VIDEN OM VIDEN
OM SKOLEN
Arrangeret af Lilleskolernes Sammenslutning
Deltagelse er gratis
Alle er velkomne

Skolen er med tiden blevet en institution, flere og flere
forholder sig til og har en holdning til. I den offentlige debat om skolen præsenteres forskellige holdninger,
forventninger til og perspektiver på skole og uddannelse
– hvad skolen er og indeholder, hvad den bør være og indeholde, hvad skolen som institution løfter og bør løfte,
samt hvordan den kan og bør udvikles, forandres, forbedres og optimeres.
Men hvad er det for viden, der danner grundlag for de offentlige diskussioner om og forståelser af skolen? Og hvad
sker der med uddannelsesdebat, -forskning og -praksis,
når de som i dag præges af, at skolen (skal kunne) beskrives, omskrives (til tal) og inspiceres transparent på alle
niveauer? Hvad bliver da ’den sunde fornuft’ om skolen –
om barnet, undervisningen og formålet med at lave skole?
Det skal vi se nærmere på til symposiet, hvor vi via debat og oplæg skal skitsere, afgrænse og eventuelt forbinde
forskellige positioner, metoder og begreber, indenfor det
man bredt kan betegne som feltet, der producerer og formidler viden om skolen.
Gennem fire temaer, hver med to hoveddebattører, vil vi
lægge op til diskussioner af, hvilken viden der er tilgængelig og bliver gjort tilgængelig, når vi skal tale om, blive
klogere på og udvikle skolen.

TEMAERNE ER:
Historie & komparation: er der en tendens til at aktuelle
sammenligninger erstatter viden om skolernes historiske
rødder og erfaringsgrundlag?
Formidling & vilkår: hvilke muligheder/udfordringer står
man med i det aktuelle medielandskab i forhold til at fremstille, skabe samtale om og formidle viden om skolen?
Viden & interesse: hvilke kriterier for viden gælder forskellige steder i ’produktionsfeltet’ for viden om skolen?
Kan vi på samme tid værdilade og videnskabeliggøre debatter om skolen?
Tal & statistik: hvad bruges og hvad kan man bruge tal til
i forhold til at lave opgørelser og få overblik over skolen?
Mød blandt andre Jens Erik Kristensen (Lektor, DPU),
Poul Aarøe Pedersen (Uddannelsesredaktør, Politiken),
Henrik Christoffersen (Forskningschef, CEPOS), Sara
Alfort (Zetland), Svend Kreiner (Professor Emeritus,
KU), Martin Bayer (Forskningschef, UCC), Chantal
Pohl Nielsen (Seniorforsker, VIVE), Mie Dalskov Pihl
(Chefanalytiker, AE).
Tid: 31.05.18 kl. 13.30-18.00
Sted: Vartov Store sal, Farvergade 27,
1463 København K.
Tilmelding: post@lilleskolerne.dk senest d. 24.05.18

