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Akademiet for yngre forskere (AYF) har 
i 2017-18 gjennomført sitt tredje år siden 
opprettelsen i 2015. Akademiåret har vært et 
travelt, spennende og begivenhetsrikt år som 
har vært preget av høy forskningspolitisk 
aktivitet, forskningsformidling, 
opprettelse av Lettenprisen og ikke minst 
en konsolidering av Akademiet som 
organisasjon.

AYF har i løpet av sin korte levetid blitt en 
aktiv deltaker i norsk forskningspolitisk 
debatt. I akademiåret 2017-2018 har 
særlig temaer knyttet til forskningskvalitet 
inkludert åpen forskning og karriereveier i 
akademia vært hovedtemaer på agendaen. 
Akademiet har arrangert og deltatt i en 
rekke debatter, skrevet kronikker, levert 
høringssvar og gjennomført en survey blant 
unge forskere i Norge.

Akademiet har som formålsparagraf å 
bidra til nyskapende forskningsformidling, 
og har i løpet av året gjennomført blant 
annet vært en aktiv deltaker under 
Forskningsdagene, stilt opp som dommere 
i «Hvorfor det?»-arrangementer og vært 
en samarbeidspartner for det spennende 
«Nysgjerrigper»-initiativet. Lettenprisen 
er et samarbeidsprosjekt mellom 
Lettenstiftelsen og AYF, og er et tiltak for å 
synliggjøre unge forskeres rolle i arbeidet 
med å kombinere forskning på høyt nivå 
med arbeid for et bedre samfunn, og ble for 
første gang delt ut i år. 

Akademiet gikk i oktober 2018 fra å 
være 34 til 42 medlemmer. Vi er for det 
første svært fornøyd med våre fantastiske 
nye medlemmer og at antall søknader 
om medlemskap i Akademiet er høyt. 

Medlemskap i Akademiet varer i fire år. De 
20 første, stiftende medlemmene vil dermed 
være ferdig med sin tid i Akademiet om et 
år, og stafettpinnen skal gis videre til nye 
generasjoner med unge forskere. Med en 
slik medlemsstruktur er det nødvendig for 
organisasjonen å gå fra en oppbygningsfase 
som har vart de tre første årene til å nå 
konsolideres. Samtidig skal AYF preges av 
dynamisk fornyelse, slik at organisasjonen 
framover fortsetter å være en tydelig og 
aktiv stemme i norsk forskningspolitisk 
debatt og samtidig leverer nyskapende 
forskningsformidling.

Vi vil med dette takke alle 
samarbeidspartnere for gode debatter, 
spennende samarbeider og et godt år 
for norsk akademia. Samfunnet står 
overfor store utfordringer i tiden som 
kommer, og skal man klare å løse blant 
annet klimautfordringene må politikk 
og forskningsmiljøer forstå hverandre 
og gjøre hverandre gode. Vi anser derfor 
selve den forskningspolitiske debatten 
som et høyt samfunnsgode nødvendig 
for å løse samfunnets utfordringer. AYF 
vil med dette takke for den svært positive 
mottakelsen som vi som ny aktør i norsk 
forskningspolitikk har fått, og gleder oss 
derfor til videre debatt i tiden framover.

Magnus Aronsen
Leder

Guro E. Lind
Nestleder

Treårshilsen fra ledelsen
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Hva er Akademiet  
for yngre forskere?

har en funksjonsperiode på et år. I tillegg 
til leder (som fungerer som styreleder) 
og nestleder har AYFs styre bestått av 
Katerini Storeng, Arnfinn Midtbøen 
og Einar D. Bøhn. Katerini Storeng har 
fungert som forskningspolitisk leder, mens 
Arnfinn Midtbøen har vært ansvarlig for 
AYFs formidling. Etter gjensidig enighet 
med Det Norske Videnskaps-Akademi 
(DNVA) ble AYF enige om å avslutte 
AYFs sekretariat hos DNVA, og heller 
etablere et selvstendig sekretariat. AYFs 
styre har derfor besluttet å opprette et 
selvstendig organisasjonsnummer og 
ansette egne sekretariatsmedlemmer 
direkte i organisasjonen. Så langt har 
Charlotte Kildal fungert i 20% stilling som 
kommunikasjonsansvarlig. I tillegg vil AYF 
ansette en generalsekretær i fortinnsvis 
50% stilling når formelle faktorer for dette 
er på plass, blant annet for å sikre daglig 
drift, kontinuitet og et ansikt utad for 
organisasjonen.

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 intervju. 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.

Akademiet for yngre forskere ble stiftet 
29. oktober 2015 etter initiativ Det Norske 
Videnskaps-Akademi og med finansiell 
støtte fra Kunnskapsdepartementet. 
Organisasjonen har som formål å være 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 2017-
2018 har vi vært 34 medlemmer som forsker 
på alt fra fisk til filosofi og som jobber på 
forskningsinstitusjoner fra Longyearbyen i 
nord til Kristiansand i sør. Fra akademiåret 
2018-19 er vi 42 medlemmer.

Akademiledelse 2017-2018

I 2017-2018 har Akademiet for yngre 
forskere vært ledet av Magnus Aronsen 
og Guro Lind. Ledelsen velges av 
medlemmene på generalforsamlingen og 

Akademiet for yngre forskeres styre for Akademiåret 2017-2018. Oppe fra venstre: Magnus Aronsen (leder), Einar D. 
Bøhn og Arnfinn H. Midtbøen. Nede fra venstre: Katerini Storeng og Guro E. Lind (nestleder).

