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Indledning  
I 1954 skriver Hannah Arendt essayet “The Crisis in Education”. Over 50 år senere falder to 

lærerstuderende over dette essay i forbindelse med deres bachelorprojekt. En stor interesse 

for Hannah Arendt opstår hos de to studerende, og de går derfor i gang med at skrabe alt hvad 

de kan til sig skrevet af og om Hannah Arendt. De læser og de læser og de læser. De finder 

flere bøger, og de læser videre. I takt med at de læser, stifter de bekendtskab med flere af 

Arendts begreber, og de begynder at undre sig. Den tysk-amerikanske tænker forholder sig 

kun direkte til skole og pædagogik i to essays, nemlig “Reflections on Little Rock” og det 

førnævnte essay “The Crisis in Education”. Derudover er Arendt som udgangspunkt ikke 

uddannelsesteoretiker, men alligevel øver få tænkere for tiden så stor indflydelse på den 

pædagogiske og politiske debat som hende. Så er det muligt, at Arendts tænkning kan have 

relevans for den danske folkeskole? Og i dette tilfælde inden for kristendomskundskabsfaget? 

Og i så fald, hvordan? Kan hendes tænkning udfolde potentialer inden for faget? Eller bare 

indenfor et af kompetenceområderne?  

Problemfelt: Hannah Arendt og pædagogikken 
Arendt formulerede aldrig en egentlig pædagogisk teori, men udfoldede essensen af sine 

tanker om det pædagogiske i blandt andet hendes tidligere nævnte essay “The Crisis in 

Education”. Den centrale pointe i essayet og det Arendt specifikt har blik for i sin 

uddannelsestænkning er den spænding, som pædagogik og uddannelse - ifølge Arendt - altid 

vil befinde sig i.  

”(…) the child requires special protection and care so that nothing destructive may 

happen to him from the world. But the world, too, needs protection to keep it from 

being overrun and destroyed by the onslaught of the new that bursts upon it with each 

new generation” (Arendt, 1954, s. 8). 

Uddannelse og pædagogik handler altså på den ene side om at beskytte barnet og på den 

anden side at beskytte vores fælles verden. Da barnet endnu ikke er bekendt med verden, skal 

det gradvist introduceres til verden, her står læreren ”in relation to the young as 

representatives of a world for which they must assume responsibility (…) (Arendt, 1954, s. 8). 

Lærerens kvalifikationer består dermed i at kende verden (…) and being able to instruct 
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others about it, but his authority rests on his assumption of responsibility for that world” 

(Arendt, 1954, s. 8). Det er det dobbelte ansvar, der her kommer til udtryk, der er den centrale 

tanke i Arendts ufuldendte pædagogiske tænkning. Det er et udtryk for den iboende spænding 

ved pædagogikken og uddannelsen mellem det bestående og det nye, som Arendt aldrig får 

udfoldet som andet end en filosofisk grundpræmis for pædagogikken. Spørgsmålet bliver 

således, hvordan en pædagogik og en uddannelse, i vores tilfælde, 

kristendomskundskabsfaget med udgangspunkt i denne spænding, vil tage sig ud?  

Dette spørgsmål leder os frem til vores problemformulering som lyder: 

Problemformulering  
Hvordan kan Hannah Arendts tænkning om natalitet, pluralitet og dømmekraft have relevans 

for kristendomskundskabsfaget, og hvilke potentialer kan hendes tænkning udfolde inden for 

kompetenceområdet Livsfilosofi og etik?  

Læsevejledning 
For at nærme os en besvarelse af ovenstående problemformulering, vil dette projekt 

indledningsvist indeholde et redegørende afsnit for det videnskabsteoretiske udgangspunkt, vi 

går til undersøgelsen med. Derefter følger et afsnit, der rummer henholdsvis det 

undersøgelsesdesign, vi har udformet til projektet, samt vores indsamlede empiri. Den 

kvalitative empiri består af fire fokusgruppeinterviews samt et enkeltinterview, hvilket vil 

blive præsenteret i afsnittet. Vores indsamlede empiri vil efterfølgende danne grundlag for 

projektets analyse. Vi analyserer det empiriske materiale ud fra tre af Hannah Arendts 

begreber: natalitet, pluralitet og dømmekraft. I analysen søger vi at belyse elevernes 

forståelser for kristendomskundskabsfaget ud fra disse begreber. Derudover ønsker vi at 

belyse kompetenceområdet Livsfilosofi og etiks potentialer i forhold til de samme tre 

begreber ud fra elevers og én lærers udtalelser. Analysen vil dernæst rumme et 

diskussionsafsnit, hvor vi inddrager uddannelsestænkeren Gert Biesta og stiller ham overfor 

Arendt. Afslutningsvis vil projektet indeholde en afrunding.  
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Empiri og metode   

Videnskabsteoretisk udgangspunkt 

Vi tager udgangspunkt i den fænomenologiske tilgang i vores empiribehandling. 

Fænomenologien blev grundlagt af den tyske filosof Edmund Husserl, som ønskede at 

udvikle en videnskab, der ikke reducerer subjektet og kompleksiteten af det psykiske liv til 

det, der kan siges om det ud fra et objektivt synspunkt. Fænomenologien hævder, at 

mennesket er et væsen, der aktivt er med til at skabe verden (Tanggaard, 2017, s. 82). 

Menneskets bevidsthed er, ifølge Husserl, altid intentionel hvilket indebærer, at bevidstheden 

altid er rettet mod noget andet end os selv. Med intentionaliteten menes, at mennesket altid er 

rettet mod verden, og verden er rettet mod mennesket (Tanggaard, 2017, s. 83). Inden for den 

fænomenologiske position opfattes den menneskelige oplevelse, erfaring og tanker som det 

centrale perspektiv for produktion af viden (Mottelsen & Muschinsky, 2017, s. 42). I den 

forbindelse er det nærliggende at inddrage Husserls begreb livsverden, der skal forstås som 

den konkrete verden, som vi opfatter den, med vores sanselige, kropslige og praktiske 

erfaringer. Gennem den fænomenologiske tilgang bliver der således ikke skabt ny viden, men 

de implicitte betydninger og meninger i vores livsverden bliver gjort synlige. Det er netop 

med afsæt i livsverdenen, at forskellige fænomener kan beskrives, og der gives mulighed for 

at gå bag om fordomme, kulturelle og sociale påvirkninger, som kan få betydning for, 

hvordan verden opfattes (Tanggaard, 2017, s. 84). I fænomenologien benyttes den 

fænomenologiske reduktion, som indebærer at sætte parentes om sin forforståelse i sin 

stræben efter en åben og fordomsfri beskrivelse af fænomenerne. Det handler om at opsøge 

det ukendte med et åbent sind. Det bliver således målet i fænomenologien at nå frem til 

essensen af fænomenet, hvortil det bliver fænomenologiens ambition at beskrive essensen 

(Tanggaard, 2017, s. 85). Den fænomenologiske tilgang benytter sig af kvalitative metoder, 

hvor intentionen er at gå i dybden og fremdrage nuancerede og detaljerede beskrivelser af 

fænomenerne (Tanggaard, 2017, s. 99). Gennem indsamling af vores empiri anvender vi 

kvalitative metoder ud fra en fænomenologisk tilgang, da det bygger på vores informanters 

forståelser og tager dermed udgangspunkt i deres livsverden. Vores ambition med 

empiriindsamlingen er en synliggørelse og beskrivelse af fænomenerne, hvorfor vi finder 

denne videnskabsteoretiske tilgang essentiel. 
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En anden, yderst essentiel, årsag til vores valg af den fænomenologiske tilgang finder vi hos 

vores teoretiske ståsted, Hannah Arendt. I et af hendes hovedværker “Åndens liv” beskriver 

hun: 

“Intet kunne fremtræde, ordet ‘fænomen’ ville ikke give mening, hvis der ikke 

eksisterede modtagere af fænomener, levende væsener, der er i stand til at anerkende, 

erkende og reagere (...) på det, der ikke blot er til stede, men fremtræder for dem og 

er bestemt for deres sansning” (Arendt, 2019, s. 59). 

Det er således i kraft af reaktionen og oplevelsen af fænomenet, at fænomenet får mening. 

Fænomenerne har brug for tilskuere for at være til (Arendt, 2019, s. 59). Vores oplevelser 

bliver derfor, ifølge fænomenologien, en uadskillelig del af virkeligheden (Mottelsen & 

Muschinsky, 2017, s. 42).  

 

Vi er i forlængelse heraf opmærksomme på, at det bliver vanskeligt at fortolke og stille 

spørgsmålstegn ved vores informanters udtalelser uden at miskreditere dem, hvorfor vi har 

valgt at supplere med den videnskabsteoretiske tilgang hermeneutikken. Vi søger gennem 

fortolkninger af informanternes udtalelser at få en dybere forståelse for vedkommendes 

udtalelser omkring de præsenterede fænomener, da hermeneutikken har det grundlæggende 

princip, at det er vigtigt at fortolke for at kunne forstå (Boolsen, 2017, s. 39). 

Når man undersøger hermeneutisk, drejer det sig om en fortsat bevægelse mellem del og 

helhed, hvor forståelsen af enkeltdele kan bringes ind i en større forståelse af helheden, og 

hvor den voksende forståelse for helheden, som enkeltdelene indgår i, således giver nye 

indsigter i de enkeltdele, der bidrager til helheden (Mottelsen & Muschinsky, 2017, s. 48). 

Hermeneutikken bygger på påstanden om, at “(...) man kun kan forstå et andet menneske, 

fordi man også selv er et menneske og dermed kan sætte sig i det andet menneskes sted.” 

(Mottelsen & Muschinsky, 2017, s. 46). 

Undersøgelsesdesign 

Vi har i vores projekt gennemført i alt fem interviews. Fire gruppeinterviews med fire elever i 

hver og et enkeltinterview med en lærer.  

