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Forskning og utvikling ved Falstadsenteret 

 

Forskning og utvikling (FoU) ved Stiftelsen Falstadsenteret defineres i tråd med internasjonale 

retningslinjer for denne typen virksomhet: «Forskning og utviklingsarbeid er kreativ virksomhet som 

utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, herunder kunnskap om mennesket, kultur og 

samfunn, og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser».1 

Til forskjell fra forskningen i universitetssektoren er både tema og målsetninger for FoU ved Stiftelsen 

Falstadsenteret styrt av organisasjonens mandat.2 Som et av Norges syv statlig finansierte freds- og 

menneskerettighetssentre, skal Stiftelsen Falstadsenteret bidra til å formidle og fremme 

demokratiske verdier og holdninger, særlig rettet mot barn og unge.3 Mandatet sier videre at FoU, i 

likhet med undervisning og formidling, skal omhandle følgende områder:  

• fangehistorie fra andre verdenskrig  

• menneskerettigheter  

• minnestedspedagogikk  

Av dette følger at de tre aktivitetene FoU, undervisning og formidling ved Stiftelsen Falstadsenteret 

bør utvikles i sammenheng og som helhet. Undervisningen og formidlingen skal være 

forskningsbasert, og forsknings- og utviklingsarbeidet skal svare på kunnskapsbehov som blir 

identifisert gjennom den øvrige virksomheten. 

 

Tidligere FoU-arbeid ved Falstadsenteret 

Forskning har vært en sentral del av Falstadsenterets virksomhet siden etableringen i 2000. I en tidlig 

fase utgjorde dokumentasjonsarbeid knyttet til stedets historie hoveddelen av denne aktiviteten. 

Videre har Falstadsenteret drevet forskning på norsk krigs- og etterkrigshistorie, med et særlig fokus 

på fangehistorie, minnekultur og minnepolitikk. Kunnskapsutvikling har også foregått gjennom ulike 

 

 

 
1 Jf. Frascati-manualen 2015: https://www.forskningsradet.no/globalassets/frascati-2015-norsk.pdf.  
2 Jf. «Vedtekter for Stiftelsen Falstadsenteret», § 3: https://falstadsenteret.no/wp-content/uploads/2019/08/Vedtekter-for-
Stiftelsen-Falstadsenteret.pdf.  
3 Jf. også Kunnskapsdepartementets strategidokument «Freds- og menneskerettighetssentrene. En felles strategi for freds- 
og menneskerettighetssentrene» (2017): 
https://www.regjeringen.no/contentassets/b1848cd626784278b47a5126e78d0c08/freds--og-
menneskerettighetssentrene-stategi.pdf.  

https://www.forskningsradet.no/globalassets/frascati-2015-norsk.pdf
https://falstadsenteret.no/wp-content/uploads/2019/08/Vedtekter-for-Stiftelsen-Falstadsenteret.pdf
https://falstadsenteret.no/wp-content/uploads/2019/08/Vedtekter-for-Stiftelsen-Falstadsenteret.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b1848cd626784278b47a5126e78d0c08/freds--og-menneskerettighetssentrene-stategi.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b1848cd626784278b47a5126e78d0c08/freds--og-menneskerettighetssentrene-stategi.pdf


 

 

 

 

undervisnings- og formidlingsprosjekter, arbeid med eget arkiv og bibliotek, nettverksbygging og 

utvikling av en tverrfaglig arbeidskultur og metodikk. 

Følgende bidrag kan nevnes som spesielt sentrale: 

• Seks doktoravhandlinger innen historie, minnekultur og menneskerettighetsdidaktikk, 

med tilknytning til universitetene UiT, UiO og NTNU.4 

• Deltakelse i nasjonale og internasjonale FoU-prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 

(Painful Heritage 2009–2012), EUs kulturprogram (REcall 2012–2014), EUs HERA-program 

(iC-Access 2016–2019), EEA Grants (Polin: Jewish Cultural heritage 2020–2023), 

Kunnskapsdepartementet (Dembra – Demokratisk beredskap mot rasisme og 

antisemittisme 2012–d.d.), DIKU (Illuminating the non-representable 2018–2021), og NTNU 

(July 22 and the Negotiation of Memory 2014–2019). 

