
Årsmødet 
Pædagogisk Filosofisk Forenings årsmøde er for alle 
med en interesse for pædagogik og uddannelse med 
en filosofisk vinkel. Årsmødet finder i 2015 sted i 
Aarhus lørdag den 14. november. Årets tema er 
‘Pædagogikkens og uddannelsens mål og formål'. 

Præsentation 
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 modtage bidrag, der behandler 
disse spørgsmål. Der er ikke noget krav om 
tilhørsforhold, og vi opfordrer alle til at indsende; 
professorer, studerende, praktikere, universitets- og 
seminarieansatte. 

Så indsend dit bidrag og markér datoen så du kan 
være med til at diskutere (grundlaget for) pædagogik-
kens mål og formål! 

Indsend et forslag 
Vi modtager forslag til paper-præsentationer, der 
samlet (oplæg + diskussion) må vare 30 minutter. 
Man kan indsende forslag inden for hele den 
pædagogiske filosofis område, men præsentationer 
der eksplicit behandler årsmødets tema, 
‘Pædagogikkens og uddannelsens mål og formål', 
har prioritet. 

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

www.paedagogiskfilosofi.dk/aarsmoede2015 
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