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BARNENS RÄTT 
PÅ JORDEN  
HÄR I NORDEN
 
Barnkulturcentret Luckan har producerat  
dessa nordiska konstverk med tillhörande  
inspirationsmaterial, tillsammans med konstnären 
Linda Bondestam och barn från olika ställen i  
Norden. 
 
Konstverken och inspirationsmaterialet bildar  
tillsammans en helhet som uppmärksammar  
barnets rättigheter, Nordens likhet och diversitet, 
samt nordiska språk och årstider. Inspirationsma-
terialet riktar sig till personer som arbetar med 
barn, medan konstverken som utställning passar 
vem som helst. 
 
Barn har varit delaktiga i skapandeprocessen.  
Under 2019-2020 besökte Luckan Grönland, Island 
och Norge med en ny interaktiv verkstad för barn.  
Ett flertal verkstäder hölls även i Finland. Under 
verkstäderna fick barn höra det finlandssvenska 
språket och lära sig om barnets rättigheter, tagna 
ur barnkonventionen av Förenta Nationerna. Efteråt 
fick de berätta om hur de själva tolkar och upplever 
rättigheterna i sin egen vardag. Detta gjorde de  
genom att rita teckningar i en egen skapad bok. En 
del av teckningarna dokumenterades efteråt, som 
inspiration för utformandet av allt nytt material.  

Inspiratörer 
Luckans producenter och projektets konstnär  
Linda Bondestam har genom barnens teckningar 
inspirerats och kunnat ta del av barnens tankar och 
åsikter, vilket påverkat det nya materialet. 
 
Användning 
Materialet är kostnadsfritt och får användas fritt 
med barngrupper. Konstverken kan hängas upp 
som en plansch eller printas ut så barnen till  
exempel kan klippa sina favoritdetaljer ur dem. 
Konstverken får ej tryckas upp eller användas på 
andra sätt.  

Info och material:  
Projektet fortsätter 2020-2021. Fler konstverk och 
inspirationsmaterial publiceras 2021. Mera info och 
materialet hittas på barnkultur.luckan.fi.  
  
Understöd 
Projektet förverkligas med understöd av  
Nordiska ministerrådets stödprogram NORDBUK 
och Svenska kulturfonden.  
 

Diskussion 
Kolla in Norden på kartan. Hittar barnen sitt hemland?  
Var går våra gränser? Vilka är våra grannländer? Vad vet de 
om de andra Nordiska länderna? Visa att Grönland hör till 
Danmark fast de är långt ifrån varandra. 

Lek 
Flaggor 
Hitta flaggorna på konstverken. Låt barnen inspireras av 
dem för att rita sin egen flagga. Häng upp flaggorna på ett 
band. 

En gemensam värld 
Diskutera och planera tillsammans med barnen hurdan  
deras drömvärld ser ut. Ta inspiration från de nordiska kon-
stverken. Diskutera vad som skulle finnas i drömvärlden och 
vad som skulle vara viktigt. Hurdan är man mot andra och 
vad gör man? Tejpa ihop flera papper till ett stort  
papper. Gör er egen värld på pappret genom att rita och 
måla. Klipp gärna ut element från konstverken, som ni  
limmar in. 

Ett eget land 
Ställ fram lika många stolar som det finns deltagare.  
Varje stol symboliserar ett land. Spela musik och låt barnen 
vandra runt stolarna. Plocka bort en stol. Då du stänger  
musiken ska barnen snabbt sätta sig. En person blir  
nu utan en stol. Fråga barnet vart hen nu tänker ta vägen.  
Upprepa mönstret några gånger och diskutera sedan med 
alla de som fallit bort hur det känns att inte ha ett land att 
vara i. Diskutera med gruppen om de tycker att det är  
rättvist att några inte vet vart de skall ta vägen och saknar 
ett eget hemland. Diskutera att hemland kan betyda olika 
saker för olika personen, det kan vara landet man är född i 
eller kanske ett land man bor i. Fortsätt sedan leken och 
bestäm att alla ska få vara med, fast det finns många färre 
stolar än barn. Hur kan gruppen lösa det? Om några ännu blir 
stående så påminner du om att det inte är rättvist. Fortsätt 
leken ända tills barnen inser att man kan dela stolar, eller 
föreslå detta som lösning. Diskutera till sist hur det kändes 
med den slutliga versionen där alla fick plats. Berätta för 
barnen att alla barn vid födelsen har rätt till att få ett med-
borgarskap.  
 
