
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Anmäl din skolklass till Biosfärutmaningen 2019 
-en utmaning för grundskolor i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 
 

Årets tema: Vår bästa miljöåtgärd  

Alla är olika och förutsättningar och behov skiljer sig åt.  

Det som är mest trängande för några är mindre viktigt för en annan. Därför fokuserar årets 
biosfärutmaning på det som är viktigt för just er på er skola och hur det kan sprida ringar på 
vattnet.  

I årets biosfärutmaning väljer ni själva vad ni behöver göra. Ni kanske vet med er att skolan 
använder liiiite för många engångsartiklar av plast vid utflykter och dylikt, att många elever får 
skjuts av föräldrarna till skolan fast det finns bra möjligheter att cykla. Eller borde 
energiförbrukningen på skolan ses över, skolskogen städas och vårdas för att både människor 
och djur ska trivas bättre där, kan barnen ordna en klädbytardag inom klassen istället för att 
köpa nytt? Eller finns redan grunden för ett miljövänligt beteende men man gör inte det för 
att det inte känns så roligt? – Varför inte uppfinna något som gör det roligare? Möjligheterna 
är många och det är ni som avgör vad som skulle vara den bästa miljöåtgärden som ni kan 
genomföra. Om ni lyckas sprida ringar på vattnet och inspirera andra att göra samma sak är 
det såklart ännu bättre. 

Även skolor i andra biosfärområden i Sverige och runt om i världen kommer att bjudas in att 
delta i utmaningen för att tipsa om sina bästa miljöåtgärder. 

Alla kan göra något och det är effekten av många som gör något tillsammans som är värdet i 
utmaningen! 

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 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.  

Kanske du undrar vad ett biosfärområde är?  

Det finns mycket att berätta men det är två saker som är bra att känna till:  

*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. 

* 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. 

Hållbar utveckling är komplext. Ingen har facit. Det är därför världens 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! 

 
Så här går utmaningen till:  

Utmaningen består av fyra delar: 

1) Klassen diskuterar och röstar gemensamt fram vilken miljöåtgärd de vill bidra med.  
2) Eleverna genomför miljöåtgärden inom klassen, på skolan eller hemma beroende på vilken 
åtgärd de gör.  
3) Beskriv ert arbete, miljöåtgärden och motivera varför just detta var er bästa miljöåtgärd.  
4) Skicka in bidraget. 

En jury bestående av biosfärambassadörer bedömer de inlämnade bidragen och utser en 
vinnare. 

 



  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Pedagogiskt material 
 
Alla klasser som deltar får ett pedagogiskt material som Vänermuseet tagit fram. Här erbjuds 
en lätt förklaring till utmaningen med exempel på hur ni kan lägga upp arbetet samt ett 
formulär ni skall fylla i och skicka in. Det pedagogiska materialet skickas till er då ni anmält 
er. 
 
Tävlingsmoment 
 
Den vinnande klassen bjuds på en spännande färd ut på Vänern med vikingaskeppet Sigrid 
Storråda. Barnen får själva vara med och ro skeppet – som riktiga vikingar! Skeppet kanske 
känns igen från familjefilmen Halvdan Viking som gått på bio under hösten och vintern. 
 
Anmälan till biosfärutmaningen 
 
Anmäl er genom att följa länken https://sv.surveymonkey.com/r/C2RPQYR.   
 

Inlämning 
 

Ert bidrag vill vi få in senast den 20 april. 

När ni rapporterar:  

• Fyll i formuläret du fick då du anmälde dig.  
• Bifoga en bild eller ett collage av bilder på åtgärden och/eller er när ni genomför den. 

Bilderna kommer att presenteras digitalt så tänk på att försöka få bra kvalitet på 
bilden.  

Frågor 
 
Johanna Olsson, Biosfärkontoret, 0501 – 39 31 95, johanna.olsson@vanerkulle.se, vanerkulle.org  
Ida Billvén på Vänermuseet, 0510 – 77 00 64, ida.billven@lidkoping.se   
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