
Barnens rätt på jorden här i Norden



Barn har rätt till sitt språk, att leka, gå i skola, 
att ha åsikter och rätt att vara barn.   

Detta pedagogiska material uppmärksammar Norden och 
barnets rättigheter. Materialet har producerats av Luckan 
som är ett finlandssvenskt informations- och 
kulturcenter. Illustrationerna är skapade av Linda 
Bondestam. Illustrationerna kan upplevas som utställning 
och i Luckans barnbok “En kråksång för Nordens barn”, 
som är skriven av Annika Sandelin. Barnboken har samma 
teman som det pedagogiska materialet och 
dramatiserade sagostunder har skapats utgående från 
barnbokens dikter.  

En del av det pedagogiska materialet har utvecklats 
tillsammans med studerande i småbarnspedagogik vid 
Helsingfors universitet. Barn i Grönland, Island, Norge och 
Finland har bidragit med inspiration. Under interaktiva 
verkstäder visualiserade de i bild hur de upplever olika 
rättigheter i sin vardag. Deras teckningar 
dokumenterades som inspiration.  

Materialet har producerats inom Luckans projekt Barnens 
rätt på jorden här i Norden (2018-2022). Luckan erbjuder 
informations- och kulturverksamhet samt specifika 
aktiviteter för barn, unga och invandrare.  

Användning 
Detta pedagogiska material riktar sig till professionella, 
som arbetar med barn, och andra intresserade. Varje 
illustration uppmärksammar Norden och rättigheter 
baserade på artiklar ur barnkonventionen. Genom 
information, diskussion, lek och skapande kan barnen 
fördjupa sig i flera rättigheter och bekanta sig med 
Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, 
Sápmi, Sverige och Åland. Den nordiska förankringen 
belyser att alla barn har samma rättigheter oavsett vilket 
land de lever i.  

Det pedagogiska materialet får användas fritt i 
utbildningssyfte. Illustrationer kan printas ut och hängas 
upp som affischer. Barnen kan till exempel klippa ut sina 
favoritdetaljer. Illustrationerna får ej tryckas upp för 
annan användning eller användas i kommersiellt syfte. 

Använd gärna #lillaluckan på sociala medier och nämn 
Luckan samt projektets namn då det pedagogiska 
materialet används. 

Mer information om det pedagogiska materialet hittas på 
barnkultur.luckan.fi. Läs mera om Norden på norden.org 

Projektet har förverkligats med stöd av Nordiska 
ministerrådet, undervisnings- och kulturministeriet, 
Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds 
minne.  

Diskussion 
Visa var Norden finns 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 i illustrationerna. 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 är. Ta inspiration från de nordiska 
illustrationerna. Diskutera vad som skulle finnas i 
drömvärlden och vad som skulle vara viktigt. Hurdan är 
man mot andra och vad gör man? Gör er egen värld genom 
konst. Alla barn har ett eget papper som de arbetar med. 
Klipp gärna ut element från illustrationerna som ni limmar 
in och måla fritt. Då alla är klara, tejpa ihop allas papper till 
ett stort konstverk.  

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 pausar 
musiken ska barnen snabbt sätta sig. En person blir nu 
utan stol. Fråga barnet vart hen 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. Berätta för barnen att alla barn vid födelsen har 
rätt till ett medborgarskap.  

Diskutera att hemland kan betyda olika saker för olika 
personer. Det kan vara landet man är född i eller ett land 
man bor i. Fortsätt sedan leken och bestäm att alla ska få 
vara med, fast det finns färre stolar än barn. Hur kan 
gruppen lösa det? Om några ännu blir stående, påminn om 
att det är orättvist. 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.  

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 barnens konst. Dela in gruppen i 
mindre grupper, som i tur och ordning berättar något om 
ett land. Bjud på något typiskt nordiskt tilltugg, till 
exempel kaffeost med hjortronsylt, karelska piroger, 
torkad fisk eller kanelbullar. Avsluta gärna med övningen 
“En tur till Grönland”, som presenteras i det pedagogiska 
materialet om Grönland. Skriv nya berättelser, om Finland 
eller andra nordiska länder, för att uppmärksamma 
Norden.  

