
Tävla i att lösa riktiga problem från företag och organisationer!

Här får eleverna möjlighet att, genom att arbeta entreprenöriellt och
innovativt, också ta initiativ, lösa problem och använda sin kreativitet till
att arbeta fram egna idéer och lösningar på verkliga problem i en rolig
tävling.

Varje uppdrag utgår från ett verkligt problem där man ännu inte hittat den optimala lösningen. 
Uppdragsgivarna är därför mycket intresserade av kreativa lösningar på  deras problem! 

För att eleverna lättare ska få en förståelse för uppdraget och företagets/organisationens 
verksamhet startar uppdraget med ett antal öppna frågor. När man arbetar med dessa kan man 
med fördel använda sig av EPA- metoden. Ni kan lösa uppdragen i helklass eller dela upp klassen 
i grupper där varje grupp arbetar med sin egen lösning på uppdraget.

Kom ihåg att ge eleverna utrymme för sina entreprenöriella förmågor genom att de får skapa en 
modell, film, affisch, broschyr, power point eller något annat för att visa upp sin lösning. Låt 
elevernas fantasi flöda. Tänk på att även presentationen är en del av tävlingen!

Så går det till:
• Välj ett av uppdragen som passar utifrån årskurs.
• Arbeta enskilt eller i grupp.
• Ta fram en eller flera lösningar.
• Skicka in ert bidrag till skarpauppdrag@framtidsfron.se, skriv ”TÄVLING 2021” i ämnesraden.
• Filen ska vara i PDF alt. MP4 format och för att enkelt kunna se vart uppdraget kommer ifrån 

ska filen vara döpt till skola.klass.förnamn.uppdragsgivare

Tävlingsregler:
• Tävlingen är öppen för alla i årskurs F-9.
• Man får lämna in så många bidrag man vill.
• Sista inlämningsdag är 23:e December 2021.
• Juryn (bestående av företagens representanter och Framtidsfrön) bedömer både lösning och 

presentation.
• Alla bidrag måste skickas in digitalt.

För att öka samverkan mellan samhället och skolan så lämnar våra uppdragsgivare feedback på 
lösningarna som skickas in till dem.

Via vår plattform har du tillgång till flera olika övningar som du kan skicka ut digitalt till dina elev-
er, t ex hur man gör en tidplan. Du har även tillgång till ett flertal utvärderingar som kan hjälpa er i 
tävlingen!

Lycka till!
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