarlen 
från Oz. Att höra dem utbrista ett ”Oh” kändes fan-
tastiskt enligt pedagogen. Museerna erbjuder barnen 
originalen – kopiorna ser de i klassrummet… 

Text och foto: Eva Ahlin,
Göteborg

Studiebesök på SEEC,
Smithsonian Early Enrichment 
Center i Washington DC
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När jag och min kollega FD. Lena Bäckström från Högskolan i Kristianstad öppnar de 
bastanta glasdörrarna vid entrén till hotell Omni Shoreham i Washington D.C  går en ilning 
av spänning och glädje genom kroppen. Äntligen är vi här! 

Under året som passerat har vi arbetat fram vår gemensamma poster, ”Stolen identity”, som 
baserar sig på mina studier på 700 adoptivfamiljer och barnens identitetsutveckling i relation med 
den främlingsfientlighet de mött i Sverige under 1960- tal fram till 2010-tal. Nu är vi här för att 
presentera vårt arbete. En sann ära! Lena är ordförande i OMEP:s södra krets medan jag är helt ny 
i sammanhanget. När vi sätter oss ner tillsammans med de övriga delegaterna från OMEP Sverige 
nickar alla vänligt. Vissa ansikten är bekanta. De är alla experter på sitt område, Early Childhood. 
Att få vara här tillsammans med dem och deras internationella motsvarigheter, och att få berikas i 
all denna kunskap som förenar oss i vårt engagemang och vilja att fokusera och satsa kunskap och 
utbildning på förskolebarn runt om i världen, är helt enkelt enormt. Stora balsalen på hotellet är 
fullt av kvinnor, och några män, med alla världens ursprung representerade. Salen i sig är nästan 
lika storslaget. Stora kristallkronor, målningar på väggarna och tunga heltäckningsmattor vittnar om 
historien och alla de presidenter som kommit och gått under sina karriärer. Detta blandas med ljusa 
mobilskärmar som viftas med här och där för att ta bilder till Facebook och Instagram. Det är en fin 
blandning mellan gammalt och nytt. 

- Jag ser en styrka i att verka i en organisation som är både akademisk- och välgörenhetsinriktad 
med många olika discipliner representerade, viskar Lena innan vi ska till att börja.
Med lång erfarenhet inom såväl OMEP och som mödrabarnhälsovårdspsykolog, förskollärare och 
lektor inom akademin har hon bra koll. När vi ska ta paus frågar jag henne vad hon tar med sig från 
dagen. 

Washingtons världskonferens  - OMEP i sitt esse

- En keynote speaker sa: ”kom ihåg att Noaks ark 
byggdes av lekmän medan Titanic av dåtidens 
bästa ingenjörer. Vi kan göra allt! Detta är mycket 
viktigt kunskap enligt min uppfattning, säger hon. 

Text och foto: Mary Juusela
Fil. Kand i journalistik (Södertörns högskola) 
MSc. i General Management (Handelshögskolan 
Stockholm) 
Författare och grundare av utbildningsföretaget 
Lika Olika® metoden samt ny medlem OMEP 
Stockholmskretsen
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År 2014 var UNICEF Sveriges bästa insamlingsår. 
Verksamhetsintäkterna uppgick till 670 miljoner 
kronor. Förra året insamlades 656 miljoner kronor. 
Utav dessa pengar gick 575 miljoner kronor 
till UNICEFs arbete i fält och 23 miljoner till 
programarbete i Sverige. 

Sverige ligger på 6:e plats i världen att skänka pengar 
till drabbade länder. Gåvorna från svenska folket har 
slagit rekord i år med totalt 383,9 miljoner kronor, en 
ökning med ca 8 procent sedan förra året. Även antalet 
världsföräldrar har ökat och var vid året slut 213 271.
Den allra största delen av företagsintäkterna kommer 
även i år från IKEA Foundation. IKEA Foundation 
stöder UNICEFs arbete i Indien för att minska 
barndödligheten och förbättra hälsoförhållanden 
för miljontals kvinnor och barn i några av landets 
mest utsatta regioner. Andra företagsintäckter 
kommer från H&M, H&M Conscious Foundation, 
PostkodLotteriet, Gina Tricot, TV4 m.fl.

Några exempel på vad UNICEF har arbetat med 
under året:
Vårkampanjen som avslutades med UNICEF Sveriges 
insamlingsgala i TV4, Humorgalan. Syftet var att 
rekrytera Världsföräldrar. Årets gala slog ett rekord 
med 22 445 nya månadsgivare.
Årets opinionskampanj lyfte problemet att bryta 
socialt utanförskap bland barn i Sverige. Detta skedde 
med bland annat reklamfilmer och artiklar.
Den 20 november presenterades ett samarbete 
mellan ABBA the museum och UNICEF Sverige. 
Samarbetet sträcker sig mellan 2014 – 2019, detta sker 
genom låten Chiqitita. Bidraget från låten kommer att 
användas till att stärka flickors rättigheter.

