Världens skogar - mer än virkesproducenter
Arbetsuppgifter

Skogen är rik men sårbar, sid. 3-5
1. Läs texten, diskutera sedan i grupp eller i klassen:
- Vad av det ni ser runt omkring er är gjort av träd?
- Vilka skogsprodukter använder ni dagligen?
-Varifrån härstammar skogsprodukterna (Vilket land? Vilket trädslag?)
- Om skogen försvann, hur skulle det påverka era liv? Fundera såväl utgående från ett praktiskt som ﬁlosoﬁskt perspektiv.
2. a) Vilka indirekta och direkta orsaker för att skogen skövlas nämns i texten?
b) Vad är konsumentens roll - din roll - i skogsskövlingen?

Skogen och klimatet - det hänger på Köpenhamn, sid.6-7
1. a) Vad menas med att skogen fungerar som kolsänka?
b) Vad heter processen i de gröna bladen som sköter kolupptagningen?
c) Hur kan den här processen påverka klimatet?
2. a) vad är REDD?
b) Räkna upp för- och nackdelar med REDD.

Tajgan – vidsträckt men hotad sid. 8-9.
1. På vilket sätt skiljer sig den ryska skogen och det ryska skogsbruket från skogen och skogsbruket här i Finland?
Vad ﬁnns det för likheter?
2. Nämn fördelar och nackdelar, som du hittar i texten eller kommer på själv, som den nya skogslagen i Ryssland kan föra
med sig.
3. Diskutera i klassen eller i grupp:
– Har vi i Finland och övriga länder i väst rätt att beblanda oss i Rysslands skogsbruk?
– Har Finland, som importör av ryskt virke, ett ansvar för hur virket producerats?

Den långa marschen för skogen, sid.10-12.
1. a) Beskriv med egna ord och med hjälp av texten Adivasiernas förhållande till sin skog.
b) På vilket sätt drar de nytta av skogen? På vilket sätt drar skogen nytta av dem?
2. Vilka hot mot skogen är det Adivasikvinnorna är oroliga för?
3. Låt Adivasikvinnornas kamp för sin skog inspirera! Läs texten och planera sedan i grupp ett eget initiativ för skogen
exempelvis här hemma i Finland Adivasierna använde sig av dikt, sång, marsch och dans. Vad kunde ni i grupp göra för
skogen? Fundera på följande runt ert initiativ: Vad vill ni göra för skogen? Var? Vad är ert budskap? Vem riktar sig
initiativet till (ex. myndigheterna, folket, politiker, barn och unga, företag m.m.)?

Skogsbolag orsakar humanitär och ekologisk katastrof i Brasilien, sid. 13-15
1. Finska skogsbolag såsom Stora Enso stänger fabriker i Finland och ﬂyttar till länder där det är billigare att bedriva
skogsbruk. Hur påverkar det här oss i Finland?
2. Studera bilden på sidan 13 av regnskog och eukalyptusplantager och läs texten. Allt ser grönt och vackert ut på bilden,
men på vilket sätt skiljer sig plantagerna från regnskogen?
3. Gå in på Stora Ensos hemsida (www.storaenso.com) Och läs om deras hållbarhetspolicy (sustainability).
På vilka punkterstrider eukalyptusplantagerna mot Stora Ensos egen policy?
4. I Brasilien äger en procent av befolkningen 45 procent av marken. Vad har det här lett till för problem? MST, de jordlösas
rörelse, består av bl.a. bönder som förlorat rätten till sin mark. Förklara hur, vad följderna är och vilken kopplingen till
Stora Enso är.
Skogscertiﬁering endast vilseledande reklam? sid. 16-17.

1. a) Vad är skogscertiﬁering?
b) Vad ﬁnns det för för- och nackdelar med certiﬁeringen?
2. Diskutera i grupp: Hur kunde skogscertiﬁering fungera bättre? Har konsumenten ett ansvar att se till att certiﬁeringen fungerar?
3. Gå till närmaste pappers eller möbelfabrik. Fråga efter FSC-certiﬁerade produkter. Fråga om försäljaren vet vad FSC står för
och varifrån råvaran/ursprungsmaterialet kommer. Jämför sedan era svar i klassen.
Costa Rica- Regnskogsnationalparker och monokulturer sid. 18-19.
1. På vilket sätt gynnar och skadar turismen Costa Ricas natur?
2. Planera en resa till Costa Rica med klassen eller i grupp. Gå in på www.visitcostarica.com. Fundera vad ni som naturturister vill
se i landet. Läs om ekoturism och planera er resa så att det har ett så litet ekologiskt fotspår som möjligt. Planera också in ett möte
med Isaac Rojas från COECO (beskrivs i texten i temahäftet) och fundera vad ni skulle kunna göra för att hjälpa COECO’s arbete.
Vad hände med det pappersfria kontoret? sid. 20-21
1. Otto Miettinen anser att det är viktigare att fokusera på att skära ner på pappersanvändningen än på pappersåteranvändning.
Fundera på varför och dra egna slutsatser utgående från texten.
2.
a) Skriv upp tre eller ﬂer sätt som du lätt kunde spara papper på.
b) Fundera i klassen på hur hela skolan kunde spara papper.
c) Skriv ner regler eller tips för papperssparande och klistra upp bredvid skrivare och kopieringsmaskiner.
En djungel av biobränslen sid. 24
1. I Helsingfors går en del av bussarna på biobränsle som delvis kommer från oljepalmer. Planera ett brev till kommunfullmäktige
där du beskriver nackdelarna med biobränslet. Utgå från texten i temahäftet och Greenpeace kampanj mot biobränsle www.
greenpeace.org/ﬁnland.
2.Välj ett av biobränslen i faktarutan. Sök på nätet mer information. Beskriv växten och skriv en kort sammanfattning om
eventuella för- och nackdelar med växten.
Alternativa träprodukter
1.Bjarne Holmbom beskriver trä som en fantastisk produkt. Varför?
2. Försök i grupp komma på egna alternativa användningssätt av skogen. Tänk er att ni är forskare eller skogsägare som vill få
vinst, men samtidigt bevara mångfalden i skogen.

Allmänna frågor
- Vad hittar du för likheter mellan de olika ursprungsbefolkningarna som nämns i häftet?
- Vilka är de olika monokulturerna som nämns i häftet och var i världen ﬁnns de?
- Vilka är de allmänna största hoten mot världens skogar? Ge konkreta exempel på hot utgående från texterna i temahäftet eller
utgående från egen information.

