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De nordiska länderna har blivit mångkulturella. Frågor som rör identitet diskuteras dagligen i många olika
sammanhang. Identitet hänger samman med historia och kulturarvet används för att legitimera olika
hållningar i den dagspolitiska debatten. Det finns inget självklart svar på hur man som arkeolog ska förhålla
sig till den här diskussionen. Svaren varierar från ett avståndstagande, där man betonar det problematiska i att
överhuvudtaget diskutera identitetsfrågor med utgångspunkt i ett arkeologiskt material, till ett bejakande av
tanken att det är möjligt att närma sig frågor kring identitet utifrån arkeologisk empiri. Oavsett vilken hållning
man intar är det uppenbart att arkeologiämnet måste ta de brännande frågorna om identitet och tillhörighet på
allvar.
I denna bok belyser 17 arkeologer med skilda utgångspunkter hur identitetsskapande fungerar, och har
fungerat, i såväl vår egen tid som i det förflutna. Boken är resultatet av en session på temat arkeologi och
identitet vid konferensen VIII Nordic TAG, en samnordisk konferens som anordnades i Lund i maj 2005.
Boken Arkeologi och identitet har redigerats av Bodil Petersson och Peter Skoglund vid Institutionen för
arkeologi och antikens historia i Lund. Tryckår 2008 Mjukband 162 x 242 mm, illustrerad svart/vit
På denne side kan du finde alle bevilgede projekter samt en samling af interessante inspirationsprojekter

inden for forskellige kulturområder. , SEI Vi bryr oss.
För Stora Journalistpriset finns ett tydligt vårtecken - jurys första samling på Nedre Manilla, där man går
igenom arbetsformer och sätter in de nya. Etymologi. Men vi bryr oss om demokratin och vill hjälpa dig att
vara källkritisk. Fornsök. Målet med humanistisk och teologisk forskning är att få en ökad förståelse för
människan som kulturell och samhällelig varelse. Söndagsvisningar kl 14, fri entré till alla evenemang. Att
förstå sin identitet genom tillhörighet till en viss klan eller ätt, och som innebär att den enskilda individen
närmast tänkts som en cell i en. Målet med humanistisk och teologisk forskning är att få en ökad förståelse för
människan som kulturell och samhällelig varelse. Medlemsförteckning för 1983. Låt oss ta hand om det.
Ordet sokn fanns i de germanska språken före kristendomens införande. Öppna : Namn: Värd-högsk. , SEI Vi
bryr oss. Vår forskning. Ordet sokn fanns i de germanska språken före kristendomens införande.
HISTORIEUNDERVISNING OCH DIGITALISERING – MÖJLIGHETER OCH PROBLEM Liksom i alla
andra ämnen är nu digitalisering inskrivet för ämnet historia – … Föreningen Heimdal vill nu inför
studentårets höjdpunkt bjuda in er till vår årliga sillunch den sista april för att fira vårens ankomst med sill, öl
och snaps.
Vi vill inte veta vem du tänker rösta på i höstens val. Vår forskning.

