Ettårshilsen fra ledelsen
Ett år er gått siden Akademiet for yngre
forskere ble stiftet! Det har vært et
begivenhetsrikt og utfordrende år – på
mange måter som å bygge et fly mens
det er på vingene. I tillegg til å utvikle
organisasjonen, finne egnet arbeidsform
og en demokratisk arbeidskultur har vi
etablert vår forskningspolitikk med mål
om å bli en tydelig stemme i faglig og
forskningspolitisk debatt.
Vi har opplevd at de store forskningsaktørene i Norge har tatt oss imot med
entusiasme, interesse og en forventning om
respons fra dag en: Vårt første oppdrag kom knapt to uker etter vi ble stiftet
med seminaret ”Veien etter doktorgraden”
i regi av Det Norske VidenskapsAkademi. Siden har det gått slag i slag
med innspill til Norges forskningsråd,
Kunnskapsdepartementet, Stortinget og
til Arbeidspartiets utvalg som for høyere
utdanning og forskning. Innspillene har gitt
resultater: Både i Norges forskningsråds
nye policy og Arbeiderpartiets nye strategi
ser vi at karriere- og utviklingsplaner er
blitt en integrert del av deres politikk.
Det er gledelige nyheter for alle unge
forskere! Blant de andre forskningspolitiske
høydepunktene var samarbeidet med
Forskerforbundet om frokostseminaret
“Mobilitet i akademia – et liv som nomade?”
og spørreundersøkelsen om karriereveier for
yngre forskere med UiODoc, der over 800
yngre forskere deltok.

Vårt engasjement har imidlertid
ikke stoppet ved løsningsorientert
forskningspolitikk. En viktig del av
akademiets formål har vært å drive med
nyskapende forskningsformidling. I løpet
av året vi derfor stilt opp som dommere
på forskerutstillingen ”Hvorfor det?” og
forskerkonkurransen Nysgjerrigper. Her
får barn og unge mulighet til å forske
på det de selv lurer på. Vi har arrangert
forskningskafeer på Litteraturhuset og
Kulturhuset og sist, men ikke minst: 23.
september inviterte vi elever i videregående
skole i Oslo og Akershus til ”Forskernatt i
akademiet” under Forskningsdagene og det
europeiske Researchers’ Night.
Årsrapporten markerer enden på det
første året og forhåpentligvis starten på
en lang organisasjonshistorie. Takk til alle
samarbeidspartnere gjennom året som
har gått!

Guro Lind

Leder

Anders Schomacker

Nestleder

Herdis Hølleland

Prosjektleder
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Akademiet for yngre forskere ble stiftet
29. oktober 2015 etter initiativ Det Norske
Videnskaps-Akademi og med finansiell
støtte fra Kunnskapsdepartementet.
Organisasjonen er en tverrfaglig
møteplass og forskningspolitisk plattform
for yngre forskere, en pådriver for
nyskapende forskningsformidling og en
attraktiv vitenskapelig debattarena. Vi er
samlingsbasert og møtes minst to ganger
i året i forskjellige deler av landet. I 20152016 har vi vært 20 medlemmer som forsker
på alt fra fisk til filosofi og som jobber på
forskningsinstitusjoner fra Tromsø i nord til
Kristiansand i sør.

Akademiet for yngre forskere
- en tydelig stemme i faglig
og forskningspolitisk debatt.

Foto: Eirik F. Baardsen.

Hva er Akademiet
for yngre forskere?

Akademiledelse 2015-2016

I 2015-2016 har Akademiet for yngre
forskere vært ledet av leder Guro E.
Lind, nestleder Anders Schomacker og
prosjektleder Herdis Hølleland. Sekretariatet
ligger ved Det Norske Videnskaps-Akademi.

Hvem kan bli medlem i Akademiet for yngre forskere?
Akademiet for yngre forskere er åpent for forskere – i alle faser av
karrieren – som er 38 år eller yngre når de tas opp. Medlemmer tas opp
på bakgrunn av en skriftlig søknad etterfulgt av et gruppeintervju. Vi
er på jakt etter engasjerte forskere som har tid og lyst til å være med å
påvirke norsk forskningspolitikk og inspirere barn og unge til å ta fatt
på en forskerkarriere. På sikt skal Akademiet for yngre forskere vokse til
å bli 40 medlemmer. Neste søknadsprosess skal etter planen åpne 2017.
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Akademimedlemmer
Medisinsk antropologi
# global helsepolitikk;
helsesystemer i utviklingsland; reproduktiv helse

Musikkvitenskap
# musikkteknologi,
musikkongisjon, musikk og
bevegelse i utviklingsland.

Einar Duenger Bøhn

Katrien De Mooor

Filosofi

Brukersentrert design
og utvikling

# Metafysikk, religionsfilosofi,
filosofisk logikk, etikk

# brukersentret utvikling,
Quaility of Experience,
User Experience

katerini.storeng@sum.uio.no

a.r.jensenius@imv.uio.no

einar.d.bohn@uia.no

katrien.demoor@item.ntnu.no

Anders Schomacker

Kathrine Røe
Redalen

Carl Henrik Knutsen

Marie Rognes

Statsvitenskap

Anvendt matematikk

# demokrati, økonomisk utvikling, stabilitet og endring,
politiske regimer

# numeriske metoder,
partielle differensialligninger,
simulering

Geologi
# klimaendringer, istider og
isbreer, Arktis, polarforskning

Medisinsk fysikk
# medisinsk avbildning,
strålebehandling,
kreftforskning

anders.schomacker@uit.no

k.r.redalen@medisin.uio.no

c.h.knutsen@stv.uio.no

meg@simula.no

Arnfinn Midtbøen

Laura Sætveit Miles

Gudrun Østby

Michael Francis Duch

Sosiologi

Engelsk litteratur

Statsvitenskap /

Utøvende musikk

# innvandrings- og
integrasjonspolitikk, etnisk
diskriminering, etterkommere av innvandrere
i Norge og Europa
ahm@samfunnsforskning.no

