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Hannah Arendt er en af det 20. århundredes store 
politiske tænkere. Hovedværkerne Det totalitære 
samfundssystems oprindelse, Menneskets vilkår 
og Eichmann i Jerusalem er centrale skrifter i den 
politiske filosofi og behandler vigtige emner som 
totalitarisme, menneskelig handling og ondskab.
 Derfor er Arendts ganske vist få og sporadiske – 
men ikke mindre vigtige – tanker om pædagogikken 
også en smule oversete. Og ikke nok med det: De 
fleste pædagogiske fortolkere af Arendt læser med 
Arendt mod Arendt i stedet for at følge Arendts 
tænkning om skole og opdragelse til ende.
 Det forsøger dette lille skrift at råde bod på. 
Arendts tanker om pædagogikken udgør nemlig et 
væsentligt alternativ til de tanker om pædagogik, der 
er fremherskende i dag, og giver et nyt perspektiv 
på pædagogikken. Bogen argumenterer bl.a. for, 
at man med ideerne om læringssamfundet og 
konkurrencestaten helt glemmer at drage omsorg 
for barnets frihed. Vores iver efter resultater er 
snarere et snærende bånd – en totalitær invasion 
af barndommen – end en omsorg for barnets 
begyndelser.
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Forord

Denne bog handler om Hannah Arendt. Ikke i traditionel bio-
grafisk eller teoretisk forstand, men i den forstand, at den gør et 
forsøg på at forstå hendes tænkning – eller måske rettere, gør et 
forsøg på at videretænke Arendts tænkning – i dette tilfælde ud 
fra en pædagogisk vinkel. Derfor bærer den også præg af at være 
netop et forsøg og skal derfor ikke læses som en række færdige 
konklusioner og fortolkninger. Bogen er således et forsøg ud i 
den metode, som Arendt selv foreslog, hvor tænkningen ikke af-
sluttes, og hver dag må konfrontere sig selv på ny. 
 Udgangspunktet for bogen er en kandidatafhandling ved 
Aarhus Universitet, som blev til en forkastet artikel, en forkastet 
kronik og til sidst til noget, der minder mere om den oprindelige 
afhandling igen. I arbejdet med at forkorte pointerne til artikel- 
og kronikform blev det klart, at jeg ikke var færdig med arbejdet, 
og at det ikke egnede sig til en så kort form. 
 At bogen nu foreligger, er mere et spørgsmål om timing, 
end om at arbejdet nu er endeligt afsluttet. Mange af pointerne 
i bogen fordrer og fortjener længere og grundigere diskussio-
ner, især fordi mit udgangspunkt er kontroversielt og så at sige 
spinkelt. Jeg valgte nemlig tidligt i processen at være så tro mod 
Arendts forlæg som muligt og forsøge at skrive hendes projekt 
ud. Det betyder, at mange punkter, hvor man med rette kan kri-
tisere og diskutere hendes pointer, her ikke tages op. Også af 
denne grund er projektet bag bogen ikke afsluttet, da væsentlige 
diskussioner af disse pointer forestår. Det, der kan siges at være 
afsluttet, er forsøget på at udfolde Arendts pædagogiske tænk-