http://www.akademietforyngreforskere.no


Akademimedlemmer 2015-2019 / 2017-2021

Katerini  
Storeng   
Medlem 2015-2019

Medisinsk antropologi, 
global helse og 
samfunnsmedisin

Arnfinn  
Midtbøen 
Medlem 2015-2019 

Sosiologi

Laura Saetveit  
Miles
Medlem 2015-2019 

Engelsk litteratur

Alexander Refsum 
Jensenius
Medlem 2015-2019 

Musikkvitenskap

Ingeborg Palm  
Helland
Medlem 2015-2019

Økologi 

Magnus  
Aronsen  
Medlem 2015-2019 

Medisin 

Anders  
Schomacker
Medlem 2015-2019

Geologi

Kathrine Røe  
Redalen
Medlem 2015-2019 

Biofysikk 

Kyrre Eeg  
Emblem

Medlem 2015-2019

Kreftdiagnostikk og  
medisinsk avbildning 

Guro Elisabeth  
Lind
Medlem 2015-2019 

Kreftforskning 

katerini.storeng@sum.uio.no

ahm@samfunnsforskning.no laura.miles@if.uib.no

a.r.jensenius@imv.uio.no

ingeborg.helland@nina.no j.m.aronsen@medisin.uio.no

anders.schomacker@uit.no k.r.redalen@medisin.uio.no

kyrre.eeg.emblem@rr-research.no guro.elisabeth.lind@rr-research.no

Einar Duenger  
Bøhn
Medlem 2015-2019

Filosofi

Gudrun  
Østby
Medlem 2015-2019

Statsvitenskap / freds-  
og konfliktsforskning

Michael Francis 
Duch

Medlem 2015-2019

Utøvende musikk

Katrien  
De Mooor

Medlem 2015-2019

Brukersentrert design 

Katja  
Enberg
Medlem 2015-2019 

Evolusjonær økologi 
og fiskeribiologi 

Monica 
Aas

Medlem 2015-2019

Psykologi og alvorlig  
psykiske lidelser

Carl Henrik  
Knutsen  
Medlem 2015-2019 

Statsvitenskap 

Marie  
Rognes

Medlem 2015-2019

Anvendt matematikk

Aslak  
Hjeltnes 
Medlem 2015-2019 

Psykologi

Simen 
Kvaal

Medlem 2015-2019

Teoretisk kjemi

einar.d.bohn@uia.no

gudrun@prio.no michael.duch@ntnu.no

katrien.demoor@item.ntnu.no

katja.enberg@imr.no monica.aas@medisin.uio.no

c.h.knutsen@stv.uio.no meg@simula.no

aslak.hjeltnes@uib.no simen.kvaal@kjemi.uio.no

76



Anne Maria  
Eikeset
Medlem 2017-2021

Økologi, evolusjon  
og bio-økonomi

Jan Terje  
Andersen 
Medlem 2017-2021 

Molekylær biologi,  
immunologi, biovitenskap 
og innovasjon

Kim  
Senger
Medlem 2017-2021 

Geovitenskap

Guro  
Busterud
Medlem 2017 – 2021

Nordisk språkvitenskap

Marta Bivand  
Erdal
Medlem 2017-2021

Samfunnsgeografi / 
migrasjonsforskning 

Marte  
Blikstad-Balas  
Medlem 2017-2021 

Tekstforsker  
og skoleforsker 

Heidi  
Holmen
Medlem 2017-2021

Sykepleie og teknologi

Ingrid Lossius  
Falkum
Medlem 2017-2021 

Språkvitenskap 

Maja  
Janmyr

Medlem 2017-2021

Rettsvitenskap 

Marianne Hem 
Eriksen
Medlem 2017-2021 

Arkeologi 

a.m.eikeset@ibv.uio.no

j.t.andersen@medisin.uio.no

kim.senger@unis.no

guro.busterud@ntnu.no

marta@prio.no

marte.blikstad-balas@ils.uio.no

heidi.holmen@hioa.no

i.l.falkum@ifikk.uio.no

maja.janmyr@uib.no

m.h.eriksen@khm.uio.no
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Morten  
Jerven
Medlem 2017-2021

Økonomisk historie  
og utviklingsstudier

Sofie A. E.  
Høgestøl

Medlem 2017-2021

Rettsvitenskap 

Helene Knævelsrud

Medlem 2018-2022

Cellebiologi og  
kreftforskning  

Solfrid  
Bratland-Sanda  
Medlem 2017-2021 

Idrettsvitenskap, fysisk 
aktivitet og helse 

Knut Wiik Vollset
Medlem 2018-2022 

Økologi 

Stefka G.  
Eriksen

Medlem 2017-2021

Middelalderlitteratur  
og kulturhistorie

Mari Elken

Medlem 2018-2022

Tverrfaglig  
utdanningsvitenskap 

Pierre Lison

Medlem 2018-2022

Informatikk 

Sofie Snipstad

Medlem 2018-2022

Kreftforskning  
og nanomedisin  

morten.jerven@nmbu.no

s.a.hogestol@jus.uio.no

helene.knavelsrud@rr-research.no

solfrid.bratland-sanda@usn.no

knvo@norceresearch.no

stefka.eriksen@niku.no

mari.elken@nifu.no

pierre.lison@nr.no

sofie.snipstad@ntnu.no
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Åsmund Husabø 
Eikenes

Medlem 2018-2022

Forskingsformidling 

aa.h.eikenes@gmail.com

Eivind Valen
Medlem 2018-2022

Bioinformatikk og 
Molekylærbiologi 

eivind.valen@gmail.com

Nye akademimedlemmer 
fra 29.10.2018
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Vårsamlingen ble avholdt på Lysebu utenfor 
Oslo 15.-16. mars 2018 og høstsamlingen 
på Solstrand utenfor Bergen 25.-26. oktober 
2018. Samtidig arrangerte 
AYF «minisamlinger» 
i DNVAs lokaler i Oslo 
29.11.2017 på Institutt for 
Samfunnsforskning i Oslo 
04.01.2018.  I motsetning 
til samlingene de to første 
akademiårene hvor vi har 
hatt besøk av en rekke 
eksterne personer til 
diskusjon, debatt og foredrag, har årets 
samlinger vært preget av først og fremst 
interne diskusjoner blant Akademiets egne 
medlemmer. Akademiet har vedtektsfestet 
at alle utspill utad skal være ratifisert 
med minst 5/6 internt flertall, og god tid 
til interne prinsipielle og dagsaktuelle 
diskusjoner er dermed nødvendig for å 
oppnå det nødvendige flertallet for AYFs 
fellesutspill. Årets samlinger har derfor 
vært preget av uformelle og engasjerte 
diskusjoner i et tverrfaglig forum med stor 
takhøyde, konstruktivt fokus og glede i å 
komme fram til konsensubaserte løsninger 
som har dannet grunnlaget for AYFs senere 
eksterne utspill. 

Årets samlinger har samtdig vært lagt 
opp slik at medlemmene skal bli bedre 
kjent med hverandre, lære mer om norsk 

forskningspolitikk, få inspirasjon 
til forskningsformidling og 
interne forhold for å konsolidere 
organisasjonens drift for å 
oppnå en bærekraftig, robust 
organisasjonsstruktur som er 
preget av dynamisk fornyelse av 
medlemmer i tillitsverv og legger 
til rette for engasjement rundt 
AYFs kjerneaktiviteter. Vi har 

også hatt gjester under samlingene, blant 
annet Kate Furøy fra «Nysgjerrigper» som 
har holdt innlegg om forskningsformidling 
rettet mot unge og Anne Karine Nymoen 
fra Kunnskapsdepartementet som holdt 
introduksjonsforelesning om norsk 
forskningspolitikk for nye og gamle 
medlemmer.

Vårsamling i Oslo

Høstsamling på Solstrand

Det viktigste møtepunktet for hele akademiet er akademisamlingene som finner 
sted minst to ganger i året på forskjellige steder i landet. Samtidig arrangerer 
AYF «minisamlinger» mellom samlingene der medlemmene møtes for å diskutere 
aktuelle forskningspolitiske spørsmål og andre AYF-temaer.

Akademisamlinger

Akademisamlinger
Foto: Akademiet for yngre forskere.
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Forskningspolitikk

Åpen forskning
Vårt andre akademiårs første høringsinnspill 
til Kunnskapsdepartementet omhandlet 
Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang 
til forskningsresultater. Akademiet 
var representert som paneldeltaker og 
ordstyrer i paneldebatt om Open Science i 
EURODOC 2017 konferansen in Oslo.

Forskningskvalitet
Det er ikke bare kvantitet, men også kvalitet 
som gjelder. Et nytt tema i Akademiets 
andre år har vært forskningskvalitet 
og hvordan måle det. Vi har skrevet 
høringssvar til Kunnskapsdepartementets 
spørsmål til NIFU-utredningen «Vekt på 
forskningskvalitet. En mulig utvidelse 
av publiseringsindikatoren med en 
siteringsindikator», og publisert en kronikk 
med dette tema i Morgenbladet. Akademiet 
har også levert kunnskapsbidrag om 
forskningskvalitet og yngre forskeres rolle 
i arbeidet for flere fremragende miljøer på 
Høyres forskningsseminar, og deltatt på 
NIFU’s årskonferanse hvor indikatorer og 
måling av kvalitet i forskningen var et av 
temaene.

Karriereveier i akademia
Akademiet markerte seg første året med 
ferske synspunkter på karriereveier. I vårt 
andre år har vi fortsatt med å bidra til 

denne viktige diskusjonen. Sammen med 
UiODoc arrangerte vi en lunsjdebatt om 
”Forskningsledelse og karriereveier for 
unge forskere” hvor Bjørn Haugstad, Petter 
Aaslestad, Svein Stølen og Sofie Høgestøl 
(UiODoc) deltok. Akademimedlemmene har 
også holdt flere innlegg om yngre forskeres 
karriereveier i  bl.a. Forskerforbundets 
postdocseminar, for Stipendiatforeningene 
ved Universitetene i Stavanger og Bergen, og 
forskerskoler i Bergen og i Oslo. Akademiet 
deltok også i debatt om forskerrekruttering 
under ‘Forskning i Front’ med UiB-rektor 
Dag Rune Olsen og divisjonsdirektør Anders 
Hanneborg fra Norges Forskningsråd.