Tips: Nordens dag firas den 23 mars.





SUO MI  
Lapsella on oikeus nimeen 

Land 
Finland 

Rättighet 
Barn har rätt till ett namn | Artikel 8  

Språk 
Finska och svenska är officiella språk i Finland.  
I illustrationen finns en flagga. Det står på svenska: Alla 
barn har rätt till ett namn. 

Visste du att... 
Det sägs att det finns flera bastur än bilar i Finland 

Flagga 
Blå och vit 

 

Förskolan i Svenska Privatskolan i Uleåborg deltog i 
Luckans verkstad om barns rättigheter. Deras teckningar 
har inspirerat illustrationen om Finland. 

barnkultur.luckan.fi  

Diskussion 
Låt barnen studera illustrationen i lugn och ro. Läs upp 
rättigheten på finska. Be dem sedan hitta rättigheten på 
svenska i illustrationen. Läs texten högt. Fråga barnen 
varför den låter annorlunda än den finska versionen? 
Diskutera 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 ifall det finns fler 
som har finska eller svenska som modersmål i Finland. 
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 kring 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. 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 pedagogen hjälpa till. 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 när alla har en lapp 
förutom de, och dra paralleller till hur det skulle kännas 
om alla andra förutom de hade ett namn. Upprepa 
övningen och ta bort några andra barns namnlappar. 
Sedan bildar ni en kö bredvid ringen. Be ett barn i taget 
ställa sig i en kö, genom att säga barnets namn. Lämna de 
barn som saknar namnlappar till sist så att de står kvar. 
Diskutera med gruppen hur man ska be dem som saknar 
ett namn komma till kön. 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 förslag: Rita med en pinne i 
snön, som barnen gör i illustrationen. Samla 
naturmaterial, till exempel pinnar och kottar att skriva 
med, eller blanda livsmedelsfärg med vatten i en 
sprayflaska och skriv med den i snön. 

http://barnkultur.luckan.fi




DENM AR K 
Børn har ret til privatliv 

Land 
Danmark 

Rättighet 
Barn har rätt till ett privatliv | Artikel 16  

Språk 
Danska är det officiella språket i Danmark 

Visste du att… 
Det sägs att det finns mera grisar än människor i Danmark 

Flagga 
Röd och vit 

 

Studerande i småbarnspedagogik vid Helsingfors 
universitet har tillsammans med Luckan utarbetat det 
pedagogiska materialet. 

barnkultur.luckan.fi 

Diskussion 
Diskutera med barnen vad det betyder att ha 
ett privatliv. Berätta att alla får ha brev, böcker och 
rithäften för sig själva, och att man har rätt att vara för sig 
själv. Alla har också rätt att bestämma över sin kropp. Har 
vem som helst rätt att kittla dig? Eller rätt att ta dina 
saker?  

Berätta för barnen att det finns bra och dåliga 
hemligheter. Ge gärna konkreta exempel. Har du någon 
gång haft en rolig hemlighet? Hur känns det att ha en dålig 
hemlighet? 

Skapande 
Skapa en egen brevlåda 
Skapa en egen brevlåda, till exempel av en skolåda. 
Barnen får själva dekorera sin egen brevlåda. Barnen kan 
rita/skriva brev som de kan posta till sig själva och till 
andra.  

Tips! Brevlådorna kan användas i leken “den hemliga 
vännen”. 

Lek 
Den hemliga vännen 
Övningen handlar om att uppmärksamma varandra 
positivt. Barnens namn skrivs på lappar. Alla drar en lapp 
och det namn som står på lappen blir ens hemliga vän. 
Utan att bli avslöjad ska barnen positivt uppmärksamma 
sin vän. Man kan till exempel rita en teckning, säga något 
snällt eller bjuda med i leken. I slutet av dagen får barnen 
gissa vem den hemliga vännen varit, och får då veta om 
det stämmer. När övningen avslutas kan man prata om 
hur det kändes att ha en hemlig vän. 

