Snacka om att skolan
vilar på tyst kunskap
– elevers, lärares och rektorers
I skolans värld talar vi ofta om kunskap i form av explicit
kunskap så som vetenskaplig kunskap, fakta, förståelse,
färdigheter och förmågor. Men explicit kunskap vilar på
tyst kunskap som skapas i den praktik vi är verksamma.
Varför behöver vi snacka om tyst kunskap? Vad händer
om vi inte gör det? Men är inte tyst kunskap tyst? Hur
kan tyst kunskap utvecklas och förbättras? Hur kan man
forska på tyst kunskap?
Anette Jahnke diskuterar frågorna med hjälp av aktuell
forskning om lärares professionella kunskap, arbetsliv
och filosofi samt konkreta exempel från elevers, lärares
och rektorers arbete.

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund deltar
genom Dan Andersson, läromedelsförfattare och
ledamot i SLFF:s styrelse. Även SLFF:s medlemsombud
Frida Engman deltar.

Plats
Göteborg,
Scandic Europa,
Nils Ericsonsgatan 21.
Kostnad
Gratis för SLFF:s medlemmar.
Övriga betalar 150 kr.
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Anette Jahnke är fil.dr. i
professionspraxis, verksam som
lektor i pedagogik vid Göteborgs
universitet och projektledare vid
forskningsinstitutet Ifous. Hon är
medlem i SLFF och författare till
boken Skolans och förskolans matematik – kunskapssyn och praktik
samt en av författarna till Flip the system – förändra
skolan från grunden utgiven på Studentlitteratur. I sin
forskning har hon intresserat sig för den praktiska och
ofta tysta kunskapens betydelse för elevers, lärares och
rektorers arbete.

Dag och tid
Torsdag 9 november 2017,
kl. 18.00. Matig smörgås och
kaffe/te serveras från kl. 17.30.

Anmälan
Senast den 1 november
till Frida Engman,
medlemsombud SLFF,
frida.engman@slff.se eller
telefon 08-440 84 80.
Medlemmar har förtur.
Begränsat antal platser.
Resekostnadsbidrag kan utgå
för SLFF-medlemmar, som fått
inbjudan till detta lokala arrangemang, med 10 kr/mil tur
och retur räknat från bostadsorten i Sverige. Belopp under
100 kronor utbetalas inte. Vid
samåkning utbetalas endast ett
resebidrag.
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