
Konferencens indhold og tema
Pædagogisk filosofisk forenings årsmøde er for 
alle med en interesse for pædagogik og 
uddannelse med en filosofisk vinkel. Årsmødet 
finder sted på Institut for uddannelse og 
Pædagogik, campus  Emdrup, og årets  tema er 
'Tid og pædagogik'.

Tid og pædagogik
Temaet 'Tid og pædagogik' henviser til en 
dobbel t ud lægning af de to begreber : 
Pædagogikkens  tid og tidens pædagogik. 
Filosofihistorisk har tidsbegrebet altid spillet en 
væsentlig rolle og vi ønsker med dette tema en 
tematisering af tidsbegrebet og tiden som både 
hverdagsbegreb og filosofisk begreb i en 
pædagogisk filosofisk sammenhæng. 

Når vi taler om pædagogik er tiden  ikke blot 
relevant som det øjeblik, hvor noget særligt sker. 
Tiden viser sig som tilsyneladende planlagte og 
strukturerede processer, hvor nogen vil noget 
med nogen, idet tiden gennemsyres  med 
intentioner. Pædagogik udfolder sig således som 
begivenheder i tid, og det pædagogiske, forstået 
som noget særligt tilstræbt, må derfor altid ses i 
lyset af det tidslige. Derfor bærer pædagogikken 
også altid tiden med sig som en betingelse den 
må virke under. Hvilke konsekvenser dette har for 
såvel pædagogikkens  teor ier som dens 
praksisser vil vi gerne i Pædagogisk Filosofisk 
Forening give mulighed for at sætte fokus på.

En af pædagogikkens  betingelser er således  et 
tidsligt vilkår og en anden er, at pædagogikken 
ofte omdefineres  alt efter tidsligt bestemte 
samfundsdiskurser. Man kan altså også tale om 

en tidens  pædagogik, som betegner dette, at 
man kan opridse en særlig pædagogik, der findes 
i, og kan forklares  ud fra, netop den tid hvori den 
udfoldes. På denne baggrund kan der laves 
analyser af de påvirkninger af denne tids 
pædagogik der kommer fra politikere, teoretikere, 
forældre eller pædagogikken selv. Udover de 
allestedsnærværende krav om evidens, relevans, 
test og ledelse så kunne temaer for analyser i 
tidens pædagogik ligeledes  rumme tanker om, 
hvorledes  de mange strukturelle ændringer i 
pædagogikkens kerneinsitutioner (seminarierne, 
DPU, folkeskolen, o.a.)  ændrer den måde vi 
forstår, udtrykker og praktiserer pædagogikken i 
Danmark. 

Det overordnede tema er således  tiden som 
pædagogisk filosofisk begreb med henblik på en 
øget opmærksomhed på begrebet i denne 
sammenhæng.

Indsend et forslag
Vi modtager forslag til paperpræsentationer, der 
hver især vil vare 30 min. Vi modtager forslag 
indenfor det overordnede emne 'T id og 
pædagogik' samt forslag inden for andre 
emneområder med pædagogisk filosofisk 
relevans.

For yderligere information om indsendelse af 
forslag, information om årsmødet, retningslinjer, 
deadlines etc. se: 

www.paedagogiskfilosofi.dk/aarsmoede2013
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