Dialog med sentrale aktører
Akademiet har ved flere anledninger 
fått mulighet til å diskutere med sentrale 
forskningspolitiske beslutningstakere. 
Dette er veldig positivt og viser at våre 
synspunkter er viktige for mange forskjellige 
aktører innen forskningspolitikk. Vi har 
bl.a. møtt Stortingsmedlem Anne T. Wøien 
(Sp) til en samtale om karriereveier og 
mobilitet, Iselin Nybø (nestleder i KUF-
komiteen for Vestre) til en samtale om 
karriereveier, holdt et innlegg om mobilitet 
på dekanmøtet på Universitetet i Oslo, 
deltatt i lyttemøte med Forskningsrådets 
nye administrerende direktør, John-Arne 
Røttingen, og deltatt i en høynivåkonferanse 

Akademiet for Yngre forskere fikk en løpende start på forskningspolitiske 
aktiviteter allerede i vårt første år. I Akademiets andre år har vi levert flere 
høringsinnspill, hatt mange møter med politikere og andre beslutningstakere, 
og deltatt i debatter rundt temaene karriereveier, forskningskvalitet, og åpen 
tilgang/open science. Akademiet har også bidratt til revisjonen av regjeringens 
langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Forskningspolitiske 
aktiviteter
Foto: Akademiet for yngre forskere.
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arrangert av Forskningsrådet og 
Kunnskapsdepartementet om EUs neste 
rammeprogram for forskning og innovasjon 
(FP9).

Langtidsplan for forskning og  
høyere utdanning
Regjeringens Langtidsplan for forskning 
og høyere utdanning er under revidering, 
og akademiet har hatt mye aktivitet 
knyttet til dette. Som en del av arbeidet, 
har en landgjennomgang fra OECD 
vært et viktig kunnskapsbidrag, og vi 
har deltatt på workshop om dette hos 
Forskningsrådet. Vi har også holdt innlegg 
om kvalitetsparadokset, forskningskvalitet 
og rekruttering under Regjeringens 
innspillskonferanse, og hatt møte med 
statsekretær Bjørn Haugstad for å orientere 
om AYFs synspunkter på regjeringens 
langtidsplan og diskutere våre innspill. Til 
slutt leverte vi et høringssvar med fokus 
på forskningskvalitet, yngre forskeres 
karriereveier og humaniora.

Arendalsuka
Akademiet deltok for første gang på Norges 
politiske festival, Arendalsuka, og arrangerte 
debatt om rekrutteringsutfordringer 
i akademia i samarbeid med 
Forskerforbundet. Akademiet var også 
representert i en samtale om grensene og 
utfordringene som vil oppstå i forhold 
til kunstig intelligens. Erfaringen var 
veldig positiv og vi gleder oss allerede til 
Arendalsuka 2018.

Foto: Akademiet for yngre forskere

Svein Stølen 
Rektor UiO

“Akademiet for yngre forskere gjør 
en viktig jobb, og jeg er imponert 
over alle sakene de har markert 
seg på. Akademiet har deltatt på 
Arendalsuka, arrangert forskernatt, 
samt bidratt med verdifulle bidrag 
til politiske prosesser og meldinger.  
Norsk forskning er avhengig av unge 
talenter, og jeg støtter helhjertet 
akademiets arbeid for å sikre 
unge forskertalentene albuerom, 
karriereveier - ja kort sagt – de beste 
muligheter.”

Mari Sundli Tveit 
Rektor NMBU 

“Akademiet for yngre forskere har 
inntatt en viktig rolle og posisjon i 
samfunnsdebatten. Akademiet løfter 
de unge, fremadstormende forskerne 
i akademia i en tid der akademias 
rolle er under press. Dette er et svært 
viktig bidrag i å løfte forskningen og 
akademia inn i fremtiden, ved å gi 
de unge talentene en verdifull arena 
og en tydelig stemme i faglig og 
forskningspolitisk debatt..” 

Ruth Aga 
Initiativtager til forskerutstillingen 
Hvorfor det? 

“Akademiets medlemmer har 
gjennom året stilt som entusiastiske 
dommere på ulike Hvorfor det?- 
utstillinger hvor barn i barneskole-
alder viser fram egen forskning. 
De bringer erfaring inn i dommer-
kollegiet og er rollemodeller fra 
mange fagområder. For de yngste 
forskerne er samtalen med ekte 
forskere som ser det arbeidet de har 
gjort, et møte de vil huske for livet og  
en oppmuntring til å fortsette å 
forske. Jeg gleder meg til å fortsette 
samarbeidet og takker for alt dere har 
bidratt med!”

Ole M. Sejersted  
Preses i Det Norske  
Videnskaps-Akademi

“Akademiet for yngre forskere 
har nå etablert seg som en viktig 
møteplass og med en tydelig 
forskningspolitisk stemme i det 
norske forskningslandskapet. Det 
er nylig tatt opp nye medlemmer. 
I forslaget til statsbudsjett for 2018 
blir akademiet vesentlig styrket. 
Det er gledelig og viktig og viser 
at akademiets arbeid blir verdsatt. 
Moderakademiet DNVA ser fram til 
fortsatt godt samarbeid!”



17

Høringsinnspill

I løpet av akademiåret 2016-2017 har vi 
sendt inn høringssvar til

• Kunnskapsdepartementets rapport om 
nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til 
forskningsresultater.

• Kunnskapsdepartementets spørsmål 
til NIFU-utredningen «Vekt på 
forskningskvalitet. En mulig utvidelse 
av publiseringsindikatoren med en 
siteringsindikator».

• Regjeringens Langtidsplan for forskning 
og høyere utdanning.

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Et av høringsinnspillene fra Akademiet for yngre forskere i 2017 
gjaldt Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Akademiet 
var generelt positiv til planen og at den tør å prioritere strategiske 
forskningsområder. Allikevel, bør Langtidsplanen utvides med et eget 
tema som fokuserer på grunnleggende sosiale og kulturelle utfordringer 
i fremtidens samfunn.  

Langtidsplanens mål om forskning på høyt internasjonalt nivå er 
naturlig, men vår hjertesak, karriereløp for forskere, var glemt i planen. 
Derfor påpekte Akademiet hvordan Langtidsplanen kunne tydeliggjøre 
betydningen av heterogene karriereveier. Forskningskvalitet er også 
naturlig tema i en Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, 
men også her bør Langtidsplanen være tydeligere om hva som 
menes med høy forskningskvalitet og hvordan insentivene i sektoren 
kan vris mot kvalitet heller enn kvantitet. Tredje hovedpunkt i vårt 
høringssvar var viktigheten av humanistiske og samfunnsvitenskapelige 
forskningsperspektiver, som knapt var nevnt i Langtidsplanen.

Høringsinnspill
Foto: Akademiet for yngre forskere.
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Akademiet for yngre forskere (AYF) har som overordnede mål å bidra til innovativ 
formidling av forskning, spesielt rettet mot yngre, å stimulere til økt formidling og 
tverrvitenskapelig nettverksbygging blant yngre forskere, å tilby en fast portefølje 
av formidlingsaktiviteter, og å synliggjøre forskerrollen og inspirere barn og unge 
til forskning.

I handlingsplanen for 2018 har vi hatt følgende målsetting for å nå disse 
overordnede målene: Å spisse, løfte og synliggjøre forskningsformidlingen til 
AYF og dets medlemmer gjennom en sterkt forbedret kommunikasjonsstrategi, 
målrettede aktiviteter mot barn og unge, og satsning på noen få, større og 
prestisjefylte formidlingsaktiviteter med vekt på fremragende, tverrfaglig 
forskning. 

Prioriterte aktiviteter dette året har vært å delta aktivt på Forskningsdagene 
i de store byene, å stille opp som dommere på Hvorfor det?, å delta aktivt på 
arrangementer under Arendalsuka, og å for første gang dele ut Lettenprisen for 
forskning som fremmer global utvikling i et bærekraftig perspektiv. Vi har også 
videreført skrivingen av blogginnlegg på forskning.no, om enn med noe lavere 
frekvens enn i foregående år. 

 
av Ulf Risnes og Trondheim bassorkester og 
faglige innlegg av Siv Gøril Brandtzæg, Geir 
Bolstad, Gary Love, Siri Øyslebø Sørensen, 
Jonathan Whitlock og Lise Lyngsnes 
Randeberg. Det svært vellykkede og godt 
besøkte arrangementet ble avsluttet med DJ 
Ann-Cathrin Hertling. 

AYF var også aktive deltakere under 
Forskningsdagene UNG i Bergen. Torsdag 
27. september holdt AYF-medlem Katja 
Enberg holdt foredrag i en bolk om 
bærekraft og klima, mens Aslak Hjeltnes 
og Laura Miles holdt foredrag i en bolk om 
kultur, sosialisering og livsmestring.