Blindstyre 
Berätta att i Danmark cyklar man väldigt mycket, bland 
annat till jobbet, butiken och då man för barnen till dagis. 
Dela in gruppen i par. En är cykel och ställer sig framför 
den som är cyklist. Be cyklisterna sätta på cykelhjälmen 
och testa styret och bromsarna. Cyklisten ska ta reda på 
hur cykeln styrs genom att fråga cykeln hur den vill bli 
styrd. Om man vill kan det finnas en ringklocka mellan 
skulderbladen som plingar när cyklisten trycker. Cyklisten 
lägger händerna på kompisens axlar som ett cykelstyre. 
Såhär kan en cykel till exempel styras: När man håller 
händerna på vardera axel rullar cykeln framåt. Genom att 
cyklisten släpper någondera handen svänger cykeln. 
Cykeln stannar när cyklisten släpper styret med båda 
händerna. Cyklarna bestämmer farten och cyklisterna 
navigerar runt bland de andra trafikanterna och undviker 
kollisioner. När paren cyklat runt en stund och blivit 
bekanta med övningen kan cyklarna blunda. Variation: För 
att göra leken svårare kan cyklisterna få i uppgift att söka 
ögonkontakt med varandra och snabbt byta cyklar med 
varandra i farten, utan att cyklarna märker något. Cykeln 
får inte bli lämnad ensam utan cyklist. 

Variation: För att göra leken svårare kan cyklisterna få i 
uppgift att söka ögonkontakt med varandra och snabbt 
byta cyklar med varandra i farten, utan att cyklarna 
märker något. Cykeln får inte bli lämnad ensam utan 
cyklist.

http://barnkultur.luckan.fi




ÅL AND 
Alla barn är lika mycket värda och har samma 
rättigheter 

Land 
Åland har självstyre och tillhör Finland 

Rättighet 
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter | 
Artikel 2  

Språk 
Svenska är det officiella språket på Åland 

Visste du att… 
Åland består av nästan 7000 öar 

Flagga 
Blå, röd och gul 

 

Studerande i småbarnspedagogik vid Helsingfors 
universitet har tillsammans med Luckan utarbetat det 
pedagogiska materialet 

barnkultur.luckan.fi 

Diskussion 
Är alla barn i världen lika mycket värda? På vilket sätt? 
Finns det något som är bra med att vara olika? Vad kan 
vara svårt med att vara olika? Hur skulle det kännas om du 
inte hade samma rättigheter som andra barn? 

Lek 
Midsommarlek 
Midsommar firas runt om i Norden på olika sätt. På Åland 
firar man ofta med sång och midsommarstång. I denna lek 
får barnen i tur och ordning vara midsommarstång. 
Midsommarstången kan se ut på olika sätt och kan prydas 
- låt fantasin flöda! Barnen sjunger och dansar i ring runt 
stången, till exempel “Små grodorna”, “Räven raskar över 
isen” och "Vi äro musikanter".  

Tips! Ändra gärna texten så att det är olika instrument som 
används i “Vi äro musikanter” och hitta på sätt att bryta 
könsnormerna i “Räven raskar över isen”, så att till exempel 
flickorna busar och pojkarna hoppar. 

Den åländska buffén 
Ta reda på olika maträtter och matprodukter som är 
typiska för Åland. I leken delas sedan barnen in i minst tre 
olika maträtter (exempel: svartbröd, ålandspannkaka, 
äppelsaft). Det ska finnas en stol eller sittplats för alla, 
förutom för det barn som ropar ut maträtter. Barnet som 
ropar ut maträtter väljer åtminstone två maträtter som 
efter att de ropats ut ska byta plats med varandra. Barnet 
som ropat ut maträtterna ska springa till en ledig stol. 
Eftersom det finns en stol för lite blir en deltagare utan 
stol, och blir nästa person som väljer. Om alla ska byta stol 
ropas “Åländska buffén”.  

