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Framför dig har du tredje numret av OMEP-nytt som bl.a. innehåller 
rapporter och information från Europamötet i Moskva samt 
information från våra kretsar.

I likhet med övriga kretsar brottas vi i Stockholmskretsen med att 
rekrytera nya medlemmar och att få fler besökare till våra föreläsningar. 
Förra hösten utvärderade vi vårt arbete i styrelsen och diskuterade 
vad som kan förbättras.
Stockholmskretsens styrelse kom fram till att vi behöver bli bättre 
på att kommunicera ut till våra medlemmar vad som är aktuellt för 
terminen. En förändring vi gjort är att erbjuda färre föreläsningar 
samt att inbjudan till föreläsningarna ska vara informativa och 
intresseväckande.

I våras bjöd vi in till ett seminarium kring ”Barnkonventionen – hur 
kan vi göra i praktiken?” där fyra olika föreläsare belyste ämnet ur 
olika perspektiv.

Eva Hollén, Barnombudsman, gav praktiska exempel hur 
förskolor kan arbeta med barnkonventionen i praktiken. Ingrid 
Engdahl ordförande i Svenska OMEP, gav en historisk bakgrund 
till hur barnkonventionen arbetats fram och hur man arbetar 
med barnkonventionen idag. Kerstin Bäckström internationella 
OMEP:s representant, redogjorde för hur barnkonventionen 
arbetats fram internationellt och slutligen Karin Hallén Sehlin 
barnombudsman i Uppsala, beskrev hur den ideella föreningen 
BOIU (Barnombudsmannen i Uppsala) arbetar för att förverkliga 
barnkonventionen för barn och unga, vårdnadshavare och politiker 
m.fl. som möter barn och personal i olika verksamheter.

Höstens första föreläsning ”Barn som inte leker – Vuxnas ansvar” 
var ett ämne som väckte stort intresse. Lokalen räckte inte till utan vi 
var tvungna att byta till en större lokal. Jättekul. 
Föreläsare var Ylva Andersson projektledare för lekfrämjandes – IPA 
(International Play Association) Barn som inte leker. Ylva Andersson 
arbetar även halvtid som specialpedagog med förskolebarn i behov 
av särskilt stöd.

Ordförande i Stockholmskretsen har ordet

 
Nu är dags att betala 
medlemsavgiften för 2016. 
På sidan 16 kan du läsa allt 
om hur du gör! fortsättning på sidan 2

Grekisk ortodox kyrka i Moskva
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Föreläsningens första del handlade om lekens betydelse för barn, om vad barnet lär sig genom 
leken och lekens sociala regler. Tar vi leken för given?

Ylva Andersson fortsatte med att beskriva projektet: Barn som inte leker – Vuxnas ansvar. 
Översiktligt om det treåriga projektet 

- Projektet ska lyfta frågan om barn som inte leker, i kontakter med yrkesverksamma   
personer i exempelvis barnhälsovård, förskola och skola, fritidsverksamheter, lärarutbildningar, 
flyktingmottagningar och fängelser.

- Samla in kunskaper om barn som inte leker genom att arrangera och delta i konferenser och 
på annat sätt ta del av forskning.

- Inspirera till ny forskning och till samhällsdebatt om lekens betydelse för barns utveckling, 
lärande och välbefinnande.

-  Målsättningen med projektet är att identifiera och vidareutveckla metoder och förhållningsätt 
som vuxna kan använda för att stötta barn i deras lekutveckling.

Lekfrämjandet är en rikstäckande ideell svensk förening och del av IPA, International Play 
Association. Promoting the Child`s Right to play. Föreningen finns i ett femtiotal länder och 
arbetar aktivt för barns rätt till lek.

Projektet ”barn som inte leker” har fått ekonomiskt stöd av Allmänna arvsfonden.

Några utdrag om projektet från IPA:s hemsida

Forskning har tidigare visat att det finns ett klart samband mellan de förmågor som vi 
utvecklar som barn och hur vi fungerar som vuxna. Nu kan forskningen också påvisa att 
delar av hjärnan, som påverkar vår empatiska och social förmåga, utvecklas när barnet leker 
fantasilekar.

Vår ambition är att identifiera hur barn som inte leker beter sig, vilka orsaker som ligger 
bakom, hur det yttrar sig och att finna verksamma metoder och förhållningssätt för att 
förbättra för de barn som inte leker.

Vårt mål är att alla barn ska kunna leka och att de vuxna förstår sin egen betydelse i barns 
utveckling, så att barnen får stöd och hjälp.

Efter att ha lyssnat på föreläsningen, som var mycket intressant, inser jag hur viktig leken är för 
alla nyanlända flyktingbarn som kommer till Sverige. Vad kan vi göra i OMEP? 