Forskningsdagene
AYF deltok under Forskningsdagene 19.-30. 
september i Trondheim og Bergen, og stilte 
med stand, foredrag og aktiviteter for yngre 
forskere og elever fra videregående skoler. 
I Trondheim arrangerte vi Young scientists’ 
researcher’s night på Rockheim, med 
musikk, vitenskap, mat og drikke. Ideen var 
å skape en møteplass der unge forskere i 
Trondheim kunne bli kjent med hverandre, 
få innblikk i spennende forskningsprosjekter 
og tips til hvordan man best “vokser” 
opp fra en ung og lovende forsker til en 
etablert og ledende forsker. På grunn av 
mange internasjonale forskere i Trondheim 
ble arrangementet avholdt på engelsk. 
Programmet inkluderte blant annet musikk 

Forskningsformidling 2018
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Lettenprisen
AYF og Lettenstiftelsen lanserte Lettenprisen 
for unge forskere i mars år. Hovedformålet 
med prisen er å anerkjenne og synliggjøre 
yngre forskeres bidrag innen helse, miljø, 
utvikling og likestilling. Prisen er på 2 
millioner norske kroner og skal deles ut 
annethvert år til en ung forsker som har 
utført fremragende forskning med stor 
samfunnsrelevans. Vi mottok over 200 
søknader fra hele verden, med gode søkere 
fra så forskjellige fag som medisin, sosiologi, 
biologi og juss. 

En enstemmig komité tildelte den indiske 
juristen Tarunabh Khaitan Lettenprisen 
for 2018. Khaitan får prisen for sitt arbeid 
innen diskriminerings- og likestillingsrett. 
Hans bok A Theory of Discrimination 
Law (OUP 2015) har allerede påvirket 
indisk og europeisk lovgivning. 
Boken har blitt sitert i Den europeiske 
menneskerettighetsdomstol og har influert 
arbeidet med ny antidiskriminerings- og 
likestillingslovgivning i India («Anti-
Discrimination and Equality Bill»). Khaitans 
sterke engasjement for diskriminerings- og 
likestillingsrett er også synlig i hans mange 
mediebidrag i India. Khaitan er tilknyttet 
University of Melbourne og Wadham 
College, University of Oxford. Prisen skal 
brukes til å etablere «Indian Equality Law 
Program» som blant annet vil inkludere et 
doktorgrads- og utvekslingsprogram for 
unge forskere ved Melbourne Law School.

Lettenprisen ble markert med et tverrfaglig 
seminar om hvordan forskning kan bidra til 
å løse globale utfordringer (12. september) 
og prisutdeling (13. september). Under 
seminaret 12. september deltok også to av 
de shortlistede kandidatene, Nassim El Achi 
ved The Global Health Institute, American 
University of Beirut, og Robert Aldridge 
ved University College London. Begge 
arrangementene var åpne for publikum og 
fant sted i Gamle festsal ved Universitetet 
i Oslo. Etter prisutdelingen ble vinneren 
feiret med en middag i Teatersalen på 
Continental. 

Akademibloggen
Akademiets medlemmer har en blogg på 
Forskning.no hvor vi deler funn, tanker 
og personlige erfaringer fra våre fag. I 
2018 har vi delt tre blogginnlegg, skrevet 
av Solfrid Bratland-Sanda («Kan dumme 
spørsmål redde verden?»), Gudrun Østby 
(«Forskning viser at ett av seks barn bor i 
konfliktområder») og Alexander Refsum 
Jensenius («Kan musikk påvirke stillstanden 
din?). 

Hvorfor det?
For å inspirere barn og unge til forskning 
har en viktig aktivitet blant AYFs 
medlemmer vært å stille som dommere 
i Hvorfor det?, som er en utstilling av 
forskningsprosjekter for barn i alderen 
8-13 år. Barna viser fram egen forskning 
på selvvalgte spørsmål og utstillingen 
arrangeres av foreldre ved en skole. 
Deltakerne arbeider i fritiden og bruker 
Nysgjerrigpermetoden underveis. 
Prosjektene blir presentert for dommere 
med forskerbakgrunn og barna får god 
tilbakemelding fra dem.  Utstillingen er 
også åpen for publikum. Alle deltakere 
får premier og det deles i tillegg ut 
førstepremier på hvert alderstrinn. Også 
i 2018 har AYF-medlemmer stilt opp på 
en rekke Hvorfor det?-utstillinger, og med 
det – forhåpentligvis – skaffet rekrutter til 
fremtidens forskning.  

Arendalsuka 
Arendalsuka er en viktig arena for AYF, 
og vi deltok – i år som i fjor – på flere 
forskningspolitiske arrangementet. I år 
deltok vi imidlertid også på Arendalsuka 
UNG, der vi hadde et arrangement for 
barn med tittelen «Kan dumme spørsmål 
redde verden?». Arrangement forklarte 
barn hva det er å være en forsker. Barna 
ble ledet gjennom en forskningsprosess 
fra ideen oppstår og til man har funnet et 
svar eller en løsning på det vi lurer på. Vi 
brukte eksempler fra vår egen forskning på 
natur og miljø slik at barna også lærer mer 
om naturen og hvordan vi som samfunn 
må ta vare på og leve av naturen. AYF-
medlemmene Solfrid Bratland-Sanda og 
Ingeborg Palm Helland var initiativtakere til 
dette vellykkede arrangementet.
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Akademiet for yngre 
forskere i media

Vi har publisert flere 
forskningspolitiske tekster om 
karriereveier og forskermobilitet 
i Aftenposten, Khrono, 
Universitetsavisa, Forskerforum 
og forskning.no. I løpet av året 
har vi også uttalt oss flere ganger 
om forskningspolitiske saker 
bl.a. i Forskerforum, Khrono, 
Universitetsavisa, Uniforum, 
Morgenbladet 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). Vi er også 
tilstede i sosiale media – mest på 
Twitter og Facebook.

Akademiet for yngre 
forskere i media
Foto: Akademiet for yngre forskere.
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Solveig Mikkelsen,  
Universitetsavisa

Som journalist spør jeg meg selv 
stadig oftere: Hva mener AYF om 
denne saken? Kanskje det kan være 
interessant å intervjue noen i AYF 
om dette temaet? 

Dette er uttrykk for den posisjonen 
AYF har opparbeidet seg som 
en interessant stemme i den 
forskningspolitiske debatten. I tillegg 
er dere sabla gode på formidling.

Det å arbeide som forsker 
er et privilegium, men når 
jeg nærmer meg 40 år og 
har barn, hus, gjeld og så 
videre, så spørs det om 
ikke andre mer stabile 
arbeidsforhold 
er å foretrekke 
Mann 37, forsker

Jeg føler at den norske 
universitetssektoren 
verdsetter meg 
mindre enn faste 
ansatte, selv om 
midlertidig ansatte 
er den gruppen 
som faktisk gjør 
mesteparten av forskningen
Mann 36, postdoktor

På tross av 
forskningsstrukturen 

i Norge, så er det en av 
verdens beste jobber

Mann 36, postdoktor

Du må si ja 
til alt, fordi 
du frykter å 
miste jobben 
din ellers
Kvinne 34, forsker
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Tankene bak den visuelle 
identiteten til Akademiet 
for yngre forskere
Da jeg fikk oppdraget med å lage en visuell 
identitet for Akademiet for yngre forskere 
var dette en helt ny type organisasjon i 
Norge. Initiativtakerne henvendte seg til 
flere parallelle målgrupper og ønsket seg 
bort fra det formelle og tungrodde ved 
akademia, eksemplifisert ved blant annet 
skrifttypen Times New Roman. 

Skriftvalget falt derfor på det yngre og 
mer moderne typesnittet Avenir, som 
ble formgitt av Adrian Frutiger i 1988. 
Fonten er en videreføring av de groteske 
skriftsnittene fra 1920-tallet og skiller seg 
fra antikvafonter som overnevnte ved at 
bokstavene er bedre tilpasset avlesning på 
skjerm. I tillegg egner Avenir seg utmerket 
godt til mengdetekst.

Akademiet ønsket å skille seg ut fra øvrige 
akademier i Norge og skulle være en synlig 
aktør i debattarenaer. Signalfargen rød ble 
derfor et logisk valg av profilfarge.