Til at undersøge elevernes forståelse for kristendomskundskabsfaget og kompetenceområdet 

Livsfilosofi og etik har vi anvendt den kvalitative metode fokusgruppeinterview. Måden 

hvorpå man anvender fokusgrupper, afhænger af, hvilket videnskabsteoretisk perspektiv, man 

anlægger. Vores videnskabsteoretiske perspektiv er fænomenologisk kombineret med det 
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hermeneutiske, hvorfor vi forstår den viden, der produceres i fokusgrupperne som værende en 

dybere forståelse af fænomenerne. Vi tager udgangspunkt i elevernes livsverden og anskuer 

fænomenerne ud fra deres oplevelser og erfaringer. For at opnå viden om en uddannet 

kristendomskundskabslærers meninger, holdninger og oplevelser med at undervise i 

kristendomskundskabsfaget og kompetenceområdet Livsfilosofi og etik, har vi gennemført et 

enkeltinterview med en lærer. Nedenfor vil vi præsentere vores empiri.  

Fokusgruppeinterview 

Fokusgruppeinterview er kendetegnet ved en ikke-styrende interviewstil, hvor det handler om 

at få så mange forskellige synspunkter frem vedrørende et forskerbestemt emnefokus, som i 

dette tilfælde er kristendomskundskabsfaget og kompetenceområdet Livsfilosofi og etik 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 205). En styrke ved fokusgrupper er, at det er den sociale 

interaktion, som er kilden til data, hvor deltagerne spørger ind til hinandens udtalelser og 

kommenterer på hinandens erfaringer og forståelser (Tanggaard & Brinkmann, 2020, s. 170). 

Formålet med vores fokusgruppeinterview blev således at producere data om gruppernes 

forståelser (Tanggaard & Brinkmann, 2020, s. 169). Særligt deltagernes forståelse for 

kristendomskundskabsfaget og kompetenceområdet Livsfilosofi og etik, finder vi interessant. 

Fokusgrupperinterview er velegnede til eksplorative undersøgelser, da det kollektive samspil 

vil bringe livlige, emotionelle og spontane synspunkter frem. Intentionen med 

fokusgruppeinterview er, at interaktionerne mellem deltagerne vil bringe mange forståelser 

frem, hvorved det kan skabe dybdegående og detaljerede beskrivelser af de præsenterede 

fænomener. Vores rolle i interviewene er derfor at skabe en permissiv atmosfære, hvor 

personlige og modstridende synspunkter på fænomenerne kan komme til udtryk. Derudover 

består vores rolle i at stille og uddybe spørgsmål, samt facilitere samspillet mellem deltagerne 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 205-206).   

Generering af empiri 

Vores undersøgelse baserer sig på fire fokusgruppeinterview. En fokusgruppe består som 

regel af seks til ti personer, ledet af en moderator, men eftersom vi besluttede at lave 

interviewene på elevernes værelser består vores grupper af færre deltagere (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 205). Vores fokusgrupper består således af fire informanter. Vi kunne 

med fordel have valgt større fokusgrupper, da vi netop ønsker at analysere på indholdet og 
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ikke på de sociale interaktioner. Dog valgte vi at gå med en mindre gruppe, da vi var i tvivl 

om nogle af eleverne ville finde emnet sensitivt. Vi er opmærksomme på at fokusgrupper på 

den størrelse, kan være udfordret af, at vi som moderatere kan fremstå for dominerende 

grundet det asymmetriske magtforhold mellem os og dem, hvilket kan påvirke elevernes lyst 

og mod til at ytre sig. Alle fire gruppeinterviews er indsamlet i forbindelse med en tredje 

praktik på en efterskole. Det skal bemærkes, at vi havde undervist en del af informanterne i et 

etikforløb i kristendomskundskabsfaget i ugerne op til interviewet, hvilket kan have påvirket 

elevernes åbenhed og have været formende for deres udsagn.  

Interviewdeltagere 

I forbindelse med udvælgelsen af informanter, har vi været analytisk selektive og dermed 

søgt at få vigtige karakteristika i forhold til undersøgelsesfeltet repræsenteret i udvalget. 

Vores udvælgelse til fokusgrupperne bygger på to strategier: teoristyret og maksimum 

variation (Tanggaard & Brinkmann, 2020, s. 170). Den teoristyrede strategi består i at sikre 

os, at mindst to informanter i fokusgruppen har gennemført etikforløbet på efterskolen. 

Derudover har alle informanterne haft kristendomskundskab på deres tidligere folkeskoler, 

hvilket er et vigtigt karakteristika for vores undersøgelse. Vi forsøger dernæst at 

imødekomme strategien om maksimum variation, ved at informanterne kommer fra 

forskellige steder i landet og derfor også fra forskellige folkeskoler, hvorfor dette kan bidrage 

til mere diversitet i oplevelserne og erfaringerne med fænomenerne. Vi har samtidig haft in 

mente, at fokusgruppers produktion af viden afhænger af deltagernes sociale interaktioner 

med hinanden. Derfor må fokusgrupperne som hovedregel ikke være alt for homogene, da vi 

dermed kan risikere, at der ikke kommer nok interessant interaktion. Samtidig må 

fokusgrupperne ikke være alt for heterogene, for så kan vi risikere, at der opstår for mange 

konflikter eller at deltagerne vil have for svært ved at relatere til hinanden (Tanggaard & 

Brinkmann, 2020, s. 171). Informanterne har ikke selv valgt deres værelser, hvorfor de ikke 

nødvendigvis indgår i en tættere og mere venskabelig relation end blot at være 

værelseskammerater. Vores beslutning om at foretage fokusgruppeinterviews bestående af 

værelseskammerater forudsætter således ikke, at eleverne er trygge ved hinanden, men det 

indebærer et vist kendskab til hinanden og deraf en mulig forestilling om hinandens 

reaktionsmønstre. På den anden side kan man anskue fokusgruppesammensætningen som 
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værende homogen i den forstand, at eleverne bevæger sig inden for det samme netværk på 

efterskolen, hvilket kan skabe en tilpas genkendelighed. Det kan vise sig at være en fordel, 

når de supplerer hinanden og formår at uddybe hinandens perspektiver (Tanggaard & 

Brinkmann, 2020, s. 172). En ulempe ved informanternes allerede eksisterende relationer, er 

at det kan skabe magtrelationer og positioneringer, hvilket ikke nødvendigvis er synligt for os 

som udefrakommende (Halkier, 2008, s. 13). Magtrelationerne medfører, at eleverne kan 

være mere lydhøre overfor nogen og ikke for andre. Samtidig har eleverne en fremtid 

sammen, hvilket kan påvirke deres udsagn, da de senere skal stå til ansvar for deres udtalelser 

(Tanggaard & Brinkmann, 2020, s. 172). Da antallet af informanter i hvert enkelt 

fokusgruppeinterview er lavt, vælger vi at gennemføre fire interviews, som kan supplere 

hinanden og frembringe forskellige perspektiver på fænomenerne.   

Interviewsituation 

Fokusgruppeinterviewene er gennemført på informanternes værelser i en lektietime. 

Fokusgrupperne er optaget på diktafon, da toneleje og stemning er essentielt for at kunne 

fornemme interaktionen. Fokusgruppeinterviewene er struktureret ud fra tragtmodellen, som 

bestræber sig på at benytte åbne startspørgsmål og slutte mere styret og specifikt. På den 

måde er det muligt både at give plads til at informanterne, så vidt muligt, får lov til at vælge, 

hvad de siger og hvordan de taler om emnet inden for en bred ramme samtidig med, at vi er 

sikre på at få belyst vores egne interesser (Tanggaard & Brinkmann, 2020, s. 174). Vi er 

interesserede i, at eleverne skal fortælle så meget som muligt ud fra deres forståelser af 

fænomenerne, hvilket denne model skaber råderum for. Inspireret af tragtmodellen har vi til 

interviewet udarbejdet en interviewguide (Bilag 1).  

Vi startede ud med to brede spørgsmål, som rettede sig mod hele faget kristendomskundskab. 

Først et meget bredt startspørgsmål om hvad eleverne tror kristendomskundskabsfaget 

handler om. Dernæst et bredt startspørgsmål om hvorfor eleverne tror at de skal have faget. 

Derefter snævrede vi gradvist tragten ind ved at stille spørgsmål, som kom tættere på vores 

specifikke vidensinteresse om kompetenceområdet Livsfilosofi og etik.  

Enkeltinterview 

Udover fokusgruppeinterviewene har vi også indhentet et enkeltinterview. Som indikeret, er 

sådan et interview karakteriseret ved, at én enkelt person interviewes ad gangen. Dette 
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betyder, at der er en skærpet opmærksomhed på den ene person, der bliver interviewet. 

(Tanggaard & Brinkmann, 2020, s. 35). Vi har foretaget enkeltinterview af en lærer fra 

samme efterskole som eleverne, der blev interviewet i fokusgrupperne. Formålet med vores 

interview af læreren er at opnå viden om hendes meninger, holdninger og oplevelser med at 

undervise i kristendomskundskabsfaget og kompetenceområdet Livsfilosofi og etik. Vi 

benytter i vores interview af læreren en semistruktureret form. Denne er oplagt ved et 

enkeltinterview, da vi dermed kan sikre os, at alle centrale emner bliver berørt. Vi benytter os 

af en interviewguide, da vi har en række spørgsmål, som vi ønsker svar på. Samtidig er vi 

interesserede i at have muligheden for at kunne stille uddybende spørgsmål og også at 

respondenten frit kan besvare spørgsmålene (Bilag 2).  

 

For at sikre reliabilitet har vi transskriberet både fokusgruppeinterviewene og 

enkeltinterviewet. I forsøget på at gøre transskriberingen fra tale til skrift ensrettet og 

overskuelig for læsere, har vi ladet os inspirere af Bente Halkiers regler for transskribering 

(Halkier, 2008, s. 72). Vi har på grund af en begrænsning i mængden af bilag, valgt 

specifikke udsnit af de transskriberede interviews, som vi ser som værende meningsskabende 

for vores analyse.  

