
 

 

Instruktioner till eleven 

Lär dig om bioekonomins häftigaste produkter "Made in Skogen" och dela det du lärt dig i sociala medier 
med hjälp av tjänsten Picco! 

1. Bekanta dig med begreppen – Vad är bioekonomi? 
Till att börja med är det viktigt att förstå de viktigaste begreppen inom hållbar utveckling och 
bioekonomi. Du kan bekanta dig med dem på pappret Vad är bioekonomi?  
 

2. Välj produkt 
Sök fram en bioekonomisk produkt. Det kan handla om en vara, med trä eller något annat 
biobaserat material som råvara. Det kan också handla om en tjänst som baserar sig på sådan 
immateriell nytta som naturen producerar.  
Tips: Sök i vetenskapcentrum Pilke, i Skogsindustrins produktportfölj (på finska) eller i din 
närbutik.  
 

3. Ta reda på lite om produkten  
Läs på innehållsförteckningen, utforska på nätet, begrunda och dra dina slutsatser: Hur främjar 
produkten en hållbar utveckling? Gör anteckningar inför följande skede. 
Stödfrågor: Är råmaterialet förnybart eller återvunnet? Hur ser produktens livscykel ut, och var 
hamnar den efter användningen? Är produkten nödvändig och främjar den ett gott och hållbart liv? 
Information kan du hitta hos tillverkaren, på internet och exempelvis här: 
smy.fi/metsabiotalouden-tulevaisuuskuvasto/ 
 

4. Öppna Made in Skogen  
Gå via din mobil eller datorn in på adressen bioaika.picco.fi  

a. Ta ett foto av produkten som du valt eller ladda upp en bild från din apparat 
b. Välj en ram som du gillar och skala till lämplig storlek --> ok! 
c. Lägg till de stämplar som beskriver produktens bästa egenskaper. --> ok! 
d. Dela din bild i sociala medier eller spara den och motivera:  

Hur främjar den här bioekonomiska produkten en hållbar utveckling? 
e. Kom tillsammans överens om var bilderna ska sparas! 

 
5. Presentera era bilder för varandra.  

Berätta vad produkten du valt är, vad den används för och vilka av dess egenskaper som bäst 
främjar en hållbar utveckling.  
Dessutom: Ni kan ordna en utställning med produkterna och rösta fram den produkt som bäst 
främjar en hållbar utveckling.  

 
 
 
 
 
Bioaika berättar om Finlands ljusiga framtid som baserar sig på bioekonomin. Kärnan i turnén, som åker runt hela Finland, utgörs av 
en vetenskapsutställning som rör sig på hjul och drivs med biodisel – långtradaren Bioaika. Sidoevenemangen lyfter fram de 
bioekonomiska styrkorna på besöksorten. 
 
Långtradaren Bioaika genomförs av Forststyrelsens vetenskapscentrum Pilke tillsammans med Vetenskapscentret Tietomaa och 
aktörer inom skogsbranschen. Turnéns huvudfinansiärer är Finlands Skogsstiftelse och Metsämiesten säätiö. 
 
www.bioaika.fi 

Bioaika.mypose.fi