Symbolet til det nye akademiet skulle 
være enkelt og gi mening for alle de ulike 
målgruppene til akademiet. Akademiet 
for yngre forskere skulle stimulere til økt 
kontakt mellom forskere og individer i 
tilknytning til forskning, formidling og 
debatt. Det som ble gjennomgripende 
for disse hovedpunktene var å skape 
møteplasser mellom mennesker og 
akademia, derfor valgte jeg å forene 
symbolet av et menneske med bokstaven a 
for akademi. 

Medlemmene i Akademiet for yngre 
forskere utgjør kjernen i akademiet, og 
dette kommer også til uttrykk i det ferdige 
logosymbolet. Avenir betyr fremtid.

 
Egon Låstad
Grafisk designer
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Akademiåret 2017-2018 

23.10.2017 Akademiet holder generalforsamling og nytt styre for 2017-2018 velges:  
   Med virkning fra 29.10.2017 tar Jan Magnus Aronsen over som leder,  
   Guro E. Lind som nestleder og Katerini T. Storeng, Arnfinn H. Midtbøen  
   og Einar D. Bøhn tiltrer som styremedlemmer.

23.10.2017 AYF tar opp 14 nye medlemmer og går fra 20 til 34 medlemmer.

25.10.2017 AYF ved Guro Lind og Magnus Aronsen deltar som dommere på  
   «Hvorfor det?» ved Huseby skole.

29.10.2017 Akademiet for yngre forskere fyller to år.

31.10.2017 AYF-medlem Guro Busterud leder debatten ”Hva er fagforeningenes rolle  
   ved universitetet”, arrangert av NTL NTNU og Protestpub.

01.11.2017 AYF ved Arnfinn Midtbøen, Herdis Hølleland, Gudrun Østbøy og  
   Magnus Aronsen deltok som dommere på «Hvorfor det?»-konkurranse  
   på Veitvet skole. 

13.11.2017 Akademiet arrangerer internt strategimøte med idemyldring til årets  
   arbeidsprogram.

14.11.2017 Akademiet for yngre forskere er medarrangør av Forskerforbundets  
   forskningspolitiske seminar 2017 med tittelen «Kampen om talentene».  
   AYF deltar i paneldebatt ved Guro Lind.

27.11.2017 AYF ved Einar D. Bøhn deltar på arrangementet  
   «Humaniorameldingen – kva nå?» på Litteraturhuset i Oslo

06.12.2017 AYF ved leder Magnus Aronsen møter Kunnskapsdepartementet ved  
   Live Haaland og Trine Gerlyng.

15.12.2017 Styremøte i AYF avholdes i DNVAs lokaler

04.01.2018 AYF arrangerer strategisamling på Institutt for Samfunnsforskning, hvor  
   et flertall av medlemmene deltar for å diskutere årets arbeidsprogram,  
   politiske spørsmål med mer.

10.01.2018 AYF ved Magnus Aronsen representert på NOKUTs lansering av  
   Underviserundersøkelsen.
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17.01.2018 AYF ved Magnus Aronsen og Sofie Høgestøl deltar på seremonien  etter  
   utnevnelsen av Iselin Nybø som ny forskningsminister på Slottsplassen  
   i Oslo.

18.01.2018 AYF er medarrangør av Det Norske Videnskapsakademi sin debatt om  
   internasjonalisering av akademia. AYF ved Arnfinn Midtbøen holder  
   innledning og deltar i den etterfølgende paneldebatten.

24.01.2018 AYF møter UiOs rektor med innspill til UiOs “Strategi 2020”. AYFs innspill  
   med hovedfokus på midlertidighet og karrierepolitikk. Ingrid Falkum og  
   Guro Lind møter på vegne av Akademiet.

24.01.2018 AYF møter med Underdal-utvalget med innspill til utvalgets arbeid  
   rundt karrierestrukturen i AYF. AYF representeres av Magnus Aronsen  
   og Guro Lind.

26.01.2018 AYF-medlem Sofie Høgestøl deltok i panelet og Arnfinn Midtbøen var  
   moderator i Fritt Ords og Institutt for Samfunnsforsknings debatt om  
   MeToo og ytringsfrihet.

30.01.2018 AYF avholder intern debattmøte om utvalgte forskningspolitiske temaer i  
   Institutt for Samfunnsforskning sine lokaler i Oslo

01.02.2018 AYF-medlem Alexander R. Jensenius deltok på Statsministerens toppmøte  
   om forskning og høyere utdanning.

08.02.2018 AYFs leder Magnus Aronsen og nestleder Guro Lind avholder møte med  
   DNVAs presidium.

12.02.2018 AYFs leder Magnus Aronsen og nestleder Guro Lind møtte Lettenstiftelsen  
   styre.

20.02.2018 Styremøte i AYF avholdes digitalt.

28.02.2018 AYF-medlem Sofie Høgestøl deltar i debatt på NIFU om karrieresystemet i  
   Norsk akademia.

01.03.2018 AYF ved Kyrre Emblem deltar på NFRs forskningspolitiske seminar

06.03.2018  Akademiet ved Guro Lind holder innlegg på UHRs NARMA-konferanse  
   om støtte til forskeres karriereutvikling.

15.03.2018 AYF arrangerer sin interne vårsamling på Lysebu i Oslo, med en rekke  
   interne debatter om ulike forskningspolitiske temaer. Kate Furøy fra  
   «Nysgjerrigper» er ekstern gjest og holder innlegg om formidling rettet  
   mot barn.

17.03.2018 AYF ved Einar Duengen Bøhn deltok som dommer på  
   «Hvorfor det?»-utstilling på Grefsen skole.

19.03.2018 AYF ved Marte Blistad-Balas deltok som dommer på  
   «Hvorfor det?»-utstilling på Teknisk museum i Oslo.

20.03.2018 AYF ved Laura Miles deltok som jurymedlem i regional komité for  
   «Nysgjerrigper»-konkurransen.

21.03.2018 AYF ved leder Magnus Aronsen deltok på Forskerforbundet og SAIHs  
   konferanse om bærekraftsmålene (?)

22.03.2018 AYF lanserer Lettenprisen i samarbeid med Lettenstiftelsen, en  
   internasjonal pris til en ung forsker for fremfragende forskning med  
   stor samfunnsbetydning.

22.03.2018 AYF ved Guro Busterud deltok som jurymedlem i regional komité for  
   «Nysgjerrigper»-konkurransen.

23.03.2018 AYF møter UHRs forskningsutvalg for debatt rundt karriereveier  
   i akademia. AYF representeres av Magnus Aronsen, Guro Lind og  
   Katrien de Moor.

23.03.2018 AYF arrangerer jobbskygging. To ungdomskoleelever følger AYF i sin f 
   orskningshverdag og brukte en dag med AYF-medlemmene Gudrun Østby  
   (freds- og konfliktforskning), Alexander Jensenius (musikkvitenskap),  
   sykepleie (Heidi Holmen) og medisin (Magnus Aronsen).

24.03.2018 AYF ved Stefka Eriksen deltok på det europeiske unge akademiets  
   (EYAs) møte i Amsterdam og informerte blant annet om Lettenprisen.

07.03.2018  AYF ved Guro Lind deltok på ledersamling for forsknings-  
   og utdanningsledere hos OsloMet og holdt innlegget  
   “Talentkrise og tiltak: perspektivet til unge forskere”.

- Andre runde på innspill til Underdal-utvalget (april 2018)

03.04.2018  AYF sendte inn høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet knyttet til  
   høringen «Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings-  
   og forskerstillinger»

03.04.2018 AYF ved leder Magnus Aronsen er representert på DNVAs årsmøte på  
   Grand Hotell i Oslo.

06.04.2018 AYF ved Einar Duengen Bøhn holdt innlegg på Oslo Katedralskole om  
   filosofisk forskning. 

09.04.2018 AYF-medlem Kyrre Emblem holder innlegg om unge forskeres  
   karriereveider under lanseringen av NFR sin årsrapport.

10.04.2018 AYF-medlem Arnfinn Midtbøen holder innlegg på Nettverkskonferansen  
   for mangfold i UH-sektoren.
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10.04.2018 AYF ved leder Magnus Aronsen deltar på DVNAs seminar om  
   grønn omstilling.