Teori 

Hannah Arendt var en tyskfødt filosof. Hun var uddannet i filosofi, teologi og klassisk 

filologi og var elev af blandt andet de tyske filosoffer Karl Jaspersen og Martin Heidegger. 

Arendt foretrak at kalde sig selv en politisk teoretiker, ikke tænker og slet ikke filosof. Arendt 

tog udgangspunkt i det aktive, levede liv ”vita activa” for sin tænkning og var uenig med 

andre filosoffer, hvis foretrukne domæne var “vita contemplativa”, det tilbagetrukne liv. 

Ifølge Arendt svigtede disse ved ikke at blande sig i de politiske handlinger, som har en 

afgørende betydning for frihed mellem mennesker (Lauritzen, 2010, s. 12). Vi har læst 

Arendts tænkning med det for øje, at hun grundlæggende taler ud fra et perspektiv om, at vi 

konstant må søge at finde en vej ud af totalitarismen. Totalitarismen, som Arendt omtaler, 

karakteriserer hun ud fra hendes egne oplevelser med nazismen under 2. verdenskrig, hvor 

menneskers ret til tænkning og handling blev undermineret. Som følge af det 20. århundredes 

totalitære forbrydelser må enhver, ifølge Arendt, lede efter håb og muligheder for fremtiden. 

Arendts natalitetsbegreb illustrerer netop håb i form af nye begyndelser og en tillid mod 
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verden og vores medmennesker. Nataliteten er for Arendt tæt forbundet med handling, da det 

at være født og kunne begynde på noget nyt er et grundvilkår for mennesket (Lauritzen, 2010, 

s. 13). Et andet centralt begreb hos Arendt er pluralitet, som understreger, at individet er 

forskelligt fra alle andre mennesker, men mødes i fællesskabet, hvor tale og handling bliver 

bindeleddet mellem individerne. Det sidste begreb hos Arendt, som vi vil berøre, er 

dømmekraften. Dømmekraften er den proces, hvor vi på den ene side afprøver vores 

meninger for en forestillet pluralitet, men samtidig er i færd med at danne vores eget selv 

(Korsgaard, 2014, s. 135). Natalitet, pluralitet og dømmekraft er tre af Arendts begreber som 

forekommer os originale, vedkommende og indbyrdes forbundne. Disse har vi nøje udvalgt, 

da vi ser dem som værende særligt relevante i forhold til undervisning i 

kristendomskundskabsfaget. Begreberne kommer til at danne vores teoretiske 

referenceramme. Vi vil nedenfor udfolde og begrunde relevansen af disse begreber, samt 

argumentere for, hvorfor vi finder dem brugbare i forhold til vores problemformulering.  

 

Natalitet 

I sit hovedværk “Menneskets vilkår” peger Arendt på tre fundamentale former for 

menneskelig aktivitet; arbejde, fremstilling og handling (Arendt, 1958, s. 36). Disse 

aktiviteter, samt deres respektive vilkår er, ifølge Arendt, intimt forbundet med det mest 

almene vilkår ved den menneskelige eksistens, nemlig fødsel og død, fødthed og dødelighed 

(Arendt, 1958, s. 38). Af de tre grundvilkår står handling i tættest forbindelse til fødthedens 

vilkår; Arendt skriver:  

“(...) den begyndelse som enhvers fødsel udløser, kan kun træde i kraft, fordi den 

nyankomne besidder evnen til at begynde på noget nyt, det vil sige handle. Hvis man 

forstår handling som initiativ, som dét at sætte en begyndelse, så gemmer der sig i 

alle former for menneskelig aktivitet et element af handling og dermed af fødthed” 

(Arendt, 1958, s. 38).  

Natalitetsbegrebet omhandler, hvordan vi som mennesker kan komme til syne i verden i 

mangfoldigheden af mennesker. Natalitet grunder sig i vores oprindelige tilsynekomst i 

verden med fødslen og hos Arendt danner denne initiering grundlag for, at menneskene som 

de eneste kan handle i verden. Med fødslen bliver verden fornyet. Foruden denne fornyelse 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Aviaja Imbæk Stjernstrøm 175025  26/5-2021 

Josefine Rask Dam 175213  KP - læreruddannelsen 

 11 

ville verden forgå. Fødtheden forudsætter andre mennesker, som udgør den verden, der 

modtager den fødte. Fødtheden er dermed afhængig af pluraliteten, hvor individet viser sig 

som en person, der ønsker at have med andre at gøre. Motivationen til at handle stammer 

således fra den begyndelse, vores fødsel er et udtryk for. Natalitet, handling, men også frihed 

er uløseligt forbundet i Arendts tænkning og udtryk for et og det samme (Korsgaard, 2014, s. 

114). Arendt formulerer det således: ”Med menneskets skabelse blev begyndelsen sat i verden 

som et princip, hvilket naturligvis blot er en anden måde at sige, at friheden som princip blev 

skabt med mennesket og ikke før.” (Arendt, 1958, s. 182).  

I dette citat beskriver hun, hvorledes det ligger i begyndelsens natur, at noget nyt hænder, 

som ikke kunne forventes ud fra tidligere hændelser. Hun fortsætter med: ”Dette præg af 

forbløffende uberegnelighed er iboende i enhver begyndelse og enhver oprindelse” (Arendt, 

1958, s. 182). Mennesket bringer med sin fødsel noget nyt til verden, som ikke kan forudses 

og som heller ikke kommer til syne uden netop fødslen af dette unikke individ.  

I sit essay ”The Crisis in Education” kobler Arendt natalitetsbegrebet til uddannelse: “(...) the 

essence of education is natality, the fact that human beings are born into the world” (Arendt, 

1954, s. 1). Når essensen af uddannelse og pædagogik for Arendt er natalitet, må beskyttelsen 

af barnets muligheder for at bringe noget nyt ind i verden gennem handling, stå centralt i 

undervisningen. Fokus og omsorg for nataliteten er vigtigt i uddannelsesspørgsmålet, da 

verden, for ikke at forgå, har brug for selvstændige individer, der kan lave nye begyndelser 

(Lauritzen, 2010, s. 78).   

Pluralitet 

Om pluralitet skriver Arendt i “Menneskets vilkår”, at “Menneskelig pluralitet, det basale 

vilkår for såvel handling som tale, manifesterer sig både som lighed og forskellighed.” 

(Arendt, 1958, s. 180). Når vi skal beskæftige os med Arendts pluralitetsbegreb, bliver det 

relevant at inddrage handling, der som nævnt ovenfor, er en af de fundamentale former inden 

for menneskets aktive liv. Handling og tale er så tæt forbundne, at handling uden tale ikke 

længere er en handling. Det er gennem handling og tale, at menneskene aktivt kan vise deres 

personlige identitet, hvorved de kan komme til syne i den menneskelige verden (Arendt, 

1958, s. 183). Det er gennem handling og tale, at menneskenes unikke forskellighed kan 

træde frem (Arendt, 1958, s. 181). Handlinger vil altid foregå sammen med andre og 
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forudsætter derfor et fællesskab. Pluralitet er, for Arendt, det fællesskab, som danner 

grundlaget for samtale (Pahuus, 2006, s. 49). Handling udspiller sig således inden for 

pluralitetens to kendetegn; lighed og forskellighed. Ifølge Arendt indebærer lighed på den ene 

side et grundvilkår om, at menneskene er det samme, mens det på den anden side er 

afhængigt af, at menneskene er forskellige (Korsgaard, 2014, s. 111). Pluraliteten omfatter, at 

hvis ikke vi var ens og lige, kunne vi ikke forstå hinanden, men hvis vi ikke var forskellige 

fra hinanden, var der ikke brug for handling og tale til at gøre os forståelige (Arendt, 1958, s. 

180). Pluraliteten indeholder etiske aspekter i den forstand, at det er en nødvendig betingelse 

at respektere både individuel og kulturel andethed. Det der er forskelligt fra en selv, skal 

anerkendes som ligeværdigt. Alle mennesker vil kunne give et potentielt nyt og unikt 

perspektiv på verden, hvorfor kulturel variation må værdsættes og anskues som en rigdom 

(Sigurdsson, 2007, s. 149). Arendt skriver; “Ikke mennesket, men mennesker bebor denne 

planet. Pluralitet er jordens lov.” (Arendt, 2019, s. 59).   

Dømmekraft 

Ligesom Arendt delte menneskelivet op i tre måder at være aktiv på, ville hovedværket 

“Åndens liv” have forsøgt at spejle denne tredeling i forhold til menneskets indre liv i 

tænkning, vilje og dømmekraft. Det sidste og tredje kapitel skulle omhandle dømmekraften, 

men Arendt nåede aldrig at færdiggøre dette. At forsøge at beskrive Arendts forståelse af 

dømmekraften er et udfordrende projekt, da de tanker om dømmekraften, der findes i andre af 

hendes tekster, ofte både er indbyrdes modstridende, men også står i stærk kontrast til de 

indledende bemærkninger om dømmekraften, der er i de to første kapitler af “Åndens liv” 

(Korsgaard, 2014, s. 134). I dette afsnit vil vi fremhæve nogle centrale pointer om 

dømmekraften, som de fremgår af tekster af Arendt, og som der hersker en vis konsensus om 

i den senere litteratur om Arendt og dømmekraften. I “Between Past and Future” formulerer 

Arendt om dømmekraften: 

“The power of judgment rests on a potential agreement with others, and the thinking 

process which is active in judging something is not, like the thought process of pure 

reasoning, a dialogue between me and myself, but finds itself always and primarily, 

even if I am quite alone in making up my mind, in an anticipated communication with 
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others with whom I know I must finally come to an agreement. From this potential 

agreement judgment derives its specific validity” (Arendt, 1969/2006, s. 217).  

