
Nu (snart) är det jul här i vårt hus!

Julen närmar sig med små trippande tapp på tårna - 
det är snart dags för julklappar, men först tävling!

I år tänker vi att de bästa idéerna på årets julklapp kommer från elever 
över hela Sverige - julklappar som efter månader av restriktioner 

uppmuntrar till sociala möten, är hållbara, billiga och otroligt kreativa.

Nu kan eleverna på din skola delta i Framtidsfröns julklapps-
tävling och enkelt, snabbt och konkret få jobba entreprenöriellt i 
skolan. Ta chansen att sprida era idéer och skapa en bra jul för 
många samtidigt som ni jobbar mot flera kursplansmål i svenska, 
SO och bild.

För visst är det så att just dina elever har den bästa idéen på årets 
julklapp och vill spela in en film där de berättar för hela Sverige 

om just den idén och samtidigt få möjlighet att vinna en 
fantastisk julklapp till hela klassen - En aktivitet eleverna 
själva får välja till ett värde av 5000 kronor!

 

Anmäl er klass senast - 15:e Oktober
Digital uppstartsträff - 18:e Oktober, kl 15.00
Inlämningsdatum - 15:e November

Anmälan och frågor: ida.nilsson@framtidsfron.se



Tävlingsregler
Regler: 
• Uppdraget utförs i smågrupper med minst 3 elever/grupp. 
• Ert julklappstips kan vara något ni gjort själva, något ni uppfunnit eller upplevelse.
• Fokus ligger både på själva julklappsideén, men också på att få till en kul, 
 klurig och energifylld  presentation.

 • Presentationen ska innehålla: 
  o En presentation av eleverna, årskurs och skola
  o Uppvisande och förklaring till ert julklappstips
  o Vem julklappen är tänkt till?
  o Hur är julklappen hållbar?
  o Hur uppmanar julklappen till sociala möten?

• Ni ska berätta, inte läsa innantill. 
• Ni får gärna ha lite julig rekvisita med.
• Bidraget ska filmas (med mobilkamera). Se till att ni har belysning så ni syns och pratar   
 tillräckligt högt så att allt hörs tydligt.
• Presentationen får var max 2 min (Ingen redigering behövs) 
• Påskriven GDPR-blankett måste bifogas för att bidraget ska var giltigt. 
• Filmerna skickas in via www.sprend.com för att bibehålla upplösning och kvalité. 
• Sista dag för inskickade bidrag är 15 nov 2021

Arbetsgång:
1. Planera in arbetstid för projektet! Det är inget kul om man måste hasta igenom i slutet.
2. Mån 18:e Oktober kl 15.00-15.30 kör vi ett uppstartsmöte för lärare på Teams (frivilligt).
3. Låt sedan grupperna börja spåna. Arbeta gärna med kamratrespons så att grupperna får hjälp 
att få med alla bitar samt lyckas berätta så att lyssnarna förstår.
4. Öva på att berätta levande.
5. Planera filmandet så att ni filmar i rätt miljö samt att ni prata tillräckligt högt så man hör ordentligt.
6. Filma och skicka in till Framtidsfrön.

Syfte:
Att eleverna ska få utveckla sitt skapande och sin berättarförmåga i ett skarpt uppdrag som har 
mottagare utanför skolan.

Mål:
Eleverna ska utveckla sina entreprenöriella förmågor såsom:
• Kreativitet
• Samarbete
• Presentationsteknik

Målförankring finns även i LGR-11. T.ex. i Centralt innehåll Svenska 4-6; 
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från var-
dag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera 
och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Frågor och tävlingsbidrag skickas in till ida.nilsson@framtidsfron.se