# mellomengelsk, religiøs
kultur i middelalder,
religiøs litteratur

laura.miles@if.uib.no

gudrun@prio.no

michael.duch@ntnu.no

Kyrre Eeg Emblem

Guro Elisabeth Lind

Aslak Hjeltnes

Simen Kvaal

Kreftdiagnostisk

Kreftbiologi /
Molekylærbiologi

Klinisk psykologi

Teoretisk kjemi

# psykoterapi, følelser,
humanistisk-eksistensiell
psykologi

# kvantekjemi, kvantemekanikk, regnemetoder

# kreft, medisinsk
avbildning, behandlingsrespons

# epigenetikk, kreftbiomarkører, tidlig diagnostikk
i utviklingsland.

konfliktforskning
# væpnet konflikt,
mødrehelse i Afrika,
økonomisk ulikhet

# friimprovisasjon, lytting,
jazz, kontrabass

kyrre.eeg.emblem@rr-research.no

guro.elisabeth.lind@rr-research.no

aslak.hjeltnes@uib.no

simen.kvaal@kjemi.uio.no

Ingeborg Palm
Helland

Magnus Aronsen

Katja Enberg

Monica Aas

Medisin

Evolusjonær økologi
og fiskeriforvaltning

Psykologi

Økologi
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Alexander Refsum
Jensenius

# ferskvann, fisk, vannkraft

# hjertemedisin, molekylærbiologi, legemidler

ingeborg.helland@nina.no

j.m.aronsen@medisin.uio.no

# menneskeskapt evolusjon,
fiskeri, livshistorieveolusjon

katja.enberg@imr.no

Foto: Eirik F. Baardsen.

Katerini Storeng

# psykotiske lidelser,
genetisk sårbarhet, traumer

monica.aas@medisin.uio.no
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Akademisamlinger
Det viktigste møtepunktet for hele akademiet er akademisamlingene
som finner sted minst to ganger i året.

Akademisamlinger
Foto: Akademiet for yngre forskere.

Vår aller første samling fant sted i Oslo i
forbindelse med stiftelsen 29.-30. oktober
2015. Etter det har vi vært samlet i
Trondheim 7.-8. mars og i Bergen 27.-28.
oktober 2016. Årets samlinger har vært
preget av å bli bedre kjent med hverandre,
lære mer om norsk forskningspolitikk, få
inspirasjon til forskningskommunikasjon og
-formidling, bygge vår forskningspolitiske
plattform og stake ut en levedyktig kurs for
de kommende årene.

En del av akademisamlingene skjer i det
offentlige rom – enten ved at vi bidrar til
eller arrangerer et offentlig arrangement.
I Trondheim bidro vi på NTNUs
kjønnsforskerstafett og i Bergen arrangerte
vi sofasamtale med tema “Kravet om lykke”
sammen med Studentersamfunnet i Bergen.

I løpet av 2015-2016 har følgende bidratt
med foredrag på våre samlinger:
•

Chris Lintott, professor i astrofysikk og
citizen science ved Oxford University

•

Nina Kristiansen og Ingrid Spilde,
ansvarlig redaktør og journalist i
forskning.no

•

Audun Farbrot, forfatter og fagsjef
for Avdeling for og kommunikasjon
og samfunnskontakt ved BI
Handelshøyskolen

•

Marianne Baudouin Lie, cellist og
stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid
ved NTNU

•

Anne Karine Nymoen, Seniorrådgiver i
Kunnskapsdepartementet

•

Anders Kvernmo Langset, politisk
rådgiver Arbeiderpartiet
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Vårsamling i Trondheim

Høstsamling i Bergen

Foto: Akademiet for yngre forskere.

Foto: Akademiet for yngre forskere.

Forskningspolitikk
Akademiet for yngre forskeres visjon har vært å være en tydelig stemme i
forskningspolitikk. Vårt mål har vært å bidra med løsningsorienterte innspill. Årets
viktigste forskningspolitiske fokusområder har vært karriereveier, rekruttering til
forskning, forskermobilitet og åpen tilgang (Open Access).
Karriereveier for yngre forskere

Karriereveier for
yngre forskere
Foto: Akademiet for yngre forskere. Andre til
venstre: Berit Hylseth, Norges forskningsråd.
Nederst til høyre: Forskning i front.

Vårt aller første innspill fant sted på
seminaret “Veien etter doktorgrad” holdt i
regi av Det Norske Videnskaps-Akademi.
Her pekte vi på utfordringer i dagens
karriereveier og introduserte flere løsninger,
blant annet postdoktorutviklingsprogram.
I løpet av året har vi presentert våre
synspunkter til ledelsen og hovedstyret
i Norges forskningsråd, til de nasjonale
forskerskolene, Stortingets KUF-komité og
på Arbeiderpartiets utdanningskonferanse
og under Forskningsdagene.
Mobilitet i akademia – et liv som nomade?

Sammen med Forskerforbundet arrangerte
vi frokostseminaret “Mobilitet i akademia
– et liv som nomade?” Her påpekte vi at
vi deler myndighetenes ambisjon om å
løfte kvaliteten på norsk forskning ved å
stimulere til økt internasjonalt samarbeid,
men at det er avgjørende at vi ikke lar
oss forblinde av en tro på “mobilitet for
mobilitetens skyld”. Med oss i debatten
hadde vi kunnskapsminister Torbjørn Røe
Isaksen, rektor ved Universitetet i Bergen
Dag Rune Olsen, divisjonsdirektør i Norges
forskningsråd Anne Kjersti Fahlvik og SVs
leder og medlem i KUF-komiteen Audun
Lysbakken og leder i Forskerforbundet
Petter Aaslestad. Cathrine Sandnes
modererte det hele.