• Ledelse av nasjonale og internasjonale FoU-prosjekter finansiert av Norsk Kulturråd 

(MeMin – Det medierte minnestedet 2019–2021), EUs kulturprogram 

(Houses of Darkness. Images of a Contested European Memory 2020–2023) og EUs 

utdanningsprogram (Democratic Heritage – Memorials and heritage museums engaging 

migrants in developing resilient democracies, 2020–2023). 

• En rekke bokutgivelser og publikasjoner i vitenskapelige tidsskrift.5 

• Utvikling og drift av databasen over utenlandske krigsgraver i Norge, krigsgraver.no, på 

oppdrag fra Krigsgravtjenesten i Kulturdepartementet. 

• Utvikling og drift av databasen over nordmenn i fangenskap under andre verdenskrig, 

fanger.no, i samarbeid med ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. 

• Deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk som omfatter akademiske 

forskningsmiljøer, museer og minnesteder, samt strategiske interesseorganisasjoner som The 

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). 

I januar 2021 oppnådde Falstadsenteret godkjenning som forskningsorganisasjon hos Norges 

forskningsråd. Denne nye statusen vil prege ambisjonsnivået, satsningene og prioriteringene for 

planperioden 2022–2025.   

 
4 Hjorth, I. Forhandlinger om 22. juli-minnet – den nasjonale minnestedsprosessen 2011–2017. Doktorgradsavhandling. 

NTNU, 2020; Reitan, J. Møter med Holocaust: Norske perspektiver på tilintetgjørelsens historiekultur. 
Doktorgradsavhandling. NTNU, 2016; Vesterdal, K. The roles of human rights education in Norway. A qualitative study of 
purposes and approaches in policy and in upper secondary schools. Doktorgradsavhandling. NTNU, 2016; Nilssen, T. R. 
Skrekkens monumenter historiebruk og formidling i et utvalg tidligere konsentrasjonsleirer etter 1945. 
Doktorgradsavhandling. NTNU, 2011; Sem, Leiv H. For oss er Falstad det norske holocaust: Ein diskursanalytisk studie av 
debatten om krigsminnestaden Falstad i 2003–2004. Doktorgradsavhandling. UiO, 2009; Soleim, M. N. Sovjetiske 
krigsfanger i Norge 1941–1945 – antall, organisering og repatriering. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Tromsø, 2004. 
5 Se utfyllende publikasjonsliste for perioden 2008-2020 på senterets hjemmesider: 
https://falstadsenteret.no/forskning/publikasjoner.  

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2643142
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/discover
https://falstadsenteret.no/wp-content/uploads/2017/02/Avhandling-Sem.pdf
https://falstadsenteret.no/wp-content/uploads/2017/02/Avhandling-Sem.pdf
https://falstadsenteret.no/forskning/publikasjoner


 

 

 

 

Overordnede strategier 

 

Plan for forskning og utvikling 2022–2025 er forankret i strategiplan 2021–2030, vedtatt av 

Falstadsenterets styre.6 Strategiplanen legger flere føringer for FoU-arbeidet ved Stiftelsen 

Falstadsenteret i planperioden: 

Tiårsplanen holder fram som et overordnet mål at Falstadsenteret skal være en nasjonal og 

internasjonal drivkraft for forskning på fangehistorie, minnesteder og pedagogikk for 

menneskerettigheter og demokrati. Prioriterte områder for senterets FoU-arbeid spesifiseres videre 

som «andre verdenskrigs fangehistorie, komparativ krigs- og folkemordshistorie, tverrfaglige 

minnestudier og minnestedspedagogikk» samt «minnestedsutvikling», med særlig vekt på digital 

historieformidling. Strategiplanen framhever det også som en særlig prioritering at senteret skal 

være en pådriver for økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen sine fagområder, og en 

attraktiv partner for universiteter, de øvrige norske freds- og menneskerettighetssentrene og andre 

minnesteder og dokumentasjonssentre. Disse målene fordrer at senterets forskere deltar aktivt i 

nasjonale og internasjonale nettverk og oppsøker samarbeid med partnere i inn- og utland til 

prosjekter som bidrar med kunnskapsutvikling innenfor de prioriterte områdene. 

