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ANMÄL DIN SKOLKLASS TILL ÅRETS BIOSFÄRUTMANING 
-en utmaning för förskolor och grundskolor i Biosfärområde Vänerskärgården 
med Kinnekulle 
 

Varför en biosfärutmaning?  
Vi som bor och verkar inom Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har ett särskilt 
uppdrag från FN genom Unesco: att visa upp goda exempel på hur vi människor kan 
leva så att jordens resurser räcker på sikt.  
 
Biosfärutmaningen startade 2015 och är en gemensam utmaning för grundskolor i Mariestad, 
Götene och Lidköpings kommuner. Syftet med Biosfärutmaningen är att lyfta fram effekten av 
att många gör något tillsammans.  
Hållbar utveckling är komplext. Ingen har facit. Det är därför världens 669 biosfärområden 
har i uppgift att finna lokala lösningar på globala utmaningar. När världens stora utmaningar 
känns övermäktiga vill vi visa att förändring är möjlig. Tillsammans kan vi påverka. Du och din 
skola kan vara med. Låt eleverna få känna att det går att förändra och att många 
människors små handlingar blir något stort!  
 
Vår ambition är att de utmaningar som ges till skolorna i vårt Biosfärområde är jordnära 
och praktiska utmaningar som alla elever kan ta del i. 
 
Kanske du undrar vad ett biosfärområde är? Det finns mycket att berätta men det är två 
saker som är bra att känna till:  

1. Det är en fin utmärkelse från Unesco/FN – som vi med rätta kan vara stolta över: Det 
betyder att vi bor på en väldigt speciell plats där det finns djur & natur som vi 
behöver vara rädda om. 
 

2. Det betyder också att vi som bor här har fått ett viktigt uppdrag av Unesco: att  
hjälpa till att hitta fiffiga lösningar på några av de utmaningar som finns i världen. 
Tillsammans vill vi ju se till att inte bara vi - utan även människor som bor här i 
framtiden får ha det bra. 
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Biosfärutmaningen 2017 –Källsortering och skapande 
 

Biosfärutmaningen är baserad på kampanjen ”Vi håller rent”, skräpplockardagar arrangerade 
av Håll Sverige Rent. Anmäl er som vanligt till evenemanget. Denna utmaning är en extra 
twist till skräpplockningen som vi hoppas skall ge både eftertanke, kreativ glädje 
och extra mening till insamlandet.  

Det går givetvis att delta i utmaningen även om ni inte är med i ”Vi håller rent”. Skolan får då 
själva ombesörja det material som behövs som soppåsar mm. 

Så här går utmaningen till:  

Anmäl er till ”Vi håller rent”. Material för skräpplockning distribueras på samma sätt som vid 
tidigare skräpplockardagar.  

Klassen samlar skräp i skolans närområde. Extra mening får skräpplockardagarna av att 
eleverna även sorterar och väger det insamlade materialet. Tillsammans gör vi skillnad! När 
utmaningen är klar får alla elever reda på hur mycket vi samlat in tillsammans i vårt 
biosfärområde.  

Eftersom förutsättningarna för skräpinsamling skiljer sig mycket för de klasser som deltar 
finns en skapande del i utmaningen. Den skapande delen i utmaningen är även 
tävlingsmomentet för de klasser som väljer att delta. Skaparutmaningen går ut på att eleverna 
i en klass tillsammans – av skräpet de funnit i sin omgivning – skapar ett djur som lever i vårt 
biosfärområde. Självklart skall materialet återvinnas efter att djuret är dokumenterat.  

Då skräp i allt större grad återvinns. Borde det då inte benämnas på annat sätt? En del i 
skaparutmaningen är att er klass tar fram ett nytt ord för återvinningsbart material, det vi i 
dag slarvigt kallar skräp. 
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En jury bedömer de inlämnade bidragen och utser en vinnare. 

Det finns olika möjligheter att sortera och återvinna material på skolorna inom vårt 
Biosfärområde. Inför 2017 års utmaning kommer deltagarna att få information om vart 
material kan lämnas för återvinning inom er kommun.  