Åpen tilgang/Open Access

I løpet av 2016 har åpen tilgang fått en
stadig større plass innenfor norsk og
internasjonal forskningspolitikk. For
akademiet er prinsippet om åpen tilgang
viktig. Vi har derfor bidratt på konferanser
hos Norges forskningsråd og Det Norske
Videnskaps-Akademi samt med nasjonale
og internasjonale innspill på feltet.
Nasjonal undersøkelse om karriereveier
for unge forskere

I løpet av de siste årene har karriereveier
blitt en del av den forskningspolitiske
debatten. Likevel har vi forsvinnende lite
empirisk grunnlag å arbeide ut fra. Høsten
2016 utviklet og gjennomførte vi derfor
en nasjonal spørreundersøkelse sammen
med UiODoc. Over 800 unge forskere fra
universitet, høgskoler og instituttsektoren
i alle faser av karriereløpet har deltatt.
Undersøkelsen gir oss derfor et helt nytt
grunnlag til å spisse tiltak for å få tydelige
karriereveier.
Rådgivende rolle i Resaver

Økt forskermobilitet over landegrenser
skaper utfordringer for forskeres pensjon
– særlig for en ny generasjon av unge
forskere. Vi har derfor deltatt i den norske
arbeidsgruppa ledet av Universitets- og
høgskolerådet som følger arbeidet med det
nye europeiske pensjonsinitiativet Resaver.
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Mobilitet i akademia
– et liv som nomade?
Foto: Akademiet for yngre forskere.

Petter Aaslestad, Leder
av Forskerforbundet

Arvid Hallén, Administrerende
direktør, Norges forskningsråd

“Gjennom året er det blitt stadig
tydeligere: Vår sektor er tilført en
ny dynamikk gjennom Akademiet
for yngre forskeres innovative og
ambisiøse holdning til de store
spørsmålene i forskningspolitikken.
Forskerforbundet ser med
forventning frem til å videreutvikle
vårt nære samarbeid, gjennom
arrangementer, innspill, utspill og
debatter av ymse slag.”

“Det er viktig at de yngre forskernes
stemme kommer tydelig fram i den
i den offentlige debatten. På den
måten kan yngre forskere ta en rolle
i utviklingen av forskningssystemet
og bidra til at det er attraktivt å søke
seg til forskning. Dette vil også bidra
til forskningens kvalitet og bidrag
til samfunnet. Forskningsrådet
gratulerer Akademiet for yngre
forskere med 1-årsdagen.”

Marianne Aasen, Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

Kristin Vinje, Stortingsrepresentant Høyre

“Akademiet for ynge forskere
opplever jeg som et friskt pust blant
de mer kjente og etablerte aktørene i
utdannings- og forskningssektoren.
Dere har på kort tid blitt noen
vi lytter til. Og siden vi har noen
utfordringer som særlig yngre
forskere er svært berørt av er deres
stemme viktig. Jeg tenker da på
utfordringer knyttet til rekruttering
av forskere, å kunne tilby gode
karriereveier for yngre forskere,
høy bruk av midlertidighet og
utfordringer knytta til likestilling.
Det første året har dere brukt godt!
Jeg ønsker dere lykke til videre med
et viktig arbeid!”

“Vi trenger å skape mer
oppmerksomhet og forståelse i
samfunnet om betydningen av
vitenskap, og ingen ting er bedre
enn å trekke nyetablerte forskere
inn i dette arbeidet. Etableringen
av Akademiet for yngre forskere
bidrar til at unge forskere får en
viktig debattarena og en unik
mulighet til å påvirke utviklingen
av forskningspolitikken for
fremtiden. Gratulerer med dagen!
Jeg gleder meg til å høre mer fra dere
fremover!”

17

Høringsinnspill

I løpet av året har vi sendt inn
høringsinnspill til:
•

Norges forskningsråds nye
rekrutteringspolicy

•

Finansdepartementet om NOU 2016:3
Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi
til kunnskapsøkonomi

•

Kunnskapsdepartementets kommende
stortingsmelding om humaniora

•

Kunnskapsdepartementets kommende
stortingsmelding om kvalitet i høyere
utdanning

•

Kunnskapsdepartementets utkast til
retningslinjer for åpen tilgang

Høringsinnspill

Innspill med impact

Foto: Akademiet for yngre forskere.

I vårt første høringsinnspill påpekte vi behovet for en tydeligeregjøring
av postdoktorstillingen og ikke minst å sikre at postdoktorer
utvikler breddekompetanse gjennom en systematisk utviklings- og
oppfølgingsplan (postdoktorutviklingsprogram). Et stort steg i den
retning ble tatt i Norges forskningsråds nye rekrutteringspolicy hvor
det nå stadfestes at de ønsker å: ”styrke postdoktorstillingens rolle
som karrierefremmende virkemiddel blant annet ved å stille krav
om utviklingsplan og faglig rådgivning i avtale med gradsgivende
institusjon”
I løpet av året har vi fått anledning til å gi innspill til Arbeiderpartiets
utvalg for høyere utdanning og forskning hvis mål har vært å gi
innspill til ny politikk og partiprogram mot 2017. Her har vi blant
annet spilt inn at for å gjøre forskning til en attraktiv karrierevei
for dagens ungdom må vi redusere midlertidighet, skape tydelige
karriereveier, sikre trygghet og forutsigbarhet og utdanne for relevans
som sikrer tverrsektorielle mobilitet. Strategien som nå foreligger
legger grunnlaget for en egen karriere- og personalpolitikk som i setter
midlertidighet, aktiv karriereplanlegging og -løp og samt mobilitet i
rekrutteringsstillinger i fokus.
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Forskningsformidling
Akademiet for yngre forskere har som formål å drive nyskapende forskningsformidling som bidrar til å skape interesse for forskning. Gjennom året har vi
organisert og stilt opp på arrangementer rettet mot barn og unge så vel som
allmennheten generelt.
Forskernatt i akademiet

