
       
Centrum för barnkulturforskning  
Symposium 2016: 
 

Tillbaka till framtiden 
- barnkultur i dialog med vårt förflutna  
 
Öppna föreläsningar 16-17-18 mars 2016 - Ingen föranmälan – fri entré! 
Stockholms universitet, Frescati, Södra huset, Hörsal 8. 
 

Varje år sedan 1984 anordnar Centrum för barnkulturforskning (CBK) ett tvärvetenskapligt 

symposium med aktuell forskning kring ett barnkulturellt fält. Symposierna pågår i tre dagar och 

är öppna för alla som känner sig lockade. Symposiernas ämnen har varierat under årens lopp, 

med den gemensamma nämnaren att de handlat om barn och kultur. Inom denna ram är 

spelrummet stort. Så vitt skilda ämnen som kulturarv, konsumtion, barns röster i barnkulturen, 

lek och kvalitet har avhandlats.  
 

Hittills har varje symposium utmynnat i en skrift i Centrum för barnkulturforsknings skriftserie. 

2015 års symposium hade rubriken: ”Ordning och reda – konsten på fredag. Om fostran, marknad 

och barnkultur”, vilket också är titeln på vår senaste skrift. Denna, samt våra tidigare skrifter, säljer 

vi till specialpris under symposiet! 
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Stockholms universitet och forskare på Tekniska Museet 
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Bengt Sandin, professor vid Tema Barn, Linköpings universitet 

  Helena Hörnfeldt, fil. dr i etnologi, Stockholms universitet 

Kristin Hallberg, fil. lic. i litteraturvetenskap, Stockholms universitet 

 

  
Karin Helander, professor i teatervetenskap, Stockholms universitet 

Karin Helander samtalar med Farnaz Arbabi (konstnärlig ledare och 

regissör, Unga Klara), Maria Salah (skådespelare, Unga Klara), Carolina 

Frände (regissör och konstnärlig chef, Kulturhuset/Stadsteatern i 

Skärholmen) och Cleo Boman (regissör, Mittiprickteatern). 

  Eva Söderberg, lektor på Institutionen för språkdidaktik,   

Stockholms universitet samt tf. föreståndare för CBK under 2015 

Anna Götlind, professor i historia, Stockholms universitet 

litteraturpedagogiskt skolprojekt 

Eva Nordlinder, bibliotekskonsulent och Sibylle Mentzel, projektledare, 

länsbiblioteket i Västernorrland 

Bo Eriksson fil. dr i historia, Stockholms universitet, som har svarat på 

frågor på Barnkanalens hemsida med anledning av Julkalendern  

Stefan Casta, författare  
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