 

Fyra kriterier MÅSTE vara med i första delen av utmaningen:  

• Säkerhet. Tänk tillsammans igenom och tala om hur skräpet skall plockas. 
• Deltagande. Alla i klassen skall -utifrån sina egna förutsättningar- kunna medverka i 

aktiviteten.   
• Områdesbeskrivning. Beskriv området för skräpinsamlingen.  

Vad betyder området för er? 
• Sortering. Skräpet sorteras i de fraktioner som efterfrågas samt vägs. 

 

Två kriterier MÅSTE vara med i den skapande delen av utmaningen: 

• Demokrati. Djuret som presenteras skall väljas på ett demokratiskt sätt 
• Planering. Arbetet med djuret skall även det inkludera hela klassen. Alla kan inte göra 

allt men alla kan tillföra sitt. Gör upp en arbetsplan tillsammans.  
• Sortering. Skräpet sorteras i de fraktioner som efterfrågas. 

 

När ni rapporterar 

• Fyll i bifogat formulär.  
• Bifoga gärna bilder, teckningar eller filmer från ert arbete. Tänk på att alla elever som 

deltar på film eller bild måste ha godkännande från målsman. 
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Hjälp?  

Alla klasser som deltar får ett informationspaket från Vänermuseet. Här erbjuds en lätt 
förklaring till skräpplockning samt hur sortering av skräp kopplar till Hållbar utveckling. I 
paketet finns även formuläret ni skall fylla i och skicka in. För er som vill följa en lathund finns 
några enkla exempel på utförande bifogade. 

Tävlingsmoment 
 
Det är två moment i årets Biosfärutmaning. Detta då det är stora skillnader i hur området 
för skräpplockning ser ut för Biosfärområdets skolor. Ni kan välja att medverka vid endast 
den första delen av utmaningen; insamling, sortering och invägning av material, eller båda 
delar. Om ni ser att det är torftigt med skräp (bra!) kan ni lägga större fokus på 
skaparutmaningen. 

En klass koras som vinnare för det invägda, sorterade materialet och en klass vinner 
skaparutmaningen. Priset i årets biosfärutmaning är ett studiebesök i återvinningens tecken.  

Anmälan till biosfärutmaningen 
 
Anmäl er genom att följa länken https://sv.surveymonkey.com/r/GKH7BW5.  Sista 
anmälningsdag till Biosfärutmaningen är fredagen den 10 mars 2017. Glöm inte att anmäla er 
till Håll Sverige Rent kampanjen ”Vi håller rent” när anmälan öppnas. Er anmälan till Håll 
Sverige Rent gör att rätt mängd material för skräpplockning beställs till respektive kommun. 

Det går givetvis att delta i utmaningen även om ni inte är med i ”Vi håller rent”. Skolan får då 
själva ombesörja det material som behövs som soppåsar mm. 

Tidsplan 
 
Informationspaket skickas ut till alla anmälda under vecka 11. Start på utmaningen beror av 
när material för skräpplockning skickas till respektive kommun. 2016 skickades materialet  

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1cGn3a-0004Lm-5f&i=57e1b682&c=jFFpPriv9dp6srvuKe8qfloU-K-m0_DooaysoeXXmpV6EktACph4WxGhb7GaGO6bMD3ThLXrpcEfJFVUT_0m2vbnk6nMbpGSAD6ZoXXAKzMzIkmcbTjEo-_t7rU1eHyKClqCAFd1t361eQWkBEmRjIFe5ZHz69uUwAq0ZdvylN4CS114luUR_VQXFPJwi-xkI959h_cHX-zgLs7ChVSaEfCSbkiYW0Go_2WKZKRdmb9V8gFlFTSN4G9Ch2s8-HoU
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i ”Vi Håller Rent” kampanjen ut vecka 15. Biosfärutmaningen avslutas  
fredagen den 12 maj (vecka 19). 

Frågor 
 
Johanna Olsson, Biosfärkontoret, 0501 – 39 31 95, johanna.olsson@vanerkulle.se,  
Sofia Wennberg, Vänermuseet, 0510 – 77 05 45, sofia.wennberg@lidkoping.se 
Ida Billvén på Vänermuseet, 0510 – 77 00 64, ida.billven@lidkoping.se  
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