23. september arrangerte vi Forskernatt i
akademiet. Arrangementet var del av
Forskningsdagene. Elever fra videregående
skoler i Oslo og Akershus samt andre
forskningsinteresserte fikk med seg
professor Sophie Scott fra University College
London sitt humoristiske hjerneforedrag,
forskermøter med akademiets egne forskere,
interaktive aktiviteter som isolering av eget
DNA, en brennhet debatt om det grenseløse
Europa med Jon Horgen Friberg, Sylo
Taraku, Vigdis Vevstad og Anne Britt Djuve.
Det var også huskonsert med Lemur. Forskernatt i akademiet var mulig å gjennomføre
takket være støtte fra Forskningsdagene.
Forskningskafé

Vi har arrangert forskerkafeer på
Litteraturhuset og Kulturhuset.
Arrangementene har vært åpne for alle
interesserte og temaene har vært spredte, fra
musikk til migrasjon, filosofi og litteratur.
Dommeroppdrag

Vi har deltatt som dommere på “Hvorfor
det?” og Nysgjerrigper-konkurransen.
“Hvorfor det?” er en forskerutstilling for
barn i alderen 8-13 år hvor barna viser
fram forskning på et selvvalgt spørsmål
mens Nysgjerrigper-konkurransen er en

forskningskonkurranse for skoleklasser. Vi
har hatt gleden av å være dommere på for
utstillinger på Kolbotn, Huseby, Korsvoll
og Singsaker skoler og delfinalen for
Nysgjerrigper-konkurransen i Oslo. Den
19. september samarbeidet vi med “Hvorfor
det?” og Nysgjerrigper om oppstarten av en
science fair-bevegelse i Norge.
Bestill en forsker

Organisasjoner kan bestille en forsker fra oss
enten til debatt eller foredrag. I løpet av året
har vi stilt til sofadebatter på Universitetet i
Oslo og Vitenparken på Ås og holdt foredrag
for lærere i videregående skole så vel som
elever på barneskolen og videregående. Flere
bidro også med foredrag og musikalske
innslag på Det Norske VidenskapsAkademis sommermøte.
“Kravet om lykke”

Sammen med Studentersamfunnet i
Bergen inviterte vi til en helaften om
lykkejaget i dagens samfunn. En fullsatt
sal hørte Oddrun Samdal, (professor og
viserektor for utdanning ved UiB), PerEinar Binder (leder ved Institutt for klinisk
psykologi ved UiB), Arne Johan Vetlesen
(professor i filosofi ved UiO) og Emma
Clare Gabrielsen (programleder for NRK
Innafor) diskutere lykke med møteledere fra
Studentersamfunnet og fra Akademiet for
yngre forskere.
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Forskningskafé

Dommeroppdrag

Foto: Akademiet for yngre forskere.

Foto: Akademiet for yngre forskere.

Bestill en forsker

Kravet om lykke

Foto: Akademiet for yngre forskere.

Foto: Akademiet for yngre forskere.

Akademiet i mediene
Vi har publisert flere forskningspolitiske
tekster om karriereveier og forskermobilitet
i fagbladet Forskningspolitikk,
Universitetsavisa, Forskerforum og
forskning.no. I løpet av året har vi også uttalt
oss flere ganger forskningspolitiske saker i
Forskerforum, Universitetsavisa, Uniforum
og på forskning.no. Akademiets medlemmer
har også snakket om egen forskning på
NRK Ekko og skrevet tekster til
akademibloggen på forskning.no
(se oversikt bak).

27

Ruth Aga, leder for Hvorfor det?

“Samarbeidet mellom Akademiet
for yngre forskere og de enda yngre
forskerne i Hvorfor det? er tuftet på
en felles begeistring for forskning.
For barn som forsker, er det
inspirerende å møte de ekte forskerne
i Akademiet som dommere.
Dommerne er både forbilder og
viktige samtalepartnere for barna når
de viser prosjektene sine. Akademiet
demonstrerer bredden i alt hva man
kan forske på, og viser at forskning
kan være en karrierevei for mange.
For meg som er primus motor i
Hvorfor det? har Akademiet vært
viktig som samtalepartner, døråpner
og støtte i å promotere at barn kan
forske. Jeg er veldig takknemlig
for samarbeidet og gleder meg til
fortsettelsen!”

Solveig Mikkelsen,
Universitetsavisa

“Jeg er imponert over hvor mye
Akademiet har markert seg på så kort
tid. Akademiet har vist at det har
mye å tilføre i den forskningspolitiske
debatten, og har samtidig vært
profesjonelle formidlere. Som
journalist er Akademiet en
organisasjon jeg må følge – ikke
av plikt, men fordi dere har så mye
interessant å bidra med”.

Kirsti Strøm Bull, tidligere
preses for Det Norske
Videnskaps-Akademi og
initiativtager til Akademiet
for yngre forskere

“Jeg vil gratulere Akademiet for
yngre forskere med sitt første
år! Det er gledelig å se hvordan
Akademiet har gitt unge forskere en
stemme i den forskningspolitiske
debatt og også bidratt til viktig
forskningsformidling.”
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Internasjonale aktiviteter
Det første unge akademiet ble stiftet i Tyskland i 2000, og siden den gang er det
blitt etablert tilsvarende organisasjoner i nærmere 40 land. 2015-2016 har vært
et aktivt år for verdens unge akademier, og vi har blitt varmt tatt imot. I løpet av
året har vi også delt våre erfaringer med Council of Finnish Academies og British
Academy som ønsker å opprette liknende organisasjoner i Finland og England.
Europamøtet i Brussel

Bestill en forsker
Foto: Akademiet for yngre forskere. Tredje og fjerde
foto til venstre: Sveriges Unga Akademi.

