Kursus om nationale identiteter i Norden.

Historiefaget og historieundervisningen har fra sin fødsel været tæt knyttet til spørgsmålet om national
identitet, og selvom vi lever i en tid præget af globalisering og europæisering er der ikke noget der tyder på,
at de nationale identiteter er på vej til at dø ud. Den svenske og den danske historielærerforening udbyder i
fællesskab et kursus, hvor vi vil sætte fokus på konstruktion og forandring af nationale identiteter i Norden
med særligt fokus på områder med skiftende statsligt tilhørsforhold.
Kurset byder på såvel akademiske oplæg af højt profilerede forskere på området, som mulighed for
udveksling af erfaringer om, hvordan vi behandler disse emner på tværs af grænser og
undervisningstraditioner.
Tid: 16/3 2018 kl. 10-16:30
Sted: Katedralskolan, Stora Södergatan 22, Lund
Pris: 750 svenske/ 560 danske kr.
Tilmelding til David Kyng på david@kyng.dk senest 1/3. Danske deltagere skal angive skole og EAN-nr. ved
tilmelding.
Kursussprog: Svensk/dansk

Oplægsholdere:
•

Hanne Sanders (Professor ved Historiska institutionen i Lund) er oprindeligt fra København, men
har siden 1993 boet og arbejdet i Sverige. Hun er kulturhistoriker med særlig interesse for
nationalisme, sekularisering og statsgrænser og disses betydning for menneskers hverdag. Har

bidraget til talrige publikationer om disse emner, bl.a. ”Efter Roskildefreden 1658 :
Skånelandskapen och Sverige i krig och fred” (2008)
•

Uffe Østergaard er professor emeritus fra CBS (København). Har været en central og kontroversiel
bidragsyder til diskussionerne om nationale identiteter siden 1980’erne - både inden for akademia
og i den bredere offentlige debat. Har senest bl.a. udgivet ” Hvorfor er danskerne danske?” (2017)

Foreløbigt program:
10:00-10:30: Ankomst, velkomst m.m.
10.:30-12:00: Hanne Sanders: Skånelandskapen efter Roskildefreden 1658. Danskt, svenskt eller annat?
12-13: Lunch
13:00-14:30: Uffe Østergaard: Det oldenburgske monarki og Vasa-staten 1523 til 1809/1814/1864/1905/
1918/1920. Fra konglomeratstater til nationalstater'
14:30-14:45: Pause
14:45-15:15: Korte oplæg om historieundervisning i Sverige og Danmark
15:15-16:15: Arbejde i grupper på tværs af landene. Udarbejdelse af forslag til undervisningsforløb om
national identitet i områder med skiftende statsligt tilhørsforhold.
16:15-16:30: Opsamling og afslutning

