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----Hvad er det for viden der dominerer det aktuelle skole- og uddannelseslandskab? Hvordan og
hvor bliver denne viden til? Hvor og hvordan bliver den formidlet? Og hvilken betydning har alt
dette for den måde, vi som borgere, professionelle, forskere og politikere taler om, skriver om og
skaber konsensus om skolen – dens formål, tilstand og udfordringer?
I Lilleskolernes Sammenslutning vil vi gerne invitere til symposiet ’Viden om viden om skolen’ for
at udforske og diskutere hvad det er for viden der danner grundlag for de offentlige diskussioner
om og forståelser af skolen. Hensigten er at 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. Vi skal med andre ord gå i kødet på, hvordan skolen fremstilles i
det offentlige rum og se på hvilken viden der er tilgængelig og bliver gjort tilgængelig, når vi skal
tale om, blive klogere på og udvikle skolen.
Debatten vil, for at belyse flere forskellige sider, bevæge sig gennem fire temaflader:
Historie & sammenligning: er der en tendens til at aktuelle sammenligninger har erstattet 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?
Videnskab & interessevaretagelse: hvilke kriterier for viden gælder på de forskellige sider af
universitetsmuren? 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 i idehistorie), Poul Aarøe Pedersen (Politiken),
Henrik Christoffersen (CEPOS), Sara Alfort (Zetland), Jan Mejding (Leder af PIRLS), Jeppe
Bundsgaard (Professor MSO, DPU).
Arrangementet er gratis og åbent for alle, men for provianteringens og pladsens skyld bedes I
tilmelde jer på post@lilleskolerne.dk - senest fredag den 25. maj, 2018.
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