Knapt en uke etter stiftelsen deltok vi
på det europeiske nettverksmøtet for
unge akademier som ble arrangert av De
Jonge Akademie i Brussel. Her deltok
representanter fra alle de europeiske
akademiene, utvekslet erfaringer
fra prosjekter og diskuterte mulige
fellesprosjekter. I etterkant av møtet har
nettverket fått sin egen nettside:

gjøre forskningsresultater tilgjengelig for
beslutningstakere og allmennheten, men
har også løftet fram behovet for å sikre
at åpen publisering blir en bærekraftig
publiseringsform. Videre har vi støttet
prinsippet om åpen data og mener at
prinsippet bør integreres stegvis i flere
fagfelt. Innspillene ble presentert på Open
Science Conference som ble arrangert som
et ledd i Nederlands EU-presidentskap.

http://www.eya.nu/

Bratislava Declaration for Young Researchers
2nd World wide meeting for young academies

16.-18. november 2015 deltok vi på det
andre verdensomspennende møtet for unge
akademier. Møtet ble arrangert av Global
Young Academy og Sveriges Unga Akademi
og holdt i Stockholm. Møtet var en lærerik
introduksjon til ulike problemstillinger og
arbeidsmetoder som de unge akademiene
har tatt i bruk. Som en del av møtet ble
konferansen “Scientific support for policy
making in sustainable development:
Joining forces” holdt i samarbeid med EUkommisjonens Joint Research Centre.
Innspill til EU-kommisjonen

Et resultat av de internasjonale møtene
i november var et felles innspill til EUkommisjonen om Open Access og
Open Data. De unge akademiene støtter
prinsippet om åpen tilgang, og påpekte
at åpen tilgang er et viktig verktøy for å

Mens Nederland fokuserte på åpen
publisering og data under sitt presidentskap,
har Slovakia satt yngre forskere på
dagsorden. I juni deltok vi på Young
Researchers Conference i Brussel hvor
deklarasjonens innhold ble debattert. Vi
spilte inn behovet for et mer nyansert
mobilitetsperspektiv hvor mobilitet mellom
sektorer må bedres og at det tilrettelegges for
“dual career planning”.
Be a better being

Sammen med Die Junge Akademie i
Tyskland har vi gjennomført prosjektet
Be a better being. Prosjektet har bestått
av en internasjonal kortfilmkonkurranse,
flere blogginnlegg og intervjuer om
hva det vil si å være et godt menneske
samt debatten “Kravet om lykke” holdt i
studentersamfunnet i Bergen.
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Foto: Eirik F. Baardsen.

Akademiåret 2015-2016:
29.10.2015

Akademiet for yngre forskere stiftes.

4.-5.11-2015
			
			

Akademiet ved leder Guro Lind og prosjektleder Herdis Hølleland
deltar på det europeiske nettverksmøtet for unge akademier i Brussel.
Prosjektleder presenterer akademiet og Akademibloggen.

10.11.2015
			
			

Akademiet ved nestleder Anders Schomacker presenterer akademiets
synspunkter på karrierepolitikk ved seminaret “Veien etter doktorgrad” i
regi av Det Norske Videnskaps-Akademi.

16.-18.11.2015
			

Akademiets ledelse deltar på det andre verdensomspennende møtet for unge
akademier i regi av Global Young Academy og Sveriges Unga Akademi.

14.01.2016

Akademimedlem Gudrun Østby er på skolebesøk for 2. klasse på Eikeli skole.

19.01.2016

Akademiet lanserer Arbeidsprogrammet for 2016.

28.01.2016

Akademiet inngår samarbeid med forskerutstillingen “Hvorfor det?”.

04.02.2016
			

Akademiet inngår samarbeid med det internasjonale formidlingsprosjektet
Be a better being.

04.02.2016
			

Akademiet ved leder Guro Lind presenterer akademiets karrierepolitikk
til ledelsen i Norges forskningsråd.

09.02.2016
			
			

Akademiet ved leder Guro Lind og prosjektleder Herdis Hølleland
representerer akademiet ved Universitet- og høgskolerådets konferanse
”Karrierepolitikk – nøkkelen til høyere kvalitet”.

10.02.2016
			

Akademiet leverer høringsinnspill til Norges forskningsråds nye
rekrutteringspolicy.

15.02.2016
			

Akademiet ved Michael F. Duch og Ingeborg Helland stiller som dommere
på forskerutstillingen “Hvorfor det?” til Singsaker skole i Trondheim.

05.03.2016
			
			

Akademiet ved Einar D. Bøhn, Gudrun Østby, Guro Lind, Kathrine R.
Redalen og Herdis Hølleland stiller som dommere på forskerutstillingen
“Hvorfor det?” til Kolbotn skole.
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07-08.03.2016
			
			

Akademisamling i Trondheim. Her innleder Audun Farbrot om forsking
og sosiale medier, Anders Langset om politisk påvirkning og Marianne B.
Lie om kunstnerisk utviklingsarbeid.

08.03.2016
			

Akademiet ved Katerini T. Storeng og Gudrun Østby deltar på NTNUs
kjønnsforskningsstafett.

10.03.2016
			

Akademiet ved leder Guro Lind presenterer akademiets tanker omkring
karriereveier for hovedstyret i Norges forskningsråd.

30.03.2016
			

Akademiet ved Alexander Jensenius deltar på Norges forskningsråds
rundbordskonferanse om åpen tilgang/Open Access.

01.04.2016
			

Akademiet ved leder Guro Lind presenterer vår forskningspolitikk for
utdanningsfraksjonen i Arbeiderpartiet på Stortinget.

04.04.2016
			

Akademiet inviterer til den første forskningskafeen med Michael F. Duch
og Einar D. Bøhn på Litteraturhuset i Oslo.

05.04.2016
			
			

Akademiet leverer sammen med Det Norske Videnskaps-Akademi
høring til NOU 2016:3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til
kunnskapsøkonomi til Finansdepartementet.

05.04.2016
			
			

Akademiet ved leder Guro Lind presenter akademiet og vår jakt på en
plass i den offentlig debatten på Norges forskningsråds samling for unge
forskertalenter.