Skapande 
Nordisk temadag 
Planera och förverkliga en temadag om Norden. Rita  
nordiska flaggor som inbjudningskort. Ni kan bjuda in  
föräldrar, mor-och farföräldrar samt andra barngrupper.  
Gör en utställning med era konstverk. Dela in gruppen i min-
dre grupper, som i tur och ordning berättar något om ett 
land. Bjud på något typiskt nordiskt tilltugg, till exempel  
brödost med hjortronsylt, karelska piroger, torkad fisk eller 
kanelbullar. Avsluta gärna med  övningen “En tur till Grön-
land”, som presenteras i det pedagogiska materialet för 
Grönlands konstverk. Skriv nya berättelser, om Finland eller 
andra nordiska länder, för att uppmärksamma likheter och 
diversitet i Norden. Tips: Nordens dag firas den 23 mars. 
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Lapsella on oikeus nimeen.

SUOMI 
Lapsella on oikeus nimeen 

Land 
Finland.  
 
Rättighet 
Alla barn har rätt till ett namn.  

Barnet ska registreras omedelbart efter födelsen och 
från födelsen ha rätt till ett namn, rätt att förvärva 
ett medborgarskap och, så långt det är möjligt, rätt 
att få veta vilka dess föräldrar är och få deras 
omvårdnad. 
 
Årstid 
Vinter och december. 
 
Språk 
Finska och svenska är officiella språk i Finland.  

Flagga 
Blå och vit. 

Visste du att… 
Det sägs att det finns mera bastun  
än bilar i Finland.  

Konstnär 
Linda Bondestam 2020. 

Inspiratörer 
Förskolan i Svenska Privatskolan i Uleåborg ritade 
teckningar under Luckans verkstad om barns  
rättigheter. 

Information 
Detta material hittas på: barnkultur.luckan.fi 
Läs mera om Norden: norden.org  
 
 
 

Diskussion 
Låt barnen studera konstverket i lugn och ro. Läs upp  
rättigheten på finska. Be dem sedan hitta rättigheten på 
svenska i konstverket. Läs texten högt. Fråga barnen varför 
den låter annorlunda än den finska versionen? Diskutera om 
att man pratar många språk i Finland så som i alla länder, 
men att både finska och svenska är landets officiella språk. 
Fråga barnen om de vet vilka det finns flera av i Finland,  
de som pratar finska eller de som pratar svenska som  
modersmål. Diskutera om att svenskan är en minoritet.  
Fråga om det finns barn som kan några andra språk och lär 
er nya ord tillsammans. 

Varför har du det namnet? 
Be alla barn ta reda på varför de fått just de namn de har. Är 
de namn som funnits i släkten? Finns det någon intressant 
historia till valet av namn? Är det namn som föräldrarna eller 
någon annan valde för att de gillar dem? Har barnet ett 
smeknamn? Varifrån härstammar det? Låt barnen berätta 
varför de har fått just de namn de har till varandra. Vad  
skulle barnen vilja heta om de själva valde namn? Kolla också 
upp om det finns flera versioner av barnens namn på olika 
språk, till exempel finska versionen av Elmeri kan vara Elmer 
på svenska, medan Elin är en svensk version av det grekiska 
namnet Helena.  

Lek 
Barn utan namn 
Alla barn får göra en egen namnlapp. Om barnet inte kan 
skriva sitt namn kan ledaren skriva namnet på en annan 
lapp, som modell.  Bilda sedan en ring, alla barn får lägga sin 
lapp i ringen med namnet uppåt. Låt barnen blunda. Ta bort 
två lappar. Nu får barnen öppna ögonen och hämta sina egna 
namnlappar och ställa sig i ringen. Nu är det två barn som 
saknar lapp. Diskutera med de två hur det känns nu när alla 
har en lapp förutom de, och dra paralleller till hur det skulle 
kännas om alla andra har ett namn förutom de. Upprepa 
övningen och ta bort några andra barns namnlappar. Sedan 
bildar ni en kö bredvid ringen. Be ett barn i taget ställa sig i 
kön, genom att säga barnets namn. Lämna de barn som sak-
nar namnlappar till sist så att de står kvar. Diskutera med 
gruppen hur man ska be dem komma till kön en och en om 
de saknar namn. Diskutera med barnen utan lappar hur det 
känns att bli lämnade utanför? Avsluta med att poängtera 
hur viktigt det är att alla ska få ha ett namn. 
 
