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HUMEVAL – Evaluering av humanistisk forskning i Norge  

Bakgrunn 
I regi av Forskningsrådet er nylig humanistisk forskning i Norge evaluert av et internasjonalt 
ekspertpanel.  

https://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Norsk_humaniora_er_i_god_form_men_treng_be
tre_styring/1254027719201 

Kulturhistorisk museum er evaluert som institusjon og museets forskergruppe ViS er valgt ut som 
forskergruppe for evalueringen. 

Evalueringen er interessant lesing av mange årsaker. For Kulturhistorisk museum er evalueringen 
gledelig, der museet scorer høyt på alle parametrer. ViS-gruppen evalueres som et verdensledende 
forskningsmiljø innen vikingtidsforskning.  

Selv om museet kommer godt ut av evalueringen, er det ingen grunn til å hvile på laurbærene. 
Evalueringen kommer med flere anbefalinger til institusjonene som også er aktuelle for vårt 
museum:  

 Det er behov for at både den norske Regjeringen og hver enkelt institusjon utvikler tydeligere 

strategier og sterkere prioriteringer for humanistisk forskning, som tar hensyn til styrker og 

svakheter i forskningssystemet og de tilgjengelige ressurser 

 Det er for mange forskere i Norge med svært få eller ingen publiseringspoeng. Når begrensede 

ressurser skal fordeles er det viktig å sørge for at svake prestasjoner ikke belønnes. 

 Norske forskere innen humaniora bør ta sikte på å publisere mer i internasjonalt ledende 

tidsskrifter og på internasjonalt ledende forlag. 

 Nesten alle de evaluerte institusjonene kan forbedre sine internasjonale strategier, for eksempel 

ved tiltak som å invitere internasjonale gjesteforskere, publisere i internasjonalt ledende 

tidsskrift, gi støtte til mobilitet for vitenskapelig ansatte og stimulere til flere søknader om EU-

midler. 

 Både institusjonene og Forskningsrådet bør ta lærdom av vellykkede forskergrupper, og bidra 

til deling av god praksis. Forskergrupper bør gi mer forutsigbare muligheter for forskere tidlig i 

karrieren til å arbeide sammen med etablerte forskere. 

 Institusjonene bør ha mer oppmerksomhet på bemanningsplaner og generasjonsmessig 

fordeling i forskerpersonalet. 

 Regjeringen og institusjonene bør arbeide for å reversere den bekymringsfulle nedgangen i 

andel kvinner blant postdoktorstipendiater i humaniora, og styrke karrieremuligheter for 

kvinner for å bedre kjønnsbalansen blant professorer. 
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Hva er målet med å ta opp saken i styremøtet? 
Det er viktig at museets styre er kjent med hvordan KHM evalueres internasjonalt. I museets 
Strategi 2020 er et effektmål at museet skal omtales på trykk internasjonalt som blant de mest 
kreative og nytenkende kulturhistoriske kunnskapsinstitusjonene i Europa. Denne ambisjonen er i 
noen grad innfridd med HUMEVAL.  

Det er også verdt å merke seg at forslagene som ekspertpanelet har til tiltak for å styrke 
forskningen i norsk humaniora, i svært stor grad sammenfaller med museets egne strategiske 
målsetninger. Dette kan tas som en bekreftelse på at museet også har valgt riktig strategi for å 
videreutvikle kvalitet og internasjonal profil.  

Konsekvenser av saken 
HUMEVAL og den nylig publiserte Stortingsmeldingen om Humaniora i Norge, 
(https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/artikler/humaniora/id2466135/) er viktige 
dokumenter for regjeringens revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. De 
legger et godt grunnlag for at museet kan posisjonere bedre for sterkere forskningsfinansiering. Det 
skaper også en tydelig forventing til at museet også i framtiden må markere seg som et 
fremragende forskningsmiljø.  
 
Forslag til vedtak  
Styret tar HUMEVAL – Evaluering av humanistisk forskning i Norge, til etterretning.  
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