05.04.2016
			
			
			

Akademiet leverer sammen med de unge akademiene i Europa og det
globale akademiet innspill til European Commission i forbindelse med
Open Science-konferansen i Amsterdam som ledd i Nederlands
EU-presidentskap.

06.04.2016
			

Akademiet ved Kathrine R. Redalen sitter juryen til Norges
forskningsråds Nysgjerrigper-konkurranse.

07.04.2016
			

Akademiet ved leder Guro Lind deltar i samtalegruppe om karriereveier
hos Norges forskningsråd.

07.04.2016
			

Akademiet ved leder Guro Lind og prosjektleder Herdis Hølleland deltar
på NIFUs seminar om produktivitetskommisjonen.

07.04.2016
			

Akademiet ved leder Guro Lind deltar i en samtalegruppe om gode
karriereveier i akademia i regi av Norges forskningsråd.

25.04.2016
			

Akademiet ved Alexander Jensenius holder innlegg under seminar om
humaniora og Open Access i Det Norske Videnskaps-Akademi.
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26.04.2016
			

Akademiet ved Alexander Jensnius innleder om deling og gjennbruk av
forskningsdata på Norges forskningsråds inpsirasjonskonferanse.

02.05.2016
			

Akademiet arrangerer med forskningskafé med Alexander Jensenius og
Einar D. Bøhn på Litteraturhuset i Oslo.

03.05.2016
			

Akademiet ved nestleder Anders Schomacker deltar på sofadebatt under
MNKOM-lunsj, Universitet i Oslo.

08.05.2016
			

Akademiet ved leder Guro Lind kommer med sluttkommentar på
Arbeidetpartiets utdanningskonferanse, Stortinget.

20.05.2016
			

Akademiet leverer høring til den kommende stortingsmeldingen
om humaniora.

27.05.2016
			

Akademiet ved prosjektleder Herdis Hølleland deltar på Sveriges Unga
Akademis 5-årsjubileum.

01.06.2016
			

Akademiet leverer høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet om den
kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning.

01.06.2016
			
			
			

Akademiet arrangerer frokostseminaret “Mobilitet i akademia – et liv som
nomade?” sammen med Forskerforbundet, på Stratos i Oslo. Her deltar
Petter Aaslestad, Katja Enberg, Torbjørn Røe Isaksen, Audun Lysbakken,
Dag Rune Olsen, Anne Kjersti Fahlvik og Cathrine Sandnes modererer.

07.06.2016

Akademimøte i Oslo.

07.06.2016
			
			

Akademiet ved Guro Lind, Katja Enberg, Alexander Jensenius og
Michael F. Duch holder innlegg og konsert for Det Norske VidenskapsAkademis sommermøte.

08.06.2016
			
			

Akademiet ved prosjektleder Herdis Hølleland og nestleder Anders
Schomacker deltar i det norske nettverket for pensjonsordningen Resaver i
regi av Universitets- og høgskolerådet.

13.06.2016
			
			

Akademiet ved prosjektleder Herdis Hølleland deltar på europeisk møte
for utforming av en deklarasjon for yngre forskere i regi av det slovakiske
presidentskapet.

13.-14.06.2016
			

Akademimeldem Alexander Jensenius deltar på ”Wo/Man, Mind,
Machine” i regi av Die Junge Akademi og Israel Young Academy in Berlin.

16.06.2016
			

Akademiet ved leder Guro Lind deltar i en samtalegruppe om gode
karriereveier i akademia i regi av Norges forskningsråd.

24.08.2016
			

Akademiet ved Kathrine R. Redalen deltar på Vitenparkens
arrangementet “Bok i parken – Forskningsbragder” på Ås.
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05.09.2016
			

Akademiet inviterer til forskningskafé med Arnfinn H. Midtbøen og Einar
D. Bøhn på Kulturhuset i Oslo.

19.09.2016
			
			

Akademiet ved prosjektleder Herdis Hølleland, Arnfinn Midtbøen og
Kyrre Emblem er med å kickstarte en ny norsk science fair- bevegelse
sammen med “Hvorfor det?” og Nysgjerrigper på Sentralen i Oslo.

23.09.2016
			

Akademiet inviterer til forskernatt i lokalene til Det Norske VidenskapsAkademi.

28.09.2016
			
			

Akademiet ved leder Guro Lind stiller til debatten Forskere for framtida? i
regi av Norges forskningsråd. Arrangementet er en del av
Forskningsdagene.

10.2016		
			

Akademiet med UiODoc gjennomfører en nasjonal undersøkelse om
karriereveier for unge forskere.

10.10.2016
			

Akademiet ved Einar D. Bøhn inviterer til forskningskafe på Kulturhuset
med filosof Herman Cappelen.

18.10.2016
			

Akademiet ved Aslak Hjeltnes deltar på frokostseminar om yngre forskere
i akademia under Forskning i front ved Universitetet i Bergen.

25.10.2016
			
			

Akademiet ved Magnus Aronsen legger frem våre syn på karriereveier for
unge forskere under Norges forskningsråds seminar for nasjonale
forskerskoler.

25.10.2016
			
			

Akademiet ved leder Guro Lind og prosjektleder Herdis Hølleland
presenter akademiets synspunkter på stasbudsjettet til Stortingets
KUF-komité.

27.-28.10.2016

Akademisamling i Bergen.

27.10.2016
			
			
			
			
			
			

Akademiet arrangerer debattmøtet om Kravet til lykke med sammen
med Studentersamfunnet i Bergen. Her modererer akademiet ved
Aslak Hjeltnes samtale med Per-Einar Binder (leder ved Institutt for
klinisk psykologi ved UiB), Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi ved
UiO), og Emma Helene Heggdal fra studentersamfunnet samtale Oddrun
Samdal, (professor og viserektor for utdanning ved UiB), og Emma Clare
Gabrielsen (programleder for NRK Innafor).

