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Forskningsseksjonen aktiviteter 2019 

 

Visjon 2025 
Økt satsing på forskning som en naturlig del av museenes virksomhet. 
Museumsforskningen skal være en synlig del av norsk forskning innen 2025. 

Norsk Museumstidsskrift  

Norsk Museumstidsskrift ble etablert i 2015 for å styrke vitenskapelig publisering fra 
museene. Tidsskriftet er en ledende og tverrfaglig publiseringskanal med åpen tilgang (open 
access) innen museumssektoren. Det er viktig å stimulere museumsansatte til å sende inn 
artikler. Det utgis to nummer årlig. Ca 5000 nedlastninger pr år. 

Forskningsfinansiering 
Museumsansattes arbeidstid er den viktigste ressurs til forskning. Det må bli vanlig at det i 
utstillings- og dokumentasjonsprosjekter brukes tid til forskning og publisering.   
I tillegg ønsker vi å stimulere til søkning til Horizon 2020 og andre forskningsprogrammer i 
regi av Norges Forskningsråd (NFR). Det er viktig at museene samarbeider i 
forskningsprosjekter med andre forskningsinstitusjoner når de søker om midler fra NFR for å 
sikre større bredde og mer tverrvitenskapelige problemstillinger, og derigjennom større 
gjennomslag ved søknader hos NFR.   
Vi oppfordrer i tillegg til å søke på Kulturrådets forskningsmidler til museene når de lyses ut. 
Vi oppfordrer museumsansatte til å søke på offentlig ph.d.  
Det er en ambisjon å forsøke å få rammen for offentlig ph.d. økt. 
Vi støtter museumsforbundets arbeid med at publisering av artikler på nivå I eller II skal 
resultere i økonomisk kompensasjon til institusjoen. 

Cristin 
Registreringssystemet Cristin skal være tilgjengelig for museene fra 19. mai 2019. 
http://www.cristin.no/  
Registrering av vitenskapelige arbeider, kronikker, utstillinger osv i Cristin vil bidra til bedre oversikt 
over hva som publiseres og gi anseelse. 
 Cristin er en del av CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og 
studier. Vi ønsker at det utarbeides en rettledning for registrering i Cristin som ligger på 
NMFs hjemmeside. 

Informasjonskanaler 
Nettside på NMF for Forskningsseksjonen er hovedkanal. 
https://museumsforbundet.no/fagseksjon/forskning/  
 
Facebook-gruppen “Forskning i museene” har blitt stadig viktigere som informasjonskanal 
for våre medlemmer. Websiden har 509 medlemmer i desember 2018. Her kan alle 
medlemmer legge inn nyheter og kommentarer, opprette arrangementer osv. Som ansatte i 
museumssektoren kan ha interesse av. 
 

http://www.cristin.no/
https://museumsforbundet.no/fagseksjon/forskning/
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Bruke forskningskoordinatorene som nettverk for informasjon og tiltak. Lage egne samlinger 
for forskningskoordinatorer med fokus på rolle, oppgaver og virkemidler.  
Holde kontakt med Kulturrådets museumsnettverk for å stimulere til forskningsaktivitet på 
de ulike temaene. 

Tiltak 
I 2019 vil vi følge opp resultatene fra spørreundersøkelse til museene om hvilke tiltak 
museene ønsker for å styrke forskning ved museene. Vi vil se nærmere på ulike behov ferske 
og erfarne forskere har. I tillegg vil vi bidra til å styrke lederfokus på forskning og få dem til å 
sette av mer tid til forskning for sine ansatte. Vi vil også fokusere på å sikre økt tilgang til 
vitenskapelige tidsskrifter.  

Kurstilbud 
I 2019 vil vi bidra til at det gjennomføres kurs for å stimulere og kvalifisere museumsansatte 
til forskning. Det er viktig å ha fokus på forskningsfinansiering, forskningsmetode, 
vitenskapelig skriving, forskningsetikk, muntlige kilder og personvern. 

- En dags kurs i vitenskapelig skriving i Bodø (våren, 2019).  

- Seminar om forskningsetikk og muntlige kilder i samarbeid med Minner.no (17. - 18. 

september 2019) 

Forskningskonferanse i Bodø 23. – 24. oktober 
I 2019 vil vi gjennomføre den årlige forskningskonferansen for museumsforskning (Lunsj til 
lunsj). Hensikten er å videreføre en viktig arena hvor forskere kan presentere og diskutere 
sine vitenskapelige arbeider, stimulere til økt vitenskapelig produksjon, skape tilgang til 
artikler for Norsk Museumstidsskrift, samt bygge og videreføre forskningsrelevante nettverk 
for den enkelte.  
I 2016 var konferansen på Norsk Maritimt museum, 2017 hos Musea i Sør-Trøndelag og 2018 
ved Bergens Sjøfartsmuseum. I 2019 planlegges forskningskonferansen lagt til Bodø 23.-24. 
oktober.  
Frist for abstract på 200 ord 1. september. Styret i seksjon for forskning foreslår 
temaområder i invitasjonen, men det er også en åpen bolk. 

Synliggjøre forskning ved museene 
Kulturrådet utarbeider statistikk over kompetanse i museene. Seksjon for forskning har 
kommet med innspill til kategorier i spørreskjemaet.  
 
Når ansatte i museene kan registrere i Cristin hva de produserer av fagfellevurderte 
publikasjoner, andre publikasjoner, kronikker, foredrag, prosjekter, utstillinger, kataloger 
osv. vil det bli mulig å synliggjøre hva det forskes på i museene. Det oppfordres til å ta dette 
registreringsverktøyet i bruk når det blir klart.  

Nasjonalt museumsmøte i Haugesund 2019 
Det blir ikke noe eget seminar i regi av forskningsseksjonen på det nasjonale museumsmøtet 
i 2019, men det er ønskelig å få forskning integrert som tema i flere av sesjonene. 