Dialogen, der foregår i dømmekraften, er således en dialog med mange. Mange i den 

forstand, at mennesket med “den forstørrede bevidsthed” (et begreb hun henter fra filosoffen, 

Immanuel Kant) har mulighed for at repræsentere pluraliteten i sine domme. Når Arendt 

skriver at dømmekraften hviler på en “(...) potential agreement with others (...)” og arbejder 

ud fra en “(...) anticipated communication with others (...)”, betyder det med andre ord, at vi 

kaster vores domme ud i en forestillet pluralitet for at teste deres holdbarhed. I den forstand 

må dømmekraften være forbundet med forestillingsevnen, da man uden den, ikke ville være i 

stand til at forestille sig pluraliteten for sit indre. Forestillingsevnen er menneskets mulighed 

for at tænke ud over sig selv ved at sætte sig selv i andres sted. Ydermere bliver 

dømmekraften tosidet, da vi i processen både bejler til den offentlige mening og danner vores 

egen identitet (Korsgaard, 2014, s. 135). Ifølge Arendt kan dømmekraften hverken læres eller 

formidles, men derimod kun opøves (Korsgaard, 2014, s. 136).  

Analysestrategi 
I et forsøg på at skabe overblik i vores analyse, har vi valgt at inddele den i tre overordnede 

dele. Den første del af analysen rummer en analyse af elevernes udtalelser omkring 

kristendomskundskabsfaget ud fra de tre udvalgte begreber fra Arendt: natalitet, pluralitet og 

dømmekraft. Den anden del af analysen er inddelt i yderligere tre dele, hvorunder 

potentialerne inden for kompetenceområdet Livsfilosofi og etik undersøges i forhold til hvert 

af Arendts tre begreber. I disse tre dele udleder vi potentialer ud fra både elevperspektiver og 

et lærerperspektiv. Elevperspektivet indeholder elevernes udtalelser om etik, hvor 

lærerperspektivet indeholder lærerens overvejelser over tilrettelæggelsen af hendes 

undervisning i etik, samt hendes oplevelse af vores gennemførte undervisning. Tredje del 

indeholder en diskussion af skolen i samfundet med inddragelse af uddannelsestænkeren Gert 

Biesta. 

Analyse 

Del 1: Analyse af elevernes forståelse af kristendomskundskabsfaget 
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I første del af interviewet havde vi fokus på at åbne op for elevernes forståelser af 

kristendomskundskabsfaget. Vi vil i første delanalyse udfolde elevernes udtalelser i ønsket 

om en dybere forståelse for, hvad de forstår ved faget og fagets relevans for dem. Dette 

gennem de tidligere i opgaven belyste teoretiske begreber, natalitet, pluralitet og dømmekraft. 

Arendts mest gennemgående påstand om pædagogikken lyder: ”the essence of education is 

natality, the fact that human beings are born into the world” (Arendt, 1954, s. 1). Arendt 

mener, at impulsen til at handle stammer fra denne begyndelse, som natalitet er udtryk for, og 

som bliver bekræftet hver gang eleven begynder noget nyt (Arendt, 1958, s. 182). Når 

essensen af uddannelse og pædagogik, ifølge Arendt, er natalitet, står beskyttelsen af barnets 

muligheder for at bringe noget nyt ind i verden gennem initiering centralt (Korsgaard, 2014, 

s. 115). Da vores informanter i fokusgruppe 3 bliver spurgt ind til, hvad de tror 

kristendomskundskabsfaget handler om, svarer en elev, at hun tror det ”handler om hvordan 

vi er kommet til der, hvor vi er i dag og hvordan vi er opdraget”. Eleven uddyber yderligere 

at ”det er ligesom det der har ført os til der, hvor vi er i dag. Til det Danmark vi er i dag” 

(Bilag 1). Eleven her referer til faget som et vidensfag, der primært fokuserer på fortiden, og 

dermed for dem, en gammel verden. Der er ikke tegn på at faget skaber et rum, hvor eleven 

kan finde ud af, hvem han er i dag. Der er således en mangel på natalitet, når eleven kun 

referer til fortiden.  

En anden elev bekræfter disse udtalelser. Hun mener at faget handler om ”at forstå vores 

fortid, forstå hvad vi kommer fra, men også forstå andre lande” (Bilag 1). Denne betragtning 

på faget er der flere elever, der erklærer sig enige i. I de forskellige fokusinterviews kommer 

eleverne med udtalelser som ”at man får baggrundsviden om sig selv (…)” (Bilag 1) og ”det 

gør at vi har en almen viden om hvordan vi er kommet til” (Bilag 1). Da vi stiller 

fokusgruppe 2 samme spørgsmål, opstår en interessant diskussion om fagets navn. Flere 

elever giver udtryk for, at de ikke forstår, hvorfor faget hedder som det gør. En elev fortæller 

om fagets navn på hendes folkeskole ”altså mit hed kristendom, men det er jo faktisk lidt 

mærkeligt fordi det er mega ensrettet, er det ikke?” (Bilag 1), hvortil en anden elev svarer: 

”jaer, det er rigtig, for det handler jo om mere.” (Bilag 1). Disse udtalelser er relevante at 

belyse ud fra Arendts pluralitetsbegreb. I pluralitetsbegrebet ligger en anerkendelse af, at 

menneskers forskellighed respekteres og bruges i det fælles samvær. Men hvis vi på den 

anden side ikke sikrer rummelighed over for forskellige holdninger, livsformer og værdier, 

kan konsekvensen være ensretning og manglende tolerance over for mindretal (Sigurdsson, 

2007, s. 54). De to elevers udtalelser peger på, at de ikke kan se ligeværdet mellem fagets 

indhold, når fagets navn favoriserer den ene religion. Den første elev kalder sågar faget for 
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”ensrettet”, som netop, ifølge Arendt, er en konsekvens ved manglen på rummelighed overfor 

forskellige holdninger, livsformer og værdier. En elev fra samme fokusgruppe ytrer at: “Det 

er faktisk lidt låst sådan ja. En lille form for hjernevaskning, en mild form, det er det da” 

(Bilag 1). I fokusgruppe 2 fortsætter diskussionen. En elev siger: “hvis man ikke har haft 

kristendom før, så kunne man jo godt tænke, at det kun handler om kristendom, men det gør 

det jo ikke. Det handler jo også om alt muligt andet. Islam og sådan.” (Bilag 1), hvorefter en 

anden elev siger “Jeg synes det er sådan lidt diskriminerende for dem der ikke er kristne - 

agtigt.” (Bilag 1). Citaterne kunne tyde på, at eleverne i denne fokusgruppe har svært ved at 

se sammenhængen mellem fagets navn og fagets indhold. En elev fra samme gruppe ytrer at 

“det faktisk er lidt krænkende overfor andre religioner. Hvis jeg var en anden religion ville 

jeg da tænke over det” (Bilag 1), hvortil en anden elev kommer med et eksempel “ligesom 

hvis det hed buddismekundskab og jeg var kristen” (Bilag 1). Ud fra Arendts pluralistiske 

tanker er det en betingelse at respektere både individuel og kulturel andethed som 

ligeværdigt. Eleverne udtrykker i citaterne ovenover en mangel på lighed i fagets navn, som 

ikke er i tråd med pluralitetens vilkår. Da vi interviewer fokusgruppe 1, når vi knap nok at 

stille spørgsmålet til ende, førend flere af informanterne svarer at faget handler: “Om Jesus 

og Gud” (Bilag 1) og “Bare om sådan biblen og Jesus og Gud” (Bilag 1). Eleverne ser ikke 

den kulturelle variation, som faget kan indeholde og som er kendetegnet ved pluralitet. I flere 

af grupperne, inklusiv fokusgruppe 1, nævner eleverne at de i faget også lærer om andre 

religioner. Etik bliver også nævnt i et enkelt interview (Bilag 1).  

I fokusgruppe 2 forklarer en elev at hun tror faget “handler om at man skal sådan få et 

indblik i de forskellige kulturer, og at der ikke bare sådan findes én religion, hvis man kan 

sige det. For eksempel fordi jeg er (...) opvokset i en kristen familie, at man så også lærer der 

også er andre religioner i verden, end den man er opvokset i” (Bilag 1). Samme elev svarer 

igen, da vi stiller spørgsmålet om hvorfor de tror, at de skal have faget. Her svarer eleven: 

“Så man kan lære at forstå andre, og så man ikke krænker nogen.” (Bilag 1). En elev fra 

samme gruppe erklærer sig enig og fortæller, at hun synes det er vigtigt at have faget, “så 

man forstår andet end det man kender på forhånd, ja og så man forstår andre kulturer.” 

(Bilag 1) En tredje elev fortsætter “Ja, altså faget udvider jo ens horisont” (Bilag 1). Man 

kan ud fra elevernes udtalelser udlede en vis enighed og fælles forståelse omkring at 

kristendomskundskabsfagets formål er at inkludere og anerkende forskelligheder. Tegn på 

pluralitet i fagets indhold er dermed at finde i flere af elevernes udtalelser, da pluralitet i 

Arendts optik netop er at forstå forskelligheder og se dette som en værdi. 
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Det tredje og sidste begreb vi vil belyse elevernes udtalelser ud fra er Arendts begreb 

dømmekraft. Hendes dømmekraftsbegreb indebærer, som nævnt, en forestillingsevne, der er 

menneskets mulighed for at tænke ud over sig selv. Arendt påstår således, at man gennem 

forestillingsevnen kan sætte sig i den andens sted og ved at gå omvejen over andres 

synspunkter opnår man dømmekraften i den forstand, at man kan handle med omtanke og 

ikke udvise for eksempel bornerthed og ensidighed (Pahuus, 2002, s. 254). I fokusgruppe 1 

spørger vi eleverne ind til, om faget giver dem nogle færdigheder, som de kan bruge uden for 

skolen. En elev svarer: “Jeg synes altså ikke, at jeg skal bruge det. Jeg ved hvad jeg skal vide. 