28.10.2016
			
			
			

Akademiets første generalforsamling holdes og nytt styre for 2016-2017
velges: Anders Schomacker tar over som leder, Katja Enberg som nestleder
og Guro Lind, Magnus Aronsen og Ingeborg Helland tiltrer som
styremedlemmer.
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Medieoppslag
Fra Akademiet for yngre forskere
Lind, G., A. Schomacker og H. Hølleland 15.03.2016
Karrierveier for framtidas postdoktorer. Forskningspolitikk 1/2016, 32-33.
Lind, G. E., K. E. Emblem, K. R. Redalen og H. Hølleland 05.05.2016
Kreftforeningen må ta bedre varere på unge forskere. Forskning.no
Enberg, K., K. E. Emblem, A. H. Midtbøen, G. Lind og H. Hølleland 01.06.2016
Mobilitet i akademia – et liv som nomade? Universitetsavisa.
Hjeltnes, A. 24.08.2016
Fanget i egne tanker. Bergens tidene.
Hølleland, H. 2016
Die Jüngste undeter den Jugen. Die Junge Akademie Magazin 22:26-27.
Schomacker, A., G. Lind og H. Hølleland 4.10.2016
Etter festen kommer hverdagen. Forskerforum 8/2016, 42-43.

Om Akademiet for yngre forskere/medlemmer
Müller, E. R. 25.09.2015.
Overveldende respons for Akademiet for yngre forskere. Forskerforum.
Reportasje og intervju med prosjektleder Herdis Hølleland.
Müller, E. R. 25.09.2015.
Vi forsker ikke i et vakum. Forskerforum.
Intervju med leder Guro Lind.
Lie, T. 28.09.2015
Ingen forskere fra høgskoler ble tatt opp i nytt akademi. Khrono.
Reportasje om akademiet med intervju av prosjektleder Herdis Hølleland.
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Mikkelsen, S. 28.09.2015
Tre unge forskere fra NTNU blir medlem i nystartet Akademi. Universitetsavisa.
Reportasje om akademiet.
Mjelde, B. J. K. & K. Harestad 28.09.2015
Stipendiat valgt ut til prestisjefult verv. Kataris.
Intervju med akademimedlem Aslak Hjeltnes.
Strand, H. L 29.09.2015
UiB sine yngre utvalde. På høyden.
Reportasje om akademiet med intervjuer av akademimedlemmer Aslak Hjeltnes,
Laura Miles og prosjektleder Herdis Hølleland.
Dahl, J. B. 29.09.2015
Nesten halvparten av yngre Akademiet-medlemmer fra UiO. Uniforum.
Reportasje om akademiet med intervju av prosjektleder Herdis Hølleland
Nytt om navn 02.10.2015
Katja Enberg blir akademimedlem. Fiskeribladet Fiskaren.
Intervju med Katja Enberg.
Bull, K. S. 29.10.2015
En ny stemme i forsknings-Norge. Aftenposten.
Kronikk av initiativtager Kirsti Strøm Bull.
Toft, M. 05.11.2015
Blir eit talerøyr for dei yngre forskerne. Uniforum.
Reportasje fra stiftelsen og intervju med leder Guro Lind.
Kristiansen, N. 8.11.2015.
En 13 år gammel bok for deg som liker de største spørsmålene. Forskning.no.
Intervju med akademimedlem Einar D. Bøhn.
Müller, E. R. 30.11.2015
Nå er det postdoktorenes tur. Forskerforum.
Intervju med leder Guro Lind og nestleder Anders Schomacker
Ekko 16.12.2015
Frykta – hva er ho?
Innslag med akademimedlem Aslak Hjeltnes.
Tidningen Curie 18.12.2015
Podcast. 2nd Worldwide Meeting of Young Academies.
Intervju med prosjektleder Herdis Hølleland.
Müller, E. R. 21.01.2016
EU med felles pensjon for forskere. Forskerforum.
Reportasje om ny pensjonsordning med kommentar fra leder Guro Lind.
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Mikkelsen, S. 28.01.2016
Unge forskerspirer bryner seg på ordentlige forskere. Universitetsavisa.
Reportasje om akademiets samarbeid med “Hvorfor det?”.
Ekko 09.02.2016
Isbading – er det farleg for kroppen?
Innslag med akademimedlem Magnus Aronsen.
Müller, E. R. 10.02.2016
Må lære av Cambridge og Oxford. Forskerforum.
Reportasje fra Universitets- og høgskolerådets konferanse om karriereveier med
kommentarer fra leder Guro Lind.
Abels tårn 12.02.2016
Røyking og kreftrisiko.
Innslag med leder Guro Lind
Lauritsen, E. N. 02.03.2016
Disse verdiene er viktigst for fremragende forskere. Forskning.no
Leder Guro Lind kommenterer ny studie.
Dagsnytt 18 10.03.2016
Arnfinn Midtbøen om den nye SSB-rapporten om barn av innvandrere.
Mikkelsen, S. 11.03.2016
De hever stemme på vegne av unge forskere. Universitetsavisa.
Reportajse om akademiet med intervjuer av akademimedlemmer Ingeborg Helland og
Michael F. Duch.
Lund, C. 30.03.2016
Ny pris for ynge fremragende forskere – har du en kandidat. Forskningsrådet.
Om Norges forskningsråds nye pris med kommentarer fra nestleder Anders Schomacker.
Tønnensen, E. 31.03.2016
Ny pris: 500.000 kroner til de yngste forskerne. Khrono.
Om Norges forskningsråds nye pris med kommentarer fra nestleder Anders Schomacker
Mikkelsen, S. 05.04.2016
Unge forskere fra Europa ønsker å gjøre forskningen mer tilgjengelig. Universitetsavisa.
Om de europeiske akademienes åpen tilgang og åpen datainnspill med kommentar fra
akaademimedlem Katrien De Moor.
Aanstad, K. H. 30.04.2016
Musikkforsker: Pussig at man må sitte stille på klassisk konsert. Aftenposten.
Intervju med akademimedlem Alexander R. Jensenius.
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Ruud, J. 28.05.2016
Hvordan blir fremtidens forskning på psykoterapi? Psykologisk.no
Reportasje med blant annet akademimedlem Aslak Hjeltnes.

