
Åk 5 i Bärbyskolan vinner 10 000 kr i första pris för bästa 
serieteckning för miljön!

Tio vinnande klasser från olika kommuner i Sverige delar på 23 000 i prispengar. 
Första pris och hela 10 000 kr går till Åk 5 från Bärbyskolan i Göteborg som vann 
Natur & Miljöbokens årliga klasstävling 2021/2022. Tävlingen arrangeras av Natur 
& Miljöboken, Håll Sverige Rent och Miljömärkningen Svanen.  

I årets klasstävling fick eleverna i uppdrag att rita en seriteckning om natur, miljö och en hållbar 
framtid. Närmare 2000 seriebidrag skickades in från Sveriges skolklasser och totalt belönas 10 klasser. 
Lovisa i klass 5 från Bärbyskolan i Säve lyckades ena juryn med sin fina teckning och budskap.

Juryns motivering: Via ett färgsprakande och begåvat formspråk är Lovisas budskap det självklara: 
Det är vi människor tillsammans som måste förenas och tillsammans engagera oss för att lösa våra 
utmaningar på hållbarhetsområdet. Imponerande!

Hela klassen kommer att erhålla prischecken à 10 000 kronor under prisutdelningen 220519 på  
Bärbyskolan. Priset delas ut av Natur & Miljöboken, Håll Sverige Rent samt Miljömärkningen  
Svanen. Prispengarna får användas till en upplevelse eller aktivitet inom området natur och miljö.

Andrapriset på 5 000 kronor delas ut till: Åk 4-5 | Bruksskolan | Skellefteå med motiveringen: 
Med humor kommer man långt även när det gäller ett allvarligt ämne! Regnskogen är viktig för jordens 
överlevnad både för djur och människor. När igelkotten fäller in sina taggar och blir likblek så blir det 
också en förändring på hans beteende, och alla får komma på miljöfesten.

8 klasser vinner dessutom ett tredje pris á 1 000 kronor:

6 A | Skivedsskolan, Forshaga  
5 A | HagaLyckebyskolan, Haninge
4 B | Norra skolan, Oskarshamn  
År 4 | Odelsbergsskolan, Strömstad
År 4-6 | Össjö skola, Ängelholm 
Åk 6 | Innovitaskolan Landskrona
5 A | Internationella Engelska Skolan
4 A | Östra skolan, Mörbylånga 

Samtliga placerade klasser (första till tredje plats) presenteras under våren på Natur & Miljöbokens 
hemsida, www.nmboken.se, samt på Facebook. Alla deltagande klasser kommer belönas med diplom för 
sin medverkan. 

Mer information om tävlingen och för att se bidragen, besök:  www.nmboken.se/ klasstavlingsvinnare-21-22
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