Tips! Den åländska buffén kan lekas utomhus så att man 
istället för stolar ritar cirklar i sanden. 

Skapande  
Barnen får tillsammans skapa en figur i sanden eller på ett 
stort papper. Alla är delaktiga och får i tur och ordning 
komma fram och rita en egenskap till figuren. Varje barn 
är med och skapar en helhet och en unik figur. Diskutera 
att alla är unika och hitta därefter på en saga om 
karaktären ni skapade. Sitt i ring och hitta på en mening 
var.

http://barnkultur.luckan.fi




F ØROYAR 
Øll børn hava rætt til útbúgving 

Land 
Färöarna har självstyre och tillhör Danmark 

Rättighet 
Alla barn har rätt till utbildning | Artikel 28 

Språk 
Färöiska är det officiella språket på Färöarna 

Visste du att… 
På Färöarna är du aldrig mer än fem km från havet, var du 
än befinner dig på ögruppen 

Flagga 
Röd, blå och vit 

 

Studerande i småbarnspedagogik vid Helsingfors 
universitet har tillsammans med Luckan utarbetat det 
pedagogiska materialet 

barnkultur.luckan.fi 

Diskussion 
Alla barn har rätt till grundläggande utbildning, som börjar 
med förskolan. Hur skulle det kännas om du inte fick gå på 
dagis, i förskolan eller i skolan? Får alla barn gå i skola? 
Varför tror du att det är viktigt att få en utbildning? Vad vill 
du lära dig i skolan? 

Skapande 
Väderkort 
I illustrationen syns många olika väderfenomen på samma 
gång. Fråga barnen vilka väder de ser och låt barnen rita 
eller måla olika väder på kort som de sedan kan använda i 
Väderleken, som beskrivs nedan. Exempel på 
väderfenomen: sol, moln, åska, storm, regn, dimma, snö, 
vind, hagel, regnbåge, kallt och varmt. Ta reda på vad 
några av väderfenomenen heter på färöiska och danska. 

Lek 
Väderlek 
Använd väderkorten som barnen tidigare har skapat. Öva 
tillsammans hur man kan beskriva vädren med rörelser 
och ljud. Ett barn i gången får sedan dra ett kort och visa 
det med rörelser och ljud. De andra barnen ska gissa vad 
det är för väder. Som avslutning kan ni göra ett 
väderkollage med rörelse och ljud. Tilldela barnen varsitt 
väderfenomenen.  

Fånga fåren 
Fånga fåren är en tafattlek med får som springer omkring 
och en hund som försöker samla in fåren. Lek att fåren är 
ute på rymmen. Hitta på hur fåren låter! Hunden, som 
också kan ha ett läte, ska ta fast fåren, ett åt gången. Då 
ett får blir taget bildas en kedja efter hunden. Håll i 
varandra i händerna. Kedjan växer sedan an efter att flera 
får blir fasttagna. För att göra fasttagandet lättare kan 
man välja att låta kedjans sista person också ta fast.  

http://barnkultur.luckan.fi




K A L A A LLIT  
NUNA AT 
Meeqqat tamarmik namminneq 
oqaaseqarnissaminnut, kultu-
reqarnissaminnut upperisaqarnissaminullu 
pisinnaatitaaffeqarput 

Land 
Grönland har självstyre och tillhör Danmark 

Rättighet 
Barn har rätt till sitt språk, sin kultur och  
sin religion | Artikel 31  

Språk 
Grönländska är det officiella språket på Grönland 

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

Flagga 
Vit och röd 

 

Barn från daghemmet Meqqeerivik mikisoq i Grönland 
ritade teckningar under Luckans verkstad om barns 
rättigheter. Deras teckningar har inspirerat illustrationen 
om Grönland. 