Deras prioriterade sakfrågor är:
• Barnkonventionernas status
• Barn på flykt
• Handel med barn
• Barn i socialt utanförskap samt milleniemålen
• Utbildning och delaktighet

UNICEFs arbete för att stärka barns rättigheter 
har 2014 gett konkreta resultat inom följande 
områden:
• Statsministern Stefan Löfven lovade i 
regeringsförklaringen att Barnkonventionen ska bli lag.
• Utlänningslagen ändrades så att barn lättare ska 
kunna få uppehållstillstånd i Sverige när det finns 

särskilt ömmande omständigheter.
• Regeringen antog en handlingsplan mot 
människohandel med barn,
• Frågan om barn i socialt utanförskap lyftes. 
Socialtjänstens brister när det gäller skydd och stöd till 
barn som riskerar att fara illa.
• Biståndsminstern Isabella Lövin meddelade att 
barnrättsperspektivet ska stärkas i biståndet.

Efter årsmötet presenterade ordförande Odd Swarting 
och styrelseledamot Monica Lindstedt en fältstudie de 
gjort i Vietnamn den 22-27 mars 2015.
Temat för deras fältresa var att ta del av hur en 
organisation som UNICEF kan arbeta för att 
förhindra trafficking och människohandel i Vietnam. 
Under deras vistelse fick de både teori och i praktiken 
se hur man arbetar med denna svåra fråga. De 
besökte bla. flickor som arbetat som slavar i familjer. 
Problemet är att unga flickor och kvinnor rövas 
bort av ligor som härjar i gränsprovinsen mot Kina. 
Flickorna/ kvinnorna säljs sedan som arbetskraft, 
bihustrur eller sexslavar till Kina. En kidnappning 
drabbar en hel familj.
De arbetar systematiskt med de Vietnamesiska 
myndigheterna både centralt och lokalt för att sprida 
information om problemet med trafficking. 
 Skolan är viktig för information, där barnen sedan 
förmedlar vidare till sina föräldrar. De berättade 
att barn tror gott om alla och har svårt att förstå 
problemet med trafficking. 

Det finns många utmaningar såsom:
• De små minoriteternas svårigheter med 
språkkunskaper i framförallt vietnamesiska för att 
kunna ta till sig information
• Grundläggande fattigdomsbekämpning, bl.a. tillgång 
till rent vatten och toaletter.
• Adekvat skolgång och medicinsk hjälp.
Några reflektioner från deras fältresa var att använda 
skolorna mera som informationskanal. Då barnen tar 
med sig kunskap hem till sina föräldrar.
Utnyttja det faktum att i princip alla har 
mobiltelefoner, även de fattiga. Mobilen, rätt använd, 
är ett bildnings- och kunskapsverktyg.

Jag är mycket imponerad av UNICEFs arbete i Sverige 
och utomlands. Vill du veta mera om deras arbete kan 
du gå in på hemsidan www.unicef.se   
 

Text: Ulla-Britt Larsson,                                                                        
Stockholmskretsen

Årsstämman i UNICEF Sverige den 21 maj 2015

http://www.unicef.se
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REBUS är ett arbetssätt som handlar om att ge barn och 
unga inflytande i utformandet av sin närmiljö genom att 
arbeta med den fysiska miljön som en pedagogisk resurs i 
skol- eller förskoleverksamheten. 

REBUS bygger på att barn, unga, skol- eller förskolepersonal, 
arkitekturpedagoger och fastighetsförvaltare tillsammans skapar 
de hållbara förändringarna. Modellen har en tydlig koppling 
till läroplanen och kan lätt integreras i flera olika skolämnen 
eller teman. REBUS skapar möjligheter att använda kunskap 
från teoretiska ämnen i ett konkret projekt som leder till en 
engagerande lärandesituation. 

Lokalförvaltningen i Göteborgs stad förvaltar, anpassar 
och bygger lokaler för stadens olika verksamheter. I det 
ingår bland annat skolor och förskolor, både inomhus- och 
utomhusmiljön. Sedan 2013 har Lokalförvaltningen arbetat 
med samarbetsprojektet REBUS i det gröna genom vilket man 

REBUS i det gröna

använder REBUS-modellen vid planeringen och ombyggnationen av ett antal förskolegårdar i Göteborg. Syftet 
är att ge barn inflytande och möjlighet att påverka sin fysiska miljö. REBUS i det gröna riktar sig till förskolans 
utemiljö och utgår från läroplanen och hur utemiljön kan bli en bättre pedagogisk yta. Lokalförvaltningen vill 
ha en dialog med förskolan om hur gården används och hur den kan skötas utifrån ett barnperspektiv och barns 
egna perspektiv. I projektet ingår även att göra gården mer hållbar, till exempel genom att öka kunskapen om 
miljöriktiga material. 