Det har jeg fået fortalt af mine forældre” (Bilag 1). Eleven i dette citat udtrykker en 

manglende forståelse overfor, hvorfor han skal præsenteres for andre religioner, da det i hans 

optik er fyldestgørende, det han har fået at vide hjemmefra. Denne udtalelse er interessant i 

forhold til Arendts dømmekraftsbegreb, da eleven ikke kan begribe, hvorfor han skal se ud 

over sin iboende forståelse og nuværende ståsted. Arendts dømmekraftsbegreb har netop til 

hensigt at skabe en forståelse for det andet, hvorigennem man også får en større forståelse for 

sit sig selv. Dette vækker en nysgerrighed hos os omkring, hvilke potentialer 

kompetenceområdet Livsfilosofi og etik har i forhold til Arendts begreber: natalitet, pluralitet 

og dømmekraft. 

Opsamling  

Delanalysen har belyst elevernes forståelser af kristendomkundskabsfaget ud fra Arendts tre 

begreber. Væsentlig er det at bemærke, at en stor del af eleverne forstår faget, som et fag, der 

lærer dem om fortiden og ikke om nutiden eller fremtiden. Undervisningen lever dermed ikke 

op til det dobbelte ansvar i uddannelsen for både det bestående og for det begyndende. Om 

pluralitet er repræsenteret i fagets indhold, er eleverne ikke i tvivl om. Der er stor enighed, 

blandt informanterne om, at kristendomskundskabsfaget formår at inkludere og anekender 

forskelligheder. Der kan til gengæld spores en del forvirring blandt informanterne omkring 

fagets navn, da de ikke ser en sammenhæng mellem fagets plurale indhold og dets ensrettede 

navn. I analysen har vi inddraget en enkelt elevudtalelse, der tyder på manglende fokus på 

dømmekraft i faget, da eleven ikke har et ønske om at få en forståelse overfor andre.  
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Del 2: Analyse af potentialer i kompetenceområdet Livsfilosofi og etik  

1. Natalitet 

1.1 Elev  

Dette afsnit søger at undersøge potentialer i forhold til begrebet natalitet ud fra elevernes 

udtalelser om etik. Som nævnt indebærer natalitet, ifølge Arendt, at ethvert nyt menneske er 

en ny begyndelse. Det bliver i den forbindelse interessant at undersøge elevernes forståelser 

ud fra natalitetsbegrebet, da eleverne også indbefatter en ny begyndelse. Da interviewet af 

fokusgruppe 2 bevæger sig ud i snak om etik inden for faget, fortæller en elev, at “(...) altså 

på min gamle skole havde jeg om etik og det lærte man rigtig meget af, synes jeg, sådan 

noget med dilemmaer.” Eleven uddyber at: “(...) man bliver mere klar på voksenlivet, hvis 

man kan sige det sådan” (Bilag 1). I et forsøg på at koble natalitetsbegrebet til elevens 

udtalelse, kan det udledes, at et forløb om etik har medvirket til at verden åbner sig for ham 

på en sådan måde, at det har skabt en følelse af at være klar på voksenlivet. Hvor eleverne i 

delanalyse 1 forstår faget, som et vidensfag og dermed som værende fortidsbestemt, ser 

eleven her et fremadrettet perspektiv. En anden elev udtrykker: “(...) det har lært mig, 

hvordan man kan tage en beslutning og hvad der betyder mest for en” (Bilag 1). Her har vi en 

elev, der giver udtryk for, at han gennem et forløb om etik har fået en oplevelse af at have 

lært at kunne tage selvstændige beslutninger, som er centralt i natalitetsbegrebet, da dette 

netop handler om at skabe selvstændige individer, som via handling kan skabe nye 

begyndelser (Lauritzen, s. 78). Ifølge Arendt kan ethvert menneske sætte noget nyt i verden, 

hvortil hun har en tillid til, at det ikke er noget vi behøver at forcere. Skolens opgave bliver 

derfor ikke at lære eleverne, hvad de skal tænke, men hvordan de kan tænke (Sirgudsson, 

2021). Da vi spørger en elev, om hun kunne bruge noget fra etikforløbet svarer hun: “At du 

lærer om livet og får lov til at øve dig i at argumentere og diskutere. Du oplever etik hver 

dag, og det er svært at klare dagen, uden at vide hvad etik er.” (Bilag 1). Denne udtalelse 

taler ind i Arendts iboende spænding i pædagogikken, da citatet peger på, at eleven har fået 

formidlet den bestående verden i form at lære specifikt om etik, men samtidig gennem egen 

oplevelse med argumentation og diskussion, ikke er blevet frataget sin mulighed for at præge 

verden på ny som, ifølge Arendt, er essensen af natalitet og dermed essensen af uddannelse 

(Arendt, 1954, s. 1).   
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1.2 Lærer 

De to ansvar, der træder tydeligst frem i “The Crisis in Education” er ansvaret for eleven og 

for verden. I essayet beskriver Arendt, hvordan læreren henter sin autoritet i en loyalitet 

overfor og med respekt for verden. Med udgangspunkt i dette er læreren i stand til at formidle 

verden, som den er, til eleven med ordene: “This is our world.” (Arendt, 1954, s. 10). Ved at 

tage dette ansvar for verden og formidle den loyalt, opnår læreren autoritet og formår 

samtidig at introducere eleven til den verden, som er bestående (Korsgaard, 2014, s. 145). 

Da vi interviewer læreren, spørger vi hende om, hvordan hun får alle elever inkluderet i et 

forløb om etik, hvortil hun svarer: “Der er et oplæg, hvor de læser om forskellige ting og får 

en forståelse for hvad de ting nu er - altså et læreroplæg.” (Bilag 2). Denne udtalelse kan 

pege på, at læreren gennem sit læreroplæg har en intention om at formidle verden, som den 

er, til eleven. Men om hvorvidt denne formidling foregår loyalt og med en upartiskhed over 

for verden er uklart i udtalelsen (Korsgaard, 2014, s. 160). I Arendts optik bliver det lærerens 

rolle, at formidle verdenen loyalt. Men kan læreren tilgå undervisningen upartisk? Ifølge den 

hollandske uddannelsesforsker Cok Bakker må læreren i sin planlægning af undervisningen 

reflektere over, hvilke værdier hun selv er rundet af. Bakker skelner mellem instrumentel og 

normativ professionalisering for at tydeliggøre, at lærerens professionalisme ikke alene 

afhænger af de formelle rammer. Den normative professionalisering bygger på værdier og er 

blandt andet udtryk for den bevidsthed, som læreren udøver i praksis, når hun underviser. 

God undervisning er forbundet med et bredere værdigrundlag i form af etiske principper, 

menneskesyn, forestillinger om det gode liv og i sidste instans lærerens personlige livssyn. 

Det vil sige, at undervisning aldrig kan være værdineutral (Andersen & Sigurdsson, 2020, s. 

270). Læreren må derfor etablere et reflekteret forhold til hendes egne værdier. Læreren 

fortæller os i interviewet, at hun via etikken vil have eleverne til at forholde sig til flere 

religioner: “(...) hvad synes islam, kristendommen, jødedommen, hinduismen om for eksempel 

abort? (...)” (Bilag 2). Man kan argumentere for, at der netop ligger en upartiskhed i at bruge 

etik som springbræt til arbejdet med forskellige religioner, da læreren potentielt ikke 

favoriserer én enkelt religion, men dermed ligestiller dem. Hvis læreren vælger at gå 

komparativt til værks og sammenligne religionerne ud fra etik kan det netop fremme nye, 

frigørende tanker om andetheden og en opfattelse af dem som ligeværdige i et åbent 

demokratisk samfund. Et potentiale kunne derfor være at finde i den komparative tilgang til 

undervisningen i kristendomskundskabsfaget (Hinge, 2016, s. 79). Samtidig med at læreren 

formidler viden om den bestående verden loyalt til eleverne, må læreren også, ifølge Arendt, 
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drage omsorg for elevernes natalitet. I mødet med eleven må læreren forholde sig til dennes 

muligheder for ‘nye begyndelser’, hvilket betyder, at læreren må have en særlig holdning til 

eleven, der ikke fratager elevens senere skæbne som handlende og verdensforandrende 

voksen. Arendt giver i hendes tænkning ikke et detaljeret svar på hvorledes, hvorfor vi for at 

skabe nuancer, går ind og bruger professor i psykologi, Jan Tønnesvang, som kan give os en 

psykologisk forståelse af, hvad det vil sige at være til stede i verden. Ifølge Tønnesvang er 

udviklingen af selvet en proces, hvor relationer har stor betydning. Det centrale i 

Tønnesvangs teori er, at menneskets udvikling af selvet er en fremadrettet-fortidsbestemt-

nutidighed. Hermed menes, at vores fortid og erfaringer har betydning for vores nutidige liv, 

men også at rettetheden mod fremtiden påvirker det liv, vi lever her og nu. Det vil sige, at to 

mennesker, der mødes for at drøfte eller diskutere en sag, i virkeligheden er to fremadrettede-

fortidsbestemte-nutidigheder (Hansen, 1997, s. 50). Tønnesvang illustrerer dette forhold i 

figuren nedenfor: 

.  

(Hansen, 1997, s. 50) 

Da vi spørger læreren, hvad hun gør, hvis hun møder en elev, der ikke synes at dét at have om 

etik er vedkommende, svarer hun “så forklarer jeg hvorfor, og jeg bliver ved indtil at 

eleverne har forstået det. Så kan det godt være, at de synes, at det er dødssygt, men så ved de 

hvorfor jeg synes, at det er vigtigt, at de skal vide noget om det her” (Bilag 2). Citatet her 

tyder på, at læreren har en manglende forståelse for elevens fortidsbestemhed. Udtalelsen 

peger heller ikke på at læreren tilnærmer sig en yderligere forståelse for denne elevs 

fortidsbestemthed, eftersom hun udelukkende baserer sin forklaring på egne interesser. I en 
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samtale som den, læreren beskriver i citatet, ville det ud fra modellen give mening at forholde 

sig til elevens fortidsbestemthed. Når en elev ikke synes det er vedkommende at have om 

etik, betyder det ikke nødvendigvis, at han ikke synes, det er vigtigt. Sådan kan det 

umiddelbart se ud på overfladen. Men lærerens psykologiske refleksion og forsigtige spørgen 

ind til elevens forventninger til undervisningen, kan potentielt afsløre en modstand over for 

undervisningen i etik, som bunder i tidligere erfaringer. Dette kan læreren, ifølge 

Tønnesvang, imødekomme gennem en nysgerrig tilgang til eleven. (Hansen, 1997, s. 51). 