barnkultur.luckan.fi  

Diskussion 
Låt barnen studera illustrationen. 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 
På 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. Prata 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 “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 som tittar nyfiket på dig. 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 fotfästet 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 efter att få komma in i värmen. 
Lite högre upp på berget hittar du en väg. Efter att du gått 
en stund kommer byns snälla fiskförsäljare åkandes i en 
släde, som dras av två renar. Hon stannar och säger 
någonting på ett språk som du inte förstår. Hon visar med 
handen mot släden. Du förstår att hon erbjuder skjuts. Du 
klättrar upp i släden, där hon 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 på Grönland är målade i många granna färger. Det 
är inte bara för att det ska se trevligt ut, innan fungerade 
de olika färgerna som tecken för olika typer av service. I 
röda hus fanns affärer, svarta hus var polisstationer, i blåa 
hus fanns fiskfabriker, gula hus var sjukhus och gröna hus 
var telekommunikationshus. Skapa en miniatyrby, lika 
färgglad som på Grönland, genom att måla tomma 
kartonger i olika färger som hus. Låt alla välja en egen färg 
på sitt hus och hitta på vad huset används till. 

http://barnkultur.luckan.fi




ÍSL AND 
Öll börn eiga rétt á því að hafa og tjá skoðanir 
sínar 

Land 
Island 

Rättighet 
Alla barn har rätt till att tänka, tycka och uttrycka sina 
åsikter | Artikel 13  

Språk 
Isländska är det officiella språket på Island 

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

Flagga 
Blå, vit och röd 

 

Barn från daghemmet Grænaborg i Island ritade teckningar 
under Luckans verkstad om barns rättigheter. Deras 
teckningar har inspirerat illustrationen om Island. 

barnkultur.luckan.fi  

Diskussion 
Fråga barnen vad det innebär 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 att det på Island finns flera får än 
människor. Man tror att det första djuret som fanns på 
Island var fjällräven, som är helt vit. Detta är en tafattlek 
där fasttagaren 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 
illustrationen, där barn gör olika saker som de tycker om. 
Hitta tillsammans på olika påståenden utgående från 
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 de som är av 
annan åsikt sitter kvar. Be de som sitter kvar att motivera 
varför de tycker så. Det är viktigt att påpeka att alla har 
rätt till sin egen åsikt och att lyssna på varandra. Även om 
man är av olika åsikter 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 prata i tur och ordning, och att de 
andra ska lyssna.  

Tips på frågor: Vad vill du göra på sommaren? Vilket är ditt 
favoritdjur? Tycker du om att bada bastu? Vad är din 
favoritglass? Vad tycker du om att läsa? 

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.

http://barnkultur.luckan.fi




NO RGE 
Barn har rett til lek, hvile og fritid 

Land 
Norge  

Rättighet 
Barn har rätt till lek, vila och fritid | Artikel 31 

Språk 
Norska är det officiella språket i Norge. 

I illustrationen uppmärksammas nordsamiska, eftersom 
de flesta samisktalande bor i Norge. På trädet står det 
vila, fritid, lek. 

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

Flagga 
Blå, vit och röd 

 

Barn från Den blå appelsin Kanvas-barnehage i Norge 
ritade teckningar under Luckans verkstad om barns 
rättigheter. Deras teckningar har inspirerat illustrationen 
om Norge. 

barnkultur.luckan.fi  

Diskussion 
Låt barnen studera illustrationen i lugn och ro. Fråga vad 
personerna i illustrationen 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 hen brukar göra på fritiden? Låt 
barnen föreslå någon aktivitet som de önskar att ni gör 
tillsammans. Fråga om barnen hittar en text någonstans i 
illustrationen. Berätta att texten är på nordsmiska och att 
det står ”vila, fritid, lek”, eftersom illustrationen 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.  