Skapande 
Namn i naturen 
Man kan skriva sitt namn i naturen på många olika sätt, utan 
att skada den. Här är tre olika förslag. Rita med  
en pinne i snön enligt modellen på konstverket. Samla 
naturmaterial, till exempel pinnar och kottar att skriva med, 
eller blanda livsmedelsfärg med vatten i en sprayflaska och 
skriv med den på snön. 
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ÍSLAND 
Öll börn eiga rétt á að hugsa og 
segja hvað þeim finnst. 

Land 
Island.  
 
Rättighet 
Alla barn har rätt till att tänka, tycka och uttrycka 
sina åsikter.  
 
Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna  
rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella 
gränser söka, ta emot och sprida information  
och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i  
konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel 
som barnet väljer. 
 
Årstid 
Sommar och augusti. 
 
Språk 
Islands officiella språk är isländska.  

Flagga 
Blå, vit och röd. 

Visste du att… 
Det finns träd på Island, men knappt någon skog 
alls. Island anses vara det land i Europa med 
minst skog.  

Konstnär 
Linda Bondestam 2020. 

Inspiratörer 
Barn från daghemmet Grænaborg i Island ritade 
teckningar under Luckans verkstad om barns  
rättigheter. 
 
Information 
Detta material hittas på: barnkultur.luckan.fi 
Läs mera om Norden: norden.org

Diskussion 
Fråga barnen vad det betyder att man har en egen åsikt.  
Får man alltid säga precis det man tänker? Hur skulle det 
kännas om man inte skulle få prata om vad man vill? 

Lek 
Fjällräv, får och sten 
Berätta för barnen om att det i Island finns flera får än  
människor. Man tror att det första djuret som fanns i  
Island var fjällräven, som är helt vit.  
 
Detta är en tafattlek där den “blivne” är en fjällräv som  
jagar ett får. De övriga ligger på marken ihopkrupna som 
stenar. Fjällräven jagar fåret med morrande ljud och fåret 
springer bräkande undan. Då fåret hoppar över en sten  
förvandlas stenen till ett får och det tidigare fåret faller  
ihop som en sten. Om räven lyckas fånga fåret byts rollerna.

Motivera ditt svar 
Alla sitter på stolar i en ring. Titta tillsammans på  
konstverket, där barn gör olika saker som de tycker om. Hit-
ta tillsammans på olika påståenden ur bilden och skriv upp  
dem, till exempel att “rida är roligt”, “jag tycker om att läsa”, 
“får är söta” eller “vulkaner är skrämmande”. Läs sedan upp 
ett påstående i taget. De som är av samma åsikt ställer sig 
upp och stå och de som är av olik åsikt sitter kvar. Be de 
som sitter kvar att motivera varför de tycker så. Det är vik-
tigt att påpeka att alla har rätt till sin egen åsikt och att 
lyssna på varandra. Även om man är av olik åsikt så har den 
ena inte rätt och den andra fel.

Vad tänker du på? 
Dela in barnen i par eller mindre grupper. Ställ en fråga  
och be att barnen tysta för sig själva ska fundera vad de  
vill svara. Be sedan barnen i tur och ordning berätta för  
varandra i grupperna vad deras svar är. Poängtera att det  
är viktigt att alla får sin egen tur att prata och att de andra 
då ska vara tysta och lyssna. Tips på frågor: Vad vill du göra 
på sommaren? Vilket är ditt favoritdjur? Tycker du om att 
bada bastu? Vad är din favorit glass? Vilken färgs katt är den 
finaste? Tycker du om kaniner?  

Skapande 
Konstverk om åsikter 
Barnen får måla två stycken konstverk, ett som föreställer 
en situation i vardagen och ett abstrakt. I det första  
konstverket ska de måla då de själva gör något de tycker  
om. I det andra konstverket ska de måla hur det känns då  
de inte får tänka och tycka vad de vill, eller säga sina åsikter. 
Låt barnen måla det första konstverket i lugn och ro, innan 
du instruerar om det andra. Gör sedan en konstutställning 
där ni delar in konstverken i två sektioner. I den ena samlas 
den positiva upplevelsen tagen ur vardagen och i den andra 
känslan av att inte få ha en egen åsikt. Avsluta med en  
allmän diskussion om utställningen och diskutera om ni 
märker några skillnader mellan sektion ett och två. 
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NORGE 
Barnet har rett til hvile, fritid  
og lek.  

Land 
Norge.  
 