Dette spændfelt mellem elevens fremadrettethed og fortidsbestemthed kan derfor for læreren 

udgøre en tydningshorisont for at imødekomme, forstå og udfordre elevens måde at gebærde 

sig på (Hansen, 1997, s. 51). Ved at se eleven som en fremadrettet-fortidsbestemt-nutidighed 

og i sin lærergerning være ægte interesseret, empatisk indlevende og aktivt lyttende over for 

elevens bekymringer og sårbarheder, kan læreren drage omsorg over for elevens natalitet, da 

eleven netop ved at blive forstået og accepteret får mod på at finde vej til at lave nye 

begyndelser (Hansen, 1997, s. 52).  

2. Pluralitet 

2.1 Elev 

 

Vi ønsker i det følgende at undersøge spor af Arendts begreb pluralitet ud fra elevernes 

udtalelser omkring etik. Dette gør vi med intentionen om at undersøge potentialer i 

kompetenceområdet Livsfilosofi og etik. Da vi spørger eleverne ind til det gennemførte 

etikforløb, fortæller en elev: “Og så fandt vi jo ud af, at vi ikke alle var enige, og at vi havde 

forskellige meninger og holdninger om det.”. Hvortil hun fortsætter: “(...) vi fik jo lov til at 

diskutere, hvorfor man havde de her forskellige holdninger, hvilket jo er helt fint man har.” 

(Bilag 1). Eleven her peger på, at hun på baggrund af forløbet om etik fandt ud af, at der var 

flere forskellige holdninger på spil i klassen. I den sidste del udleder vi et spor af pluralitet, 

da begrebet netop indebærer dét at forstå at det at have forskellige holdninger er “helt fint”. 

Ifølge Arendt ville hun, som nævnt, mene at denne forskellighed er en værdi for et 

fællesskab. Et fællesskab består nemlig “(...) af lige og dog altid klart skelnelige og yderst 

forskellige individer.” (Pahuus, 2006, s. 146). Der er ydermere en elev der ytrer, at: “Man 

bruger etik til at diskutere for at blive klogere på andres holdninger, og hvad andre mener 

fordi vi ikke alle sammen er enige i den her verden.” (Bilag 1). Der er i denne udtalelse igen 

tale om en elev der, ud fra det gennemførte forløb om etik, har fået en forståelse for, at ikke 

alle i verden er enige og at etik netop kan bruges til at blive klogere på disse forskellige 
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holdninger. Vedkommendes udtalelse kan forbindes med Arendts tanke om pluralitet, da 

begrebet netop indebærer etiske aspekter i form af  “(...) en fordring om at respektere både 

individuel og kulturel andethed.” (Sigurdsson & Skovmand, 213, s. 149). I forlængelse heraf 

er der ydermere en elev der ytrer: “Alle synsvinkler er relevante.” (Bilag 1). Denne udtalelse 

taler ind i Arendts tanke om, at det aldrig må være en hindring for deltagelse i et fællesskab at 

have en anden holdning (Pahuus, 2006, s. 145), da det unikke ved et fællesskab er de 

forskellige synsvinkler der finder sted. Der er, ifølge Arendt, endvidere en fare forbundet med 

en manglende interesse i at blive klogere på noget gennem udveksling af synspunkter 

(Pahuus, 2006, s. 147). Elevens pointe er altså vigtig i forbindelse med pluralitet, da dét at se 

relevansen ved alle synsvinkler er tæt forbundet med, at man i pluralitetsbegrebet netop søger 

at undgå “(...) massesamfundet, hvor alle stræber efter at ligne hinanden.” (Sigurdsson, 2007, 

s. 149). Det gælder således om at se de forskellige holdninger som vigtige i et fællesskab og 

opøve den grænseløse vilje til kommunikation, som pluraliteten indebærer (Sigurdsson & 

Skovmand, 213, s. 60). I udtalelsen ligger også en anerkendelse af de forskellige holdninger, 

eftersom eleven i sin beskrivelse anerkender alle synsvinkler som ligeværdige.  

2.2 Lærer 

 

På baggrund af ovenstående afsnit vil vi i dette afsnit undersøge tegn på Arendts begreb 

pluralitet i vores lærerinterview i forbindelse med etik, og hvilke potentialer der er at finde. 

Om pluralitet siger Arendt: “Den menneskelige handlens vilkår er pluralitet, i hvilken alle er 

det samme, nemlig mennesker, men ingen er det på samme måde som noget andet menneske, 

der har levet, lever eller kommer til at leve” (Pahuus, 2002, s. 233). Arendts pluralitetsbegreb 

indebærer, som nævnt i teoriafsnittet, forskellighed og lighed, hvilket hun ser som en værdi. 

Hendes forståelse bygger på, at alle mennesker vil kunne give et potentielt unikt perspektiv 

på verden. Der er således tale om en kombination af natalitet og pluralitet, hvor nataliteten 

indebærer at ethvert menneske har evnen til at kunne sætte noget i verden, og pluraliteten 

lægger op til fordringen at kunne leve sammen med individuelle og kulturelle forskelle 

(Andersen & Sigurdsson, 2020, s. 252). Dette bliver i vores optik interessant at undersøge i 

forbindelse med vores lærerperspektiv på undervisning i etik. Under interviewet med læreren 

beder vi hende sætte nogle ord på, hvad der er centralt for hende, at eleverne tager med fra 

forløb om etik. Hertil svarer hun, at det er vigtigt, at eleverne i samspil med hinanden får 

oplevelsen af at “(...) jeg hører, hvad du siger og det er jeg faktisk enig i, så jeg ændrer 

måske lige det jeg selv tænker, men nu har jeg flere begrundelser for hvorfor.” (Bilag 2). 
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Hvorefter hun supplerer med “Så lærer de også af hinanden.” (Bilag 2). Denne udtalelse 

peger på et relationelt aspekt, hvilket Arendts menneskesyn bygger på, og her bliver 

pluralitetsbegrebet særligt interessant. Et aspekt af pluraliteten er at kunne lære og forstå 

andre livsformer end vores egen (Sigurdsson & Skovmand, 213, s. 60). Da vi i forlængelse 

heraf spørger læreren yderligere ind til hendes oplevelse af elevernes samspil siger hun: “Jeg 

synes virkelig, at der bliver ping ponget og diskuteret og de får udvidet deres horisont og 

provokeret (...)” (Bilag 2). Vi finder det her relevant at inddrage Arendts handlingsbegreb da 

handling, som nævnt, altid vil foregå sammen med andre og forudsætter et fællesskab og 

dette fællesskab danner grundlaget for samtale (Pahuus, 2006, s. 49). Det er gennem handling 

og tale, at vi viser og åbenbarer os selv og vores personlige identitet (Pahuus, 2002, s. 242). 

Man kan argumentere for, at det i dette tilfælde, er i elevernes diskussioner, at de kan komme 

til syne, da “(...) det er gennem samtale, at vi får en plads i verden, ikke blot som et 

foretagsomt individ, der udviser en bestemt adfærd, men som et væsen, der mener noget.” 

(Pahuus, 2002, s. 243). Pluraliteten kan ydermere spores i lærerens udtalelse, da elevernes 

diskussioner potentielt kan fordre en horisontudvidelse gennem at høre hinandens holdninger. 

De forskellige holdninger der kan komme frem i diskussioner må værdsættes, da 

forskellighed, ifølge Arendt, anskues som en rigdom (Sigurdsson, 2007, s. 149). Arendt var 

på vagt over for ophævelsen af forskelligheden, da en fare ved ikke at skabe rummelighed 

over for forskellige holdninger kan have konsekvensen at skabe ensretning og dermed 

udvikle en manglende tolerance over for mindretal (Sigurdsson & Skovmand, 213, s. 54). 

Dette leder os videre til lærerens udtalelse i forbindelse med, hvilken dannelse hun mener, der 

skal finde sted. Hertil svarer hun, at det handler om et “(...) mål om at være et kreativt 

tænkende menneske, hvor man kan bruge sin viden på mange forskellige måder og at man 

bliver oplyst.” (Bilag 2). Dette peger på den “romantiske opfattelse” af pluraliteten, som 

beskrives i ”Medborgerskab på spil”, hvor forudsætningen er mennesker som værende 

kreative og frie med evnen til at opfatte og tænke forskelligt (Sigurdsson & Skovmand, 213, 

s. 58). Vi spørger ydermere læreren ind til, hvordan hun inkluderer alle elever i et forløb om 

etik, hvortil hun svarer, at hun holder et læreroplæg, hvor eleverne derefter skal læse nogle 

tekster som et grundlag for den videre diskussion. Her fortæller hun, at hele klassen 

afslutningsvis samtaler i en cirkel, “(...) for virkelig at lytte til hinanden og hvad det er vi 

synes og tænker.” (Bilag 2). Det fremgår således af citatet, at lærerens didaktiske valg om en 

cirkel-øvelse bunder i et ønske om at skabe rum for at høre elevernes forskellige holdninger. 