Svalebogatans förskola deltog i projektet våren och hösten 2013. 10 femåringar och två pedagoger leddes av 
en arkitekturpedagog  5 gånger varannan vecka. Däremellan arbetade förskolans pedagoger själva med barnen. 
Projektets syfte var att dels förbättra lärmiljön ute och dels öka barnens delaktighet. Arbetet var mycket 
uppskattat av barn, personal och föräldrar. Föräldrarna kunde följa arbetet genom dokumentationen som 
gjordes på förskolan. Det konkreta resultatet var en plats med cementrör i olika höjd som kan användas både till 
vattenlek, balanslek och som lekbord. Vinsterna var flera , en rolig gemensam upplevelse, en spännande lekyta 
och ett utvecklat arbetssätt. Dessutom ledde samarbetet mellan Lokalförvaltningen och förskolans personal till 
ökad förståelse för varandras uppdrag.
På en gemensam studiedag för samtlig personal från 16 förskolor  presenterade de medverkande pedagogerna 
projektet för sina kollegor som inspirerades av arbetssättet och fick inspiration till vad man kan åstadkomma i 
lärmiljön med relativt enkla medel.

Text: Mania Teimouri och Ulla Gustavsson,
Svenska OMEP:s Göteborgskrets

Så här blev det! 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 
sin motorik, koordinationsförmåga och kropps-
uppfattning… (Lpfö 98 rev 2010)

En arkitekturpedagog är en arkitekt eller formgivare som både har intresse av 
och kunskaper i att förmedla vad arkitektur är, framförallt till barn och unga. Är 
du intresserad av att veta mer om REBUS, arkitekturpedagogik och metoder att 
arbeta med arkitektur och delaktighetsfrågor tillsammans med barn och unga, 
kontakta arkitekturkonsulent för barn och unga på Kultur i Väst 
www.kulturivast.se/arkitektur

REBUS guideline kan 
beställas kostnads-
fritt genom Kultur i 
Väst
←

http://www.kulturivast.se/arkitektur
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VÄLKOMNA!

Svenska OMEP:s Göteborgskrets bjuder in 
till föreläsningar, hösten 2015 
Plats: Pedagogen, Kjell Härnqvistsalen, hus A    
Adress: Västra Hamngatan 25

Måndag 28 september kl 18:00 – 19:30 
HUR DOKUMENTATIONEN BLIR MER SYSTEMATISK

Föreläsning med Ann-Charlotte Lindgren, universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet med flera 
års erfarenhet av arbete i förskolan som förskollärare och som specialpedagog. 

Hur vet vi att vi är på ”rätt” väg? Gör vi det vi tror att vi gör och med vilken kvalitet? För att kunna 
utvärdera verksamheten behövs ett systematiskt insamlat underlag. I föreläsningen ges exempel på hur 
det kan se ut och hur dokumentationen kan användas för det dubbla uppdrag förskolan har – att följa, 
dokumentera och analysera barns förändrade lärande liksom att följa upp, utvärdera och utveckla de 

förutsättningar förskolan skapar för barns utveckling och lärande.

Onsdag 11 november kl 17:30 – 19:00
FOSTRAN I FÖRSKOLAN

Föreläsning med Airi Bigsten universitetslektor på Institutionen för pedagogik, kommunikation 
och lärande vid Göteborgs Universitet med mångårig erfarenhet som förskollärare.

I läroplanen står det att ”omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Lpfö98, 2011, s. 9). 
Vad det innebär lämnas över till personalen själva att tolka. Fokus i föreliggande föreläsning är fostran så 

som den kommer till uttryck i pedagogernas resonemang om det egna handlandet då de fostrar barn.
Airi Bigstens avhandling”Fostran i förskolan” finns att ladda ner på 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38772

Kostnad per föreläsning och person: 50 kr för medlemmar och 100 kr för ickemedlemmar. 
Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris. Betala gärna med faktura.
Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.
Anmälan till: ullgus@icloud.com
Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem. 

Kom in på en kopp kaffe och fyll på med inspiration!
Plats: Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

Program:
16.30   Mingel. Kultur i Väst bjuder på fika.
17.00   Gästföreläsning
  30 sep - Lars H Gustafsson Relationsrevolutionen: 
     Om mötet mellan barn och vuxna
  17 nov - Ylva Mårtens Vad säger barnen?
17.45-18.30  Samtal och mer mingel

Mötesplats Barnkultur kostar inget men du måste anmäla dig på kulturivast.se/motesplatsbarnkultur 
Varmt välkommen!

