
Den 15 mars 
SEMINARIUM 2 – HUR FÖRMEDLAR VI NY KUNSKAP?

 
Om museernas och andra folkbildande institutioners förmedlan-
de av nya forskningsresultat i utställningar och kringaktiviteter.
När de flesta av oss gick i skolan var kunskaper något man fick 
nöta in. Idag handlar inte undervisningen om att enbart fylla på 
med fakta, utan även om att stimulera till kritisk tänkande. 

•  Vad är museernas ansvar kring förmedlandet 
 av nya tolkningar av historien? 
•  Hur kan vi på ett bra sätt bidra till att göra nya rön 
 begripliga för både skolbarn och andra besökare? 
•  Vad kan digital teknik bidra med 
 för att synliggöra nya berättelser.

P R O G R A M
8.00-8.30  
Registrering 

8.30-8.45  
Katarina Carlsson, museichef, hälsar välkommen.
Senija Vurzer, moderator, inleder dagen.

8.45-9.45  
Räcker det att lyfta fram en kvinna som huvudperson?
Hur kan man arbeta för att skapa nyanserade arkeologiska musei-
berättelser som inte reproducerar invanda normer och stereotyper? 
Systematiska intersektionella analyser av svenska utställningar om 
förhistoria har visat att det på många museer runt om i landet arbetas 
aktivt med att försöka komma bort från gamla mönster, framförallt vad 
gäller att bryta mannens dominans i berättelserna. Men, frågan är om 
det räcker med att bara lyfta fram kvinnorna och framhålla att ”de också 
hade makt”? 
Annika Bünz, Fil dr Arkeologi. Verksam som forskare på Institutionen för 
kulturvetenskaper, Göteborgs universitet.

9.45-10.00   
Bensträck med förfriskningar

10.00-11.00 
Kongernes Jelling
I Jelling, på Jylland, finns ett omfattande monumentkomplex vars 
huvudsakliga attraktion är de välkända körstenarna som gjorts av Gorm 
den Gamle respektive Harald Blåtand. Haralds stora sten beskriver 
kortfattat skapandet av ett förenat Danmark och det officiella skiftet från 



För ytterligare information 
kontakta: 
Projektledare Din historia
Inger Pedersen 
0708 – 35 36 19 
inger.pedersen@malmo.se 

Anmälan 
Sista anmälningsdag 9 februari. 
Ingen anmälningsavgift. 
Ange om du vill gå på båda 
eller ett av seminarierna.
Anmäl dig till 
inger.pedersen@malmo.se
Vi bjuder på något gott att äta 
och dricka. 
Ange i anmälan om det finns
särskilda preferenser vad gäller 
mat. 

När: 
• Den 1 mars: Seminarium 1 
– Nya rön och kunskaper
• Den 15 mars: Seminarium 2
 – Hur förmedlar vi ny kunskap? 

Var: 
Teknikens och Sjöfartens hus, 
Malmöhusvägen 7, 
Malmö Museer. 

Om du avanmälar dig
senare än fem arbetsdagar 
före seminariedagen debiteras 
500 kr (dock inte vid uppvisande 
av läkarintyg).

MALMÖ MUSEER
malmo.se/museer

asatro till kristendom. Utgrävningar i monumentområdet de senaste 
tio åren har ökat vår kunskap om platsen och medförde att museets 
utställning inte var aktuell längre. Utställningen stängdes och två år 
spenderades på att bygga ett erfarenhetscenter med moderna berättan-
de tekniker och med den senaste kunskapen. 

En granskning av monumentområdet Jelling utifrån den nyaste kun-
skapen och vad det inneburit för Kungens Jelling. Särskilt fokus på vårt 
uppdrag att kommunicera nya och gamla tolkningar, om förmedling till 
skolbarn och hur digital teknik övergripande bidrar till spridningen av 
Kungens Jelling.
Adam Bak, Cand.Mag. i forhistorisk arkæologi og moderne kultur formidling
Museumsinspektør ved Nationalmuseet – Kongernes Jelling

11.00-12.00  
Historieämnets förmågor och förutsättningar 
i mötet med kulturarvsinstitutionen.
Att kunna tolka spåren av det förflutna och att kunna orientera sig i tid är 
centrala aspekter av historieämnet. Ett föredrag om vilka förmågor och 
förutsättningar som historieämnet i skolan idag har, och hur dessa skulle 
kunna omsättas i möten, eller övningar, på kulturarvsinstitutionen. 
Cecilia Axelsson Yngvéus, lektor i historiedidaktik på Malmö universitet. 

 12.00-13.00 
Lunch

13.00-13.15 
Kreativ paus
 
13.15-14.15  
Vad är Virtual och Augmented Reality 
och hur kan dessa tekniker användas för att förmedla kunskap?
Mattias Wallergård, forskare inom interaktionsdesign på LTH 
med specialisering mot Virtual Reality.

14.15-15.15   
Rundabordssamtal med föreläsare, fika finns på plats. 
     
15.30-15.45 
Sammanfattning av dagen

Seminarierna ingår i en förstudie för Malmö Museers kommande 
historiska basutställning med arbetsnamnet Din historia. Under sex 
månader genomförs rundabordssamtal och dialogprojekt med 
akademin, skolelever, pedagogiska aktörer och museets besökare. 
Ovanstående två seminarier är en del av förstudien.

För frågor om förstudien och utställningsprojektet, kontakta gärna: 
Museichef Katarina Carlsson, 0733-34 49 50, 
e-post: katarina.carlsson@malmo.se

 