Man kan argumentere for, at Arendts pluralitetsbegreb kommer til syne her, da eleverne kan 

ytre egne holdninger samtidig med at de skal lytte til deres klassekammeraters. De skal 
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således komme til syne gennem hver deres unikke perspektiv, men respektere hinanden som 

ligeværdige. Pluralitet lægger netop op til erkendelsen og accepten af, at vi ikke kan nå frem 

til én sandhed, da vi alle har sandheder (Sigurdsson & Skovmand, 213, s. 56). Læreren 

fortæller os yderligere, at meget af hendes undervisning i etik handler om diskussion, hvor 

hun tilføjer: “Og så forholder jeg det altid til de store religioner også. Hvordan tænker de i 

forhold til disse problemstillinger?” (Bilag 2). På det religiøse område kan Arendts tænkning 

om pluralitet lægge op til pointen om, at man som både troende og oplyst skal forholde sig til 

sin egen tro og overbevisninger i lyset af, at der er andre, der tror anderledes. Man skal 

således “(...) overskride sin egen tro og forholde sig og sin tro til andre religioner og 

trosformer (...)” (Andersen & Sigurdsson, 2020, s. 251). Afslutningsvis i interviewet nævner 

læreren: “Så faget kan skabe tolerance.”, som vi også kan spore tidligere i interviewet “Og 

også at de bliver tolerante.” (Bilag 2). Begrebet tolerance kan kobles til pluralitet, da det 

netop handler om forståelsen og accepten af andres holdninger og væremåder. Læreren ser 

dermed diskussionerne mellem eleverne som en opøvelse af tolerance, og derigennem en 

form for pluralitet. Dette kræver dog, ifølge Arendt, en forståelse for at lighed er en 

forudsætning for at pluraliteten skal finde sted, hvor hun siger: “Vi fødes ikke som lige. Vi 

bliver lige som medlemmer af en gruppe, hvis vi er stærke nok til at garantere hinanden lige 

rettigheder.” (Arendt, 1995, s. 127).   

 

3. Dømmekraft 

3.1 Elev 

 

Det følgende afsnit ønsker at undersøge det tredje og sidste begreb, dømmekraft, for igen at 

undersøge hvilke potentialer, der er at finde i elevernes udtalelser omkring etik. Ifølge Arendt 

kan dømmekraften, som tidligere nævnt, hverken læres eller formidles, men derimod kun 

opøves (Korsgaard, 2014, s. 136). Vi finder det derfor relevant at se på, hvilke forståelser og 

oplevelser eleverne har haft med undervisning i etik. I fokusgruppeinterview 2 spørger vi ind 

til, hvad eleverne tænker, de kan bruge etik til, hvortil en elev svarer: “(...) man lærer om 

beslutninger, altså vi havde meget om dilemmaer og beslutninger. (...) Og sådan noget er jo 

mega svært, og der bliver man virkelig nødt til at tænke over det.” Hertil fortsætter hun: “Det 

var relevant. Man træffer jo nogle valg, og det skal man jo også gøre i livet. Sådan gennem 

hele sit liv. Også bare her på skolen, hvor vi også træffer en masse valg.” (Bilag 1). Disse 

dilemmaer skulle drøftes sammen med elevens klassekammerater. Dømmekraften er en social 
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aktivitet, da den tidligere nævnte “forstørrede bevidsthed” gør det muligt for mennesket at 

repræsentere den menneskelige pluralitet i sin domme i verden (Korsgaard, 2014, s. 135). Det 

er i samtalen, at vi udvikler vores eget indre liv i retning af en dømmekraft, hvorfor samtalen 

bliver en nødvendig del af at komme til en klarhed over vores egen situation. Det er gennem 

samtalen, at vi kan gøre, hvad vi mener er klart for den anden, men også for os selv. Vi finder 

derfor elevens udtalelse relevant, da hun fandt dilemmaerne svære at besvare og kobler selv 

en forståelse for, at det er noget hun vil møde flere gange i sit liv - både nutidige og 

fremtidige. At forholde sig til dilemmaer kan være et muligt potentiale i en opøvelse af 

dømmekraft, eftersom eleverne i fællesskab kan lytte til hinanden og derigennem blive 

udfordret på deres egne forståelser. Dette leder os videre til en anden udtalelse, som kommer 

fra en elev i fokusgruppeinterview 3: “(...) hvor du synes det er godt og jeg synes ikke det er 

så godt, men så bliver vi ved med at argumentere for vores sag og vores handlinger (...)”. 

Her spørger vi hende, om hun kunne bruge noget fra dette, hvortil hun svarer: “Ja fordi når 

man for eksempel skal stå i et eller andet valg man skal træffe, så giver det jo mening i 

forhold til at tænke over, hvorfor man man træffer det valg og hvorfor man ikke gør det. Så 

man kommer til at tænke mere over sine valg.” (Bilag 1). Ifølge Arendt bliver vores “jeg”, 

altså vores “hvem” afsløret i tale og handling. Som Arendt siger: “Denne afsløring af 

“hvem” og ikke “hvad”, man er - de egenskaber, evner, talenter og mangler, som man enten 

fremviser eller forsøger at skjule - er implicit til stede i alt man siger og gør.” (Arendt, 1958, 

s. 184). Dette understreger vigtigheden af at kunne sætte sig i karakter gennem sine 

argumenter og forståelsesudkast overfor de andre, i dette tilfælde hendes klassekammerater 

og hendes lærer. Det er igennem denne argumentation, at de andre får en forståelse af hvem 

hun er og ikke hvad hun er (Axø, 2020, s. 48). Dette leder os videre til en elev der 

kommenterer på en øvelse i det gennemførte etikforløb, hvor de fik tildelt en rolle som enten 

pligt- eller lykkeetiker, som de skulle argumentere ud fra. En elev fortæller os: “Øhm men 

man kunne jo så godt sige det, fordi så kunne man prøve at sige det modsatte af hvad man 

selv mente. Så blev man nødt til at se på dilemmaet fra begge sider og forstå den anden 

side.”. Her spørger vi hende ind til, hvorfor hun tror hun skulle indtræde en rolle, hvortil hun 

svarer: “Det er nok for at få et større perspektiv, altså sådan se, at det er der jo mange der 

synes (...)” (Bilag 1). Her ses et muligt potentiale for faget, hvor man med fordel kan drage 

nytte af Arendts begreb om dømmekraft, da begrebet netop handler om, at vi med vores 

forestillingsevne kan tænke ud over os selv og derigennem sætte os i den andens sted 

(Pahuus, 2002, s. 145). Eleven ytrer selv, at hun fik en forståelse for dilemmaet fra begge 

sider og at dette gav et større perspektiv gennem indblikket i, at flere af hendes 
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klassekammerater havde en anden forståelse af dilemmaet end hende selv. En elev i 

fokusgruppeinterview 1 taler ind i det samme, da han siger: “Jeg tror man lærer meget mere 

ved at sætte sig ind i de forskellige etikker.” (Bilag 1). Han fortæller os, at på hans gamle 

skole, lærte han ikke lige så meget, da de kun skulle læse og svare på spørgsmål, men han 

føler han lærte mere af at skulle sætte sig ind i en rolle, som han beskriver med: “Det hjalp 

mig med at se flere sider af problemet.” (Bilag 1). Man kan således argumentere for, at disse 

elever beskriver en oplevelse af ”at gå på besøg” i andre opfattelser end deres egen, hvilket 

kan udvide deres egen forståelse (Andersen & Sigurdsson, 2020, s. 250). Hvilke tanker der 

ligger bag en opøvelse af dømmekraft i undervisningen vil vi dykke dybere ned i følgende 

afsnit.  

 

3.2 Lærer 

 

For at belyse Arendts begreb dømmekraft yderligere, ønsker vi at undersøge begrebets 

potentialer inden for kompetenceområdet Livsfilosofi og etik ud fra udtalelserne fra vores 

lærerinterview. Dette har vi gjort med hensigten om at få en dybere forståelse af, hvilke 

overvejelser læreren gør sig, når hun skal tilrettelægge undervisning i etik, der opøver 

elevernes dømmekraft, samt hvordan hun oplevede det gennemførte forløb om etik.  

Gennemgående for lærerens udtalelser er et fokus på, at det for hende er vigtigt, at eleverne 

skal tage stilling i hendes undervisning om etik. Dette udtrykker hun for eksempel, da hun 

bliver spurgt ind til, hvordan hun griber en undervisning om etik an, hvortil hun svarer: “Og 

så sætter jeg dem meget i spil.” og “(...) jeg vil også gerne have at de selv tager stilling.” 

(Bilag 2). Dette er blot et par ud af mange, hvor dette bliver nævnt, hvorfor det kan udledes, 

at denne stillingtagen står centralt for læreren i et forløb om etik. Hertil ytrer hun yderligere, 

at det er vigtigt, at eleverne “(...) ved hvorfor de synes noget. At det ikke bare er “det er fordi 

jeg synes det”, men at de kan argumentere for deres holdning.” (Bilag 2). Eleverne skal 

således argumentere for deres valg af forklaring, så de derigennem får en forståelse for, 

hvorfor de synes det ene og ikke det andet. Læreren udtaler ydermere, at hun i sin 

undervisning i etik arbejder med problemstillinger såsom “(...) Hvem skal dø? Hvem skal 

leve? Hvornår er det rigtigt og forkert i forhold til adoption?” (Bilag 2). Det bliver i den 

forbindelse interessant at se på Arendts begreb om dømmekraft, da den netop “(...) gør 

mennesket i stand til at skelne mellem godt og ondt i en sammenhæng, hvor tingene påvirkes 

fra mange sider” (Lauritzen, 2010, s. 62). Begrebet indebærer yderligere en proces, “(...) hvor 

vi på den ene side er i færd med at bejle til den offentlige mening, men samtidig på den anden 
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side er i færd med at danne vores identitet.” (Korsgaard, 2014, s. 135). Der er således en 

åbenbaring af personen i den måde vedkommende dømmer verden på (Pahuus, Hannah 

Arendt, 2006, s. 139). Hertil er det vigtigt at have for øje som lærer, at når elever diskuterer, 

handler det som regel ikke kun om argumentationen, men også om selvrepræsentation i 

klassen (Andersen & Sigurdsson, 2020, s. 254). I forlængelse heraf er det værd at inddrage 

lærerens udtalelser om, hvordan hun oplevede det gennemførte etikforløb, som hun 

observerede hele vejen igennem. Her udtrykker hun: “(...) det der med at de skulle finde ud 

af, hvad ville en lykkeetiker og pligtetiker. Hvad ville de sige til det her? Så de simpelthen 

skulle påtage sig en rolle, og det synes jeg var nyttigt.” (Bilag 2). Øvelsen hun nævner er den, 

som også nævnes i ovenstående elevperspektiv, hvor eleverne, ud fra de tildelte etiske 

ståsteder, skulle diskutere en række dilemmaer. Hun påpeger dog, at hun synes elevernes 

‘synsninger’ er vigtige og at hun ønskede mere af det i forløbet, på trods af, at hun også så det 

som “(...) enormt relevant (...)”, at eleverne kan forholde sig til det ud fra en tildelt rolle, 

hvorfor hun vil indtænke begge tilgange i sin undervisning fremover (Bilag 2). Der findes 

således et ønske i lærerens udtalelser om en vekselvirkning mellem elevernes egne 

holdninger og en indtræden i en rolle, hvorpå dilemmaerne kan anskues fra flere perspektiver. 