13.04.2018 AYF sender skriftlig innspill til Underdalskomiteen med innspill til  
   komiteens arbeid.

18.04.2018  AYF ved Laura Sætveit Miles deltok og holdt innlegg på Universitetet i  
   Stavanger sitt seminar om veiledning av doktorgradsstudenter og forhold  
   som legger til rette for god interaksjon mellom student og veileder

20.04.2018 AYF ved Einar D. Bøhn og Marie Rognes holdt innlegg om hvordan det er  
   å være forsker for finalistene i NFRs konkurranse for unge forskere.

25.04.2018 AYF arrangerer debatt om kunstnerisk forskning på Litteraturhuset i  
   Trondheim. AYF representeres av Michael Durch og Alexander Jensenius  
   i paneldebatten.

26.04.2018 AYF ved Guro Busterud holder innlegg om likestilling i akademia for NFR  
   sitt hovedstyre.

27.04.2018 AYFs nestleder Guro Lind deltar på Abels Tårn og snakker  
   om kreftforskning.

27.04.2018 AYF møter NTNUs rektorat med blant annet karrierepolitikk og  
   forskningskvalitet på agendaen. AYF representeres ved Katrien de Moor,  
   Guro Busterud, Michael Durch, Ingeborg Helland og Kathrine Røe Redalen. 

02.05.2018 AYF-medlem Ingeborg Helland holder innlegg på FFAs årskonferanse.

07.05.2018 AYF ved leder Magnus Aronsen er representert ved lanseringen av  
   Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport for høyere utdanning 2018

10.05.2018 AYF avholder styresamling

22.05.2018  AYF møter internasjonaliseringskoordinator ved NTNU, Nina Sindre, for å  
   gi innspill til NTNUs internasjonale handlingsplan. AYF representeres ved  
   Guro Busterud og Katrien de Moor.

22.05.2018 AYF er representert ved leder Magnus Aronsen på Abelprisen-middagen i  
   Oslo Rådhus.

23.05.2018 AYF lanserer sin rapport “Unge forskere i Norge: karriereveier og  
   ambisjoner”. Rapporten er skrevet basert på dybdeanalyser av AYFs survey  
   fra 2016, og arbeidet ble ledet av Katrien de Moor. Carl-Henrik Knutsen,  
   Guro Lind, Herdis Hølleland, Arnfinn Midtbøen og Katerini Storeng er i  
   tillegg forfattere av rapporten.

23.05.2018 AYF arrangerer debatt, «The Postdoc dilemma» i Trondheim med  
   Anne Fahlvik fra NFR, Jon Iddeng fra Forskerforbundet, Edgar Lopez og  
   Pål Romundstad. Nina Aas Røkkum ledet debatten, og Katrien de Moor d 
   deltok i panelet på vegne av AYF.

24.05.2018 AYF ved leder Magnus Aronsen holder innlegg på  
   Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN)s samling på OsloMet.

31.05.2018 AYF ved leder Magnus Aronsen var representert ved Innovasjonstalen  
   2018 i Oslo rådhus.

01.06.2018 AYF deltok i paneldebatt på NIFUs årskonferanse med tema “Attraktive  
   karriereveier og riktig kompetansemiks i universiteter- og høgskoler”.

07.06.2018 AYF ved leder Magnus Aronsen deltok på Holbergpris-middagen i Bergen. 

13.06.2018 AYF ved Ingrid Falkum holdt innlegg og deltok i paneldebatten på den  
   nasjonal forskerutdanningskonferansen i Oslo.

14.06.2018 AYF ved Katerini Storeng deltok i paneldebatt om fremtidens universitet  
   arrangert av Fulbright Alumni Association Norway.

19.06.2018 AYF ved Jan Terje Andersen holdt innlegg på Teknas karrierekveld i Oslo.

26.06.2018 AYF ved Magnus Aronsen og Guro Lind samt Prosjektleder for  
   Lettenprisen Herdis Hølleland møtte Statsråd for forskning og  
   høyere utdanning Iselin Nybø i Kunnskapsdepartementet. Tema var  
   karrierepolitikk, forskningskvalitet og Lettenprisen. 

28.06.2018 AYF ved Kyrre Emblem deltok på rundborddiskusjon i Abelia.

15.08.2018 AYF ved Solfrid Bratland-Sanda og Ingeborg Palm Helland arrangerer  
   «Kan dumme spørsmål redde verden?» rettet mot barn som en del av  
   Arendalsuka Ung.

15.08.2018 AYF ved Magnus Aronsen og Guro Lind deltok på Arendalsukas  
   minglefest.

16.08.2018 AYF ved Magnus Aronsen deltok i Arendalsukas hoveddebatt  
   «Finnes det monopol på sannhet».

16.08.2018 AYF ved Katerini Storeng deltok i UiOs paneldebatt om  
   forskningsformidling på Arendalsuka

16.08.2018 AYF-medlem Einar Duengen Bøhn deltok på debatt om etikk rundt  
   grensesprengende innovasjoner som en del av Arendalsuka.
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16.08.2018 AYF arrangerte debatten «Vafler og politikk», der AYF-leder Magnus  
   Aronsen intervjuet Statsråd for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø  
   om de lange linjene i norsk forskningspolitikk som en del av Arendalsuka.

16.08.2018 AYF bidro med støtte til UiOs formidlingskavalkade arrangert av MNKOM  
   på Arendalsuka.

20.08.2018 AYF lanserer sin survey for 2018, der unge forskere over hele Norge sendte  
   inn svar om ulike forhold knyttet til det å være ung forsker i Norge.

22.08. 2018 AYF-medlem Arnfinn Midtbøen holdt innlegg om mangfold knyttet til  
   UiOs nye handlingsplan for likestilling og mangfold.

30.08.2018 AYF-medlem Guro Lind holdt foredrag om karriereutvikling på  
   forskningsgruppeledersamling ved Oslo Universitetssykehus.

30.08.2018 AYF-medlem Arnfinn Midtbøen holdt innlegg i NFR om mangfold  
   i akademia.

31.08.2018 AYF avholder styremøte på Sentralen i Oslo.

04.09.2018 AYF deltok på Teknas karrierekveld i Oslo. Simen Kvaal representerte AYF  
   og holdt innlegg.

04.09.2018 AYF er representert ved leder Magnus Aronsen på Kavlipris-middagen  
   i Oslo.

05.09.2018 AYF-leder Magnus Aronsen oppsummerer debatt i plenum under  
   Kunnskapsdepartementets innspillskonferanse om Horisont Europa.

06.09.2018 AYF ved Alexander R. Jensenius og Einar D. Bøhn deltok i paneldebatt om  
   «Humaniora og teknologi» ved Universitet i Agder

11.09.2018 AYF ved Ingeborg Palm Helland deltok i Teknas debatt om uavhengighet  
   av oppdragsforskning på Litteraturhuset i Oslo.

12.09.2018 AYF arrangerte Lettenpris-seminaret i samarbeid med Lettenstiftelsen.  
   Blant annet Erlend Nagelhus, Karen O’Brien, Anna Ahlers, Ola Westengen  
   og Jason Hickel holdt innlegg. Asta Busingye Lydersen ledet seminaret  
   og intervjuet blant annet prisvinner Tarun Khaitan og runner-ups  
   Nassim El Achi og Robert Aldridge.

13.09.2018 AYF delte ut Lettenprisen og arrangerte Lettenprismiddagen med en rekke  
   gjester fra norsk forskningspolitisk sektor i samarbeid med Lettenstiftelsen.  
   Hovedtaler under middagen var Statsråd for forskning og høyere  
   utdanning Iselin Nybø.

20.09.2018 AYF ved Magnus Aronsen og Guro Lind møtte rektoratet ved  
   Universitetet i Bergen. Karrierepolitikk opp mot Underdalutvalgets  
   innstilling var hovedagenda.

25.09.2018 AYF arrangerte debatten «Forskning på huget – morgendagens løsninger?»  
   på Cutting Egde-festvalen ved UiO. AYF ved Jan Terje Andersen  
   ledet debatten.

26.09.2018 AYF ved Magnus Aronsen, Katerini Storeng og Alexander Jensenius møtte  
   NFRs direktør John-Arne Røttingen for å diskutere åpen publisering og  
   Plan S.

27.09.2018 AYF ved Katrien de Moor og Ingeborg Helland ble intervjuet på NRK  
   Trøndelag om unge forskeres karriereveier og Forskningsdagene.

27.08.2018 AYF-medlem Katja Enberg hold foredrag om evolusjon til videregående  
   elever i Bergen som del av Forskningsdagene.