Ulla-Britt Larsson, ordförande i 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 3 gånger/år
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Årsmöte i Svenska OMEP
Tid: Måndag 15 februari kl. 15.00 
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 
Program: Årsmötesförhandlingar

I anslutning till Svenska OMEP:s årsmöte ordnas en öppen föreläsning:
FRÅN BARNPERSPEKTIV TILL BARNETS PERSPEKTIV 

TILL BARNISM... ELLER? 
Barnläkare Lars H Gustafsson talar om sin nya bok Relationsrevolutionen - om 

mötet mellan barn och vuxna. 
Tid: Måndag 15 februari kl. 18:00 – 20:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 
Anmälan till omep.stockholm@gmail.com

Årsmöten
Svenska OMEP och kretsarna

Stockholmskretsens årsmöte 2016 
Tid: Tisdag 26 januari kl. 18:00 – 20:00
Program: Diskussion om hur OMEP kan bidra till barncentrerad verksamhet för 
flyktingbarn, i samverkan med andra frivilligorganisationer
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 
Anmälan till omep.stockholm@gmail.com

Skånekretsens årsmöte 2016
Tid: Onsdag den 17 februari kl 16:30
Plats: Högskolan Krisanstad
Program: Aktuell information om OMEP:s arbete nationellt och internationellt
Anmälan till: gisela.hofmann@hkr.se

Göteborgskretsens årsmöte 2016
Tid: Onsdag 3 februari, kl 17:30 – 20:00
Plats: Pedagogen, hus B, våning 4, sal B4 437
Program: OMEP i världen, styrelsen berättar om konferenser, projekt och om hur 
OMEP som organisation arbetar i världen
Anmälan till: bibi.karlsson@comhem.se

Norrlandskretsens årsmöte 2016
Tid: Onsdag 10 februari kl 18. 00
Plats: meddelas senare
Anmälan till: karin.engdahl@mdh.se
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I slutet av september samlades OMEP-
representanter för 11 länder i Moskva; Bosnien 
Hercegovina, Frankrike, Grekland, Irland, 
Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Sverige, 
Storbritannien och Tjeckien. Mötet hölls på 
Moscow State Pedagogical University, en 
vacker och anrik byggnad. Första dagen hade 
vi studiebesök till förskola och europamöte, de 
kommande dagarna var det en internationell 
konferens med cirka 200 deltagare, varav 150 
från Ryssland.

Larisa Paramonova, ordföranden i OMEP i 
Ryssland, hälsade välkommen och beskrev lite om 
situationen för förskolorna i Ryssland. För några år 
sedan ändrades lagen så att barn under 2,5 år inte 
längre erbjuds plats i förskola. Den avser i stället 
barn mellan 2,5 och 7 år, och är gratis under fyra 
timmar/dag, medan morgnar och eftermiddagar 
kostar. En marknadsanpassning börjar införas och 
föräldrar kan exempelvis betala extra för att få vissa 
speciallektioner.

Natalia Ryzhova, som är projektledare för det ryska 
ESD-projektet, berättade att Ryssland deltagit i alla 
fem delarna av projektet och med stort engagemang 
och många deltagande förskolor. I Ryssland har 
man utarbetat Miljö-kartböcker, Hållbar förskola-
certifiering och en översättning av projektet till 
ryska förhållanden i ett Tänk globalt – handla lokalt-
perspektiv.

Jag berättade om FN:s nya hållbarhetsmål och 
UNESCO:s Global Action Programme, att OMEP 
har åtagit sig att arbeta särskilt med Utbildning och 
material för studenter och högskolor och att OMEP 
tagit fram ett verktyg OMEP ESD Rating Scale som 
kan användas för att initiera arbetet för hållbarhet i 
förkolor.

Tamara Pribisev från Bosnien Hercegovina, som är 
på väg mot fullt medlemskap i OMEP, berättade om 
att man balanserar i ett komplext uppdrag vad gäller 
förskolan. Landet består av tre delar med olika 
traditioner och kulturer även vad gäller förskola 

OMEP:s europamöte i Moskva

Moscow State Pedagogical University

Ryska ESD-projektledare: Ryzhova, 
Cherezova och Argunova

Grekland och Irland på Europamöte

fortsättning på sidan 5
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och utbildning. År 2015 har cirka 10 % av alla barn 
mellan 6 månader och 6 år plats i förskola, det finns 
en lag om att alla femåringar ska ha rätt till förskola, 
men utbyggnaden tar tid.

På europamötet följde vi upp diskussionerna från 
sommarens möte i Washington, bland annat handlar 
det om medlemsavgifterna till OMEP och hur 
de ska beräknas för att uppfattas rättvisa av alla 
medlemsländer.

Mötet kom annars att domineras av den akuta 
flyktingsituationen i Europa och vi antog ett upprop 
till alla medlemmar, läs uttalandet på egen plats.

Nästa europamöten hålls i Canterbury, 
Storbritannien, 5-7 maj 2016, och 
världskonferenserna de närmaste åren blir i Seoul, 
Korea, 4-8 juli 2016, i Kroatien 2017 och i Prag 
2018, då OMEP firar 70-årsjubileum. Kanske 
det snart är dags för Sverige att bjuda in till ett 
europamöte?

Text och foto: Ingrid Engdahl, 
ordförande i Svenska OMEP

Inbjudan till OMEP europaråd  och konferens
i Canterbury, England 2016

OMEP European Conference 2016
THE PLACE OF THE CHILD IN 21ST CENTURY SOCIETY
Canterbury Christ Church University, Canterbury, England
5 – 7 MAY 2016

OMEP UK in partnership with Canterbury Christ Church University has great pleasure 
in welcoming you to participate in the OMEP 2016 European Regional Meeting and 
Conference to be held at Canterbury Christ Church University from 5th - 7th May 2016.