Vangses, G. S. 21.10.2016
Viser veg for forskarspirer. Framtida.no.
Intervju med akademimedlem Aslak Hjeltnes i forbindelse med Forskning i front.

Forskerforbundet, 01.06.2016
Kjønnsdimensjonen er dypt problematisk.
Reportasje fra Mobilitetseminar med kommentarer fra akademimedlem Katja Enberg.

Høringsinnspill
10.02.2016

Høringsinnspill til Norges forskningsråds nye rekrutteringspolicy.

Vidnes, A. K. 01.06.2016
Kritiserer krav til mobilitet blant forskere. Forskerforum.
Reportasje fra Mobilitetseminar med kommentarer fra akademimedlem Katja Enberg.

05.04.2016
			
			

Høringsinnspill sammen med Det Norske Videnskaps-Akademi til
Finansdepartementet om NOU 2016:3 Ved et vendepunkt – Fra
ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi til Finansdepartementet.

Toft, M. 02.06.2016
Fryktar eit forskarliv som nomade. Uniforum.
Reportasje fra Mobilitetseminar med kommentarer fra akademimedlem Katja Enberg.

20.05.2016

Høringsinnspill til den kommende stortingsmeldingen om humaniora.

01.06.2016
			

Høringsinnspill til den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i
høyere utdanning.

1.11.2016

Høringsinnspill til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang.

Sandberg, T. 01.06.2016
Innvandring uroer oss mest. Dagsavisen.
Med kommentarer fra akademimedlem Arnfinn H. Midtbøen.
Farooq, A. D. 18.08.2016
“Du blir aldri norsk, og skal ikke lære nordmenn å skrive norsk. Hut dæ til helvete til det
landet du hører til!” Dagbladet.
Med kommentarer fra akademimedlem Arnfinn H. Midtbøen.
Vidnes, A. K. 06.09.2016
Færre studenter vil bli forskere. Forskerforum.
Med kommentarer fra leder Guro Lind.
Amundsen, B. 06.09.2016
Ytringsfrihetens usynlige grenser. Nettavisen.
Med kommentarer fra akademimedlem Arnfinn H. Midtbøen.
Nilsen, L. 14.09.2016
Færre helsefagstudenter ønsker å bli forsker. Dagens medisin.
Med kommentarer fra leder Guro Lind.
Müller, E. R. 07.2016
Historisk nybrottsarbeid. Forskerforum 07:30-32.
Feltrapport om akademimedlem Carl Henrik Knutsens forskning.
Mikkelsen, S. 19.09.2016
Vil spre budskapet om at barn er de fødte forskere. Universitetsavisa.
Reportajse om oppstarten av science fair-bevelgelsen “Hvorfor det?”.
Vidnes, A. K. 29.09.2016
UiB vil ansette flere fast. Forskerforum.
Reportasje fra paneldebatt om Framtidas forskere under forskningsdagene med
kommentarer fra leder Guro Lind.
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Blogginnlegg fra Akademiet for yngre forskere
Østby, G. 1.12.2015
Forskeropplæring i Øst-Kong.

Duch, M. F. 19.04.2016
Så hør da!

Schomacker, A. 16.12.2015
FNs ‘missing klimalink’ funnet: Massetap
fra Grønlands innlandsis siden 1900.

Hjeltnes, A. 11.05.2016
Jakten på det perfekte liv – intervju med
Mari Grinde Arntzen.

Storeng, K. T. 21.12.2015
Ideal og praksis i Malawi.

Storeng, K. T. 26.05.2016
Reisebrev fra Verdens helseforsamling.

Aas, M. 13.01.2016
Barndomstrauma og psykiske lidelser.

Aas, M. 30.06.2016
Nokpunktet – intervju med Per Fugelli

Hølleland, H. 28.01.2016
Historien om “Hvorfor det?”.

Redalen, K. R. 16.08.2016
Forskernatt i akademiet.

Hjeltnes, A. og H. Hølleland 05.02.2016
Jakten på å bli et bedre menneske.

Dahlum, S. og C. H. Knutsen 23.08.2016
Blir det demokrati i et land hvis
befolkningen har liberale verdier?

De Moor, K. 16.02.2016
Et tidsskrift ser dagens lys.
Hjeltnes, A. 01.03.2016
Når selvrealisering blir samfunnsmoral
– intervju med Ole Jacob Madsen.

Midtbøen, A. H. 29.08.2016
Aksept for dobbel statsborgerskap? Nye
begrunnelser og uheldige allianser.
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Om Akademiet for yngre forskere

Foto

Akademiet for yngre forskere ble stiftet
29. oktober 2015. Vi er en tverrfaglig
sammensatt og landsdekkende organisasjon
for yngre forskere. Vårt formål er å være
yngre forskeres talerør inn i nasjonal og
internasjonal forskningspolitikk og utvikle
formidlingsplattformer som sprer interesse
og engasjement for forskning.

Grafisk design

Alle foto fra Akademiet for yngre
forskere er tatt av Herdis Hølleland
og Alexander Jensenius.

Egon Låstad

Hva tilbyr Akademiet for yngre forskere?

Akademiets medlemmer deler gjerne sin
kompetanse med deg! Medlemmer tilbyr
ekspertuttalelser innenfor sine fagområder
som strekker seg fra fisk til filosofi,
klimaendringer og global helse. Akademiet
uttaler seg i forskningspolitiske saker og
stiller til forskningspolitisk debatt.
Kontakt Akademiet for yngre forskere

E-post: kontakt@akademietforyngreforskere
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akademietforyngreforskere.no