28.09.2018 AYF arrangerte Forskernatt for yngre forskere i Trondheim med fokus  
   blant annet på “oppvekst som forsker”.

04.10.2018 AYF ved nestleder Guro Lind deltok på Forskerforbundets frokostdebatt  
   om midlertidighet på Universitetet i Oslo.

08.10.2018 AYF ved leder Magnus Aronsen deltok på Kunnskapsdepartementets  
   lansering av Statsbudsjettet for 2019

08.10.2018  AYF ved leder Magnus Aronsen og nestleder Guro Lind deltok på  
   lansering av Regjeringens reviderte Langtidsplan for forskning og  
   høyere utdanning.

08.10.2018 AYF ved leder Magnus Aronsen deltok på Regjeringens mottakelse i  
   forbindelse med lanseringen av revidert Langtidsplan for forskning og  
   høyere utdanning.

11.10.2018  AYF ved leder Magnus Aronsen og nestleder Guro Lind deltok på  
   Jahrepris-utdelingen.

15.10.2018 AYF avholder styremøte i Ullevål Hageby i Oslo.

16.10.2018 AYF deltar i et arrangement i regi av DION med psykisk helse blant  
   stipendiater og midlertidige ansatte ved NTNU som tema. AYF ble  
   representert ved Aslak Hjeltnes.

24.10.2018 AYF ved Magnus Aronsen og Guro Lind møtte Arbeiderpartiet ved Nina  
   Sandberg og Anders Kvernmo Langset på Stortinget for å diskutere  
   regjeringens langtidsplan for forskning, statsbudsjettet og karrierepolitikk.
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25.10.2018 AYF ved Guro Lind holdt innlegg på Forskerforbundet sitt lokallag ved  
   Oslo Universitetssykehus med tema rundt karrierepolitikk. 

25.10.2018 AYF avholder generalforsamling på Solstrand utenfor Bergen. Katerini  
   Storeng (leder) og Magnus Aronsen (nestleder) velges som ny leder med  
   virkning fra 28.10.2018.  Solfrid Bratland-Sanda, Guro Busterud og Kyrre  
   Emblem velge som nye styrerepresentanter. Terje Lohnedal aksepteres som  
   AYFs første eksterne styremedlem.

25.10.2018 AYF arrangerer høstsamling med forskningspolitiske diskusjoner knyttet  
   særlig til åpen publisering og styring av UH-instutisjoner i Norge. Anne  
   Kari Nymoen fra Kunnskapsdepartementet holdt innlegg om norsk  
   forskningspolitikk. 8 nye medlemmer tas opp i opptaksseremoni med  
   kunstnerisk innslag fra (..)

27.10.2018 AYF ved nestleder Guro Lind deltar som dommer på  
   «Hvorfor det?»-utstilling ved Huseby skole.

30.10.2018 AYF ved Guro Lind holder innlegg om karriereutvikling på samling for  
   Sentre for fremragende forskning (SFF) ved Universitetet i Oslo

30.10.2018 AYF ved Magnus Aronsen holdt innlegg og deltok i paneldebatt om  
   karrierepolitikk ved Universitetet i Agders ledersamling.

02.11.2018 AYF-medlem Marte Blikstad-Balas holdt åpningsinnlegget på  
   «Nysgjerrigper»-konferansen i NFR.

08.11.2018 AYF arrangerte konferansen «Diversity in the academy» i samarbeid med  
   KiF-komiteen i Oslo. 

06.11.2018 AYF ved Pierre Lison hold innlegg om karriereveier på Forskerforbundets  
   postdoktorseminar.

13.11.2018 AYF ved Ingrid Falkum holdt innlegget «How to build an academic  
   career?» på karrieredag for doktorgradsstudenter ved OsloMet. 

16.11.2018 AYF ved Magnus Aronsen deltok i paneldebatt på  
   Nordic Open Science Conference i Stockholm knyttet til åpen vitenskap  
   sett fra unge forskeres perspektiv.

20.11.2018 AYF ved Guro Lind deltok på ledersamling på OsloMet med temaer  
   knyttet til karriereutvikling.

22.11.2018  AYF ved Ingrid Falkum hold innlegget «When uncertainty prevails: Young  
   researchers and career paths» på karrieredag for doktorgradsstipendiater  
   ved Høgskolen i Innlandet.

22.11.2018 AYF ved Magnus Aronsen deltar for første gang som fast observatør  
   i UHRs forskningsutvalg. AYF-medlem Alexander Jensenius holdt innlegg  
   om karrierevurdering.

25.11.2018 AYF ved Kyrre Emblem deltok som dommer på «Hvorfor det?»-utstilling  
   på Korsvoll skole.

27.11.2018 AYF ved Kyrre Emblem holdt innlegg om karriereutviklingved  
   Hylleraas-senteret.

28.11.2018 AYF ved  (?) Workshop om forskermobilitet ved USN. Innlegg om  
   mobilitet blant unge forskere.

28.11.2018 AYF ved Alexander Jensenius og Magnus Aronsen holdt innlegg i NFR  
   knyttet til ulike temaer rundt åpen forskning.

30.11.2018 AYF-medlemmene Alexander Jensenius og Carl-Henrik Knutsen deltok på  
   UiOs debatt om åpen publisering og Plan S.

06.12.2018 AYF-medlem Alexander Jensenius hold innlegg om åpen forskning på  
   UiOs seminar om datalagring og FAIR-prinsippet.
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Medieoppslag

Fra Akademiet for yngre forskere
Jensenius, A.R & M.F. Duch 2017                                                                                                                            
Norsk kunstforskning snubler inn i fremtiden. Khrono

Storeng K, Midtbøen A.H., Knutsen C.H., de Moor K. & Lind G.L. 21.11.2017 
Kampen om talentene. Dagsavisen

Midtbøen, A.H., 14.01.2018 
Internasjonalisering i akademia – kva er problemet? Morgenbladet

Aronsen M. & Lind G.E., 28.02.2018 
Norsk akademia presterer middels. Khrono

Busterud G., & Lind G.E., 08.05.2018 
Sløser med kvinnelig talent. Dagens næringsliv

Lind G.E, 20.05.2018 
The world should learn from Norway’s systematic waste of female talent.  
Times Higher Education

Aronsen M. & Lind G.E., 31.05.2018 
Forslag til nye karriereveier i akademia bør innføres snarest

Bratland-Sanda, S., Blikstad-Balas, M., de Moor, K., Hem Eriksen M., Falkum, I.L., Holmen 
H. & Aronsen M. 06.06.2018 
Akademia må satse på undervisningskarrierer. Khrono

Aronsen, M. & Jensenius A.R. 31.08.2018 
«Røvertidsskriftene» er bare toppen av isfjellet. Aftenposten

Hølleland H. (Lettenprisen), Aronsen, M. (Leder AYF) & Roald B. (Lettenstiftelsen), 
11.09.2018 
Tarunabh Khaitan – et eksempel på at forskning er mer enn tellekanter. Khrono

Erdal, M.B. & Midtbøen A.H, 06.11.2018 
Det mangfoldige akademiet. Khrono
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Emblem K. & Bratland-Sanda S., 09.11.2018 
Mangel på langsiktighet hindrer utviklingen av verdensledende forskning. Khrono

Emblem K. & Bratland-Sanda S., 13.11.2018 
Akademiet for yngre forskere: Fokus må endres fra å forske mye til å forske smart. 
Forskerforum

Eikenes Å., Knævelsrud H. og Snipstad S., 04.12.2018 
Nullfunn gir gullfunn. Aftenposten

Om Akademiet for yngre forskere og våre medlemmer
Uniforum 24.10.2017 
Seks nye UiO-forskere med i Akademiet for yngre forskere 
Om nye medlemmer i akademiet.

Forskning.no, 24.10.2017 
Første skoleforsker til akademiet for yngre forskere 
Intervju med Marte Blikstad-Balas

Forskerforum 24.10.2017 
Fleire kvinner i ungt akademi 
Om medlemsopptaket i akademiet.

Khrono, Larsen, H., Tønnesen E., 25.10.2017 
Større bredde i Akademi for de yngre forskerne 
Intervju med Magnus Aronsen og Guro Lind.

