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Lunds Naturskyddsförenings filmtävling 

Information till elever  
Idag möts vi alla hela tiden av nyheter om elände på miljöns och klimatets 
område. Temperaturen ökar, orkaner och översvämningar blir fler, djurarter 
försvinner...  
Men allt är inte hopplöst. Det är inte för sent att ställa om till ett hållbart 
samhälle, ett samhälle där vi inte tar slut på jordens resurser och förstör livet för 
andra arter men ändå kan uppleva livskvalitet.  
Hur skulle ett sådant samhälle kunna se ut? Hur skulle det vara att leva där? Vad 
kan vi göra idag för att börja på vägen till hållbarhet? Detta vill vi i Lunds 
Naturskyddsförening att ni elever ska fundera på! Funderingarna ska sen 
förvandlas till filmer på 5-10 minuter. 
Tävlingen är uppdelad i tre grupper: för gymnasister, högstadieelever och 
mellanstadieelever. I varje grupp kommer det – om vi får in tillräckligt många 
bra bidrag – att finnas priser på 4000, 3000, 2000 och 1000 kr. De tolv vinnande 
filmerna kommer också att läggas ut på Youtube med filmmakarnas och 
klassernas namn. Även övriga inskickade bidrag kan komma att publiceras eller 
förevisas, men detta garanteras inte. 
 
Här är några förslag till möjliga teman för era filmer: 
 
• Hur gör vi det?  
Vilka förändringar kan vi behöva göra för att leva hållbart? Hur ser vår skola ut, 
och arbetet, fritiden, kommunikationerna, företagandet, framtidens kontakter 
med omvärlden o.s.v? 
Här vill vi inte ha in idéer om science fiction-aktiga tekniska lösningar utan 
tankar om vilka livsstilsförändringar som behöver göras, och hur livet i ett 
framtida hållbart samhälle kan te sig. 
 
• Vardagshjältar 
Alla som intresserar sig för miljön känner till Greta Thunberg. Men hon är inte 
ensam om att engagera sig. Vi vill gärna få in filmbidrag som berättar om 
vardagshjältar som ni har i er närhet – gamla eller unga, enskilda eller grupper. 
 
• Hur har vi det och hur tar vi det? 
Vi har idag massor med information om läget på planeten. All denna 
information påverkar oss och ställer krav på förändring. Vad gör det med oss 
människor att leva med den kunskapen? Blir vi handlingsförlamade eller aktiva, 
lever vi i hopp eller förtvivlan, tar vi till shopping som tröst eller letar vi efter 
andra lösningar? Kan livet rentav bli bättre, roligare och mer meningsfullt om vi 
lever hållbart? 
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• Vår natur 
Ert filmbidrag kan även handla om relationen till eller känslan för vår natur i 
kommunen – allt från det lilla livet i en grästuva till vackra skogar och öppna 
landskap, parker och trädgårdar. Den naturen, som av oss vill bevara, kanske ni 
har en relation till som ni vill spegla i en film.  
 
Filmerna kan mejlas till Patrik Gyland, patrik@progressaplus.se. Har ni frågor 
kan ni också ringa till Patrik på tel 0708-53 08 31.  
Vi ser fram emot att få titta på era filmer! 

 


