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Uddannelseshistorier – at skrive uddannelseshistorie før, nu og i morgen...
Det uddannelseshistoriske felt har ifølge international litteratur bevæget sig ind i en postrevisionistisk fase. Uden at slutte at ”anything goes” er de store fortællinger afløst af multiple
tilgange og et mangefold af bindestregshistorier. Dog udgives stadig store nationale
fortællinger om de forskellige institutioner og systemers tilblivelse og transformationer. Feltet
er komplekst – linjer krydses, og ét begreb fanger ikke dette sammensatte billede. Der skrives
uddannelseshistorie fra mange vinkler og faglige udgangspunkter: sociologiske, etnografiske,
idéhistoriske, pædagogiske, komparative, uddannelsesvidenskabelige, lokalhistoriske,
økonomiske og politiske. Dette lægger op til brug af et yderst forskelligartet kildemateriale –
fra oral history til politologiske synteser. Oppefra, nedefra og udefra… tilgangene er mange.
Tidsskriftet Uddannelseshistorie, udgivet af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie, har
siden 1967 bragt artikler, oversigter og anmeldelser inden for det uddannelseshistoriske felt.
Årbogen er forankret i historisk uddannelsesforskning, men også tværfaglige perspektiver
hentet fra f.eks. komparativ, sociologisk og politologisk forskning er medtaget. Formålet er at
skabe et videnskabeligt forum for formidling og debat om historiske og aktuelle temaer inden
for uddannelsesområdet.
I 2016 fejrer selskabet udgivelsen af årbog nummer 50. Redaktionen inviterer i den anledning
til historiografiske artikler og refleksioner over ”state of the art” inden for
uddannelseshistorie. Hvor kommer vi fra, og hvor bevæger feltet sig hen? Såvel mere
personlige essays som historiografiske analyser af den lokalhistoriske, nationale, nordiske og
internationale udvikling på feltet er yderst velkomne. Også artikler, der udforsker ”hvide
pletter” inden for uddannelseshistorien, er ligeledes velkomne.
Forslag til artikler inkl. et halv sides abstract bedes sent til redaktionen senest 15. januar 2016.
Der kan forventes tilbagesvar senest 15. februar.
Endelig deadline for indlevering af de valgte artikler er 1. juli 2016. Årbogen udkommer i
december 2016.
Alle artikler bedømmes i peer review. Uddannelseshistorie er anerkendt i BFI med ét point.
Redaktionen kan kontaktes ved: førsteamanuensis, ph.d. Jesper Eckhardt Larsen, Universitet i
Agder (jesper.e.larsen@uia.no), og seniorforsker, ph.d. Christian Larsen, Rigsarkivet.
(cla@sa.dk).

