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Förskola i Borås får europeiskt lärarpris 

Hulta ängars förskola i Borås är en av vinnarna av EU-kommissionens 

europeiska lärarpris för innovativ undervisning 2022. Priset går till lärare på 

förskolor, grundskolor, högskoleförberedande gymnasieskolor och 

yrkesgymnasier som har utvecklat undervisningen genom europeiska projekt 

inom programmet Erasmus+. 

– Det känns fantastiskt roligt att bli uppmärksammad på detta sätt, säger 

Anette Mesch, rektor på Hulta ängars förskola – en av fyra svenska vinnare av 

”the European Innovative Teacher Award” (EITA-priset) 2022. Vårt projekt har 

bidragit till vår förskolas utveckling och har lett till betydande förändringar.  

Projektet studerade barnsyn, kunskapssyn och förhållningssätt inom Reggio 

Emiliafilosofin i som resulterade i Hulta ängars värdegrund. Det projekt-

inriktade arbetssättet stärkte barnens språkutveckling och stimulerade dem att 

exempelvis reflektera, sätta ord på tankar och uttrycka känslor. 

EU-kommissionen har beslutat tilldela Hulta ängars förskola och ytterligare tre 

skolor i Sverige årets europeiska lärarpris för innovativ undervisning (EITA-

priset 2022). Skolorna belönas för projekt inom Erasmus+ som har avslutats 

2019–2021. Själva prisutdelningen med diplom och plaketter sker i Bryssel den 

25–26 oktober och i Stockholm den 31 oktober och 1 november. 

Priset har fyra mål  

• Belöna lärarnas och skolornas resultat och lyfta fram deras arbete. 

• Identifiera och främja utmärkta undervisnings- och inlärningsmetoder. 

• Använda priset som ett medel för ömsesidigt lärande. 

• Uppmärksamma Erasmus+-programmets värde för lärarsamarbetet i 

Europa och inrättandet av det europeiska området för utbildning.   

Kontakt och bakgrund 

Anette Mesch, rektor 
Hulta ängars förskola (kategorin förskola), Borås 
073-432 73 33 
anette.mesch@boras.se 
 

Universitets- och högskolerådet (UHR) är nationellt programkontor för 

Erasmus+ och utser årligen de svenska vinnarna av det europeiska priset för 

innovativ undervisning som EU-kommissionen instiftade 2021. 

 

Läs mer om Europeiska lärarpriset för innovativ undervisning på Utbyten.se 

Information om övriga pristagare och fler länkar finns i pressrummet på uhr.se 
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Ytterligare kommentarer 
Hur känns det att vinna ”European Innovative Teacher Award” – EU-kommissionens 
europeiska lärarpris för innovativ undervisning 2022? 
Det känns fantastiskt roligt, säger Anette Mesch, rektor på Hulta ängars förskola. Vi har 

själva upplevt att projektet har bidragit starkt till vår förskolas utveckling och resultatet 

visar på att det har skett betydelsefulla och stora förändringar. Därför är det extra 

roligt att även få uppmärksamhet genom detta ärofyllda pris.  

Grunderna som vi har utvecklat genom Erasmusprojektet lever vidare, vi fortsätter att 
utveckla vårt arbete i en lärande organisation, så att vi kan skapa ännu bättre 
förutsättningar för barnen att utvecklas och lära. 
 
Vad handlade ert skolprojekt ”Det kreativa lärandet” om? 
Vi har haft två delmål i projektet.  Det ena var att skapa en gemensam samsyn på 

förskolan genom att studera barnsyn, kunskapssyn och förhållningssätt inom Reggio 

Emiliafilosofin. Det har resulterat i Hulta ängars värdegrund. Genom denna har 

flexibiliteten och lyhördheten för barnens intressen ökat, vilket bland att syns i 

utformningen av lärmiljön. Den är tillgänglig, inbjudande och är rik på mångfald. 

Likvärdigheten och medvetenheten på förskolan har ökat över hur vårt förhållningssätt 

påverkar barnens utveckling och lärande. Vi är mer tillåtande och har en stark tro på 

barnens förmåga, vilket även ökar deras inflytande över sitt lärande.  

Vårt andra delmål var att stärka barnens språkutveckling genom det projektinriktade 

arbetssättet. Den här metoden har lett till att barnen får möjlighet att möta och 

utveckla nya ord, begrepp inom ett område som de är intresserade av. Eftersom 

projektet är fokuserat på ett område, blir det stor igenkänning och har barnen större 

chans att utveckla förståelse och kunskap kring detta. Det projektinriktade arbetssättet 

stimulerar även barnen till att reflektera enskilt och i grupp, samt sätta ord på tankar, 

berätta, beskriva, definiera och uttrycka känslor.  

Vår samarbetspartner har varit Progettifanzia i Italien. De har generöst delat med sig 

av sina kunskaper genom många olika föreläsare, studiebesök och workshops. De har 

varit väldigt lyhörda och anpassat utbildningen efter våra behov. De har stor vana att 

hålla kurser för utländska besökare och har levt upp till sitt rykte om att hålla 

högkvalitativa utbildningar.  

Under projektets tid har två utbildningar genomförts i Italien, med utvalda deltagare. 

Vi förberedde utbildningarna genom exempelvis litteraturläsning, film, lyssna på 

poddar, reflektioner och diskussioner. Kunskaperna från utbildningen har presenterats 

och bearbetats i hela personalgruppen genom föreläsningar, bildspel, workshops  och i 

olika diskussionsforum.  

Vi döpte vårt projekt till Det kreativa lärandet. Vi ser att lärandet pågår på olika nivåer 

och är sammanflätade med varandra, vi ser på det så här: I samspel uppstår lärandet, 

barn lär av varandra, av oss och vi av dem, en ständig pågående växelverkan – Det 

kreativa lärandet.  


