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Var med och rösta på filmer om hållbarhet skapade av elever 
Nu ligger alla bidrag i VVS-hjältarnas tävling uppe på sajten. Eleverna och deras grupper har 
arbetat hår med research och deras egna filmer för att lära om betydelsen av vatten och värme 
(VVS) i vår vardag.  
 
Se alla filmer här: https://vvshjaltarna.se/  
 
Nu är det upp till grupperna att jaga röster. Röstningen pågår under perioden 23 februari till 4 
mars. 
 
Låt dina elever titta på filmerna och rösta på den film de gillar mest. På så sätt lär de sig samtidigt 
om hållbarhet, vatten och värme. 
 

11 mars då presenteras vinnarna 
Efter den 4 mars får juryn tillgång till de fem bidrag som fått flest röster och rangordnar dessa 
från 1-5.  
 
För varje bidrag skrivs en kort motivering till hur innehåll, utformning och budskap är relevant 
för uppdraget: 
 
”Skapa en film om vatten som inspirerar andra att göra hållbara val. Till er hjälp har ni våra färdiga lektioner. 
Syftet med tävlingen är att eleverna får arbeta kreativt och använda sina kunskaper om vatten som en 
förutsättning för vår vardag och ett väl fungerande samhälle.” 
 
Juryn står för hälften av rösterna och den andra hälften kommer från sajtens besökare. 
Presentation av vinnare och prisutdelning äger rum 11 mars. 

 

PRISER 
Priser delas ut till de tre bästa bidragen och fördelas enligt följande: 
1:a pris – 10.000 kr 
2:a pris – 5.000 kr 
3:e pris – 3.000 kr 

 

OM TÄVLINGEN 
Låt dina elever i årskurs 7-9 tävla genom att använda deras kunskaper om betydelsen av vatten 
och värme (VVS) i vår vardag. Målet är att de ska skapa en film som påverkar andra att göra 
hållbara val. Filmen kan utformas på många olika sätt. Exempelvis kan den fokusera på 
situationer i hemmet utan värme, vatten och avlopp för att väcka uppmärksamhet kring 
fördelarna med teknik och vanor som bidrar till en hållbar inomhusmiljö. 

 

https://vvshjaltarna.se/