Rättighet 
Barn har rätt till lek, vila och fritid. 
 
Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila 
och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets 
ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konst-
närliga livet. 
 
Årstid 
Höst och november. 
 
Språk 
Norges officiella språk är norska. 
 
I tavlan uppmärksammas nordsamiska, som många 
pratar i Sameland. Sameland finns i de nordligaste 
delarna av Sverige, Norge och Finland samt  
Kolahalvön i Ryssland. De flesta av de  
samisktalande bor i Norge.  

Flagga 
Blå, vit och röd. 

Visste du att… 
Det lever fler isbjörnar än människor på en norsk 
ögrupp långt norrut. Ögruppen heter Svalbard. 

Konstnär 
Linda Bondestam 2020. 

Inspiratörer 
Barn från Den blå appelsin Kanvas-barnehage i 
Norge ritade teckningar under Luckans verkstad 
om barns rättigheter. 

Information 
Detta material hittas på: barnkultur.luckan.fi 
Läs mera om Norden: norden.org  

Diskussion 
Låt barnen studera konstverket i lugn och ro. Fråga vad  
barnen på konstverket leker eller gör? Diskutera  vad barnen 
brukar göra och tillsammans med vem på fritiden? Kan  
någon i gruppen lära eller instruera de andra att göra något 
som de brukar göra på fritiden? Låt barnen föreslå någon 
aktivitet som de önskar att ni gör någongång tillsammans.  
Fråga om barnen hittar en text på nordsamiska någonstans  
i konstverket? Texten säger ”lek, vila och fritid”, eftersom 
konstverket handlar om att alla barn har rätt till lek, vila och 
fritid. Fråga barnen om de tycker det är viktigt att få leka, 
vila och ha fritid. Berätta att det finns ställen i världen där 
barn måste jobba. 

Lek 
Gäster med gester 
Barnen får visa i tur och ordning med rörelser och utan ljud 
vad de brukar göra på fritiden. De andra ska gissa vad det är. 

Vandring i Sameland 
Berätta att i norra delen av Norge, Finland, Sverige och  
på Kolahalvön i Ryssland finns ett område som kallas för 
Sameland. Använd en karta för att visa att området går över 
landsgränserna. I Sameland finns det höga fjäll med ganska 
lite träd och växter, samt sjöar med klart vatten. På hösten 
får lövträden vackra ruskafärger i gult, rött och orange. Mån-
ga reser till Sameland för att vandra och fiska på sin  
fritid. Visa bilder från norr. Fråga vad barnen tror att man 
kan höra för ljud där? Hur låter vinden, fåglar, vattenbrus,  
vargar och fiskar som plaskar? Eller renar som frustar och 
stampar? Gör dem tillsammans, ett i taget. Bygg sedan upp 
ett landskap inspirerat av Sameland, i rummet som ni  
befinner er i. Låt barnen fantisera och plocka material runt 
omkring sig. Hittar ni några föremål i ruskafärger? Kan bord 
och stolar bilda ett fjäll? Kan ett tyg eller en filt vara vatten? 
Vad kan vara stenar? Vad kan genom fantasi bli lingon- och 
blåbärsris? Vad annat hittar barnen på? Dela sedan ut ljud till 
varje gruppmedlem, så att några är vind, någon en är varg  
och någon något annat. Använd sedan er fantasi och gå ut 
på en vandring i naturen i Sameland. Upplev ljuden, uppmana 
alla att göra sitt ljud samtidigt. Dra ett djupt andetag, och 
känn efter hur ren luften är. Njut av miljön och uppmana 
barnen att hitta ett ställe var de kan vila eller leka. 

Skapande  
Norrskenskonst 
Berätta för barnen att det i de norra delarna av Norden  
och i Sameland är mörkt ute en stor del av året, eftersom  
solen aldrig stiger upp. Under stora delar av året kan man se 
färggranna norrsken dansa på den mörka himlen. Sök på 
nätet bilder och filmer med norrsken och låt er inspireras för 
att måla norrskenskonstverk.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norge
https://sv.wikipedia.org/wiki/Finland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolahalv%C3%B6n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norge
https://sv.wikipedia.org/wiki/Finland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolahalv%C3%B6n
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Meeqqat tamarmik namminneq oqaaseqarnissaminnut, 
kultu-reqarnissaminnut upperisaqarnissaminullu pisinnaatitaaffeqarput.