There will be an opportunity to visit preschools and you will be able to sign up for visits 
in advance. There will also be range of cultural and social events. We welcome the 
submission of papers, posters or symposia.
You may also like to suggest subjects for round table discussion sessions. Please see the 
call for papers webpage for more information.

Looking forward to seeing you in Canterbury UK next May.
OMEPUK Executive Committee

www.omepuk.org.uk

Studiebesök på förskola i Moskva
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Nya dimensioner för att förstå samtiden 

Psykologiprofessor Andrey G. Asmolov, tillika ansvarig på det ryska utbildningsinstitutet, föreläste bland 
annat om kvalitetsfrågor för den ryska förskolan. Han lyfte fram att det finns ny kunskap med vars hjälp vi 
kan förstå barn, barndom och ideologierna kring dessa begrepp. Det handlar om samma resa som vi gjort i 
Sverige, från att betrakta barns utveckling inom fastställda ramar, åldrar och stadier till en öppnare syn där 
barn tillåts leva, inte bara formas.

Asmolov lyfte fram tre dimensioner som kan hjälpa oss att analysera och förstå samtiden:
• förutsägbarhet – osäkerhet 
• enkelhet – komplexitet
• enhetlighet – variation

Barn behöver lära sig kunskap och färdigheter för livet, och skolan måste lära sig att ta emot barnen som de 
är. 

Skiftet till dialogpedagogik

Professor Wassilios E. Fthenakis, som är ordförande i ett utbildningsförbund i Tyskland följde upp dessa 
tankar och lyfte fram hur ett nytt paradigm i synen på barn måste leda till förändringar i systemet. Sedan 
1996 har många länder exempelvis utarbetat läroplaner för förskolan som bygger på aktuell forskning. 
Lärandeprocesser tillskriver barn en mer aktiv roll jämfört med tidigare och lärande betraktas som kon-
struerat, helst i samverkan mellan barn-barn och barn-lärare. En dialogisk relation mellan barnen och om-
givningen, föräldrarna, lärarna och samhället är att föredra, där barnen vare sig är passiva mottagare eller 
självgående konstruktörer. 

Om ett vattenprojekt på Kreta

Docent Maria Ampartzakti från Kretas universitet berättade om det europeiska Water Eco Culture-projekt 
som OMEP i Grekland har lett,  med deltagande förskolor från Bosnien Herzegovina, Bulgarien, Cypern, 
Grekland, Irland och Polen. Syftet var att barn skulle få upp ögonen för hur viktigt vatten är för planeten 
Jorden. Barngrupper har på lite olika sätt studerat vatten och de har använt sig av tre delar: 
Före studiebesök – Studiebesök – Efter studiebesök.

Den strukturen kunde exempelvis innebära att lärarna samtalade med barnen om huruvida det finns levande 
saker i vatten, och listade upp barnens förslag och tankar. Sedan anordnades ett eller flera studiebesök, alltid 
utomhus, till en bäck, sjö, hav eller liknande, där barnen utforskade vattnet, prövade sina idéer, samlade på 
fynd och där läraren dokumenterade hela processen. I steg tre gick läraren och barnen igenom vad de nu 
visste om vatten och levande saker och om de nu hade fler tankar eller nya frågor. Lärarna samlade dessa 
studier i loggar, som skickades till Maria i Kreta för analys.

Här är några berättelser om vad barnens utforskande lett till:
• det finns så många olika sorters vatten
• barnens ekologiska medvetenhet ökade, vilket exempelvis syntes i uttalanden som ”Vi måste hålla  
 floden ren”
• barnens intresse för teknik ökade, utifrån studier av vattenkraft, läckande ledningar och vatten-
   reservoarer 
• förorenat vatten kan filtreras och bli rent igen, det finns även växter som hjälper till att rena vatten
• vad vatten kostar och hur man kan mäta förbrukningen

Läs mer på www.waterecoculture.eu
Text: Ingrid Engdahl

Vad sas i Moskva?  
Korta referat från några föreläsningar



 

7 www.omep.org.se

Den 18 november anordnades ett seminarium för att uppmärksamma utbyggnaden och utvecklingen av den 
svenska förskolan under 40 år. Seminariet var ett samarrangemang mellan Riksdagens utbildningsutskott, 
Utbildningsdepartementet och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Den första lagstiftningen på förskoleområdet – Förskolelagen – trädde i kraft 1975 och innebar en lagfäst 
skyldighet för kommunerna att erbjuda avgiftsfri förskola till sexåringar och en planmässig utbyggnad av 
förskoleverksamheten i varje kommun för bl. a. barn med förvärvsarbetande föräldrar. Vid denna tid deltog 
cirka 10 % av barn i åldrarna 6 månader – 7 år i någon form av barnomsorg. Idag deltar närmare 87 % av 
1-5-åringarna i förskola eller pedagogisk omsorg. Förskolan bidrar på ett positivt sätt till barns utveckling och 
lärande. Dessutom till föräldrarnas möjlighet att kombinera yrkesliv med familjeliv och naturligtvis till samhället 
i stort.
Inbjudna var statsråd och riksdagsledamöter, politiker och ledare från kommuner, organisationer och 
myndigheter, huvudmän för fristående förskolor, representanter för utländska ambassader, förskollärare - 
handledare i förskollärarutbildningen - och forskare och lärare från nästan alla förskollärarutbildningar i Sverige.