Videre holder tiårsplanen fram som et overordnet mål at Falstadsenteret skal bygge sin virksomhet 

på kunnskap om stedets historie som fangeleir, skolehjem, landssvikleir og spesialskole. Dette målet 

fordrer at senterets forskere bidrar aktivt i utvikling av ny kunnskap om de ulike delene av Falstads 

historie, og i arbeidet med å implementere denne kunnskapen i senterets undervisnings- og 

formidlingsvirksomhet. 

Tiårsplanen legger også vekt på at Falstadsenteret skal arbeide i tråd med FNs bærekraftsmål: 

«Senteret skal legge særlig vekt på å opptre som en troverdig formidler av kunnskap, utnytte sitt 

unike rom for å bringe fram både lokale og globale perspektiver på historien og samfunnet, og 

oppfordre til engasjement og handling for en trygg, rettferdig og bærekraftig samfunnsutvikling.» I 

den kommende planperioden vil spørsmål om hvordan FNs bærekraftsmål kan operasjonaliseres, stå 

sentralt i forskerstabens internasjonale nettverkssamarbeid. 

Plan for forskning og utvikling 2022–2025 avløser FoU-planen for perioden 2018–2021 der «Makt, 

minne og moralsk ansvar» ble definert som tematisk overbygning for FoU-arbeidet ved  

 

 

 
6 Strategiplanen er tilgjengelig på Falstadsenterets nettsider: https://falstadsenteret.no/wp-
content/uploads/2021/10/Strategiplan-Falstadsenteret_20212030.pdf.    

https://falstadsenteret.no/wp-content/uploads/2021/10/Strategiplan-Falstadsenteret_20212030.pdf
https://falstadsenteret.no/wp-content/uploads/2021/10/Strategiplan-Falstadsenteret_20212030.pdf


 

 

 

 
Falstadsenteret. Denne overbygningen, som informerer og avgrenser valg av forskningsområder og 

perspektiver, videreføres i planperioden 2022–2025: 

 

Makt og moralsk ansvar peker på tema og perspektiv som er sentrale både i studier av krigens 

fangehistorie og andre deler av Falstads historie, og i analyser av utfordringer som demokratiet står 

overfor i dag. Begge begreper sikter også til en forskningsetisk dimensjon som svarer til vårt mandat 

om å formidle og fremme menneskerettigheter og demokratiske verdier og holdninger. I 

forskningsarbeidet skal dette gjenspeiles i en forpliktelse på åpenhet, transparens og deling av 

kunnskap, som motvekt til spredning av falske nyheter og konspirasjonsteorier. 

 

Minne peker på Falstadsenterets særlige ansvar for å bevare og formidle minnene som er knyttet til 

stedet Falstads sammensatte historie. Videre viser begrepet minne til en samlende teoretisk og 

metodisk forankring av Falstadsenterets forskning innenfor det tverrfaglige og mangfoldige feltet 

«Memory studies». Det peker herunder også på et særskilt materiale som har en sentral plass i vår 

forskning: kulturelle uttrykk og praksiser som inngår i individuelle og kollektive minneprosesser, samt 

teoretiske og metodiske begreper for studier av disse uttrykkene, praksisene og prosessene.  

 

  



 

 

 

 

Ressurser 

 
Kompetanse 

Per desember 2021 består Falstadsenterets forskerstab av fire forskere i heltidsstillinger, inkludert 

FoU-leder. Samtlige har førstekompetanse i form av doktorgrad. I tillegg kommer en konservator 

NMF i heltidsstilling med hovedansvar for Falstadsenterets arkiv, en stipendiat (offentlig PhD), to 

professor 2-stillinger (10 % og 20 %) og en prosjektleder med førstekompetanse (10 %). Sistnevnte er 

knyttet til Kreativt Europa-prosjektet «Houses of Darkness» frem til desember 2023. Pedagogene ved 

Stiftelsen Falstadsenteret utfører også FoU-oppgaver i tilknytning til nasjonale og internasjonale 

prosjekter. Samlet teller personalressursene avsatt til FoU 6,5 årsverk per desember 2021. 

