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Vad ar Finn upp?..
Registrera dig på www.finnupp.se  

senast den 31 augusti 2011 
så skickar vi inspirationspaketet 

kostnadsfritt till dig!

Välkommen på uppfinnarfest
!

Sitter Sveriges näst
a stora uppfinnare 

och entreprenörer i 
ditt 

klassrum? Nu är det
 dags för alla kreativ

a ungdomar att slipa  

geni knölarna för nu b
örjar nedräkningen in

för Finn upp 2012, S
veriges 

viktigaste uppfinnart
ävling där alla elever 

i 6:an till 9:an är välk
omna 

att vara med. Efter sommarlovet drar vi igång 
och eleverna skickar

 in 

sina bidrag senast de
n 1 februari 2012. Vi h

oppas ni vill vara med!

Kostnadsfritt inspira
tionspaket 

Inför tävlingen skicka
r vi ut kostnadsfritt

 lektionsmaterial, både en 

uppdaterad lärarhand
bok och smarta kluriga uppfinni

ngar. Lärare måste 

registrera sig för at
t få inspirationspake

tet, gör det före 31 
augusti 

2011 så får ni pakete
t gratis. I det nya m

aterialet har vi tagit
 fram 

ett förslag på hur lär
are kan koppla eleve

rnas prestation i Fin
n upp 

till kunskapskraven i
 ämnet teknik, LGR 11. Vi 

har också nya kapit
el om 

entreprenörskap i sk
olan och vad kreativ

itet är.

Sveriges roligaste up
pfinnartävling 

Finn upp vill uppmuntra ungdomar att tro på sina e
gna idéer.  

Uppfinnande och entr
eprenörskap går han

d i hand, alla kan delt
a! Både 

tjejer och killar, såvä
l teoretiskt som praktiskt inriktade 

elever gillar 

Finn upp. Som vanligt är tävlingskla
sserna öppna, för at

t ge utrymme 

för både mjuka uppfinningar av
 social art och prod

uktuppfinningar.  

Lycka till! Hoppas vi
 ses på vår prisutde

lning i Stockholm, våren 2012! 

/Vi på Finn upp

På vår nya sajt www.finnupp.se finns allt samlat, både för 
dig som lärare och för dina elever. Här finns övningar, kluriga 
snackisar, roligt lektionsmaterial och inspiration från elevers 
 bidrag i tidigare tävlingar. Via sajten kan eleverna enkelt 
skicka in sina tävlingsbidrag till Finn upp 2012.  

Gå in och registrera dig som kontaktlärare på www.finnupp.se 
innan den 31 augusti 2011 så får du vårt inspirations paket 
kostnadsfritt till din skola. Efter den 31 augusti kan man 
beställa materialet till självkostnadspris. 

Glittrig  
prisutdelning  
i Stockholm

Juni 2011 : 
Din  skola inbjuds till 
Sveriges största 
uppfinnartävling.

September 2011 :
Uppfinnartävlingen 
startar. Inspirations-
paketet skickas ut.

Februari 2012 :
Lämna in  
tävlingsbidragen.

Maj 2012 :
Festlig  
prisutdelning.

Jumi - Augusti 2011 : 
Registera direkt på www.finnupp.se
så får du vårt inspirations paket 
kostnadsfritt till din skola.

Tidsplan:

Förverkliga Idéa Designa

Finn upp är en tävling för skolelever med tillhörande pedagogisk metod  
för lärarna. Vart tredje år arrangeras den nationella uppfinnartävlingen, där 
fina stipendier delas ut till vinnande bidrag. Det har vi gjort sedan 1979. 
2009 delade Kronprinsessan Victoria ut stipendierna till de stolta vinnarna.

Tanken är att Finn upp ska inspirera framtidens innovatörer och 
 entreprenörer ute i klassrummen med hjälp av lärarna. Vi har tagit  
fram en uppfinnarprocess som passar i skolan. Vi kallar den  
Uppfinnarresan®. Den är indelad i tre steg:

 
Finn upp är ett stöd för teknik, matematik, bild, slöjd, svenska och  
de naturorienterande ämnena. I årets upplaga av lärarhandboken har  
vi även gett förslag på bedömningskriterier av elevens prestation  
i Finn upp för betyget E, C och A i teknikämnet enligt LGR 11.

Erbjudande till dig  
som lärare! 

Här har det suttit en inbjudan  
till Sveriges största uppfinnartävling,
Finn upp 2012. Titta in på vår webb 
för mer info om tävlingen och vårt 

material, www.finnupp.se 

:) Hälsningar
Vi på Finn upp  



...Jag skulle vilja ha en cool tröja 
som kunde byta färg...

Finn upp är Ingenjörsamfundets satsning på ung idékraft.
08-663 70 80, info@finnupp.se, www.finnupp.se

... Ett nytt sätt att få 
människor att bli sams?...

....Måste en spegel vara spegelvänd?...

....Hur kan man komma ihåg 
att vattna krukväxterna?...


