Pædagogisk Filosofisk Forening

CALL FOR PAPERS
NATUR OG PÆDAGOGIK

Pædagogisk Filosofisk Forenings årsmøde
D. 25-26 november 2022 i Aarhus.
Når vi kaster et blik på vores samtid, befinder naturen sig øverst på listen over
de væsentligste og mest presserende emner og spørgsmål - både i
hverdagslivet, politisk, videnskabeligt, pædagogisk og filosofisk. Naturen er
(stadig) uomgængelig for den pædagogiske filosofi, for pædagogik er nemlig
ingen undtagelse fra det vidtomspændende natur-engagement. Hvilke indsigter
kan den pædagogiske filosofi f.eks. tilbyde vores forståelse af menneskers
forhold til naturen, dvs. sanseligt, erkendelsesmæssigt, ontologisk, etisk?
Hvordan kan pædagogisk-filosofiske forståelser af natur kvalificere og udfordre
tidens debatter, hvor dannelse også er en bevidstgørelse om økologiske
livsmåder, biodiversitet, klima, miljø og biosfæren? Udover generelle indsigter
og overvejelser over natur kan pædagogisk-filosofiske tanker af både nyere og
ældre dato gøre sig gældende som pejlemærker for praktikere, der skal
navigere og træffe kvalificerede valg mellem de mange bud på
naturfokuserede pædagogikker. Spørgsmålet er således også, hvordan den
pædagogiske filosofi kan forankre og bidrage til en indkredsning af, hvorvidt
natur-engagementet skal tage praktisk form gennem øget opmærksomhed på
eksempelvis miljø- og bæredygtighedspædagogik samt øko- og
udelivspædagogik
Antikkens filosoffer diskuterede og behandlede naturen, og diskussionerne er
hverken blevet mindre komplekse eller relevante i vores samtid. Selv i dag kan
de spørgsmål, der blev rejst for 2000 år siden, befordre undren, refleksion og
diskussion, og naturen er altså fortsat et allestedsnærværende tema i
menneskets tænkning, liv og kultur. Med dette vidtfavnende tema kan der
således både skues bagud og tages fat i nyligt tilkomne tanker: Kan vi hente
indsigter i f.eks. Kants pædagogiske disciplinering, når vi skal lære at omgås
naturen på en ny måde?

Er Rousseaus syn på både Émiles natur og Émiles møde med naturen eller det
græske begreb om paideia relevant i en tid, hvor økologi, klima og biodiversitet
er med til at skabe vilkårene for den dannelsesmæssige dagsorden? Blandt
nyere natur-inddragende bidragsydere til filosofien og dens beslægtede felter
kan bl.a. nævnes Bruno Latour, Gernot Böhme, Arne Johan Vetlesen, Hans
Jonas, Arne Næss, Donna Haraway, Emanuele Coccia, Timothy Morton, Andreas
Malm, Steven Vogel, Jane Bennett og Michael Bonnett. Interessen herfor tyder
på en nutidig naturvækkelse, som står i fuldt flor og udfoldelse. Ved Pædagogisk
Filosofisk Forenings årsmøde anno 2022 indbydes der til fortsat refleksion og
diskussion af naturens beskaffenhed og pædagogikkens forhold hertil.
Vi inviterer hermed alle med en tanke, en læsning, en idé eller et
perspektiv i krydsfeltet mellem pædagogik, filosofi og natur til at indsende
papers - mulighederne er mange og begrænsninger få, og vi ser frem til en
weekend med interessante og skarpe oplæg, debatter og diskussioner.
Yderligere idéer til temaer for potentielle papers kunne f.eks. omhandle (men
er ikke begrænset til) følgende emner og spørgsmål:
i) Teknologi, videnskab og filosofi i relation til naturen, ii) bevidsthed og natur eksempelvis irt. pan- eller kosmopsykisme etc. iii) naturfilosofi og naturens idéog virkningshistorie, iv) pædagogisk filosofi og naturen, v) etikken og naturen herunder pædagogikkens etiske forhold til naturen, vi) politisk filosofi og
naturen, vii) social, kulturel og samfundsmæssig bæredygtighed,
bæreduelighed og forbundethed, viii) æstetik, sansning og erfaring i og med
naturen, ix) naturlighed og autenticitet, x) køn, seksualitet og mangfoldighed,
xi) hensigt, formål og telos i naturen og i pædagogikken, xii) det naturlige og
unaturlige - kan vi overhovedet afgøre det forhold?, xiii) er der grænser for
naturen, og er naturbegrebet stadig gyldigt?, xiv) distinktionen: Menneske og
natur.

Abstracts på maks. 500 ord sendes til foreningens bestyrelse på e-mail:
pfforening@gmail.com. Vi modtager forslag på både engelsk og dansk.
Deadline for indsendelse af abstracts er 1. oktober 2022.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit tiltænkte paper og oplæg er relevant, kan du
skrive til bestyrelsen.
For yderligere information om årsmødet, tilmelding, kost og forplejning:
www.paedagogiskfilosofi.dk og på FB-siden “Pædagogisk Filosofisk Forening”.

