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#PRISFRAGAN 

SVERIGES UNGA AKADEMI ÄR ETT OBEROENDE, TVÄRVETENSKAPLIGT FORUM FÖR ETT URVAL 
AV DE BÄSTA YNGRE FORSKARNA I SVERIGE. MÖJLIGGÖR MÖTEN ÖVER ÄMNESGRÄNSERNA SOM 
GER UPPHOV TILL OVÄNTADE INITIATIV. BILDADES 2011 PÅ INITIATIV AV KUNGL. VETENSKAPS
AKADEMIEN OCH HAR IDAG 34 LEDAMÖTER.

TÄVLING!

GÖR SÅ HÄR 
Besvara den öppna frågan Vad är tiden? Svaret kan 
vara text, bild, musik, spoken word eller vad som 
helst som förmedlar en uppfattning om vad svaret 
är, men det måste dokumenteras i digitalt format så 
att det kan skickas via epost. De mest tänkvärda 
svaren belönas!

Senaste dag för tävlingsbidrag är 10 januari 2017 
Vinnare meddelas i februari 2017.

Vad är tiden?

Ledamöter i Sveriges unga akademi: Mattias Lundberg är professor i musikveten-
skap vid Uppsala universitet och programledare för Den svenska musikhistorien i 
Sveriges Radio, Steffi Burchardt forskar på vulkaner, hon är docent och universitets-
lektor i strukturgeologi vid Uppsala universitet, . Foto: Karolina Lundberg, Erik Thor

Vi säger: Tiden läker alla sår. Tiden står stilla. Tiden går runt. Allt kan köpas, utom tid. Men vad är tiden egentligen? Hur ser den ut? Var börjar den? Och tar den slut?  

”

”

Sveriges unga akademi utlyser tävlingen Prisfrågan! Tävlingen 
är öppen för alla. Akademin söker tänkvärda svar på Prisfrågan:

Om Prisfrågan

Sveriges unga akademi arrangerar för andra gången 
tävlingen Prisfrågan, där öppna frågor ställs. Vetenskap 
är nyfikenhet. Människor är nyfikna, men ofta får 
behovet av effektivitet och ett lotsat sökande efter 
”rätt” svar ta över ett fritt tänkande. Med Prisfrågan 
vill Sveriges unga akademi bidra till lekfull nyfikenhet 
och kreativt tänkande!
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.  
iPad (värde ca 4 000 kr) helårsprenumeration 
Forskning & Framsteg (värde 779 kr)

Mer information och tävlingsregler: 
http://sverigesungaakademi.se/prisfragan

VINN 
iPAD 

Helårsprenumeration- 
Forskning & Framsteg

Ange namn och ålder/klass 
och skola och skicka svaret till:  
prisfragan@sverigesungaakademi.se 

senast den 10 januari


