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Vad är De ungas röster? 
En sidoutställning till Sverigefinländarnas arkivs 
vandringsutställning Arvet om andra och tredje 
generationens sverigefinnar. På de orter där Arvet 
ska visas kan man välja att inkludera denna del som 
ger utställningen en lokal prägel och aktiverar 
sverigefinska barn och unga på orten att skapa kring 
ett och samma tema samt ger dem en unik möjlighet 
att få ställa ut sin verk för publik. 
Utställningen görs tillsammans med:
• modersmålslärare i finska och deras elever. 
• elever från sverigefinska skolor och/eller finska 
förskolor i kommunen.
• barn och unga med finska rötter från andra 
föreningar/grupper t.ex. från finska församlingar.  

Temat Mitt Finland: 

Temat Mitt Finland är valt för 
att passa så många olika åldrar 
som möjligt och ge barn och 
unga en chans att fundera över 
vad de själva förknippar med 
Finland. Det finns inget rätt 
eller fel utan allt utgår från den 
egna upplevelsen. 

Tips och idéer: 

Vad man förknippar med 
Finland, sina finska rötter och 
finska språket  kan vara precis 
vad som helst. Allt från vissa 
maträtter, saker man gör i 
Finland, hur det ser ut i 
Finland, traditioner man firar 
hemma på t.ex. jul och påsk 
eller personer man förknippar 
med Finland.  

En del av Ungas röst 

Utställningen De ungas röster 
föddes som en del i 
Sverigefinländarnas arkiv 
treåriga projekt Ungas röst -
Nuorten Äänet (2014-2017) 
som finansierats av Allmänna 
Arvsfonden.   Tanken bakom 
utställningen är att öppna upp 
nya arenor för sverigefinska 
barn och unga och att låta dem 
själva, genom text och bild, få 
beskriva sina egna tankar om 
sina finska rötter på sitt eget 
sätt.  
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Temat är Mitt Finland
Alla barn och unga som medverkat i De Ungas röster 
utställningen har fått samma tema att skapa utifrån: 
Mitt Finland – Vad är Finland för mig?

Utifrån den tanken får alla, oavsett ålder, skapa verk 
med den eller de tekniker man kommer överens om 
med sin lärare.  Tips och idéer på hur man kan gå 
tillväga hittar du i listan här intill. 

Tanken är också att arbetet med utställningens verk 
ska kunna att gå att integrera i arbetet i förskolan, på 
modersmålslektionerna eller på lektionerna i skolan. 
Väljer man att jobba med målningar kan man t.ex. 
göra det på bildlektionerna eller om man väljer att 
skriva texter eller göra intervjuer med släktingar med 
finska rötter kan man jobba tvåspråkigt: skriva på ena 
språket och översätta till det andra, och därigenom 
träna språket.  Kort sagt är det fritt att anpassa 
arbetet med verket efter vad som passar bäst för 
gruppen och utifrån hur mycket tid man har. 

Mer info och bilder från tidigare utställningar hittar ni på 
Ungas rösts informationssida som ni når HÄR . 
Kontakt: Sverigefinländarnas arkiv, Arkivchef Erkki 
Vuonokari tel: +46704973072 eller erkki@arkisto.org 

Tips på vad man kan göra: 

För alla åldrar: 
• Måla bilder/teckningar 

utifrån temat. 
• Göra collage med urklipp 

på ”finska” saker från 
tidningar.  

• Göra intervjuer med mor-
eller farföräldrar eller 
föräldrar som har finska 
rötter om vad Finland är för 
dem och deras bakgrund. 

• Skriva kortare texter där de 
egna tankarna om Finland 
beskrivs. 

• Göra en karta över Finland 
med bilder på ”finska” 
saker. 

• Skriva ordlistor på finska 
svenska och rita bilder till. 

• Göra ett eget fotocollage 
med saker som får en att 
tänka på Finland. 

• Fotografera t.ex. de saker 
som man förknippar med 
Finland/sina finska rötter. 

För äldre modersmålselever: 
• Skriva (om nybörjare i 

finska) en kort text eller 
göra en lista med ord på 
svenska och sedan 
översätta dem till finska.  

• Skriva (för de som läst finska 
längre) en längre text/
intervju på finska och sedan 
översätta den till svenska. 
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