AARH
US
VIDENSHISTORIE I SKANDINAVIEN

Onsdag 24. november 2021 kl. 13-16 lokale: 1461-516, Aarhus Universitet.
”Det er ren imperialisme!”, skrev en idéhistoriker. ”Det her gør vi allerede”, råbte en boghistoriker. I de senere år har der i flere forskningsmiljøer været
opmærksomhed på og diskussion om videnshistorie (kunskapshistoria, history of knowledge, Wissensgeschichte) som et nyt historiefagligt knopskud. Det er
et felt, der fortsat er i udvikling og en præcis definition af videnshistorie findes (endnu) ikke. Historikere, der har givet sig i kast med feltet, peger på, at
videnshistorien omfatter både den formelle og uformelle viden, uanset om den er formidlet mundtligt, skriftligt eller gennem objekter. Videnshistorie
handler om viden, der har spillet en vigtig rolle i historiske processer, og viden, der tidligere blev anset som væsentlig, men som senere er blevet dømt ude
og karakteriseret som irrelevant.

Gennem etableringen af større og mindre seminarrækker, temanumre i tidsskrifter og senest også forskningscentre, er den videnshistoriske disciplin ganske
hurtigt vokset til et anseeligt omfang i udlandet. Det har ledt til interesse og nysgerrighed ikke mindst fra historikere, men også modstand og skarp kritik, der
bl.a. peger på, at videnshistoriske perspektiver allerede er til stede i etablerede historiefaglige discipliner som fx idéhistorie, videnskabshistorie og
uddannelseshistorie for blot at nævne nogle enkelte eksempler. Kritik eller ej, videnshistorie er kommet for at blive, og flere forskningscentre er blevet
etableret i vores nære nabolande Sverige og Tyskland.

Seminariet ”Videnshistorie i de skandinaviske historiemiljøer” sætter fokus på videnshistorie i praksis og er en mulighed for at stifte bekendtskab med nogle
af de historikere, der er inspireret af det videnshistoriske område. Vi har derfor inviteret en række historikere fra svenske og danske universiteter, der alle har
arbejdet med eller er begyndt at snuse til den nye historiefaglige disciplin.
Tilmelding: bertel.nygaard@cas.au.dk

Vel mødt!
Bertel Nygaard, Jakob Bek-Thomsen, Kristian Hvidtfelt Nielsen
& Maria Simonsen

Seminariet er et samarbejde mellem Idéhistorie, Historie og Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet og Historiestudiet, Aalborg Universitet.

INSTITUT FOR
KULTUR OG SAMFUND
AARHUS UNIVERSITET

VIDENSHISTORIE I SKANDINAVIEN
Onsdag 24. november 2021 kl. 13-16 lokale: 1461-516, Aarhus Universitet.

Program
13.00-13.05:

Velkomst v/Bertel Nygaard

13.05-13.15:

Videnshistorien i Skandinavien v/Maria Simonsen

13.15-14:00:

Kajsa Weber, Lunds Universitet: ” Från kultur till kunskap; historievetenskapliga
nyckelbegrepp i förändring?”

14.00-14:15:

Kaffepause

14.15-15:00:

Anton Jansson, Göteborg Universitet: ”Kunskapshistoria och idéhistoria i teori och praktik: erfarenheter från Sverige”

15.00-15.10:

Kaffepause

15.10-15.20:

Laura Skouvig, Københavns Universitet: ”Videnshistorie – set med informationshistoriske øjne”

15.20-15.30:

Johan Heinsen, Aalborg Universitet: ”Viden på flugt”

15.30-15.40:

Kristian Hvidtfelt Nielsen, Aarhus Universitet: ”Konflikt eller konvergens ml. videnskabshistorie og videnshistorie”

15:40-16:00:

Spørgsmål og afrunding.

