OPPGAVER

HUNDRE GJENSTANDER FRA FINLAND

Lær deg mer om Finlands 100 år som selvstendig nasjon!
Oppgavene passer for deg som besøker utstillingen i Oslo eller ser den digitale utstillingen på
nettet.

Hva vet du om Norges naboland Finland? Gjennom utstillingens 100 finske gjenstander lærer du mer om
forskjellige hendelser i Finlands 100-årige historie som har påvirket eller forandret det finske samfunnet
og det finske folk. Det er ikke nødvendigvis snakk om verdifulle gjenstander, men heller gjenstander som
sammen skaper en finsk fortelling.

1. HISTORIE
Begynn med å finne fødselsåret ditt i utstillingen.
a.
Hvilken gjenstand finner du der? Kjenner du igjen gjenstanden?_________________________
Finn ut hvilket år læreren din, foreldrene dine og besteforeldre dine ble født.
b.
Hvilke gjenstander finner du på deres fødselsår?____________________________________

________________________________________________________________________
c.
Hvilke forandringer har skjedd mellom deres og ditt fødselsår? Gi noen eksempler. Tips: tenk på oppfinnelser og samfunnet.
________________________________________________________________________

2. HISTORIE
1900-tallet var en periode med store forandringer i Europa og flere land ble selvstendige før og etter andre
verdenskrig. Både Norge og Finland ble selvstendige på begynnelsen av 1900-tallet, men Norge er noen år
eldre enn Finland.

a.

Hvilket år ble Norge selvstendig?_____________________________________________________

b.

Om det fantes 100 gjenstander på en Norge-utstilling i Finland, hvilke gjenstander mener du
burde vises for det finske publikum? Gi noen eksempler.__________________________________

______________________________________________________________________________________
c.
Hvilke gjenstander og oppfinnelser fra Norge mener du er de viktigste?________________________
_______________________________________________________________________________________

3. KUNST
Finn gjenstanden fra 1959. Hva er det?_________________________________________________
Gruble videre! Se filmen der Erik Bruun mer enn 50 år etter originalen fra 1959
tegner en ny tegning for Jaffa. Let etter ulike verktøy som er viktige for en kunstner
og som kommer fram i videoen. Hva finner du?

4. SAMFUNNSKUNNSKAP
År 1963 finner du noe som alle skolebarn i Finland har smakt, nemlig Koulunäkkiknäckebrödet. Det er en del av den avgiftsfrie, varme lunsjen som alle barn i Finland får
helt fra de går i barnehage til går ut av videregående skole.
Elever får varm skolelunsj i Finland, men ikke i Norge. Tenk over hvilke fordeler og ulemper det er å få lunsj på
skolen vs. det å ta med egen matpakke.
Egen matpakke						Skolelunsj		
								
														
Gruble videre! Gjør deg kjent med de finske smilisiarna – Finland Emojis. Hvor mange av emojiene forteller noe om finsk
matkultur?

5. MORSMÅL
Finland har to offisielle språk: finsk og svensk. Alle finske barn lærer både finsk og svensk på skolen.
Finn gjenstanden fra år 2000. Hva er det?___________________________________________________
Hvordan tror du livet er i en tospråklig familie eller i et land med to offisielle språk? Sammenlign Finland med
Norge, der man bruker to språkformer, bokmål og nynorsk.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. HISTORIE
Finnene elsker å bade i badstue. I år 2013 anslo man at det fines ca. 3.2 millioner badstuer i Finland.
Finn gjenstanden fra 1991. Hva er det?____________________________________________________
Gruble videre! Se på bildene med merkelige badstuer i Finland. Hvorfor tror du badstuen er så viktig for
finnene? Hvor mener du det kunne vært morsomt å bygge en badstue?

7. GEOGRAFI
Se på kartet som viser hvor de ulike gjenstandene kommer fra. Tenk over likhetene og ulikhetene mellom Finland og Norges geografi.
a.

Hvilke byer er Norges seks største? Hvorfor tror du at folk har bosatt seg på akkurat de
stedene?

b.

Hva vet du om finske byer? Plasser følgende byer på kartet

c.

A. Helsingfors / Helsinki			

D. Joensuu		

B. Åbo / Turku					

E. Rovaniemi		

C. Uleåborg / Oulu		

F. Kuopio		

		

Finland er kjent for sine mange innsjøer og kalles av og til for «de tusen
sjøers land». Hva er det mest særpregede ved naturen i Norge?

8. SAMFUNNSKUNNSKAP
I følge flere undersøkelser er Finland verdens beste land for jenter og kvinner å bo i når det gjelder
likestilling mellom kvinner og menn. Kvinner fikk stemmerett i 1906. Landet ble da det tredje i landet
I verden (etter New Zealand og Australia) som innførte stemmerett for kvinner, men det første landet i Europa.
a.

Finn gjenstanden fra 1932, 1942, 1956 og 1957. Hva har disse gjenstandene felles?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

b.

Se på den aller siste gjenstanden fra år 2017. Hva er det?___________________________________

c.

Hvorfor tror du at denne gjenstanden er viktig for finske kvinner og finske familier?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

9. TEKNOLOGI OG DESIGN
Finn opp en ny oppfinnelse gjennom å kombinere eller la deg inspirere av minst to av utstillingens
gjenstander. Hva kommer du på?
_______________________________________________________________________________________

Tips: kan disse ordene kombineres og formes til en helt ny gjenstand?
Refleks		Lås 		Is 			Godteri
Kaffe 		

Mummitrollet 		

sykkel 		

?

?

?

benk

Gruble videre! Oiva Toikka er en av Finlands mest kjente designere og er kjent for sin glassfugler
og Kastehelmi-serviset som han designet i 1964. Servisets design løser et problem: Fugen som
oppstår under tilvirkningen av pressglass synes ikke takket være de runde dråpene. Design kan
altså både være vakkert og løse praktiske problemer! I dette filmklippet kan du høre Oiva Toikka
fortelle om arbeidet sitt og hvordan man tilvirker glassfuglene.

10. HISTORIE
1952 var et spesielt år for både Finland og Norge. Hva hadde landene felles dette året?
___________________________________________________________________________

Hvem vant mennenes 50 km langrenn i Oslo det året?
___________________________________________________________________________

11. BINGO!
I rutene finner du ulike kategorier fra finsk kultur. Din oppgave nå er å krysse av i ruta hvis du har opplevd det
som står i den. Jeg har spist finsk godteri. Jeg har hørt et finsk ord.
Jeg har spist finsk
godteri.

Jeg har hørt et finsk
ord.

Jeg har brukt en finsk
oppfinnelse

Jeg har sett et finsk
designprodukt.

Jeg har lest om
Finland i
avisen/på nettet

Jeg har sett nyheter
om Finland på TV.

Jeg har hørt på en
finsk artist.

Jeg har besøkt
Finland.

Jeg har pratet om
Finland med vennene
mine eller familien min.