Det är också 30 år sedan propositionen Förskola för alla barn lades fram och då blev förskolan även en rättighet 
för barnet självt. Målsättningen var att förskolan skulle vara fullt utbyggd 1991. Det lyckades inte riktigt så 
därför kan vi även fira att det är 20 år sedan det i lagen infördes att plats i förskola skulle erbjudas utan oskäligt 
dröjsmål.

Birgitta Dahl, f.d. talman, riksdagsledamot och energi- och miljöminister, inledde med en beskrivning 
av det politiska läget och kampen för jämställdhet och barnomsorg på sextiotalet under rubriken 
Kvinnligt, manligt, mänskligt. Andra talare vid seminariet var ansvariga statsråd under perioden; Lena 
Hallengren, Utbildningsutskottets ordförande och f.d. förskoleminister; Ingvar Carlsson, ordförande i 
1968 års Barnstugeutredning och f.d. statsminister, Bengt Westerberg, f.d. socialminister, Ylva Johansson, 
arbetsmarknadsminister och f.d. skolminister.

Fem professorer tillförde erfarenheter från sin forskning; Anne-Li 
Lindgren, professor, Stockholms universitet om Förskola för alla – i TV på 
sextio-talet, Ingegerd Tallberg Broman, professor, Malmö högskola om 
Samhällshistoriskt perspektiv på förskolans utveckling i Sverige, Ingrid 
Pramling Samuelsson, professor, Göteborgs universitet, om 
 Svensk förskola i ett internationellt perspektiv och dagens utmaningar, 
Tarjei Havnes, från Oslo universitet om Konsekvenser för samhället 
och olika grupper i samhället av en utbyggd förskola samt professor 
Michel Vandenbroek, Ghent University, Belgien, som talade om 
Förskolans möjligheter att bidra till identitet och samhörighet i 
dagens heterogena samhällen. 
 
Seminariet avslutades med tankar om Världens bästa förskola! 
framförda av utbildningsminister Gustav Fridolin. Han menar 
att vi måste bygga vidare på tillgänglighet för alla barn och att 
tillgänglighet också handlar om en god förskolepedagogisk 
verksamhet och en organisation av barngrupper och personal 
som ger kvalitet för nalla barn i alla förskolor.

Seminariet webbsändes live av riksdagens informationstjänst 
och finns tillgängligt över webben. Mer information på 
www.buv..su.se/forskolan40

Text: Ingrid Engdahl 

1975 – 2015
40 år med lagstadgad förskola
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Gunnel Carlsson, ordförande för Sveriges 
Förskollärares Riksförbund 1955-1974, 
föddes 1 juli 1915 och skulle i år blivit 
100 år. När hon avgick som ordförande 
samlade förskollärarna in pengar till en 
stipendiefond, som delar ut medel till 
förskollärare som vill utveckla sig i sitt 
yrke. 

Jubiléet firades med en förskollärarträff 
och kaffekalas lördag den 21 november 
kl. 15-18 i Stockholm. På programmet 
stod en historisk tipspromenad, Fröbelfilm 
från Västerås och från Fröbelgården i 
Norrköping, fotoutställning om förskolans 
utveckling, barns bilder och tankar om att 
vara 100 år, fångade av Christina Renvall, 
Jubileumsboken Barnet Saken Kallet (1990) 
och tidskriften Trädet till försäljning och 
utlottning.

Förskollärare från olika delar av Sverige, 
som utbildat sig vid olika seminarier 
och högskolor, delade minnen under 
några trevliga eftermiddagstimmar. Vi 
delade minnen med representanter ur 
Gunnels släkt, Gunilla Parsman och Elin 
Carlsson, samt pratade om gamla tider i 
SFR och SFY. Läs mer om fonden på www.
forskollararstipendiumgunnelcarlsson.org 

Tidigare under dagen hade 
stipendienämnden sammanträtt och utsett 
2015 års stipendiater:
Kristina Silfvenius, lekterapeut, Stockholm, 
3 000 kr, för resa till konferens i Bukarest, 
Henrik Salling, Lund, och Anna Åvall, 
Göteborg, 3000 kr vardera, för deltagande 
i BETT-mässa i England samt Katarina 
Stabäck Ingemarsson, Trollhättan, Sofie 
Håkansson, Kalmar, och Anna Otterborn, 
Flen, 1795 kronor för Barnyoga steg 1 samt 
Annika Mårten, Orsa, 1700 kr, Barnyoga.

Text: Ingrid Engdahl

100-årskalas till minne av 
Gunnel Carlsson

Barns tankar om att vara 100 år

En dag, när jag skulle ha sagostund för en 
grupp 3-åringar, sa en pojke: 
Du är nog gammal du!

Jag frågade honom hur han kunde se det. 
Han svarade med en suck:

Jamen, du är ju gammal överallt.

Hur ser en 100-åring ut?

Typ som en jätte. 
Gammal och skrynklig. 
Kanske helt grå. 
Ganska gammal, nästan som ett troll.

Vad kan en 100-åring göra?

Sitta i en gungstol och sticka. 
Lösa korsord. 
Titta på TV och dricka kaffe. 
Åka ut med sin rullstol.
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Förskollärarutbildningen vid 
Högskolan Kristianstad har sedan 
den nya utbildningen startade bjudit 
in yrkesverksamma förskollärare, 
VFU -handledare, förskolechefer och 
utvecklingsansvariga till en eftermiddag 
med forskare från olika forskningsmiljöer 
på HKR. 

