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Pædagogikkens og uddannelsens 
mål og formål

14. november 2015 - nu i Aarhus!

Program 

09.30 – 10.00 Kaffe og croissant 

10.00 – 11.00 Søren Laibach Smidt ““Intentionalitet og hverdagspædagogik i 
daginstitutioner” 

11.00 – 11.15 Pause 

11.15 – 12.45 Parallelsession 1 
Johannes Adamsen “Hvor højt er dit blåt?” 
Oliver Kaufmann “Afventer titel” 

Anders Dræby Sørensen “Livsduelighed som filosofisk pædagogisk mål” 
Tashia Dam og Peter Busch-Jensen “Demokratiets betydning for pædagogikkens 
formål. Om autorisation til (politisk) deltagelse” 

12.45 – 13.45 Frokost 

13.45 – 14.45 Peter Kemp “Halvdannelsen og de nationale mål for skolereformen” 

14:45 – 15:00 Kaffe 

15:00 – 16.30 Parallelsession 2 
Anne-Marie Navntoft “Det Pædagogiske Paradoks i en postmoderne samtid?” 
Benjamin Vilmann “Kierkegaards målløse dannelse” 

Kollektivet for Pædagogisk Tænkning: “Pædagogikkens formål: Dyder, Dømmekraft, 
skønhed, suspension” 

16.30 – 16:45 Kaffe/øl 

16.45 – 17:30 Generalforsamling 

18.00 – 02.00 Middag og fest



Pædagogisk Filosofisk Forening Årsmøde 2015

Årets tema 

I følge Herbart er det den praktiske filosofi (dvs. etikken), der skal udstikke den pædagogiske 
horisont, og give pædagogikken dens mål. Men kan vi også i dag nøjes med at ty til den 
praktiske filosofi, når vi skal formulere en formålsparagraf eller vurdere pædagogiske 
målsætninger? 

Mens politikere på den ene side tager større styring med den pædagogiske udvikling gennem 
målstyring, læringskonsulenter og anbefalinger til uddannelses-forskning, så synes andre dele 
af den pædagogiske verden at være tavse over for spørgsmål om formål. Løgstrup fandt 
skolens formål i begrebet ‘tilværelses-oplysning’, mens andre finder det i dannelses-
formuleringer. Andre igen lægger vægten på æste-tiske kategorier eller menneskets sande 
værdier. Men der synes ikke at være megen enighed om hverken målene - eller hvordan vi 
kommer frem til dem. 

Måske ligger problemet i det Knud Grue-Sørensen omtaler som pædagogikkens 
‘målsætnings-problemer’, der stiller spørgsmålet: Hvorledes kan en pædagogik begrunde 
sine mål og formål? Hvis det er den pædagogiske forsknings rolle at analysere, udvikle, 
vurdere og anvende pædagogiske midler, findes der så en særlig pædagogisk tænkning, der 
kan afgøre, hvilke pædagogiske horisonter vi bør stræbe efter? 

Pædagogisk Filosofisk Forenings Årsmøde 2015 slår et slag for diskussionen om 
pædagogikkens og uddannelsens mål og formål, samt om hvilket grundlag vi overhovedet 
kan diskutere dette ud fra. Vi vil derfor meget gerne invitere alle, der interesserer sig for disse 
spørgsmål. Der er ikke noget krav om tilhørsforhold, og vi opfordrer alle til at deltage; 
professorer, studerende, praktikere, universitets- og seminarieansatte. 

Med venlig hilsen  
Pædagogisk Filosofisk Forenings bestyrelse 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Årets hovedtalere 

Søren Laibach Smidt, UCC 

Intentionalitet og hverdagspædagogik i daginstitutioner 

Med udgangspunkt i et forskningsprojekt om daglige pædagogiske rutiners betydning diskuteres 
konsekvensen af  læringsdiskursens betydning for den daglige pædagogiske praksis. 
Desuden sættes fokus på betydningen af intentionalitet, som centralt element for en børneorienteret 
pædagogisk praksis.  

Peter Kemp, professor emeritus, DPU 

Uddannelse mellem dannelse og professionalisering 

Med dannelsen er det som med vejret: Alle taler om den, men ingen gør noget ved den. På den ene 
side skal vi opdrages til at være selvstændige og myndige samfundsborgere, på den anden side står 
"konkurrencestaten", som disciplinerer og mobiliserer uden overdrevent hensyn til individet. 
Modsigelsen slår også igennem i uddannelserne: De skal på den ene side - teoretisk - formidle viden 
og indsigt, som muligvis endda kunne blive til visdom, på den anden side - praktisk - forberede mere 
og mere målrettet til bestemte funktioner, som forudsættes også at være der, når uddannelsen er slut. 
Hvis man tidligere kunne komme i tvivl om, hvornår talen om dannelse gled over i det vilkårlige eller 
måske snobbede, kan man i dag komme i tvivl om, hvornår talen om professionalisering glider over i 
anbefalingen af fagidioti.” 
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Panelsession 1 - rum A 

Johannes Adamsen, lektor, ph.d., Læreruddannelsen i Aarhus 

Hvor højt er dit blåt? 

