
Pædagogisk Filosofisk Forening 

Refleksioner over pædagogikken 

Det nøgne demokrati – Er demokratiet 

kulturelt og pædagogisk neutralt? 

Pædagogisk Filosofisk Forening inviterer til oplæg og debat om 

Det nøgne demokrati – Er demokratiet 

kulturelt og pædagogisk neutralt? 

Oplæg ved lektor, ph.d. Jørn Bjerre, DPU: 
Spørgsmålet om, hvorvidt de demokratiske værdier er kulturblinde fællesnævnere, eller 

demokratiet snarere udgør sit eget kulturelle og pædagogiske udgangspunkt er blevet relevant 

via debatten om skolens rolle i et multikulturelt samfund. Debatten er dog langt fra ny. 

Sociologer og filosoffer som Max Weber, Emile Durkheim og Karl Popper har på forskellig vis 

været optaget af lignende spørgsmål. I diskussionen af det nøgne demokrati tages der – med 

udgangspunkt i nedslag hos de nævnte tænkere – fat på det, Durkheim beskrev som den moderne 

menneskekult og Popper beskrev som det åbne samfund. 

I oplægget vil det blive undersøgt, hvilke værdier, der knytter sig til demokrati, hvilke idealer der 

ligger til grund for det åbne samfund, samt hvad dette betyder for aktuelle 

pædagogiske spørgsmål. Hvad er relationen mellem kritik, demokrati, medborgerskab og 

menneskerettigheder og den pædagogiske virkelighed? 

Replik ved lektor, ph.d. Johannes Adamsen, Læreruddannelsen i Aarhus: 
Karl Poppers ideal for det åbne samfund er både afledt af en moderne, dvs. Poppers egen, 

forståelse af videnskab og relateret til Sokrates, tilsyneladende i skøn overensstemmelse. 

Samtidig har vi en tendens til at tænke pædagogik som ’dannelse til demokrati’ – hvor selve 

demokratibegrebet til gengæld ikke altid reflekteres, og vel reelt er skiftet fra åben kritik a la 

Popper til et mere nationalistisk betonet begreb. Indlægget vil undersøge demokratiidealet i 

relation til det åbne samfund og de pædagogiske sammenhænge. Sigtet vil være at argumentere 

for at kritikidealet ender i gold kriticisme, hvis ikke det forbindes med en præciseret ide om 

demokrati og menneskerettigheder – med følger for det pædagogiske. 

Som altid: 

Alle er velkomne! 

NB! Dørene lukkes kl. 19.00 for gæster uden adgangskort! 

http://www.paedagogiskfilosofi.dk/


Sted: VIA Campus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C, lok. D 208-209, indgang Bbygningen (ved 

kantinen). 

Tid: Mandag d. 2. maj 2016, kl. 19.00-21.30 

Arrangører: Pædagogisk Filosofisk Forening, Aarhus 

Ved lektor Chung Kim (chki@via.dk) og lektor Johannes Adamsen (joad@via.dk) 

 