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

Vandra i Norge 
Norges natur består bland annat av av sagolika fjordar, 
höga fjäll och dånande vattenfall. Fjordarna bildades när 
glaciärerna trängdes undan och u-formade dalar 
översvämmades med vatten från havet. Titta på en karta 
över Norden där höjdskillnader framgår. Var ligger Norge 
på kartan? Var går går gränsen mellan Norge och Finland? 
Hittar ni bergskedjorna som går genom Norge? Hur skiljer 
sig Finlands natur från Norge? Vad tror ni att det kan 
finnas för ljud i Norges natur? Hur låter vinden som 
blåser? Bruset från vattenfallen eller ljudet av droppar 
från fjällen då isen smälter i vårsolen? Fråga barnen vad 
de hör för ljud. Vilka djur rör sig och hur låter de? Vilken 
årstid är det? Gör rörelserna och lätena tillsammans, ett i 
taget.  

Bygg sedan upp ett landskap inspirerat av Norges natur, i 
utrymmet som ni befinner er i. Låt barnen fantisera och 
använda föremål i rummet. Kan bord och stolar bilda ett 
fjäll? Kan ett tyg eller en filt vara en fjord? Vad kan vara 
stenar? Vad annat hittar barnen på? Dela sedan ut ljud till 
var och en, så att några är vind, någon är ett djur och 
någon låter som vattnet. Använd er fantasi och gå ut på en 
vandring i naturen i Norge. Upplev ljuden, uppmana alla att 
göra sitt ljud samtidigt. Ta ett djupt andetag, och känn 
efter hur ren luften är. Om ni vill kan ni också stå stilla på 
ställe, stänga ögonen och bara lyssna på ljudlandskapet. 

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



SUOMI  
Lapsella on oikeus nimeen 

Barnkulturcentret Luckan har producerat dessa nordiska 
konstverk med tillhörande pedagogiskt material, 
tillsammans med konstnären Linda Bondestam och barn 
från olika ställen i Norden. Konstverken och det 
pedagogiska materialet bildar en helhet som 
uppmärksammar barnets rättigheter, Nordens likhet och 
diversitet, samt nordiska språk och årstider. Det 
pedagogiska materialet riktar sig till personer som 
arbetar med barn. 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 göra teckningar i en egen 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 teckningar inspirerats och kunnat 
ta del av barns tankar och åsikter, vilket  
påverkat det nya materialet. 

Användning 
Materialet är kostnadsfritt och får användas fritt med 
barngrupper. Konstverken kan hängas upp som en affisch 
eller printas så barnen till exempel vill färglägga svartvita 
versioner eller klippa ur sina  
favoritdetaljer ur dem. Konstverken får ej tryckas upp 
eller användas på andra sätt.  

Info och material:  
Projektet fortsätter till och med 2021. Nya konstverk och 
nytt pedagogiskt material publiceras 2021. Mera 
information hittas på luckan.fi/barnensratt 

Understöd: 
Projektet förverkligas med understöd av  
Nordiska ministerrådets stödprogram NordBUK och 
Svenska kulturfonden.  
 

http://luckan.fi/barnensratt


Sverige  
Barn har rätt till vård och bästa möjliga hälsa 

Rättighet 
Barn har rätt till vård och bästa möjliga hälsa | Artikel 24  

Språk 
Svenska är det officiella språket i Sverige 

Visste du att… 
Ungefär två tredjedelar av Sverige är täckt av skog 

Flagga 
Blå och gul 

 

Studerande i småbarnspedagogik vid Helsingfors 
universitet har tillsammans med Luckan utarbetat det 
pedagogiska materialet 

barnkultur.luckan.fi 

Diskussion 
Hur är det att gå till rådgivningen? Har ni någonsin varit 
hos doktorn? Varför måste du gå till doktorn? Hur var det? 
Talade doktorn med dig eller bara med de vuxna? Förstod 
du vad doktorn sa? Förstod doktorn dig? Hur skulle det 
kännas om du inte fick den hjälp du skulle behöva, till 
exempel bandage på ett stort sår? 

Skapande 
Doktorns instrument 
Skapa instrument som ni tror att doktorn använder: ta 
reda på eller hitta på egna. Återvinn gärna, till exempel en 
glasspinne kan bli en febertermometer och ett diadem 
kan bli ett stetoskop. 