Forholdet mellem mål og midler tenderer som et modernitetstræk til ren utilitarisme - som om 
undervisning ikke har et form-indholds-spørgsmål. Ligeledes diskuteres mål løsrevet fra formål - 
hvorfor underliggende konflikter mellem kvantitet og kvalitet ikke bearbejdes frugtbart, men 
udiskuterede forvrider såvel teori som praksis. 

Oplægget vil diskutere formål-mål-relationen i forhold til kvantitet-kvalitet. Der vil blive argumenteret 
for at selv om både formål og mål er nødvendige i en uddannelsessammenhæng, er de seneste 
årtiers forskydning af interessen for – eller nærmest negligering af – formålsdiskussion forbundet med 
en implicit pseudodemokratisering, idet de oftest kvantitative målsætninger suggererer en almindelig, 
ikke-professionel tilgang til sagen, medens de mere kvalitative aspekter marginaliseres, måske netop 
fordi de appellerer til fagfolks indsigt. Denne kvantificering i kraft af mål tjener både til omgåelse af 
faglig kvalificering og vel også til en uindrømmet politisk ansvarsforflygtigelse. Men en 
måltænkningens dominans kan lidt for let slå over i en utilsigtet, men gennemgribende indsnævring af 
kvalificeret undervisning (og læring). 

I forlængelse heraf argumenteres der for at Løgstrups to kulturer overser en tredje kultur i 
uddannelsesdebatten, nemlig den som han selv tematiserer med udtrykket ”funktionssprog”. De to 
’traditionelle’ kulturer, Løgstrup tematiserer, kan lydefrit forstås i relation til formål og indhold, 
hvorimod den tredje kultur kun vanskeligt artikulerer indhold. Og derfor heller ikke normative 
forpligtelser. 

Oliver Kaufmann, lektor, DPU 

Afventer titel 

Afventer manchet 
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Panelsession 1 - rum B 

Anders Dræby Sørensen, ekstern lektor, DPU 

Livsduelighed som filosofisk pædagogisk mål 

Michel Foucault bestræber sig mod afslutningen af sit forfatterskab på at udvikle et alternativ til 
konkurrencestatens hypernormalisering, og han omtaler både dette alternativ som en frihedens 
eksistensetik og livsæstetik. En væsentlig del af denne bestræbelse fører Foucault omkring den 
hellenistiske og romerske psykagogik, der er tænkt som et eksplicit modsvar til dårlig pædagogik. 
Nemlig ved at fokusere på at fremme det enkelte menneskes indre sjælelige frihed til at følge egne 
livsmål og udvikle livsparathed. I dag bliver det pædagogiske dannelsesideal om livsduelighed i 
stigende grad omtalt som et relevant pædagogisk mål, og idealet bliver ofte associeret med det 
psykologiske begreb resiliens fra den kognitiv-behavioristiske tradition. Oplægget skitserer, hvordan 
den hellenistiske-romerske etik giver en mulighed for at kvalificere idealet om livsduelighed som et 
specifikt filosofisk pædagogisk mål, der kan udgøre et alternativ til begrebet resiliens, som netop truer 
med at blive et hypernormalitetsbegreb.  

Tashia Dam og Peter Busch-Jensen, lektor, RUC 

Demokratiets betydning for pædagogikkens formål. Om autorisation til 
(politisk) deltagelse 

Uddannelse er en historisk, samfundsindlejret aktivitet, som til enhver tid har haft som formål, at den 
tilkommende generation kunne praktisere samfundet på skuldrene af den for indeværende voksne 
generation. Reproduktionen. Efter 2. verdenskrig skrev Adorno i teksten “Erziehung nach Auschwitz” 
en anden dimension frem: Uddannelsens mål skulle nu være at undgå en gentagelse af Auschwitz. 
Heraf ses, at den Europæiske identitet har flyttet sig fra bevarende til selvoverskridende: intet i et 
pædagogisk begreb om reproduktionen af samfundet som målet med uddannelsen ville kunne 
forhindre et nyt Auschwitz. Har Adorno taget fejl eller har Grue-Sørensen? Er det nødvendigt at 
Etikken guider pædagogikken, eller har samfundet flyttet sig således, at der allerede i dets 
reproduktion ligger et krav om, at denne kan yde modstand mod indoktrineringen til fx. et nyt 
Auschwitz? Vi vil argumentere for, at det demokratiske samfund, som vi kender det siden overgangen 
til den almindelige valgret i 1915, i sin måde at autorisere til politisk deltagelse, opridser, hvorfor både 
Grue-Sørensen og Adorno har ret i deres antagelser om pædagogikkens formål. I og med, at der 
ingen formel uddannelse kræves for deltagelse i demokratiet, afsløres det, at demokratiet som 
styreform autoriserer den enkeltes potentielle eksternalitet som forudsætningen for selvsamme 
demokrati.  
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Panelsession 2 - rum A 