Den presenterade forskningen belyser innehåll 
i utbildningen och/eller kan knytas till barns 
utveckling och lärande samt förskollärares 
professionsutveckling. Nedan följer en 
presentation av det breda innehåll som fanns 
på programmet hösten 2015.

Eva Clausson, universitetslektor i omvårdnad 
talade om behovet av hälsostödjande samtal 
med familjer med barn som har övervikt.

Marie Fridberg, universitetslektor/
postdoktor i naturvetenskapernas didaktik 
presenterade barns hanterande av datorplattor 
i naturvetenskapligt lärande. 

Ingmarie Bengtsson, universitetsadjunkt 
i pedagogik talade om förskollärares och 
barnskötares beskrivning av arbete med 
interkulturalitet och flerspråkighet.

Susanne Thulin, universitetslektor i pedagogik 
presenterade forskning under rubriken Student 
preschool teachers’ experiences of  science and its role in 
preschool. 
 
Thomas Beery, universitetslektor i 
miljödidaktik talade om Connections to nature: 
Collecting and Place. 

Ann-Margreth E. Olsson, universitetslektor 
i socialt arbete. talade utifrån rubriken 

Samarbete vid oro för att barn är utsatta för våld och 
sexuella övergrepp i relation till; OM Barnahus och 
socialtjänstens utrednings-ansvar.

Ingela Friberg, universitetsadjunkt i 
pedagogik presenterade sin aktionsforskning 
i förskoleklassen kopplat till ett innehåll – ett 
kompetensutvecklings- och forskningsprojekt.

Ann-Christine Sollerhed, universitetslektor i 
idrott och hälsa presenterade forskning under 
rubriken Ångest av andfåddhet: En studie om barns 
inställning till kroppssensationer i samband med fysisk 
aktivitet.

Lena Bäckström, universitetslektor i pedagogik 
med inriktning psykologi och Charlotte 
Tullgren, universitetslektor i pedagogik talade 
om sin forskning med titeln: Förskollärare skriver 
dagbok om sitt arbete. En kvalitativ studie om kvalitet 
i förskolan. 

Agneta Jonsson, universitetslektor i barn- och 
ungdomsvetenskap talade om en pågående 
studie som rör hur undervisning kan förstås i 
förskola för de yngsta barnen. 

Sara Lenninger, universitetslektor i utbildnings-
vetenskap presenterade sin forskning inom 
semiotik utifrån rubriken: Är bilder enkla? Om 
förskolebarns bildförståelser. 

Inspirationseftermiddagen bjöd på en 
mångfald givande möten –såväl fysiskt som 
mentalt - som inspirerar till samarbete över 
gränserna.  Innehållet speglade också den 
komplexitet som ryms inom fältet yngre barns 
lärande och utveckling.

Text: Gisela Hofmann, Skånekretsen

Årligen återkommande inspirationsdag med forskning 
gällande yngre barn
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Under 2015 har Högskolan Kristianstad gett en föreläsningsserie med rubriken: 
Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – vad kan det betyda i ett förskole-
perspektiv?
Susanne Thulin lektor i pedagogik och programområdesansvarig för förskollärar-
utbildningen vid Högskolan i Kristianstad har varit en av initiativtagare till och 
medansvarig för programmet samt en av flera föreläsare.

I januari inleddes serien av Susanne Thulin med en återblick på förskolans historia som bl.a. 
fokuserade det professionella objektet och hur förhållningssätt i förskolan har debatterats under 
historiens gång. Sven Person professor i pedagogisk talade om barns lärande med fokus på vilka 
kompetenser lärare och förskolepersonal behöver utveckla.

I april var det dags för andra tillfället i serien då Ingela Elfström lektor i förskoledidaktik 
talade om kvalitetsarbete för förskolans utveckling. I fokus var förändringsarbete för att ge 
förutsättningar för barn att lära och utvecklas i förskolan och hur pedagogisk dokumentation 
kan bli en del av arbetet i vardagen. Annika Elm Fristorp lektor i utbildningsvetenskap talade 
vid detta tillfälle om barns lek och lärande i perspektivet av förskolans verksamhets utveckling. I 
fokus var barns meningsskapande och hur förskolans personal kan förstå och tolka barnen för 
att ta tillvara deras uttryck i kunskapssökande.

I september vid tredje tillfället talade Annika Löfdahl professor i pedagogiskt arbete om 
vetenskapsteori och metod ur ett förskoleperspektiv och till föreläsningen ställdes frågan Gör 
det vetenskapliga förhållningssättet skillnad i praktiken? Löfdahls föreläsning hade dessutom 
fokus på begreppet fostran kopplat till kamratkulturer. 

Vid det sista tillfället i november talade Eva Johansson professor i pedagogik om 
kommunikationens betydelse för barns lärande. Barns livsvärldar och kommunikation av värden 
i förskolan i relation till den betydelse det kan ha att förstå barn ur ett filosofiskt perspektiv. 
I fokus var barns etik och betydelse av att förstå de horisonter utifrån vilka barns livsvärldar 
kan framträda i intersubjektiva relationer till andra. Ingrid Pramling Samuelsson professor 
i pedagogik avslutade föreläsningsserien genom att utifrån förskolans läroplan tala om de 
utmaningar svenska förskola står inför. Innehåll i föreläsningen berörde vad som hänt historiskt 
med förskolan, att förstå vad arbete i stora barngrupper kan innebära och om nationella såväl 
som globala utmaningar förskolans personal har att hantera.