I planperioden vil senteret gå inn for å utvide kapasiteten i FoU-arbeidet, blant annet gjennom 

søknader om ekstern prosjektfinansiering. Det er også et mål å frigjøre mer tid til forskning gjennom 

strategisk organisasjonsutvikling og styrking av administrative støttefunksjoner. Falstadsenteret har 

ambisjoner om å øke forskerstaben til fem faste fulltidsstillinger i løpet av planperioden, samt knytte 

til seg minimum en ny stipendiat gjennom et større forskningsprosjekt og/eller gjennom ordninger 

som offentlig PhD. Senteret vil også rekruttere masterstudenter ved samarbeidsinstitusjoner som 

Nord Universitet og NTNU til å utføre avgrensede forskningsoppgaver som er relevante for senterets 

FoU-mål innenfor sine masterløp. 

 

Bygninger og minnelandskap 

Mandatet til Stiftelsen Falstadsenteret innebærer et ansvar for å forvalte det historiske stedet 

Falstad. Minner og historier er forankret i bygninger og i det omkringliggende landskapet. De fysiske 

og materielle strukturene er en stor ressurs og senterets fremste formidlingskanal. FoU-

virksomheten skal generelt etterstrebe å ivareta og videreutvikle den stedlige forankringen både i 

valg av perspektiver, gjennom å bruke senteret til formidling av ny forskning, og ved å bidra til at nye 

tiltak på det fysiske minnestedet skjer i tråd med forskningsbaserte internasjonale retningslinjer for 

forvaltning av kulturminner.7 I planperioden vil FoU-arbeidet i særlig grad knytte an til 

Kommandantboligen som «laboratorium» og forsknings- og formidlingsarena.  

 
7 Se IHRA’s International Memorial Museum Charter: https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-

definitions-charters/international-memorial-museums-charter og ICOMO’s Guidance on heritage impact assessments for 
Cultural World Heritage Properties: http://openarchive.icomos.org/id/eprint/266/. I 2022 vil IHRA også framlegge 
Guidelines for Safeguarding Sites for vedtak. Se omtale av dette arbeidet her: https://holocaustremembrance.com/news-
archive/why-do-we-need-safeguard-sites.  

https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/international-memorial-museums-charter
https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/international-memorial-museums-charter
http://openarchive.icomos.org/id/eprint/266/
https://holocaustremembrance.com/news-archive/why-do-we-need-safeguard-sites
https://holocaustremembrance.com/news-archive/why-do-we-need-safeguard-sites


 

 

 

 

Arkiv og samlinger 

Falstadarkivet er en viktig ressurs for senterets FoU-arbeid. Både dokument-, foto- og 

gjenstandssamlinger er tilgjengelige gjennom søkbare interne register, og i stadig større omfang også 

gjennom Digitalarkivet, Digitalt Museum og Arkivportalen. Arbeidet med arkiv og samlinger følger 

Falstadsenterets plan for samlingsforvaltning. Stiftelsen Falstadsenteret har nasjonalt ansvar for 

databasene krigsgraver.no og fanger.no (sistnevnte i samarbeid med ARKIVET freds- og 

menneskerettighetssenter). Målet for perioden er å videreutvikle begge databasene, utforske 

muligheter for å kople dem sammen, og legge dem bedre til rette for forskning sammen med 

nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Det er videre et mål at Falstadarkivet skal bli mer 

synlig for et bredere publikum, også utenfor Norges grenser gjennom kanaler som Europeana og 

EHRI (European Holocaust Research Infrastructure). Arkivet skal brukes aktivt i forskning og 

nettverksarbeid, og samarbeidet mellom arkivvirksomhet og FoU ved senteret skal styrkes.  

