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Forskningsseksjonen handlingsplan for 2021 

 

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

Informasjonskanaler 
Nettsiden til Norges Museumsforbund er Forskningsseksjonens hovedkanal. 
https://museumsforbundet.no/fagseksjon/forskning/  
 
Facebook-gruppen “Forskning i museene” har blitt stadig viktigere som informasjonskanal. 
Siden har 1400 medlemmer i desember 2020. Her kan alle medlemmer legge inn nyheter, 
dele faglig relevant stoff og gi kommentarer som er relevante for forskningen i 
museumssektoren. Siden er viktig for å løfte debatter som angår museumsforskningen og 
forskningsseksjonens medlemmer oppfordret til å engasjere seg og legge ut relevant stoff. 
 

Tiltak 
I 2020 vil seksjonen fortsette å følge opp tiltak for å styrke forskning ved museene:  

• Vi vil arrangere en årlig forskningskonferanse der museumsansatte kan presentere 

sine forskningsarbeider, gi hverandre innspill og bidra til kollegial utvikling 

• Vi vil arrangere kurs i vitenskapelig skriving, blant annet fordi publisering er viktig for 

å kvalifisere til Konservator NMF og 1. konservator NMF. 

• Vi anbefaler museumsansatte å delta på UiB kurs i vitenskapelig skriving MUSE 1 og 

MUSE 2 

• Vi ønsker et sterkere lederfokus på forskning og forskningsplaner, slik at det kan 

settes av tid og ressurser til dette arbeidet. Vi oppfordrer styret i NMF til å be 

ledernettverket om å kreve at alle museer utarbeider forskningsplaner.  

• Vi vil holde tett og god kontakt med Kulturrådets museumsseksjon for å sikre at det 

stimuleres til forskning i museene. 

 

Nasjonalt museumsmøte i Kirkenes 2021 
Styret i forskningsseksjonen oppfordres til å melde seg på og delta aktivt. Seksjon for 
forskning har vært sterkt representert i fagbolken om konkretisering av norsk ICOMs etiske 
retningslinjer. Både Hanna og Jorunn har deltatt i komiteer som har utarbeidet forslag. 
Dokumentet skal endelig vedtas på årsmøtet. Tema for formidlingsprisen MOT i Museet vil 
være forskningsformidling. Mattias deltar i juryen og Kristin er også med fra det forrige 
styret. Museumsmøtet skal kåre det museet som kan presentere et innovativt, kreativt og 
spennende prosjekt innen formidling av forskning og forskning på formidling i museene. 
Flere fra seksjonen vil være aktive bidragsytere på museumsmøtet. 

https://museumsforbundet.no/fagseksjon/forskning/
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Forskningskonferanse 
I 2021 vil vi arrangere den årlige forskningskonferansen for museumsforskning (Lunsj til 
lunsj) i samarbeid med Østfoldmuseene. 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, 2018 
ved Bergens Sjøfartsmuseum, i 2019 ved Jektefartmuseet i Bodø og i 2020 på 
Glomdalsmuseet. Den sjette forskningskonferansen vil bli holdt i oktober 2021 ved 
Østfoldmuseene. 
 

Kurs i vitenskapelig skriving 
I 2021 vil det bli arrangert et to dagers kurs i vitenskapelig skriving ved Forsvarets museer.  
Kurset er for museumsansatte som ønsker å styrke sin kompetanse innenfor vitenskapelig 
skriving og publisering i tidsskrifter. Deltakere skal på forhånd sende inn en tekst 
(formulering av problemstilling, utkast til sammendrag, disposisjon til artikkel eller 
tilsvarende) som den enkelte kan få innspill til, og arbeide videre med under kurset. Målet er 
at den enkelte skal komme videre i sitt arbeid og at det til slutt skal resultere i at arbeidet 
publiseres. 
 

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 med, med stadig stigende antall visninger pr år. 
 
Ansvarlig redaktør: 
Elisabeth S. Koren, ph.d. i historie, Norsk Maritimt Museum 
Redaksjon: 
Marie-Theres Fojuth, ph.d. i historie, Museum Stavanger og Universitetet i Stavanger 
Jorunn Jernsletten, ph.d. i religionsvitenskap, Varanger samiske museum 
Thomas Michael Walle, ph.d. i sosialantropologi, Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane 
 

Synliggjøre forskning ved museene 
Kulturrådet utarbeider statistikk over forskning som skjer i museene. Denne statistikken er 
ofte mangelfull. Musene kan selv bidra til at statistikken blir mer dekkende ved å bruke 
fritekstfeltene. Seksjon for forskning oppfordrer alle museer til å lage forskningsplan og 
legge den ut på hjemmesiden.  
 
Når ansatte i museene får anledning til å registrere i Cristin hva de produserer av 
fagfellevurderte publikasjoner, andre publikasjoner, kronikker, foredrag, prosjekter, 
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utstillinger, kataloger osv. vil det bli mer synlig hva det forskes på i museene. Det oppfordres 
til å ta registreringsverktøyet i bruk når det blir klart.  
 

Cristin 
Registreringssystemet Cristin,  http://www.cristin.no/ , ble likevel ikke tilgjengelig for 
museene i 2020. Forskningsseksjonen v/Kristin Øye Gjerde deltok i Kulturrådets pilotgruppe 
for å teste ut bruk av Cristin i museene. Vi oppfordrer styret i NMF til å arbeide videre for at 
museenes forskere snarest får tilgang til å registrere vitenskapelige arbeider, kronikker, 
utstillinger osv. i Cristin. Systemet forventes å tas gradvis i bruk i løpet av 2021, med de 
største museene først og innrullering av de mindre konsoliderte enheter fortløpende. 
 

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.   

• Vi oppfordrer til å søke på forskningsprogrammer i regi av Norges Forskningsråd 

(NFR), gjerne i samarbeidsprosjekter med andre forskningsinstitusjoner som 

universitet og høgskoler. 

• Vi oppfordrer til å søke på Kulturrådets programmidler til museene når de lyses ut og 

bruke dem til forskning. 

• Vi oppfordrer museumsansatte til å søke på offentlig ph.d.  

• Vi vil arbeide for at finansieringsordningen til offentlig ph.d. skal bli bedre, f.eks 

dekke utgifter til bruk av laboratorium 

• Vi støtter museumsforbundets arbeid med at publisering av artikler på nivå I eller II 

skal resultere i økonomisk kompensasjon til institusjonen. 

 

http://www.cristin.no/