Lek 
Sjukhustafatt 
I sjukhustafatt försöker den som är fasttagare (kan kallas 
bakterie eller virus om man vill) ta fast de andra. Då man 
blir fasttagen lägger man sig på marken. Den fasttagna 
kan räddas genom att föras till ett sjukhus, varefter den 
fasttagna blir frisk och kan fortsätta leken igen. Med yngre 
barn kan detta ske genom att två räddare på var sida av 
"patienten" går med hen till sjukhuset. De äldre barnen kan 
öva på att bära.  

Det lönar sig att komma överens om att det alltid måste 
finnas fyra stycken bärare (räddare) så att det är tryggare 
att bära den fasttagna till sjukhuset (en person per ben 
och arm). Då en fasttagen blir buren till sjukhuset får inte 
bärarna tas fast. Man kan även komma överens om att den 
fasttagna går ner på huk istället för att lägga sig på 
marken. Den eller de som är fasttagare byts då pedagogen 
säger till.  

Fantasilek hos doktorn 
Med dockor och mjukisdjur eller vänner som patienter kan 
ni leka att någon behöver gå till doktorn eller veterinären. 
Hitta på olika sjukdomar eller berätta var ni har ont. 
Doktorn kan sedan försöka komma på vad det är. Använd 
de olika instrumenten ni gjorde i den skapande stunden 
för att undersöka patienten. 

http://barnkultur.luckan.fi




SÁPMI  
Mánáin lea riekti beassat oažžut dieđu 
ovdamearkka dihtii interneahta, radio ja tv 
bokte 

Land 
Sápmi är ett område som omfattar delar av Norge, 
Sverige, Finland och Kolahalvön i Ryssland 

Rättighet 
Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel 
internet, radio och tv | Artikel 17 

Språk 
Det finns nio samiska språk. De samiska språken har 
officiell status i vissa kommuner i Finland, Norge och 
Sverige.  

Visste du att… 
Samerna är ett folk som har levt på samma plats i 
tusentals år 

Flagga 
Röd, grön, gul och blå 

 

Studerande i småbarnspedagogik vid Helsingfors 
universitet har tillsammans med Luckan utarbetat det 
pedagogiska materialet 

barnkultur.luckan.fi 

Diskussion 
Hur kan man ta reda på vad som händer ute i världen? 
Vilka språk har ni hört talas på tv? Vilka program tycker ni 
om att titta på? Kan man tro på allt man läser och hör?  

Skapande 
Gör en egen dagstidning 
Skapa er egna dagstidning! Ni kan skriva, rita teckningar, 
göra serier, eller vad som helst som ni vill att finns med i 
just er tidning. Ni kan utgå från en färdig dagstidning och 
ha den som modell eller hitta på hur er egna unika tidning 
ska se ut.  

Tips! I smågrupper kan ni skapa en tv-ram eller en 
mikrofon, som ni kan använda i dramaleken nedan. 

Lek 
Trasiga telefonen 
Alla sitter i en ring och en av pedagogerna börjar med att 
viska en mening i örat på barnet som sitter bredvid. 
Meningen går runt ända tills den nått det sista barnet. Det 
sista barnet säger meningen så som hen uppfattat den 
högt. Meningen kan ändras radikalt på vägen, och det är 
spännande att höra hur det låter då den har gått runt från 
det första till det sista barnet. Pedagogen avslöjar 
meningen och detta kan ge upphov till diskussion, men 
framför allt skratt. Börja med en mindre grupp och stöd de 
barn som har svårigheter att klara av leken. Fortsätt och 
låt barnen själva hitta på meningar. Efteråt kan man i 
grupp diskutera begreppet källkritik.  

Tips! Ta reda på nyheter om Sápmi som kan vara roliga för 
barnen att veta.   

Dramalek 
Arbeta i smågrupper eller i par och gör ett eget radio- 
eller tv-program. Resten av gruppen får vara publik. Nyttja 
tv-ramen eller mikrofonen som ni gjorde under den 
skapande stunden. 

http://barnkultur.luckan.fi
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