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Att stärka unga européers kreativitet, innovationsförmåga 

och entreprenörskap 

En ny utbildningsplattform för immateriella rättigheter närmare klassrummet 

När skolåret börjar kommer en ny multimedieresurs att föra immateriella rättigheter närmare 

klassrummen och hjälpa skolbarn i hela EU att utveckla sin kreativitet och innovationsförmåga. 

På den nya webbsidan Ideas Powered @ School, som skapats av Europeiska unionens 

immaterialrättsmyndighet (EUIPO), finns en uppsättning moderna läromedel som lärare, 

föreläsare och föräldrar kan använda i den löpande undervisningen för att förbättra 

kunskaperna om immateriella rättigheter och öka kännedomen om hur immateriella rättigheter 

kan främja kreativitet. 

Webbsidan har tagits fram i samarbete med utbildningsexperter och nätverket IP in Education, 

som omfattar nationella immaterialrättsmyndigheter och utbildningsministerier från 

medlemsstaterna. Den ger en översikt över begrepp och praxis inom immaterialrätt – till 

exempel varumärken, formgivningar, upphovsrätt och patent – och deras användning i 

undervisning av barn i åldern 4–18 år.  

Praktiska undervisningsmoduler ska inspirera utbildare 

Webbsidan, som syftar till att främja ett tankesätt inriktat på företagande och innovation, 

innehåller tre praktiska lärarutbildningsmoduler som ska inspirera utbildare att på ett 

åldersanpassat sätt ta upp immaterialrättsliga principer och begrepp under sina lektioner. 

Den omfattar nio skräddarsydda workshoppar med presentationer, arbetsblad, 

lärarhandledningar och aktiviteter som ska utföras i klassrummet. 

På plattformen finns också en strukturerad översikt över hur man organiserar en temadag om 

immateriella rättigheter med intressanta aktiviteter för skolbarn. Dessa innefattar lekar, 

utformning av logotyper, en uppfinnarhörna och workshoppar med inspirerande föreläsare. 

EUIPO:s verkställande direktör, Christian Archambeau, konstaterar följande: 

Att skydda det egna arbetet och respektera andras arbete blir allt viktigare i våra 

yrkesliv och privatliv under 2000-talet. Denna nya resurs är ett värdefullt 

instrument för att öka de kreativa och innovativa färdigheter som är centrala för 

Europas ekonomiska, kulturella och sociala välstånd. 

På webbplatsen finns också den första resursdatabasen någonsin med utbildningsmaterial 

rörande immateriella rättigheter från organisationer i och utanför EU på alla EU-språk. Som 

exempel kan nämnas IP4Youth&Teachers, ett verktyg för medvetenhet som tagits fram av 

Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, och lekfulla initiativ såsom Finlands 

Kopiraittila-skola, som innefattar gratis onlinematerial till stöd för undervisning och lärande om 

upphovsrätt. 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-studies
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-education
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/teacher-training
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/introduction
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/introduction
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/resources
https://welc.wipo.int/ipedu/
https://kopiraittila.fi/


 

                   

Främja nyckelkompetenser för livslångt lärande 

Ideas Powered @ School ingår i EUIPO:s bredare projekt för immateriella rättigheter i 

utbildningsväsendet och är i linje med EU:s insatser för att främja nyckelkompetenser för 

livslångt lärande, en rad riktlinjer för utbildning som innefattar kunskaper, kompetens och 

attityder som alla behöver för självförverkligande, personlig utveckling, anställbarhet, social 

delaktighet och ett aktivt medborgarskap. 

Projektet och nätverket ”IP in Education” (immateriella rättigheter i utbildningsväsendet) leds 

av EUIPO genom Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter. 

OM EUIPO 

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) är en decentraliserad EU-byrå med 

huvudkontor i Alicante i Spanien. EUIPO hanterar registreringen av EU-varumärken och 

gemenskapsformgivningar och samarbetar med de nationella och regionala 

immaterialrättsmyndigheterna inom EU. EUIPO bedriver forskning och verksamhet för att 

bekämpa intrång i immateriella rättigheter genom Europeiska observatoriet avseende intrång 

i immateriella rättigheter. 
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