Mötesplats Barnkultur arrangeras av Kultur i Väst i samarbete med Länsmusiken i Stockholm, Dans i 
Stockholms stad och län, Region Halland/Kultur i Halland samt Centrum för barnkulturforskning vid Stock-
holms universitet

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38772 
mailto:ullgus@icloud.com
http://kulturivast.se/motesplatsbarnkultur
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Stipendiedags och 100 årsjubileum!

Nu är det dags att söka stipendium ur Gunnel Carlssons stipendiefond.

Förskollärare, enskild person, med minst fem års erfarenhet inom yrket, kan söka stipendium (500 – 5000 
kr) för kompetensutveckling inom yrket. (Ej högskolestudier eller endagskonferenser). 

Vi gratulerar 2014 års stipendiater Margareta Eriksson, Susanne Waltscheff och Åsa Björkman som ska gå 
utbildning om sagoberättande.

Ansökan görs på särskild blankett som hämtas från stiftelsens hemsida 
www.forskollararstipendiumgunnelcarlsson.org Ansökan ska vara nämnden tillhanda senast 15 no-
vember 2015. Stipendiaterna får skriftligt medelande senast i december månad. Stipendiaterna ska efter 
genomförd satsning skriva en rapport till stipendienämnden.

Gunnel Carlsson föddes 1 juli 1915 och skulle i år blivit 100 år. Detta jubileum firas med en förskollärarträff 
och kaffekalas lördag den 21 november kl. 15-18 i Stockholm. Ytterligare information och uppgift om 
hur man anmäler sig finns på stipendiefondens hemsida. Sista anmälningsdatum är 15 november. 

Välkomna önskar Stipendienämnden genom Mona Rödhammar, ordförande

Anmälan till: omep.stockholm@gmail.com eller Facebook OMEP Stockholm 
eller Maria Edlund, Lakegatan 3, 133 41 Saltsjöbaden. Ange namn, e-postadress eller telefonnummer.
Kostnad: OMEP- medlem/student 100 kr, övriga 200 kr.
Förskolor betalar 600 kr/år + 100 kr/deltagare/föreläsning 

Juice och kexchoklad kommer att kunna köpas till självkostnadspris i pausen. 

Svenska OMEP:s Stockholmskrets bjuder in till 
föreläsningar, hösten 2015
Plats: ABF - HUSET, Sveavägen 41   Tid: kl 18.00 – 20.00

Onsdag 7 oktober BARNS LEK - VUXNAS ANSVAR
Ylva Andersson är projektledare för Lekfrämjandets – IPA (International Play Association) Barn som inte 
leker. Hon arbetar även som specialpedagog med förskolebarn i behov av särskilt stöd.
Ylva Andersson kommer att ta upp följanande i sin föreläsning:
• Lekens betydelse för barns utveckling och lärande.
• Presentation av Lekfrämjandets IPA projekt Barn som inte leker.
• Vilka är barnen som inte leker?

Onsdag 18 november ATT UTVECKLA KVALITÉN I FÖRSKOLANS ARBETE MED HÅLLBAR 
UTVECKLING: KULTURER FÖR HÅLLBARHET 
Eva Ärlemalm-Hagsér är förskollärare och lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola.
Eva Ä-H beskriver hur OMEP:s bedömningsskala för lärande för hållbar utveckling kan användas i förskolan 
som ett redskap för att bedöma, utvärdera och utveckla verksamheten. Verktyget bygger på karakteristiskt 
innehåll i förskolors arbete med social/kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling och har genom 
Internationella OMEP provats ut i förskolor i tio länder världen över. Verktyget delas ut till seminariets del-
tagare utan extra kostnad.     

VÄLKOMNA!

http://www.forskollararstipendiumgunnelcarlsson.org 
mailto:omep.stockholm@gmail.com 
https://www.facebook.com/OMEP-Stockholm-706450579374439/timeline/
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Kontaktpersoner och styrelsen för Svenska OMEP och lokala 
kretsar nås via mejl från hemsidan www.omep.org.se eller via 
adress och telefonnummer, se nedan:

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

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

SKÅNEKRETSEN: 
Lena Bäckström, ordförande
Horröd 1387, 280 10 Sösdala, tel: 070-536 07 54

NORRLANDSKRETSEN: 
Karin Engdahl, ordförande
Älvans väg 244, 907 50 Umeå, tel: 090-786 53 08

STOCKHOLMSKRETSEN: 
Ulla Britt Larsson, ordförande
Ängkärrsgatan 17,  171 70 Solna, tel: 070-741 38 64

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

Svenska OMEP:s hemsida: www.omep.org.se
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utgiven september 2015 av Göteborgskretsen
ISSN: 1104 - 7569

Utgivningsplan för OMEP-nytt 2015:3 
Manusstopp: 15 november, Publicering: 6 december
Ansvarig krets: Stockholm
Skicka gärna in ditt bidrag!

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.

illustration 
Anna-Karin Engberg

http://www.omep.org.se
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