 

Undervisningsvirksomhet 

Den løpende undervisningsaktiviteten utgjør en viktig formidlingskanal og ressurs for forskning ved 

Falstadsenteret. I planperioden vil senteret gå inn for å forsterke interaksjonen mellom FoU-arbeidet 

og undervisningsvirksomheten gjennom prosjekter hvor utvikling, utprøving, analyse og evaluering av 

minnestedspedagogiske verktøy, metoder og læringsprosesser står sentralt. 

 

Museum 

Falstadsenteret skal aktivt bruke utstillinger som en kanal for formidling av FoU-arbeidet. I 

planperioden vil utviklingen av en ny permanent utstilling i murbygget til 20-årsjubileet for senterets 

åpning i 2026 ha prioritet. Det er et mål at alle utstillinger skal være dynamiske og holdes 

kontinuerlig aktuelle. Det er videre et mål å styrke FoU-aktivitetens tilknytning til museumssektoren 

gjennom deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk og interesseorganisasjoner, og gjennom 

valg av faglige perspektiver og formidlingskanaler. 

 

Bibliotek 

Biblioteket ved Falstadsenteret er en ressurs både for interne og eksterne forskere og andre 

besøkende gjennom at det speiler senterets fagfelt. Det skal oppdateres med norsk og internasjonal 

forskningslitteratur som er relevant for FoU-arbeidets satsningsområder.  

  



 

 

 

 

Roller 

 

Stiftelsen Falstadsenteret har ulike roller i forskningsarbeid, både som ledende og utøvende part, 

som forskningsobjekt/case og som oppdragsgiver. 

Stiftelsen Falstadsenteret skal legge til rette for forskning og faglig utviklingsarbeid der Falstads 

historie og virksomheten som minnested, museum og senter for menneskerettigheter er 

forskningsobjekt eller case. En del av ansvaret for denne oppgaven tilfaller arkivansvarlig. Den 

innebærer å videreutvikle og gjøre arkivet tilgjengelig blant annet gjennom digitalisering og 

synliggjøring av arkivressurser i relevante formidlingskanaler, også internasjonalt og på flere språk. 

FoU ved Stiftelsen Falstadsenteret utøves i hovedsak innenfor følgende rammer: 

• som en del av forskningsprosjekter 

• i tilknytning til undervisningspraksis 

• som en komponent i praksisrettede innovasjonsprosjekter (f.eks. utvikling av nye 

formidlingsverktøy, utstillinger eller metodikk.) 

Stiftelsen Falstadsenteret er avhengig av å hente inn ekstern finansiering for å muliggjøre FoU-

aktivitet på et høyt internasjonalt nivå i tråd med målsettingene i Falstadsenterets tiårige 

strategiplan. Prosjektutvikling og søknadsskriving inngår derfor som en viktig del av FoU-arbeidet. 

Balansen mellom forskningsarbeid og søknadsutvikling vil være gjenstand for kontinuerlig vurdering 

og avveining med henblikk på tiårsstrategien. 

  



 

 

 

 

Prioriterte områder 2022–2025  

 

I planperioden 2022–2025 vil FoU-arbeidet foregå innenfor seks prioriterte områder, som vil 

adresseres på ulike måter, hver for seg og sammen, i større og mindre forsknings- og 

utviklingsprosjekter:   

 

  

 Område 1: Andre verdenskrigs fangehistorie  

Innsatsen på dette området skal bidra til videre kunnskapsutvikling i den internasjonale forskningen 

på andre verdenskrig. Dette skal særlig skje gjennom undersøkelser av periferiens betydning for 

forfølgelse, fangenskap og massevold under andre verdenskrig og på valgene og handlingene til de 

historiske aktørene som ettertiden har forenklet til kategoriene ofre, gjerningspersoner, medløpere 

og tilskuere. Videre skal det skje gjennom analyser av hvordan historien er gjenstand for 

representasjoner i samtid og ettertid. Innsatsen vil omfatte løpende dokumentasjonsarbeid 

knyttet til videreutviklingen av databasene fanger.no og krigsgraver.no, enkeltstående artikkel- 

og bokprosjekter med utgangspunkt i materiale fra egne og andres samlinger, samt bidrag til større 

forskningsprosjekter i regi av Falstadsenteret selv eller samarbeidspartnere. Området vil også 

adresseres i skjæringsfeltet mellom forskning og undervisning, gjennom utvikling av 

undervisningsprogram og studieutstillinger, og gjennom samarbeid med lærerutdanningene ved 

NTNU og Nord Universitet.  

