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Information till målsman
ForskarFredags teckningstävling 2017:
”Rita dig själv som forskare”
	
  
Teckningstävlingen är en del av ForskarFredag, en vetenskapsfestival med aktiviteter på 29 orter i
landet fredagen den 29 september 2017 (www.forskarfredag.se). ForskarFredag och
teckningstävlingen samordnas av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA.
Under september 2017 bjuder Vetenskap & Allmänhet in skolklasser i hela Sverige att rita sig själva som
forskare i framtiden. Teckningstävlingen (www.forskarfredag.se/teckningstavling-2017/) är en rolig och enkel
aktivitet för att inleda ett samtal i klassrummet om vad forskning och vetenskap är, vad man kan forska om
och vad en forskare gör. Tävlingen riktar sig till elever i årskurs F-6, barnen tävlar klassvis och tio klasser utses
som nationella vinnare genom lottning.
Genom att skicka in bilder till tävlingen bekräftar skolan att Målsman är informerad och godkänner
användning av bilden enligt nedan.

Publicering av vinnare: I samband med att de vinnande klasserna tillkännages kommer ett urval av
de vinnande bilderna publiceras på ForskarFredags webbsida, www.forskarfredag.se, och i sociala media
tillsammans med barnens förnamn, ålder, skola och klass. Om Målsman helt eller delvis motsätter sig
sådan publicering ska detta anges tydligt på baksidan av teckningen.
Samarbete med forskare: Vi är intresserade av vilka föreställningar barn har om forskare och vad
de själva är nyfikna på att forska om. Anne-Li Lindgren, professor i Barn- och Ungdomsvetenskap
vid Stockholms universitet, kommer att studera teckningarna och jämföra dem med de teckningar
som skickades in under en liknande teckningstävling år 2007
(www.forskarfredag.se/massexperiment/teckningstavling-2007/). En populärvetenskaplig rapport kommer
skrivas och skickas till skolorna. Information om barnets ålder, kön och klass kan komma att uppges
i rapporten, men inte namn.
Teckningen skänks till Svenskt barnbildsarkiv: Efter tävlingen och forskningsstudien skänks
teckningarna till Svenskt barnbildsarkiv i Eskilstuna (www.eskilstuna.se/svensktbarnbildarkiv) som har till
uppgift att ta emot, registrera och bevara barns teckningar och målningar. Bilden kommer därmed
tillgängliggöras för allmänheten, forskare och studerande.
Självklart kan barnet vara med och teckna utan att bilden skickas in till tävlingen. Vetenskap &
Allmänhet har inte möjlighet att returnera bilder.
Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att
åstadkomma samtal i nya former om forskning som engagerar. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet mellan forskning och samhälle
genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns
individuella medlemmar. Se även www.v-a.s

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

Målsmans samtyckesformulär
Teckningstävlingen är en del av ForskarFredag, en vetenskapsfestival med aktiviteter på 29 orter i
landet fredagen den 29 september (www.forskarfredag.se). ForskarFredag och teckningstävlingen
samordnas av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet.

Jag/vi
(målsmans/målsmäns namn och efternamn)

(adress och telefonnummer)

har läst informationen ovan och samtycker till att mitt/vårt barns teckning får skickas in som
bidrag till Teckningstävlingen 2017 ”Rita dig själv som forskare”, som samordnas av den
ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA.

(Barnets för- och efternamn)
(Barnets skola och klass)

Jag/vi samtycker även till:
•   att forskare vid Stockholms Universitet får studera bilden,
•   att bilden skänks till Svenskt barnbildsarkiv och därmed görs tillgänglig för allmänheten.

…i enlighet med informationen ovan.

(Datum och namnteckning)

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att
åstadkomma samtal i nya former om forskning som engagerar. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet mellan forskning och samhälle
genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns
individuella medlemmar. Se även www.v-a.s

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

