
Ta in arkiven, biblioteken och  
museerna i ditt klassrum!



Varför använda Finna i undervisningen

Finna.fi är en gratis tjänst som samlar material från finländska arkiv, bibliotek och 
museer för dig att använda. I söktjänsten hittar du unikt, intressant och tillförlitligt 
undervisningsmaterial. 

1. Unika skatter samlade på ett och samma ställe
Du får tillgång till digitaliserade skatter från arkiv, bibliotek och museer på ett och 
samma ställe. I Finna hittar du till exempel fotografier, texter, konst, kartor och 
filmer – egentligen allt som livar upp och fördjupar din lektion. 

2. Inspiration för lärande
Finna Klassrum är en egen webbplats för lärare i grundskolan och på gymnasiet.
Utnyttja färdiga materialpaket och uppgiftsidéer.
… sidan 3

3. Sök information tryggt
Med hjälp av Finna lär du ut informationssökning lätt och tryggt. Finna kan  
användas för informationssökning från och med grundskolan.
… sidan 7
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Omslagsbild: Bernhard Åström, 1921. Svenska litteratursällskapet.
Den ursprungliga bilden har anpassats och använts med CC BY 4.0 -licensen.



På Finnas digitala  
plattform sparas det ma-
terial som gör oss till vad 
vi är: levd historia, konst, 

rikt kulturarv och  
lokalkunskap.

Minna Canth (1844–1897) 
var en förnyare av litte-

raturen med samhälleligt 
inflytande. Studera hennes 
liv under en lektion genom 

till exempel Canths verk, 
fotografier och brevväxling. 

Den modiga och radikala 
Canth är cirka 17 år  

på bilden.

Bild: Kuopio kulturhistoriska 
museums fotoarkiv (Minnan 

Salonki, Kuopio stads-
bibliotek – Norra Savolax 

landskapsbibliotek)
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Finna Klassrum – varje lärares skattkammare

Webbplatsen Finna Klassrum (finna.fi/klassrum) är ett snabbt sätt att bekanta sig 
med möjligheterna med Finna-söktjänsten i undervisningen. På webbplatsen hittar 
du lämpligt undervisningsmaterial för bland annat historia, samhällslära, modersmå-
let, slöjd, bildkonst och mångvetenskapliga lärområden.
Materialen och uppgifterna i Klassrummet passar i läroplanen och är planerade till-
sammans med lärare. Specialisterna på arkiv, bibliotek och museer har valt de mest 
intressanta skatterna ur sina samlingar för undervisning.

Materialpaket för utbildning – prova dessa!

Materialpaketet Gamla yrken ger oss inblickar i olika 
slags yrken från svunna tider. Hur har arbetet förändrats 
under tidens gång? 
 

Läroämnen: historia, huslig ekonomi, slöjd, samhällslära
1

I materialpaketet Främsta föremål ur förhistorien som 
satts ihop av Nationalmuseum bekantar sig eleverna med 
föremålskulturen och det finländska kulturarvet. Materialen 
kan också utnyttjas som stöd för museibesök. 
Läroämnen: historia, bildkonst, slöjd, mångvetenskapliga 
studier

2



4

Museiverket,  
Arkeologisk  
föremålssamling. 
I Palojoki i Vittis 
socken låg ett tu-
sentals år gammalt 
älghuvudföremål.

1930, Helsingfors stads-
museum. Okänd fotograf 
förevigade hissarbeten på 
Stockmann varuhuset.

1

2
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Materialpaketet Skoltsamernas historia 
presenterar ursprungsfolkets liv i Suonikylä i 
Petsamo före andra världskriget. Materialpake-
tet inspirerar till reflektion över hur och varför 
kulturer förändras över tid.

Läroämnen: historia, slöjd, gymnastik, moders-
mål och litteratur, religion, samhällslära, miljö-
lära, geografi, filosofi, livsåskådningskunskap

3

Samlingen Björnen i vår bildkultur bekan-
tar eleverna med björnens viktiga roll som 
en del av den finländska visuella kulturen. 

Inspirerade av bilderna kan eleverna bygga 
sin egen version av björnen.
Läroämnen: bildkonst, slöjd

Ilmari Manninen,1933. Museiverket, finsk-ugriska 
bildsamlingen. Kvinnan på bilden rensar skinn 
från benet på renen för hand.

