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TRÄ ÄR ETT
MÅNGSIDIGT
MATERIAL
Läromaterial och uppgift där man bekantar sig med trä som råvara 
och nya innovativa produkter tillverkade av trä 
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MÅL:
Uppgift som utgår från insikter och egen aktivitet och läromaterial som erbjuder bakgrundsin-
formation ökar kunskapen om skogarnas mångsidiga betydelse, trä som råvara och produkter 
gjorda av trä.

Verkstaden erbjuder innehåll som gör det möjligt att 
• förstå skogens betydelse som källa för virke som råvara, kolförråd som motverkar  
 klimatförändringen och erbjuder ekosystemtjänster 
• uppleva skogarna även som en källa för mänskligt välmående  

Lokaler och rekvisita samt längd:
Klassrum eller motsvarande utrymme med bord och stolar.
Rekvisita; färgpennor, datorer eller surfplattor för informationssökning.
Verkstadens längd är cirka 20 minuter och den passar både skolelever och vuxna.

Anvisningar för verkstaden:
I verkstaden tittar man närmare på en tecknad bild och letar efter träbaserade produkter. Flera 
av dem representerar nya innovationer. Dessutom funderar man över vilka föremål i den egna 
vardagen som är gjorda av trä.
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Verkstadens förlopp:

1) INTRODUKTION
Varför är skogsbranschen viktig för Finland?
• personlig effekt: skogen som rekreationsplats, allemansrätten, privata skogsägare
• samhällelig effekt: arbetstillfällen, industrins effekt på nationalekonomin, exportinkomster
• global effekt: betydelsen av välskötta skogar och produkter gjorda av dessa som  
 kolsänka och -förråd för att motverka klimatförändringen

Klimatförändringen, befolkningsökningen och miljöns tillstånd är utmaningar som kräver lös-
ningar. Forskarna varnar beslutsfattare och medborgare för allvarliga följder om vi inte vid-
tar åtgärder för att rädda vår planet. Den cirkulära ekonomin erbjuder lösningar, där råvaror 
används sparsamt, produkternas livscykler förlängs i så stor utsträckning som möjligt och 
produkter i slutet av sin livscykel återvinns på ett sätt som gör att inget material går till spillo. 
Materialet återvinns till en ny produkt, vilket har en positiv inverkan på nationalekonomin.
Skogsekonomin och skogsindustrin är en del av den cirkulära ekonomin. Hållbar användning av 
skogarna upprätthåller välmående skogar och deras förmåga att binda kol. Välmående skogar 
binder koldioxid i atmosfären, vilket motverkar klimatförändringen.

Trä har en allt större roll som ett mångsidigt material. Av trä kan man tillverka mångsidiga och 
miljövänliga produkter, som fungerar som kolförråd. 

Skogsindustrin erbjuder innovationer som vi kan använda för att skapa en mer hållbar framtid. 
Tack vare nya tekniker är det allt lättare att återvinna och återanvända olika material tillverkade 
av trä och på detta vis förlänga livscykeln för träprodukter. Med produkter tillverkade av trä är 
det möjligt att ersätta produkter tillverkade av icke-förnybara naturresurser. Exempelvis är det 
möjligt att ersätta plast tillverkad av olja med träbaserade produkter.

Ansvaret för jordklotets framtid ligger hos oss alla och därför spelar våra val i vardagen roll. 
Därför är det viktigt att var och en av oss lär oss förstå hur naturen fungerar och klimatföränd-
ringen.



4

2) UPPGIFTER
Av trä kan man tillverka brädor och papper. Men vad annat och nytt kan man tillverka av trä? 
Studera den tecknade bilden och färglägg de föremål som innehåller trä.

Till stöd för elever i årskurs 1–6 finns färdiga svar nedan. 
Elever i årskurs 7–9 och gymnasieelever kan använda internet för att ta reda på vilka slags nya 
metoder används exempelvis för tillverkningen av nanocellulosaprodukter eller vilka hälsoef-
fekter som har konstaterats hos skogsbaserade produkter.
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På den tecknade bilden finns följande träbaserade produkter: 
• ett trähus som syns från fönstret (trä används vanligtvis som byggmaterial i form  
 av timmer och brädor samt bland annat som korslimmat massivträ)
• kompositterrassen för trähuset som syns från fönstret (som innehåller plast och träfiber)
• en växande skog och träd som syns från fönstret (som har hälsoeffekter  
 för personer som rör sig i skogen)
• trädplantor som växer på fönsterbrädet i krukor av träfiber
• viskosgardiner av träfiber (viskos tillverkas av cellulosa, som produceras av inhemskt trä) 
• gardinstång och fönsterbräde av trä
• bokhylla av trä (möbler av trä kan tillverkas av exempelvis helträ, faner eller spånskivor) 
• en blomkruka av träfiber ovanpå bokhyllan
• böcker och papper i bokhyllan (som görs av cellulosa som fås av träd) 
• en spargris av kompositplast i bokhyllan (som innehåller plast och träfiber) 
• en gammal nallebjörn fylld med sågspån under bokhyllan
• gips tillverkat av träfiber i nallebjörnens ben (tillverkas av träflis och bionedbrytbar plast)
• ett Mölkky-spel av trä under bokhyllan 
• klabbar som producerar värme i en öppen spis
• bord och stolar i trä 
• mjukpapper i en hushållspappersrulle på bordet (mjukpapper är ett av de  
 främsta användningsändamålen för cellulosa)
• en ketchupflaska (av trä får man tilläggsämnen för livsmedel, exempelvis för att göra  
 dem tjockare)
• en kaffekopp av papp (papp görs av cellulosa)
• en träsked i kaffekoppen
• en mjölkförpackning 
• bågar till modeglasögon
• en krämburk (exempelvis kåda från träd har redan under århundraden använts  
 för att läka sår) 
• sedlar i en plånbok, som är försedda med intelligenta egenskaper (såsom elektriska 
 strömkretsar tryckta på papper)
• en fanerstol (faner är en tunn skiva av trä som tillverkas genom att korslimma tunna  
 skivor utanpå varandra, vilket skapar en ytterst hållbar produkt)
• en handduk draperad över ryggen av en fanerstol (tyg gjort av cellulosa)
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3) EFTERHANDSUPPGIFT
Vilka föremål gjorda av trä ser du omkring dig? 
Skapa tillsammans en lista på föremål i er egen vardag som har sitt ursprung i skogen. Tuggar 
du xylitoltuggummi, vars råvara xylan kommer från björk? Vilken produkt gjord av trä använder 
du varje dag på toaletten? Har du golv av trä och böcker i bokhyllan hemma?
Försök tillsammans skapa en lista på tjugo olika produkter.

Elever i årskurs sju till nio, gymnasieelever och vuxna kan ta reda på vilket slags kunnande som 
krävs inom skogsbranschen. Vilka slags arbetstillfällen erbjuder exempelvis skogsindustrin?

Verkstaden har koppling till Heurekas tema den cirkulära ekonomin och har utarbetats i samar-
bete med Skogsindustrin rf.