Forskerforum, Brundtland Løvseth J, 02.11.2017 
Unge forskere vil ha «forskning light» 
Intervju med AYFs nye medlemmer

Khrono, Larsen H., 03.11.2017 
Krass kritikk av den nye doktorgraden i kunstfag 
Nyhetssak om AYFs høringssvar om ny doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Forskerforum, Landsverk J 14.12.2017 
Dette skulle dei gjerne ha visst før dei begynte på doktorgraden 
Intervju med blant annet AYF-medlem Arnfinn Midbøen.

Titan, Eikenes Å.H., 15.12.2017 
Matte + fysikk + kjemi = sant 
Intervju med AYF-medlem Simen Kvaal

Titan, Eikenes Å.H., 20.12.2017 
Alle kan bidra med forsking på havet 
Intervju med AYF-medlem Anne Maria Eikeset

Khrono, Sundquist J.H., 26.12.2017 
Forsker på musikk – ved å stå stille 
Intervju med AYF-medlem Alexander R. Jensenius

Khrono, Larsen H., 18.01.2018 
En fjerdedel av forskerene i Norge er utlendinger 
Nyhetssak fra AYF og DNVAs debatt om internasjonalisering

Apollon, Vogt Y., 25.01.2018 
Musikkprogram kan avsløre cerebral parese 
Intervju med AYF-medlem Alexander Jenseniuis

Uniforum, Toft M, 26.01.2018 
Sofie Høgestøl:-#metoo må bry seg meir om maktmisbruk i akademia 
Intervju med AYF-medlem Sofie Høgestøl

Forskerforum, Loge J., 13.02.2018 
Midlertidighet på stedet hvil 
Intervju med AYF-medlem Ingrid L. Falkum

Khrono, Stølen S., 02.03.2018 
Hvor ille står det egentlig til med norsk akademia? 
Tilsvar til AYFs artikkel «Norsk forskning presterer middels»

Global Engage, Barlow K, 06.03.2018 
The Challenges Women Face In Pursuing A Career In STEM 
Intervju med AYFs nestleder Guro Lind

Forskerforum, Loge J. 16.03.2018 
-Man snakker om en mental helsekrise i akademia 
Intervju med AYF-medlem Aslak Hjeltnes

Khrono, Lindholm A., 23.03.2018 
Vil gi 2 millioner kroner til en ung forsker 
Nyhetssak om etableringen av AYF og Lettenstiftelsens Lettenpris

Kifinfo, Skogvold I., 18.04.2018 
-Kjønnsubalanse i forskningspriser sender et dårlig signal 
Intervju med blant annet AYFs nestleder Guro Lind
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Forskerforum, Landsverk J., 15.05.2018 
-Eit gjennomslag for postdoktorane 
Intervju med blant annet AYFs nestleder Guro Lind

Khrono. Fimland Ø., 20.05.2018 
Yngre forskere søker flere menn 
Intervju med AYF-medlem Marte Blikstad-Balas

Forskningspolitikk, Koch P., 24.05.2018 
Unge forskere er usikre på egen fremtid 
Nyhetssak om lansering av AYFs rapport om karriereveier i akademia

Universitetsavisa, Normannsen, S.W., 25.05.2018 
-Korte frister og usikre vilkår kan tvinge frem uheldige valg 
Intervju med AYFs leder Magnus Aronsen

Universitetsavisa, Normannsen, S.W., 25.05.2018 
Ny rapport: Frustrerte unge forskere frykter for kvaliteten i egen forsking 
Nyhetssak om lansering av AYFs rapport om karriereveier i akademia

Uniforum, Lindqvist H., 01.06.2018 
Nesten umulig å komme tilbake til akademia: -Er du ute så er du ute 
Nyhetssak fra debatt NIFUs årskonferanse med sitater fra AYF-leder Magnus Aronsen

Forskerforum , Loge, J., 04.06.2018 
Vil ha flere stipendiater ut fra universitetene 
Nyhetssak fra debatt NIFUs årskonferanse og intervju med AYFs leder Magnus Aronsen og 
nestleder Guro Lind.

Uniforum, Lindqvist H., 14.06.2018 
Forskerutdanningskonferansen: Fremtiden kan by på «fastere» stillinger. 
Nyhetssak fra forskerutdanningskonferansen med sitater fra AYF-medlem Ingrid L. Falkum.

På Høyden, Strand H.K., 20.06.2018 
På ønskelisten: Menn og forskere som ikke kommer fra Oslo 
Intervju med AYF-medlem Katja Enberg

Fjordabladet, 03.08.2018 
Indisk forskar får den første Lettenprisen 
Nyhetssak om Lettenprisen

Khrono, 06.08.2018 
Lettenprisen til indisk jurist 
Nyhetssak om Lettenprisen

Fagpressenytt, 06.08.2018 
Lettenprisen til indisk jurist 
Nyhetssak om Lettenprisen

Advokatbladet, Skjevestad, H., 09.08.2018 
Indisk jurist tildeles ny pris på 2 millioner kroner 
Nyhetssak om Lettenprisen

Kifinfo, Løvereide E., 31.08.2018 
Stigetrøbbel i akademia 
Intervju med blant annet AYFs leder Magnus Aronsen

Khrono, Stølen S., 03.09.2018 
Vil ha kvalitet i tellekantene. 
Kommentar blant annet på AYFs debatinnlegg «Røvertidsskriftene» er bare toppen av 
isfjellet.

Aftenposten, Gundersen, K., 03.09.2018 
Åpen publisering innskrenker ytringsfriheten til forskere som ikke har råd til å betale for 
publisering. 
Kommentar blant annet på AYFs debatinnlegg «Røvertidsskriftene» er bare toppen av 
isfjellet.

Forskning.no, Kjørstad, E., 13.09.2018 
-Rasisme har kommet tilbake på en måte som var utenkelig for bare 10 år siden 
Intervju med Lettenpris-vinner Tarun Khaitan

Forskerforum, Landsverk J., 01.10.2018 
Meiner mange postdoktor-jobbar burde vere fagstøtte-stillingar 
Intervju med AYFs leder Magnus Aronsen

Forskerforum, Loge J., 04.10.2018 
Lite støtte til foreslått fagstøtte-stige 
Nyhetssak om høringsinnspill til Underdalutvalgets innstilling

Forskerforum, Loge J., 12.10.2018 
-Vi er ikke likestilte, og vi er nødt til å gripe tak i det 
Intervju med AYFs nestleder Guro Lind

Forskerforum, Vidsnes, A.K. 17.10.2018 
Guro Elisabeth Lind er Forskerforbundets nye leder 
Nyhetssak om valg av AYFs nestleder Guro Lind til ny leder av Forskerforbundet

Kifinfo, Løvereide, E., 19.10.2018 
Lønner seg å vere kvit på campus 
Nyhetssak i forbindelse med AYFs og KIF-komiteens mangfoldskonferanse

Bistandsaktuelt, 23.10.2018 
Vant pris for forskning mot diskriminering 
Nyhetssak om Lettenpris-vinneren
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Akademiet for yngre forskere sine publikasjoner
de Moor K., Knutsen C.H., Lind G., Hølleland H., Midtbøen A. & Storeng K. 
Unge forskere i Norge. Karriereveier og ambisjoner (2018)

Høringsinnspill
30.10.2017  Høringsinnspill til forslaget om Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

03.04.2018  Høringsinnspill til Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i  
   undervisnings- og forskerstillinger

01.10.2018  Høringsinnspill til Eksperutvalgets («Underdalutvalget») forslag til  
   endring av stillingsstrukturen i akademia

Blogginnlegg fra Akademiet for yngre forskere på 
forskning.no 
Jensenius, A.R,  
Kan musikk påvirke stillstanden din?  
(06.02.2018)

Østby, G.,  
Forskning viser at ett av seks barn bor i konfliktområder  
(16.02.2018)

Bratland-Sanda, S. & Helland I.P.  
Kan dumme spørsmål redde verden? 
(13.08.2018)
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Om Akademiet for yngre forskere 

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.

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. 

Foto
Alle foto fra Akademiet for yngre forskere er 
tatt av Akademiets medlemmer med mindre 
annet er nevnt under de enkelte foto.

Grafisk design
Egon Låstad

Kontakt Akademiet for yngre forskere 

kontakt@akademietforyngreforskere.no

http://akademietforyngreforskere.no 