 

 

Område 2: Falstads historie   

Forskningen på dette området skal bidra til å øke kunnskapen om de ulike delene av Falstads 

historie. For senterets fast ansatte forskere vil fokus i hovedsak være på krigsårene og den 

umiddelbare etterkrigshistorien, spesielt med sikte på videreutvikling av digitale ressurser, 

utstillinger og undervisningstilbud ved senteret. Herunder hører også arkeologiske undersøkelser på 

stedet, samt bruk av arkeologiske funn i forskning og formidling. Falstads historie som skolehjem og 

spesialskole vil adresseres gjennom samarbeid med lærerutdanningene ved Nord universitet og 

NTNU, og offentlig PhD som planlegges ferdigstilt våren 2024. I denne planperioden vil det fast 

ansatte FoU-teamet ha en særlig oppgave i utviklingen av ny permanent utstilling i hovedbygget til 

jubileumsåret 2026. I forberedelser til jubileet vil det være naturlig å vie ressurser til oppdatert 

grunnforskning samt arbeid med undersøkelser og formidling av stedets nyeste historie som 

minnested, museum og freds- og menneskerettighetssenter.  

 

  

  



 

 

 

 

Område 3: Historiebruk og minnepolitikk  

Forskningen på dette området skal bidra i videreutviklingen av «Memory Studies» som 

internasjonalt, tverrfaglig fagfelt. Dette skal skje gjennom analyser av kollektive minneprosesser, 

minnekulturelle uttrykk og praksiser, myndigheters og institusjoners forvaltning av sensitiv kulturarv 

og omstridt historie (spesielt andre verdenskrig og 22. juli 2011), samt minnepolitiske tiltak og 

strategier i lokal, nasjonal og europeisk sammenheng.  Slik skal senterets forskning også bidra til 

kritisk selvbevissthet om egen praksis som historie- og kulturarvsforvalter og «minneentreprenør». 

Forskningssatsningen på området omfatter blant annet en videreføring av det langsiktige prosjektet 

«Falstad Archaeology» i samarbeid med NTNU, the Pomeranian Medical University i Szczecin, Polen 

og Texas State University, USA.  

 

  

Område 4: Minnestedspedagogikk, menneskerettigheter og medborgerskap  

Falstads særegne historie som skolehjem og fangeleir gjør Falstadsenteret til en annerledes arena for 

kunnskapsutvikling og -formidling enn skolen. I denne planperioden skal FoU-arbeidet styrke 

kompetansen på hvordan historiske steder som Falstad kan spille en større rolle for å motvirke 

radikalisering, fremme respekt for menneskerettigheter og demokratiske verdier, og styrke 

demokratisk medborgerskap i samfunnet. Senterets virksomhet på dette fagområdet vil finne sted i 

krysningsfeltet mellom FoU og undervisning/formidling. Arbeidet vil bestå i utvikling, utprøving og 

evaluering av metoder for læring om demokrati og menneskerettigheter med utgangspunkt i stedets 

historie, samt teoretiske og analytiske studier i tilknytning til internasjonale utdanningspolitiske 

strategier som FNs Global Citizenship Education.  

