MUSEE T S OM KLASSRUM 2021

Förarbete och
efterarbete till
Fördel skola
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Förarbete
				
HÅllbar utveckling- vad är det?
Diskutera i grupp:
Vad är hållbar utveckling enligt dig?
• Vad tänker du på när du hör begreppet hållbar utveckling?
• Varför är det viktigt?

Sammanfatta gruppdiskussionen inför klassen.

				
Livet och skolan i Finland för 100 År sedan
Bekanta er med bakgrundsmaterialet om Finland vid sekelskiftet 1800–1900
samt skolans historia via https://digi.sets.fi/sls/skolan-under-1800-talet/
Gör gärna övningarna i anslutning till materialet.

				
Gör quizzen ”Är du redo?” inför museibesöket!
Klicka här

https://bit.ly/3slwBVZ
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Efterarbete
			
Agenda 2030 - de globala mÅlen för hÅllbar utveckling
Arbeta med de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030 - Världen
2030 (maailma2030.fi) i synnerhet mål nummer 4 – en god utbildning för
alla. Välj ett land från varje kontinent och jämför dem med situationen i
Finland idag. Fundera på saker som pojkars och flickors läskunnighet – finns
det skillnader mellan könen? Hur är det med matematikkunskaperna? Är
det skillnad mellan olika länder när det gäller vuxnas läskunnighet? Vad tror
ni att skillnaderna beror på?
Jämför med det ni fick lära er under museibesöket om skolan förr. Hur har
skolan förändrats i Finland? Går det att jämföra med situationen i andra
länder?
Fundera på vad ni själva kan göra för att bidra till målsättningen en god
utbildning för alla. Jobba i grupp och hitta på så många olika sätt som m
 öjligt.
Tänk både globalt och i er närmiljö. Redovisa sedan era idéer i klassen.

				
Upptäck i arkivet!
I söktjänsten Finna hittar ni material (bilder, video, arkivmaterial, böcker och
annat) som samlats in från hundratals arkiv, bibliotek och museer i Finland.
Finna innehåller stora mängder material som är fritt tillgängligt. Gör ett
projektarbete genom att samla material om hur den finländska skolan har
utvecklats. Fundera till exempel på hur skolmiljön har ändrat – hur såg skolbyggnaden och klassrummen ut förr? Vilka ämnen fanns på läsordningen?
Var det skillnad på hur pojkar och flickor behandlades i klassen?
Behöver ni tips på hur man använder finna.fi? Den här instruktionsvideon
https://www.finna.fi/Content/help hjälper er att komma i gång!
https://www.finna.fi/?lng=sv
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