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Snart starter et nyt hold studerende på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Filosofi. 
De kaster sig hovedkulds ud i et fag der giver anledning til lige så mange spørgsmål 
som svar. Som studerende på 3. semester kender vi alt til den begejstring og frustra-
tion der kan opstå når man beskæftiger sig med faget. For hvad er det lige pædago-
gisk filosofi er? 

Dette spørgsmål har været omdrejningspunktet i mange diskussioner gennem 
årene, både inden- og udenfor universitets mure. På dette stormøde tager vi nu 
spørgsmålet op igen, og gennem oplæg, dialog og diskussion håber vi at kunne give 
et nuanceret billede af alt det som Pædagogisk Filosofi indeholder. Menneskesyn, 
uddannelse, etik, opdragelse og pædagogik er centrale emner, der bliver diskuter-
et på både politisk, akademisk og professionsniveau. Hvilken rolle har Pædagogisk 
Filosofi, og hvilken rolle skal Pædagogisk Filosofi fortsat have i disse diskussioner? 
Skal vi sætte dagsordenen, eller skal vi sikre at diskussionerne får en vis faglig tyn-
gde? Hvordan fastholder vi et stærkt fagmiljø uden for universitetet? Og hvad gør vi 
for, at uddannelsen fortsat sikrer de studerende de nødvendige kvalifikationer og 
færdigheder, på trods af trusler om fremdrift og erhvervsrelevans. Det er spørgsmål 
som disse dagen kan indeholde, men vi vil i høj grad lade deltagerne være med til at 
sætte dagsordenen for, hvor diskussionen skal føre hen. 

Det er vores håb, at vi på dette stormøde kan komme lidt nærmere svaret på, hvad 
pædagogisk filosofi er. Vi tror ikke det kan lade sig gøre at komme med et endegyldigt 
svar, og det er heller ikke vores ønske. Tværtimod håber vi at vi kan vise fagets diver-
sitet, og inspirere til at finde nye indgangsvinkler og anvendelsesmuligheder. 

Vi indbyder derfor studerende og undervisere ved Pædagogisk Filosofi til at ind-
sende forslag (max 500 tegn) til oplæg på 25 minutter, der forholder sig til spørg-
smålet: Hvad er Pædagogisk Filosofi.

Endeligt program for dagen følger.

Med venlig hilsen
Marie Langy Jensen og Ditte Skinnerup Philipsen
Studerende på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Filosofi

Stormødet finder sted på DPU – Aarhus 
Universitet i Emdrup, fredag d. 29. sep-
tember 2017.

Forslag skal sendes på e-mail 
pfstormoede@gmail.com
senest d. 1. september 2017.