  

 

Område 5: Digital teknologi på historiske steder  

Forskningen på dette området konsentrerer seg om bruk av digitale formidlingsverktøy på 

minnesteder. Den skal foregå gjennom videre utvikling og utprøving av digitale verktøy i samarbeid 

med teknologimiljøer og andre forskningsmiljøer, og gjennom forskning på virkninger av at 

minnesteder ‘går digitalt’: Hvordan kan og bør digital teknologi brukes i denne sammenhengen? Hva 

er betydningen av den digitale vendingen for minner om andre verdenskrig og holocaust? Hvilke 

konsekvenser har digitale verktøy for opplevelse og læring på et sted som Falstad? Og hva slags 

overføringsverdi kan kunnskap om dette ha for formidling og læring på andre steder med komplekse 

og smertefulle historier? Forskning innenfor dette området vil gi kunnskap av verdi både for 

minnestedspedagogisk utvikling og for destinasjons- og reiselivsutvikling.   

 

  

  



 

 

 

 
Område 6: Radikalisering og ekstrem vold   

Falstadsenteret vil gå inn for å øke sin kompetanse på fenomener og prosesser omkring radikalisering 

og ekstrem vold (folkemord, massevold, terror), med utgangspunkt i FoU-stabens tverrfaglige 

sammensetning og det påbegynte utviklingsarbeidet i Kommandantboligen. Kompetansehevingen 

skal på sikt lede til arbeid med større forskningsprosjekter, opprettelse av en offentlig PhD-stilling 

innenfor feltet, og utvikling av Falstadsenteret som en tverrfaglig, regional møteplass og 

kompetanseutviklingsarena for aktører som arbeider mot radikalisering og ekstremisme. Den 

forskningsmessige siden av arbeidet vil dels dreie seg om historisk forankrede studier og dels om 

studier i relasjon til senterets pedagogiske virksomhet. Mulige problemstillinger er faktorer og 

mekanismer bak radikaliseringsprosesser og ekstrem vold, meningsproduksjonen omkring denne 

typen prosesser og hendelser i samtid og ettertid, og fenomener som ansvar og empati i relasjon til 

involverte aktørers valg og handlinger.   

  



 

 

 

 

Forskningsnettverk og -samarbeid  

 

FoU-staben skal jobbe systematisk og målrettet for å videreutvikle eksisterende samarbeid og 

etablere nye relasjoner med nasjonale og internasjonale akademiske miljøer og minnesteder. Dette 

skal skje gjennom felles forskningssøknader og utviklingsprosjekter, og gjennom deltakelse i nettverk 

og forskergrupper, slik som nettverket til Trøndelags Europakontor og det nyetablerte COST-

nettverket Slow Memory (2021–2025) hvor Falstadsenteret har det nasjonale ansvaret og bidrar i den 

internasjonale styringsgruppen. FoU-teamet vil også inngå samarbeid med regionale og nasjonale 

museer og med Norsk museumsforbund for å løfte og styrke museumsforskningen. Videre skal 

teamet arbeide for å styrke Falstadsenteret som alternativ læringsarena og praksisplass for 

studenter, samt bidra med veiledning av masterstudenter og doktorgradskandidater. Det er også et 

mål for planperioden å inngå samarbeid med UH-sektoren om utvikling av mastergradsemner som er 

relevante for senterets FoU-satsinger.   

  



 

 

 

 

Publisering og formidling 

 

FoU-teamet skal bidra til å videreutvikle det internasjonale fagfeltet på de seks nevnte 

satsingsområdene gjennom kontinuerlig forskningsproduksjon.   

FoU-virksomheten ved Stiftelsen Falstadsenteret skal formidles i relevante publikasjonskanaler. Disse 

inkluderer:  

• Nasjonale og internasjonale fagfellevurderte publikasjoner, fortrinnsvis med «open access»  

• Konferansebidrag og andre faglige presentasjoner  

• Formidling til allmennheten i kronikker, populærvitenskapelige foredrag og publikasjoner  

• Kunstneriske og museale presentasjoner   

• Digitale ressurser  

 

FoU-teamets samlede aktivitet oppsummeres i senterets årsrapporter. Forskningsproduksjonen skal 

også synliggjøres gjennom registrering under den enkelte ansattes forskerprofiler i ORCID, 

Cristin/Nasjonalt vitenarkiv og publikasjonsliste på Falstadsenterets hjemmeside.   

 

 

 