1949, Arbetararkivet.  
På Konsumentandelslagens  

Centralförbunds affisch hälsar  
skattebjörnen ganska vänligt på  

den skattskyldiga. Text:  
”Björnen överraskar inte”

”Spararen klarar även svåra situationer”
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1955, Arbetararkivet. 
Konsumentandelslagens  
Centralförbunds affischer  
uppmanar till att äta kött:  
”Gris är det bästa i kyla.”

6

Materialpaketet Äldre reklam  
dyker ner i förändringarna inom 

turism, kläder och matkultur  
i Finland efter krigen.

Läroämnen: historia, slöjd, bild-
konst, modersmål och litteratur

Fler materialpaket i Finna Klassrum!
Gå direkt till finna.fi/klassrum med QR-koden
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Lär ut informationssökning på ett säkert sätt
I söktjänsten Finna.fi kan du lära ut säker och etisk informationssökning på ett  
inspirerande sätt. Materialen sätts samman av yrkespersoner som har beskrivit 
och valt ut Finnas innehåll. Sökfunktionerna i Finna är mångsidiga och i anknyt-
ning till materialen finns tydliga källhänvisningar.  
I Finna Klassrum kan du ta för dig av färdiga uppgiftsidéer som styr eleverna till 
att använda många slags informationskällor.

Vill du ha hjälp? 
Titta på våra tydliga YouTube-videoanvisningar för sökning, användning av material 
och Finnas verktyg för att spara.

Så söker jag material 
 
Hur får jag använda Finnas  
material (endast på finska) 
 
Så sparar jag mitt favorit-
material (endast på finska)

Videor på Finna.fi-kanalen

Gå direkt till Finnas YouTube-kanal  
med QR-koden!



Hugo Simbergs 
många verk får 

användas, kopieras, 
anpassas och delas 

ut på timmarna.  
Simbergs Den såra-
de ängeln (1903) är 

ett av de mest älska-
de verken i vår konst-

historia. Se verkets 
skissfaser med hjälp 

av fotografier som 
konstnären tagit.  

Den personliga  
Simberg dokumente-

rade sitt arbete och 
sin vardag idogt.

Övre bilden: Nationalgalleriet/ Ateneums konstmuseum, Ahlströms samling. Foto Kirsi Halkola 
Nere till vänster: Hugo Simberg (1902): HS Sårad ängel 63. Nationalgalleriet / repro Hannu Aaltonen 

Nere till höger: Hugo Simberg (1907), självporträtt via spegel. Nationalgalleriet / repro Janne Mäkinen
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Alternativ 1: Använd min position
Gå ut till en plats som är välbekant för eleverna. 

Be eleverna att gå till finna.fi/street i sina smarta telefoner. 

Välj alternativet ”Använd min position”.  
Enheternas webbläsare ber om tillstånd för att använda position för bildsökning.  
Instruera eleverna i hur man ger webbläsaren tillstånd för positionsbestämning.  
Finna Street söker efter alla foton relaterade till er plats, och sedan kan ni jämföra 
det förflutna och nuet simultant. 

Fler idéer för användning av Finna Street hittar du i Finna Klassrum.

Hur såg er ort eller skola ut för flera årtionden sedan?  
Sök historiska bilder baserat på er position tillsammans med eleverna 
med hjälp av bildsökningen Finna Street bland fler än en miljon foton.
Sökningen fungerar bäst i städer och utomhus. 

Lokalhistoria på mobilskärmen –  
Finna Street 

Ursprunglig bild: Eeva Rista (1970),  
Helsingfors stadsmuseum
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Alternativ 2: Avgränsa på karta
Du kan också hitta lokala resultat genom 
att definiera området själv:
 
Välj alternativet ”Begränsa på kartan” 
och zooma in din hemtrakt. 

Placera den runda väljaren på det  
område som du vill undersöka. 

Bilder: Finna Street
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finna.fi/klassrum NATIONAL
BIBLIOTEKET

@Finnafifacebook.com/finnapalvelu @Finna.fi Finnafi

”Finna är lätt att använda  
och där finns tryggt material som  
kan användas i undervisningen.”

”Det är helt fantastiskt att det 
finns en sådan här tjänst och 

materialsamling. Som lärare har 
jag använt mycket foton i  

undervisningen.”

Respons från lärare om Finna:


