LÄRARHANDLEDNING
HUNDRE GJENSTANDER FRA FINLAND

I år firar Finland 100 år som självständigt. Jubileet kommer att uppmärksammas på olika håll i Finland och runt om i
världen. I Norge uppmärksammas 100-årsjubileet bl.a. med utställningen 100 gjenstander fra Finland som visas på
Norsk teknisk museum i Oslo och digitalt på webben. Utställningen är producerad av Finlands institut i Estland.
100 gjenstander fra Finland porträtterar olika skeden i Finlands 100-åriga historia som på ett eller annat sätt
påverkat eller förändrat det finländska samhället och finländarna. Det är inte nödvändigtvis fråga om dyrbara föremål,
utan snarare om föremål som tillsammans formar en finländsk berättelse. Tillsammans med varje föremål i utställningen
presenteras en kort text som berättar historien bakom föremålet. Utställningen är ett bra tillfälle för läraren att lyfta
fram frågor med anknytning till Finland!
MÅLSÄTTNINGAR:
•
Fördjupa elevernas kunskaper i Finlands historia och vad som kännetecknar Finland idag.
•
Ge kännedom om den finländska kulturen, språken i Finland, finländsk design och livet i olika delar av Finland.
•
Väcka tankar om hur samhället såg ut när elevernas föräldrar föddes och när de själva föddes.
•
Främja elevernas förmåga att reflektera över sin egen historia, vardag, kultur och sitt språk.
•
Väcka tankar om likheter och olikheter mellan Finland och Norge.
Uppgifterna i skolmaterialet grundar sig på fem olika ämnesområden: Språk, litteratur och kultur - historia - geografi
- samhällskunskap och teknologi och design. Uppgifterna är kopplade till de kunskapsmål som finns i den norska läroplanen för årskurs 4, 7 och 10. Vi rekommenderar skolmaterialet för elever i åldrarna 10-16 år, men utställningen i sig
passar alla åldrar. Mer information och materialet finns på www.finno.no.

www.100objects.fi

DEN DIGITALA UTSTÄLLNINGEN
Den digitala versionen av utställningen kan från och med 23.3 ses
via länken www.100objects.fi. Utställningen är gratis och finns på
13 olika språk, bl.a. norsk bokmål, finska och svenska.
Man kan se utställningen tillsammans i klassrummet eller hemma
på egen hand på mobiltelefonen, datorn eller surfplattan.
Några av utställningens föremål:
UPPGIFTERNA
I skolmaterialet finns det flera olika frågor inom olika temaområden och av olika svårighetsgrader. De enklare frågorna
kommer först och de mer komplicerade mot slutet. Läraren kan på så vis välja ut de uppgifter som passar klassen bäst.
Några av uppgifterna kräver tillgång till internet för att eleverna ska kunna söka upp svar eller se filmklipp på YouTube.
På sista sidan hittar du Finland-bingo. I rutorna finns olika kategorier av finländsk kultur. Elevernas uppgift är att ta med
spelet hem och kryssa för en ruta då de har upplevt det som står i rutan. Läraren kan bestämma hur lång tid klassen har
på sig att spela. Då tiden har gått ut kan ni jämföra era resultat i klassen och se vem som har fått bingo, dvs. tre kryss i
rad. Eleverna får gärna skriva i rutan när, var och vad de har upplevt så blir det roligare att jämföra resultatet med de
andra i klassen!