KALAALLIT 
NUNAAT 
Meeqqat tamarmik namminneq 
oqaaseqarnissaminnut,  
kultu-reqarnissaminnut  
upperisaqarnissaminullu  
pisinnaatitaaffeqarput.  

Land 
Grönland är ett självstyre som tillhör Danmark. 
 
Rättighet 
Alla barn har rätt till sitt språk, sin kultur och  
sin religion.  
 
I de stater där det finns etniska, religiösa eller språk-
liga minoriteter eller personer som tillhör ett urfolk 
ska ett barn som tillhör en sådan minoritet eller ett 
sådant urfolk inte förvägras rätten att tillsammans 
med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kul-
turliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion 
eller att använda sitt eget språk.  
 
Årstid 
Vår och maj.  
 
Språk 
Grönländska är det officiella språket på Grönland. 

Flagga 
Vit och röd.  

Visste du att… 
Grönland är världens största ö. Nästan hela ön är 
täckt av is.  

Konstnär 
Linda Bondestam 2020. 

Inspiratörer 
Barn från daghemmet Meqqeerivik mikisoq i  
Grönland ritade teckningar under Luckans verkstad 
om barns rättigheter. 

Information 
Detta material hittas på: barnkultur.luckan.fi 
Läs mera om Norden: norden.org  

Diskussion 
Låt barnen studera konstverket. Diskutera hur det skulle 
kännas om någon annan, som inte hör till familjen, bestämde 
vilket språk ni får tala, vilken teaterpjäs ni får se och om ni 
får gå i kyrkan eller inte. Diskutera begreppen kultur och  
religion, vad betyder de? 

Lek 
Kom hem alla djur 
I Grönland finns många spännande djur. Där finns till  
exempel isbjörnar, knölvalar, myskoxar, valrossar, renar och 
havsörnar. Sök reda på bilder på djuren på nätet och visa 
barnen. Diskutera om djuren och hur de rör sig. Rör er som 
djuren gör. Barnen ställer sig på den ena sidan av ett rum 
och du säger, “kom hem alla mina barn”. Barnen frågar  
sedan “på vilket sätt?” Välj ett djur i taget och svara till  
exempel som myskoxar. Barnen tar sig över till andra sidan 
av rummet såsom myskoxar rör sig. Mönstret upprepas  
med olika djur. 

En tur till Grönland 
Barnen ligger på golvet, blundar och andas i lugn takt.  
Berätta följande. "Du är på världens största ö, som heter 
Grönland. Det är kallt, snöigt och isigt. Plötsligt dyker det 
upp många renar, men de är inte farliga. Du promenerar  
vidare förbi ett rött hus, som är en butik och ett svart hus 
som är en polisstation. Det är halt på berget och plötsligt 
tappar du fästet och rutschar ner mot havet. Du landar i en 
stor mjuk snöhög. När du tittar upp ser du en ståtlig havsörn 
flyga förbi. Du stiger upp och får syn på en fjällräv som 
springer iväg. Du börjar småningom klättra upp för berget 
igen. Nu längtar du till att få komma in i värmen. Lite högre 
upp på berget hittar du en väg. Efter att du gått en stund 
kommer en man i en släde, som dras av två renar. Han  
stannar och säger någonting på ett språk som du inte  
förstår. Han visar med handen mot släden. Du förstår att han 
erbjuder skjuts. Du går upp i släden, där mannen packar in 
dig i varma renfällar. Nu bär det av. På vägen ser du många 
olika fåglar. Till sist kommer ni fram till en röd stuga. Ni går 
in och du får en varm kopp te och en plats vid brasan. Känn 
hur brasan värmer dig utanpå och hur teet värmer dig  
inombords. Lyssna på den sprakande brasan och andas 
djupt in genom näsan och långsamt ut genom munnen. Så 
småningom öppnar du ögonen och är tillbaka här med oss.” 

Skapande  
Husen i Grönland är målade i många granna färger. Det är 
inte bara för att det ska se trevligt ut. Innan det fanns hus-
nummer och gatunamn fungerade de olika färgerna som 
tecken för olik service. I röda hus var affärer, i svarta hus var 
polisstationer, i blåa hus var fiskfabriker, i gula hus var 
sjukhus och gröna hus var telekommunikationshus. Gör en 
grönländsk by genom att måla tomma kartonger i olika färg-
er som hus och gör en igloo av sockerbitar och lim. 

https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/norge/inspiration/djurliv/havsorn/
https://www.hurtigrutenresan.se/destinationer/norge/inspiration/djurliv/havsorn/

