
The Battery Challenge ska inspirera er att välja laddningsbara batterier. 
Hållbarhetssatsningen genomförs av Kunskapskraft och Media på uppdrag av IKEA.

Följ oss på

Filmtävling om hållbarhet
The battery challenge är en hållbarhetstävling där eleverna 
får lära sig hur vi kan spara på naturresurser, samtidigt som 
de får använda sin kreativitet och tävla om fantastiska priser.

Priser
Eleverna tävlar i två olika kategorier – en för högstadiet 
och en för gymnasiet. 

Priserna delas ut som klasspriser. Prispengarna ska 
 användas till något i elevernas utbildning som till 
 exempel läsplattor och/eller en klassresa.

Så här fördelas prispengarna:

} Förstapris: 25 000 kronor
} Andrapris: 10 000 kronor
} Tredjepris: 5 000 kronor

Kom igång och tävla

1 Låt eleverna fördjupa sig om hur batterier fungerar och vilka fördelar det finns  
 med laddningsbara batterier. thebatterychallenge.se/fakta

2 Planera för filmens innehåll och hur den ska inspirera er till att använda   
 laddnings bara batterier. (OBS! Bidrag kan lämnas in av enskilda elever eller  
 grupper på upp till 32 elever, en klass kan delta med fler bidrag).

3 Skapa filmen och ladda upp den på Youtube eller Vimeo.

4 Använd sedan Youtube- eller Vimeolänken till filmklippet när ni skickar in film- 
 bidraget till The Battery Challenge. thebatterychallenge.se/skapa-tavlingsbidrag

5 När filmen är inskickad kommer den att granskas av oss. Du får sedan ett mail  
 där vi meddelar att filmen är med i tävlingen. Deadline för att skicka in filmer  
 är den 20 mars.



The Battery Challenge ska inspirera fler att välja laddningsbara batterier.
Hållbarhetssatsningen genomförs av Kunskapskraft och Media på uppdrag av IKEA.

Följ oss på

Läs mer
Läs mer om tävlingsregler och få tips till film- arbetet på  
thebatterychallenge.se/tavla/

Har du frågor?
Besök www.thebatterychallenge.se eller skicka e-post till info@thebatterychallenge.se

Om The Battery Challenge
The Battery Challenge är en hållbarhetssatsning för att inspirera och öka förståelsen 
för fördelarna med att välja laddningsbara batterier. Satsningen vänder sig framförallt 
till lärare och skolungdomar och genomförs på uppdrag av IKEA och finansieras av 
Naturvårdsverket via Batterifonden.
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