Anne-Marie Navntoft, uddannelseskonsulent, VUC 

Det Pædagogiske Paradoks i en postmoderne samtid? 
Med afsæt i en analyse af Lyotards profetiske karakteristik af en postmoderne samtid og hans begreb 
om ’terror’ vil jeg argumentere for, at Det Pædagogiske Paradoks er ophævet eller lammet, og at 
dette har konsekvenser for aktuelle pædagogiske idealer eller mangel på samme, lige som det har 
betydning for den omtalte tavshed i dele af den pædagogiske verden. I dette rummes, hvilke følger 
ophævelsen har for vores syn på barndom, autonomi, frihed og autoriteter, og hvad det betyder for 
vores omgang med hinanden i et demokratisk samfund.  

Jeg vil lægge op til en diskussion om, hvorvidt det pædagogiske spændingsfelt, som Kant markerede 
det: ”… hvordan kultiverer jeg frihed, hvor der er tvang?” er afløst af nye paradokser og spændinger, 
som vi ikke gør os tilstrækkelig klart og dermed ikke forholder os kvalificeret til i den pædagogiske 
verden. 

Det er min tese, at vi befinder os i et ’ontologisk tomrum’ (Straume), hvilket medfører risiko for, at vi i 
vores forlegenhed og angst for at tage autoritet på os – bredest muligt forstået – overlader den 
tomme plads til vilkårlige ’terrorister’ og måske slet ikke bedriver pædagogik.  

Den postmoderne udfordring kunne således formuleres: Hvordan kan en pædagogisk autoritet træde 
i karakter og udfylde det tomme rum uden at bedrive terror? 

   
Benjamin Vilmann, Cand. pæd. (pædagogisk filosofi) 

Kierkegaards målløse dannelse  
I forlængelse af et klassisk dannelsesbegreb har man kun at fejlfortolke Kierkegaards eksistentielle 
filosofi, da Kierkegaards selvtilblivelse ikke finder frem til en identitet eller et kerneselv som kan være 
udtryk for ’hvad man er’. Den Kierkegaardske tradition har forsøgt at udlægge Kierkegaards begreb 
om dannelse til et spørgsmål om identitetsdannelse (Garff), og andre har endda forsøgt at gøre 
Kierkegaard spiselig, men dog fordøjet ham i stedet gennem en udlægning som en coach- venlig 
filosofi (Søltoft). Jeg vil på baggrund af en udredning af en klassisk definition af dannelse (”Høiere 
Udvikling af Sjælens Evner og Færdigheder, Cultur” (Molbech 1859)), behandle hvorfor Kierkegaards 
eksistentielle dannelse gennem psykologiske kategorier - som angst, fortvivlelse, frygt og bæven - 
ikke gør sig forståelig i en kontekst af det klassiske dannelsesbegreb. Forskellen på den klassiske og 
Kierkegaards dannelse består med andre ord i følgende: -Det klassiske dannelsesbegreb danner til 
'noget'. Kierkegaard vedrører dannelsen til 'intet'. -Det klassiske dannelsesbegreb danner 'sjælen'. 
Kierkegaard vedrører dannelse af 'ånden'. -Kierkegaards filosofi er ikke i forholdet mellem individ og 
samfund, men i vovestykket at blive sig selv, igen og igen - og.  
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Panelsession 2 - rum B 

Kollektivet for pædagogisk tænkning 

Pædagogikkens formål: Dyder, Dømmekraft, skønhed, suspension 

Hvorledes konstitueres formål for det pædagogiske. I dette symposium undersøges dette perspektiv 
fra et pædagogisk udgangspunkt. I en tid hvor pædagogikken i stigende grad politiseres og 
determineres af instrumentaliserende og politiske/økonomiske ideologiske konstruktioner, må 
pædagogikken forsøge at legitimere sig indefra. Her gives 4 skarpe bud på hvordan pædagogikken 
kan søge sit/sine formål fra et pædagogisk udgangspunkt, der forsøger at udvikle sig fra den 
pædagogiske relations perspektiv. 

Side �  af �7 7