I föreläsningsserien deltog ca. 300 yrkesverksamma – barnskötare, förskollärare, förskolechefer 
och utvecklingsansvariga från södra Sverige. 

Text: Gisela Hofmann

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - 
vad kan det betyda i ett förskoleperspektiv?

Foto: Eva Ahlin
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Att utveckla kvalitén i förskolans arbete med hållbar utveckling: 
kulturer av hållbarhet – OMEP:s bedömningsskala för lärande för 
hållbar utveckling i förskolan
Att arbeta för kulturer av hållbarhet handlar om att förskolan arbetar med arbetssätt, 
organisation och innehåll som stödjer processer av transformativt lärande, dvs. en 
förändringsprocess som innebär omprövning av grundläggande värden, mål och 
vardagsrutiner. Det handlar om kritiskt tänkande och omsorg om jorden och om 
varandra. Det innebär att kritiskt granska och förändra förgivettagna ohållbara stukturer 
i verksamheten och att arbeta med frågor som ekologiskt förhållningssätt, jämlikhet, 
jämställdhet och livsstil. Utmaningen för förskolan är att fånga upp det som upptar 
barnens tankar och nyfikenhet och att koppla det till social/kulturell, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. 

Verktyget OMEP:s bedömningsskala för lärande för hållbar utveckling i förskolan är 
utvecklat i syfte att utmana och utveckla förskolans arbete med hållbarhetsfrågor. 
Skalan är skapad som ett underlag för förskolepersonal att utforska och diskutera sitt 
arbete med social/kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbarhet både enskilt och i 
grupp. 

Vårt intresse som forskare (Ingrid Pramling Samuelsson, Ingrid Engdahl, Jonna Larsson 
och Eva Ärlemalm-Hagsér) är nu att utvärdera om verktyget skapar möjligheter att 
problematisera och vidareutveckla förskolans arbetssätt, organisation och innehåll för 
att stödja processer av transformativt lärande och förändring. 

Du som förskolepersonal har en viktig funktion i detta utvecklingsarbete och vi hoppas 
att du har möjligheter att delta i utvecklingen av OMEP:s bedömningsskala för lärande 
för hållbar utveckling i förskolan.

Vi söker nu förskolepersonal och förskolor som är 
intresserade att vara med i ett forsknings- och 

utvecklingsprojekt för att utveckla sitt arbete med 
lärande för hållbar utveckling i sin förskola och samtidigt 

förbättra OMEP:s bedömningsskala för lärande för hållbar 
utveckling i förskolan så den kan blir till ett stöd för 

förskolors utvecklings- och kvalitetsarbete. 

Om ni är intresserade kontakta Eva Ärlemalm-Hagsér 
eva.arlemalm-hagser@mdh.se för ytterligare information. 
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Bakgrund till OMEP:s bedömningsskala för lärande 
för hållbar utveckling i förskolan

Inspirerat av observationsmetoden ECERS och ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scale) har 
Internationella OMEP utvecklat ett verktyg för att studera och skatta förskolors eller förskoleavdelningars 
arbete med lärande för hållbar utveckling/hållbarhet. Initiativtagarna var Ingrid Pramling Samuelsson och 
John Siraj-Blatchford. De länder som har deltagit i arbetet med att prova ut och utveckla verktygets indikatorer 
är Chile, England, Kenya, Kina, Korea, Norge, Portugal, Sverige, Turkiet och USA. Verktyget OMEP:s 
bedömningsskala för lärande för hållbar utveckling i förskolan (Environmental Rating Scale for Sustainable 
Development in Early Childhood, ERS-SDEC) översattes från engelska till svenska 2012. Karaktäristiska 
beskrivningar av olika innehåll i förskolan (s.k. indikatorer) har lyfts fram och relateras till arbetet med social/
kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling i förskolan. 

I den svenska utprövningen av verktyget intervjuades i ett första steg år 2012 fyra förskollärare om 
indikatorernas relevans i relation till arbetet för hållbar utveckling i förskolan. I ett andra steg 2013, deltog fem 
förskolor i Göteborgs- och Stockholmsregionen. I samband med observationerna i förskolorna intervjuades 
även förskollärare med fokus på indikationernas värde att kunna bedöma nivåer av kvalitet i relation till 
arbetet för en hållbar utveckling. Resultatet av studien visar att styrkan i OMEP:s bedömningsskala för lärande 
för hållbar utveckling i förskolan är att den kan ge förskolor ett redskap för att utvärdera och utveckla sin 
verksamhet. 

Resultatet visade vidare att arbetet med lärande för hållbar utveckling i förskolan innebär stora utmaningar i 
förskolans verksamhet. Det handlar dels om att tydliggöra de kopplingar som finns mellan ekologisk, social/
kulturell och ekonomisk hållbarhet, dels om att utveckla ett arbetssätt som innebär att hela institutionen - 
organisation, arbetssätt och innehåll - utvecklas för att stödja arbetet för ett hållbart samhälle och en hållbar 
framtid (transformativt – holistiskt arbetsätt). 

