Konference: Børn, kulturarv og museer
HistorieLab indbyder til konference om børns møde med kulturarv og museer. Konferencen er et resultat af et samarbejde mellem UC Capital, UC Lillebælt, Netværk for Pædagogisk museologi og HistorieLab.
På hvilken måde kan vi forstå børnenes møde med kulturarven og hvilke perspektiver rejser dette i forhold til forvaltningen af kulturarven på museerne? Erfaringer fra museer og
pædagoguddannelserne præsenteres som konkretisering af disse overvejelser.
Konferencen henvender sig til museumsformidlere, undervisere på pædagoguddannelserne og beslutningstagere fra kommuner, regioner og ministerier.
Program
9:30-9:50

Kaffe og velkommen, Auditoriet

9:50-10:00

Videncenterleder ved HistorieLab Peter Brunbech byder velkommen

10:00-10:45

Flerstemmighed – når børn taler med på museet, professor emerita
Olga Dysthe, Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen,
I foredraget præsenteres en teoretisk baggrund for arbejdet med at
inkludere alle børn i museumsfællesskapet med vægt på den russiske
dialogteoretiker Mikhail Bakhtin og småbørnsforskeren Jayne White
fra New Zealand. Dysthe vil tager udganspunkt i begreberne dialog og
flerstemmighed og viser eksempler på hvordan kommunikation, relationsbygning og deltagelse i fællesskabet kan fremmes.

10:50-11:20

Mærk Historien, Overinspektør, ph.d. Mette Boritz, Nationalmuseet i
København
I foredraget undersøger og diskuterer Mette Boritz hvordan får man
børn til at leve sig ind i historien? Der sættes fokus på, hvordan brugen af sanser, krop og materialitet kan bidrage til læring og oplevelse
hos både store og små.

11:25-11:55

Børns museer, Lektor Benedicta Pécseli, Professionshøjskolen UCC
Børn er allerede museale væsener før de træder ind i museets haller. I
deres vindjakkelommer kan man udføre arkæologiske studier af deres
livsform og livsinteresse. Børn er samlere og har forstand på samlinger, men i en mindre eller anden skala end det, de møder på de kulturhistoriske museer. Inspireret af den tyrkiske Nobelprismodtager

Orhan Pamuks museologi i romanen Uskyldens museum undersøger
Benedicta Pécseli i sit foredrag den humanitet, som udtrykkes i barnet
og museernes samlinger.
12:00-13:00

Frokost i Hallen

13:00-13:45

Deltagelse i én af følgende oplæg/workshops:

Et museum i min børnehave!
Københavns Museum besøger daginstitutioner
v/Undervisningsansvarlig Sidsel Kirk, Københavns museum
og lektor Benedicta Pécseli,
UC Capital

Museet som case og klasserum, v/Adjunkt Caroline
Qvarfot, UC Capital og undervisnings- og udviklingsansvarlig Maiken Bjørnholdt, M/S Museet for
Søfart

Formidling i børnehøjde –
et anderledes museumsbesøg, v/museumsinspektør
Mette Byriel-Thygesen, Nationalmuseet

13.45-14.00

Kort pause. Kaffe ved auditorierne i foyer

14:00-14:45

Deltagelse i én af følgende oplæg/workshops:

Når samarbejde giver mening - et eksempel på partnerskab mellem Pædagoguddannelsen UC Sjælland
og Skoletjenesten Museum
Vestsjælland
v/ Undervisnings- og udviklingsansvarlige Kathrine Noes Sørensen og Jesse-Lee
Costa Dollerup, Museum
Vestsjælland

Med børnene som kulturguides – en vej ind i børns
egen kulturarv,
v/Publikums- og formidlingsmedarbejder Mette Vedel Kiilerich, museumsinspektør Mette Stauersbøl
Mogensen, Odense Bys Museer og lektor Lene Gutzon
Münster, UC Lillebælt

Rend og hop på Jellingmonumenterne - Pædagogstuderende udvikler matematiklege for aldersgruppen 36 år v/Lektor Mette Nørregaard Christensen og lektor
Lars Kjær Larsen, HistorieLab Jelling og UC Lillebælt
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14:45-15:15

Studerende fremviser arbejdet med udfordringerne i studentersporet for konferencedeltagerne, Hallen

15:15-15:30

Fælles afslutning på konferencen i Hallen ved Peter Brunbech

Efterfølgende mulighed for at besøge Nationalmuseet, Kongernes Jelling og gå tur på Jelling Monumenterne
Der går tog mod Vejle kl. 15:42, 16:42, 17:42…

I løbet af dagen vil der køre to programspor:
1)

Konferencesporet med deltagere fra hele landet

2)
Studentersporet/studenterbattle med deltagelse af studerende fra pædagoguddannelserne i UCL Jelling, UCN, Borås i Sverige, Nesna i Norge.
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