
Onsdag 16 mars
Klockan 10-16
• Inledning, Ylva Ågren
• Berättelser om då som berättelser om nu, David Tjeder
• Arkivkurragömma med historiens flickor – ett

genusperspektiv på barn- och ungdomshistoriska källor,
Sara Backman Prytz

• Värst i klassen: Antirasistiska berättelser om förortseleven
som den Andre, Rickard Jonsson

• Konstprojekt om identitet och minnen. Dialoger med och
utan ord, Anette Andersson och Anna Wennergren,
projektledare Artikel 31

• Tidig barnlitteratur. Speglingar och reflexioner, Boel Westin
• Spara spelet! Att bevara barns datorspelshistoria, Björn

Sjöblom

Torsdag 17 mars
Klockan 10-16
• Inledning, Ylva Ågren
• Var kommer barnens rättigheter ifrån – och vart är de på

väg? Bengt Sandin
• Klimathot, atombomber och meteorer. Barns rädslor nu och

då, Helena Hörnfeldt
• ”Så där fick jag tag i ungen!” Carl Larssons betydelse för vår

tids barnbild, Kristin Hallberg
• Trendspaning – klassiker i nya tolkningar. Om samtida

scenkonst för ung publik, Karin Helander
• Aktuellt, angeläget och ansvarsfullt - ett samtal om hur

teatern gestaltar det förflutna för ung publik, Karin
Helander, Farnaz Arbabi, Maria Salah, Carolina Frände, Cleo
Boman

Fredag 18 mars
Klockan 10-13:05
• Inledning, Eva Söderberg
• Historiska källor om barn. En bredvidläsningsbok för

mellanstadiet, Anna Götlind
• Vargbröder – människa idag och igår. Ett arkeologi- och

litteraturpedagogiskt skolprojekt, Eva Nordlinder och Sibylle
Mentzel

• Tusen år av frågor: Om julkalendern 2015 och barns och
ungdomars historiska undran, Bo Eriksson

• Under tiden. Att försöka skriva som om tiden inte finns,
Stefan Casta

• Avslutning, Ylva Ågren och Eva Söderberg

Hela programmet:
www.barnkultur.su.se

Barnkultursymposium 2016:
Tillbaka till framtiden - barnkultur i
dialog med vårt förflutna

www.barnkultur.su.se
Centrum för barnkulturforskning

Under 2016 års barnkultursymposium belyser och diskuterar
vi förhållandet mellan nu och då i barnkulturen. Vi kommer
att ställa oss frågor som: hur påverkar historien oss idag? Vad
väljer vi att blicka tillbaka på - och vad glöms bort? Vilket
ansvar har vi för det förgångna?

Öppna föreläsningar 16-18 mars 2016
Stockholms universitet, Frescati, Södra huset, Hörsal 8.
Fri entré och ingen föranmälan.