Ett ytterligare resultat visar att i samtalen mellan förskollärare, forskare och mötet med verktyget skapas nya 
förståelser om innebörder av arbetet för hållbar utveckling i svensk förskola. En slutsats av studien är att det 
fortfarande är en lång väg att gå innan arbetet med lärande för hållbar utveckling är en del av varje förskolas 
praktik i Sverige. 

Lärande för hållbarhet i förskolan
Vi lever i en kritisk era där en mångfald av globala svårigheter och problem av ekologisk, social/kulturell 
och ekonomisk karaktär genererar frågor beträffande mänskligheters framtid. Barn lever här och nu med rätt 
till inflytande och delaktighet i sina pågående liv, med de frågor som berör dem. Genom att lyssna till barnen 
och deras utmaningar, ta deras tankar och frågor på allvar och tillsammans utforska alternativa lösningar kan 
förskolan utvecklas till en kultur för hållbarhet. Barn har nya tankar och idéer och de är dessutom bra på att 
i sin tur påverka sin familj. Genom ett sådant förhållningssätt stöder verksamheten en tänkande och kreativ 
människa som förmår och vill skapa en gemensam nutid och framtid. Just här har förskolepersonal en viktig 
uppgift; att arbeta utifrån barnens meningsskapande innebär ett respektfullt erkännande av deras perspektiv 
och av att barn är samhällsmedborgare med rätt att påverka. När man problematiserar hur förskolan som 
institution kan arbeta mer holistiskt för en hållbar livsstil är utgångspunkten att se till hela institutionen och 
att den utgör en del av samhället. 

Ett sådant helhetsperspektiv är flerdimensionellt och förskolans pedagogik har flera gemensamma utgångs-
punkter med utbildning för hållbar utveckling (UNESCO, 2005):

• Tematiskt ämnesövergripande innehåll med koppling till vardagen 
• Framtidsinriktat
• Demokratiska arbetsformer för alla inblandade
• Kritiskt tänkande och problemlösning
• Aktiva lärandeformer
• Handlingsinriktat för att öka deltagarnas handlingskompetens Text: Eva Ärlemalm-Hagsér
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68th World Assembly and International Conference 
4th - 8th July, 2016 
Ewha Womans University, Seoul, Korea

Call for Proposal 
Proposal submission system open : 15th December, 2015 
Proposal submission deadline : 15th January, 2016 (by 12pm in Korean time)

Preparing children for the future is the central role of early childhood education. It is our goal to create more effective 
systems that better meet the needs of both current and future generations.

We invite all early childhood educators to share your expertise on the theme of ‘Transforming Early Childhood Sys-
tems for Future Generations.’ We also welcome multi-disciplinary dialogues, including but not limited to the following 
themes:

• Curriculum 
• Play 
• Workforce 
• Policy 
• Culture and Society 
• Neuroscience

Types of presentation :

- Individual Paper Presentation : 20 minutes presentation including 10 minutes of Q & A.
- Self Organized Symposium :1.5 hours around a common theme with a moderator 
- Poster Presentation : 1.5 hours with presenter available to discuss topics with delegates. 
- Workshop : 1.5 hours presentation. Presenters must provide all materials.

Contact omepkorea2803@hanmail.net Website www.omep2016.org

Text: Eva Ärlemalm-Hagsér

God jul och gott nytt år 
önskar Svenska OMEP! 

För kulturer av hållbarhet och 
för barns perspektiv i samhället!

Svenska OMEP arbetar för barn i åldrarna 0-8 år. 
Vi vill synliggöra barns perspektiv på alla frågor som berör dem i deras vardagsliv. 

Vi arbetar för barns likvärdighet och att öka barns möjligheter 
till inflytande och delaktighet i samhället. Vuxenvärlden måste bli 

bättre på att ta ansvar för barns rättigheter enligt barnkonventionen 
genom att bygga kulturer av hållbarhet.

Stöd OMEP:s arbete och bli medlem idag!
www.omep.org.se
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För att kunna utvärdera verksamheten behövs ett systematiskt insamlat underlag. Det betyder att vi behöver ha ett 
tydligt fokus för dokumentationen samt verktyg för att såväl dokumentera som för att analysera. I föreläsningen gavs 
exempel på hur det kan se ut och hur dokumentationen kan användas för det dubbla uppdrag förskolan har – att föl-
ja, dokumentera och analysera barns förändrade lärande liksom att följa upp, utvärdera och utveckla de förutsättnin-
gar förskolan skapar för barns utveckling och lärande. 

I slutet av september arrangerade OMEP:s Göteborgskrets en föreläsning med Ann-Charlotte Lindgren om "Hur 
dokumentationen blir mer systematitiskt". Efter den välbesökta föreläsningen frågade Ulla Gustavsson några av 
deltagarna vad de fick med sig. Här är några av dessa:

HUR DOKUMENTATIONEN BLIR MER SYSTEMATISK

- Bra att få en repetition av processens gång. Vilka steg 
som måste ingå och i vilken ordning. Viktigt att tänka 
på att det är verksamheten som ska dokumenteras 
och utvärderas, men för att kunna göra det måste man 
även få syn på barnets utvecklings- och lärprocesser.

- För att förstå vad systematiskt 
kvalitetsarbete är/betyder var det bra 
att få exempel i form av olika schema/
sätt att strukturera upp verksamhetens 
mål och syfte. Viktigt att börja smått och 
dokumentera rätt!

