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Arbeidsprogram 2021 for Akademiet for yngre forskere
Vedtatt av AYFs medlemmer desember 2020.
Akademiet for yngre forskere (AYF) sitt arbeidsprogram for 2021 er utarbeidet for å realisere AYFs
formålsparagraf og strategi for 2017–2021.
Akademiet har som formål:
a. å være en tverrfaglig møteplass for yngre forskere.
b. å være en forskningspolitisk plattform for yngre forskere.
c. å være en aktiv pådriver for nyskapende forskningsformidling.
d. å være en attraktiv vitenskapelig debattarena.
AYFs strategiske mål for perioden 2017–2021 er å være en tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk
debatt. For å nå disse målene i 2021 har vi følgende målsettinger:

Karriereveier for yngre forskere
AYF er en viktig stemme for unge forskere, og i 2021 ønsker vi å arbeide videre for å sikre gode og
forutsigbare karriereveier i akademia. Vi vil arbeide for å sikre at unge forskere har tid til å forske, og vil
aktivt bruke medlemmenes tverrfaglige og geografisk varierte bakgrunn til å løfte frem viktige kontraster,
gode eksempler og felles utfordringer. AYF vil i 2021 ha en særskilt oppmerksomhet på hvordan COVID-19
situasjonen påvirker karrieremulighetene og forskningstiden til yngre forskere. I perioden ønsker akademiet
å:
• delta i nasjonale utvalg om stillingsstruktur og bruk av midlertidighet i akademia.
• diskutere likestilling i forskningen.
• støtte institusjonenes arbeid med å videreutvikle tilbud om karriereveiledning i og utenfor akademia.
• gi innspill til partienes programprosesser og statsbudsjettet.
• følge opp AYF sin innsats på mangfold og internasjonalisering i forsknings-Norge, særlig for
bedre inkludering av akademikere med utenlandsk bakgrunn og rekruttering av nordmenn med
minoritetsbakgrunn på forskningsinstitusjonene.

Styring av kunnskapssektoren
AYF har etablert seg som en tydelig stemme i forskningspolitikken. I perioden som kommer vil AYF arbeide
med å både ivareta og styrke den tydelige posisjonen og bidra til aktuelle debatter og politiske prosesser.
• bidra til høringer og den offentlige debatten om organisering, styring og finansiering av
kunnskapssektoren.
• diskutere betydningen av tverrfaglighet i forskningen.
• bidra til diskusjoner om kvalitet og etikk i forskningen.
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Tverrfaglig forskningsformidling
AYF ønsker å opprettholde satsingen på forskningsformidling i 2021. Vi ønsker å øke
formidlingskompetansen hos medlemmene og videreutvikle den tverrfaglige formidlingsgleden i akademiet.
Videre ønsker vi å utforske nye formidlingskonsepter for å inspirere unge forskere til å drive med og ha glede
av formidling. I perioden ønsker akademiet å:
• løfte frem betydningen av tverrfaglig forskningsformidling i samfunnsdebatten.
• utvikle nyskapende og innovative format for forskningsformidling.
• inkludere flere unge forskere i et lærende miljø av forskningsformidlere.
• bidra til arenaer for diskusjon om dilemmaer knyttet til forskningsformidling.

Internasjonalt fellesskap
AYF er del av et internasjonalt nettverk av akademier for yngre forskere, og i 2021 ønsker vi å styrke det
internasjonale samarbeidet og bidra til bedre vilkår for unge forskere og forskning i verden.
I perioden ønsker akademiet å:
• bidra og invitere til flere møter, arrangementer og seminarer, både digitalt og fysisk, rettet
mot et globalt publikum, på engelsk .
• samarbeide med Lettenstiftelsen for å dele ut Lettenprisen til en ung, internasjonal forsker.
• bidra til å påvirke internasjonal forskningspolitikk gjennom et nettverk av akademier for yngre forskere.
• bygge videre på allerede etablerte samarbeid med de skandinaviske og baltiske akademiene.
• styrke situasjonen for akademikere med utenlandsk bakgrunn og arbeide for en inkluderende og
mangfoldig sektor.

Organisasjon
I 2020 har AYF tatt store steg som en selvstendig organisasjon, og har etablert infrastruktur og rutiner som
sikrer god og hensiktsmessig drift. I 2021 ønsker vi å:
• videreutvikle AYF som en selvstendig, mangfoldig og tydelig organisasjon.
• etablere langsiktig dialog med relevante politikere og organisasjoner.
• rekruttere nye, mangfoldige medlemmer som ønsker å utvikle organisasjonen.
• arbeide for synlighet og påvirkningskraft i hele Norge.
• arrangere fire samlinger for medlemmene våre.
Strategi 2022-2025: Styret skal nedsette en arbeidsgruppe og et mandat for denne.
Arbeidsgruppen skal fremme forslag til generalforsamlingen om en ny strategi for 2022– 2025.

