Pressmeddelande 2022-05-09
Storslam för Vislandaelever i nationell innovationstävling!
Alfred Asp, Noman Zaher, Isak Gräns, Hilma Gustavsson, Astrid Ståhl, Tindra Voss, Leopold Johansson, John-Henry
Pingel och Sixten Asp från 8A och 8C på Vislandaskolan i Vislanda är nio av 20 högstadieelever som koras till Årets unga
innovatör i Sveriges största innovationstävling för unga (tidigare kallad Finn upp).
Alfred Asp och Noman Zaher tävlade med innovationen Fluice. Juryns motivering: Med etablerad teknik skapar
innovatörerna en unik lösning för lantbrukssektorn.
Isak Gräns tävlade med innovationen Flash Walk. Juryns motivering: Hundars rörelseglädje ger energi till en klurig
utveckling av produkten.
Hilma Gustavsson, Astrid Ståhl och Tindra Voss tävlade med innovationen Drug Alert. Juryns motivering: En
återanvändbar lösning på ett allvarligt problem som drabbar bland annat festande ungdomar.
Leopold Johansson, John-Henry Pingel och Sixten Asp tävlade med innovationen VoiceStop. Juryns motivering:
Utifrån människans naturliga beteende skulle liv kunna räddas med denna lösning.
I år var det drygt 500 elever i åldern 12-15 år från hela Sverige som lämnade in bidrag till tävlingen. Måndagen den 23
maj kommer pristagarna firas på Nobelprismuseet i Gamla stan i Stockholm under en innovationsgala arrangerad av
Unga innovatörer. Prisutdelare är professor Micael Dahlen, och konferencier är Victoria Dyring, programledare för
Vetenskapens värld och de årliga Nobelfestligheterna.
Kontakt:
Vislandaskolan: Stefan Karlsson, lärare, stefan.o.karlsson@alvesta.se, 070-8872290
Vislandaskolan: Anna-Lena Frisk, lärare, anna.lena.frisk@alvesta.se , 076-354 08 73
Unga innovatörer: Helena Thorén, verksamhetschef, helena.thoren@ungainnovatorer.se , 0706-215511

Om Årets unga innovatör
Varje år tränas tusentals högstadieelever i kreativitet, problemlösning och hur man samarbetar i ett team. Det gör de i
en skolversion av innovationsprocessen där de utvecklar innovationer av sina egna idéer. Flera hundra av dem lämnar
in sina lösningar till juryn som utser Årets unga innovatör i kategorierna Hälsa, Samhällsnytta och Klimat & miljö.
Syftet med tävlingen är att tidigt väcka innovationslusten hos unga med målet att bidra till en ny generation av
innovatörer och entreprenörer. Unga innovatörer finns även på gymnasiet och arrangerar aktiviteter utanför skoltid
som Maker Camps.
Unga innovatörer har i över 40 år arrangerat Sveriges största innovationstävling för unga. Verksamheten grundades
1978 av den ideella organisationen Unga innovatörer tillsammans med Svenska Uppfinnareföreningen. Den finansieras
av Skolverket, Allmänna Arvsfonden, MUCF, stiftelser samt sina ägare: Unionen, Vision, Finansförbundet, ST och
Försvarsförbundet. Läs mer på www.ungainnovatorer.se
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