- Viktigt att observera och 
analysera var barnen befinner 
sig (nulägesanalys) innan man 
kan gå vidare. Viktigt att veta 
vilken vetenskaplig grund vi 
utgår från.

- Viktigt att tänka till om att inte 
dokumentera allt, utan hur vi 
dokumenterar. Ifrågasätta vad  vi  
använder dokumentationen till.

- Att var och en måste vara 
påläst på sitt uppdrag och att 
det är ett fruktansvärt viktigt 
arbete.

- Jag fastnade för att se vad 
barnens behov och intressen är 
och på så sätt kunna utveckla 
verksamheten från det. Att göra 
observationsschema för att ta reda 
på detta känns som en bra idé. 

- Att använda första 
halvtimmen under mötestid till 
uppföljning av verksamheten 
tycker jag verkar nyttigt. Att 
kunna delge varandra hur man 
tänker kring verksamheten och 
hur man förbättrar den.

- Varför har man 
vissa regler och 
vem gagnar de?

- Bra ord från Ann-Charlotte: 
”Dokumentera en del och 
använd mycket”

- Dokumentera lite som kan 
användas till mycket. 
Farmgångskriterier: Våga 
filma, ta till dig aktuell 
forskning.
Prioritera mål/
bakgrundsmaterial.

- Försöka se olika objekt genom 
barnens ögon. Viktigt att 
dokumentationen alltid utvärderas 
och att det sätts nya mål.

- Viktigt att observera hur en 
aktivitet blev, istället för vad jag 
förväntade mig, Vad fastnade 
barnen för?

- Ta på sig olika 
”glasögon”. Se 
olika saker.

- Vad, hur och varför man ska 
dokumentera, som ett hjälpmedel 
att gå tillbaka till och att se det 
man gör har en mening på en nivå 
som är för oss.

- Positivt: Jag har sedan 
dess observerat barn och 
funderat på vad vi gör. Bra 
att ta ett försöksområde. 
Ta en halvtimme på varje 
möte för detta.

Ann-Charlotte Lindgren arbetar som universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet och 
har flera års erfarenhet av arbete i förskolan som förskollärare och som specialpedagog. 
Ann-Charlotte är verksam inom förskollärarutbildningen och har varit lärare i flera av 
förskollyftets kurser. Hon är ofta externt anlitad för föreläsningar och handledning kring 
systematiskt kvalitetsarbete.    
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VÄLKOMNA!

Svenska OMEP:s Göteborgskrets bjuder in 
till föreläsningar, våren 2016 
Plats: Pedagogen, Kjell Härnqvistsalen, hus A    
Adress: Västra Hamngatan 25

Måndag 7 mars kl 17:30 - 19:00 
ATT ARBETA MED DIGITALA VERKTYG I FÖRSKOLAN -

FRÅN LÄRARPLANERADE TILL BARNINITIERADE AKTIVITETER
Föreläsning med Malin Nilsen, 

förskollärare och universitetsadjunt  på Göteborgs universitet, 
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

De digitala verktygen är här för att stanna, såväl i privata sammanhang som i utbildningsmiljöer. De 
flesta av dagens förskolebarn har exempelvis redan flerårig erfarenhet av att använda sig av pekskärmar. 
Frågan är inte längre om vi skall använda digitala verktyg i förskolan – utan hur och varför.
Som pedagog i förskolan är det nödvändigt att förhålla sig till denna utveckling, men många upplever att
det är enklare sagt än gjort. 
Denna föreläsning kretsar kring lärarens roll i aktiviteter med digitala
verktyg och i synnerhet datorplattor, såsom Ipads. Frågor som kommer att lyftas är huruvida barn och
pedagoger har samma perspektiv på aktiviteter med digitala verktyg och varför det spelar roll; samt vad
forskningen säger om vad som är viktiga faktorer för ett välfungerande arbete med digitala verktyg i
förskolan.

Malin Nilsens licentiatuppsats heter Barns aktiviteter med datorplattor i förskolan och kan laddas ner på:
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/37236

Tisdag 3 maj kl 17:30 – 19:00
VERKTYG FÖR ATT UTVECKLA KVALITÉN I FÖRSKOLANS 

ARBBETE MED HÅLLBAR UTVECKLING 
Föreläsning med Eva Ärlemalm-Hagsér, 

förskollärare och lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola.

Att arbeta för kulturer av hållbarhet handlar om att förskolan arbetar med arbetssätt, organisation och 
innehåll som stödjer processer av transformativt lärande, dvs. en förändringsprocess som innebär 
omprövning av grundläggande värden, mål och vardagsrutiner. 
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. 

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. 



 

16 www.omep.org.se

 

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

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

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

SKÅNEKRETSEN: 
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

OMEP-nytt 2015:3 
utgiven december 2015 av Stockholmskretsen
ISSN: 1104 - 7569

Utgivningsplan för OMEP-nytt 2016:1 
Manusstopp: 20 mars, Publicering: 10 april
Ansvarig krets: Skåne
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
275 kronor till ger dig OMEP:s
internationella tidskrift International 
Journal of Early Childhood.
Beloppen sätts in på Svenska OMEP:s
plusgiro: 45 63 41-7

Kom ihåg att skriva namn, adress och
e-postadress på inbetalningskortet eller 
i meddelanderutan, om du betalar över 
internet.
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Anna-Karin Engberg