En indtrædelse i forskellige roller er ifølge undervisningsvejledningen for 

kristendomskundskab en arbejdsmetode til at “(...) udfordre elevernes holdninger og træne 

deres evne til at se en sag fra flere sider” (undervisningsministeriet, 2019, s. 6). Det er 

ydermere en måde hvorpå, der kan udvikles et fagsprog, så det ikke udelukkende bærer præg 

af at være “(...) et “synsningsfag”, hvor meninger får status af kundskab”, som netop kan 

være en fare ved meningsudveksling (Lindhardt, 2018, s. 133). Det er netop den pointe, som 

begrebet dømmekraft betoner. Kant taler, som nævnt, om en “udvidelse i tænkemåden”, der 

opnås ved, “at vi sammenligner den dom, vi fælder, med en mulig frem for med en virkelig 

dom fældet af andre; og dette finder sted ved, at vi sætter os i enhver andens sted.” (Arendt, 

2019, s. 443). Således bliver kundskaben ikke reduceret til blot en meningsudveksling, men 

indebærer også dét, at kunne udvide sin tænkemåde ved at sætte sig i en andens sted. Det er, 

som nævnt, med vores forestillingsevne, at vi sætter os i den andens sted (Pahuus, 2006, s. 

145). Når eleverne får tildelt en rolle, de skal argumentere ud fra, vil de blive sat i en 

position, hvor de er nødsaget til at forholde sig til flere sider af sagen, da det ikke er selvsagt, 

at den tildelte rolle er af samme holdning som deres egen. En indtrædelse i forskellige roller 

kan blive et muligt potentiale i at opøve dømmekraften, da desto “(...) større det rige, hvor 

det oplyste individ er i stand til at bevæge sig rundt, fra et standpunkt til et andet, desto mere 

“almen” vil dets tænkning være.” (Arendt, 2019, s. 443). Øvelser såsom den med de tildelte 
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roller og ‘cirkel-øvelse’ som bliver nævnt i ovenstående afsnit om pluralitet, kan anskues som 

værende uenighedsfællesskaber. Et uenighedsfællesskab er et begreb, der er udviklet af den 

norske religionsdidaktiker, Lars Laird Iversen (Andersen & Sigurdsson, 2020, s. 253). 

Uenighedsfælleskaber indebærer en dobbelt pointe, hvor han for det første opfordrer til at 

fremstille religioner som et uenighedsfællesskab, hvorved der kan gives større forståelse for 

forskellige religiøse ståsteder. Hans anden pointe handler om at se klasserummet som et 

uenighedsfællesskab, hvor Iversen præsenterer en række greb til inspiration til at etablere det 

gode uenighedsfællesskab. Det drejer sig blandt andet om at skelne mellem ytringer og 

selvrepræsentation, hvilket en rolletildeling kan imødekomme, da eleven dertil ikke behøver 

at stå inde for sine argumenter. Et andet greb indebærer at etablere normer for samtale ved at 

aftale en række grundregler for diskussioner og uenighed i klassen, som man kan forstå ved 

dét læreren forsøger at imødekomme, når hun udtaler: “Men der er små grupper, hvor 

diskussionerne kan være og så er vi i plenum til sidst.” (Bilag 2). Hun supplerer dette med at 

fortælle, at hun prioriterer det højt at nå rundt til alle grupper og høre deres diskussioner 

undervejs, hvorefter diskussionerne bliver taget i plenum. Dette kan fordre, at eleverne alle 

har hørt argumenter inden de skal samles i plenum. Interviewet giver dog ikke en yderligere 

forståelse af, hvilke og om der er etablerede grundregler til stede i gruppediskussionerne 

(Andersen & Sigurdsson, 2020, s. 253). Uenighedsfællesskaberne fordrer at man deltager i 

reflekterende processer med andre hvor enighed ikke er målet, men nærmere en fordybelse og 

nuancering af egen forståelse. Det er netop sådan Arendt siger, at kritisk tænkning fungerer: 

“Kritisk tænkning er kun mulig, hvis alle andres standpunkter er tilgængelige for 

undersøgelse. Således har den kritiske tænkning, selv om den stadig er en ensom 

beskæftigelse, ikke isoleret sig fra “alle andre” (Arendt, 2019, s. 443). Man kan således 

argumentere for, at der er en opøvelse af dømmekraften at finde, hvis man formår at etablere 

et uenighedsfællesskab. I et sådant fællesskab handler det om “at tænke med”, da man 

deltager i reflekterende processer med andre, hvor enighed ikke er målet, men nærmere en 

fordybelse og nuancering af egen forståelse (Andersen & Sigurdsson, 2020, s. 251)  

Opsamling 

Ovenstående har udfoldet elevernes og lærerens oplevelser med og forståelse af etik, hvorved 

dette er blevet belyst ud fra henholdsvis natalitet, pluralitet og dømmekraft. På baggrund af 

vores analytiske argumenter kan vi spore nataliteten ud fra elevernes beskrivelser af, at 

undervisning om etik kan gøre dem klar på for eksempel “voksenlivet”. Ud fra 
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lærerperspektivet kan vi udlede, at læreren skal bestræbe sig på en upartiskhed, omend dette 

er muligt og med en omsorg for elevernes natalitet. Arendts begreb om pluralitet kommer til 

udtryk i elevernes udtalelser gennem en forståelse af, at de kan lære af hinanden og med 

deres forståelse for at alle synsvinkler er relevante. Lærerens udtalelser peger på det samme, 

hvor hun understreger, at hun mener at faget kan skabe tolerance. Gennem elevperspektivet i 

forhold til dømmekraftsbegrebet får vi belyst, hvordan dømmekraft potentielt kan opøves 

gennem en indtrædelse af roller ud fra et etisk ståsted. Ud fra lærerperspektivet pointerer hun 

at det er vigtigt, at eleverne tager stilling og har begrundelser for deres holdninger.  

 

Del 3: Diskussion af skolen i samfundet 

Hvor vi i første og anden del af analysen har bevæget os inden for skolens rammer med 

elevernes og en lærers forståelser af kristendomskundskabsfaget og kompetenceområdet 

Livsfilosofi og etik, tager vi i denne del et skridt ud af klasselokalet.  

Arendt forholder sig stærkt kritisk til den forestilling om, at uddannelse og politik har og skal 

have noget med hinanden at gøre. I sit essay “The Crisis in Education” skriver hun: “We must 

decisively divorce the realm of education from others, most of all from the realm of public, 

political life” (Arendt, 1954, s. 13). På trods af, at Arendt har et ønske om at adskille 

uddannelse og politik, har vi i ovenstående analyse alligevel benyttet os af hendes politiske 

begreber i en uddannelsessammenhæng. Vi fandt dette yderst interessant at gøre, da 

folkeskolen, eftersom politik har indflydelse på folkeskolens formål, indhold og form, er 

politiseret (Emu-redaktionen, 2019). Nu er vores tid på læreruddannelsen ved at løbe ud, og 

vi står overfor snart at skulle ud i felten. Vi ved, at vi er underlagt folkeskolens formål. Vi 

ved også, at fagene har en række mål som skal fungere som vejledende for os. Vi ved, ikke 

mindst, at kristendomskundskabsfaget er genstand for politisk debat (Andersen & Sigurdsson, 

2020, s. 253). Det vækker spørgsmål i os. Kan Arendts kritiske forholdemåde i hendes essay 

“The Crisis in Education” fra 1954 have relevans for skolen og mere specifikt 

kristendomskundskabsfaget i dag? Hvordan forholder vi os til den politiske indflydelse i 

vores planlægning og i det enkelte klasserum? Mellem eleverne og mellem lærere og elev? 

Hvilket ansvar står vi som lærere med, når der fra topniveau kommer en række politiske 

idealer? Skolen er på den ene side en normativ institution med tydelige værdier som fremgår i 

folkeskolens formål. På den anden side indebærer den demokratiske dannelse, at eleverne 

skal undervises til frihed. Til at de i frihed selv kan finde deres plads i verden og vej i livet. 
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Der ligger nogle dilemmaer i dette. Der kan tilmed forekomme nogle spændinger. Vi er 

nemlig ude på at danne eleverne ud fra normative mål, men vi er også ude på at danne dem til 

selvstændighed. Hvordan kan man være selvstændig, hvis man skal være det på en bestemt 

måde? Som nævnt i analysen mener Arendt, at man ikke kan forcere dette. Hun mener tilmed, 

at når den voksne generation fastlåser uddannelsen i bestemte forestillinger om fremtiden, 

tager denne skæbnen ud af hænderne fra eleverne (Korsgaard, 2014, s. 14). For at få et andet 

perspektiv på Arendts tænkning finder vi det relevant at inddrage udddannelsestænkeren, 

Gert Biesta. Ifølge Biesta er det ikke kun uansvarligt at forsøge at holde den politiske 

eksistens væk fra skolen. Han ser det som umuligt, da elevernes liv, både på og udenfor 

skolen, er stærkt præget af spørgsmålet om fællesskab-i-pluralitet (Biesta, 2014, s. 159). 

Arendt og Biesta er enige om, at man ikke skal lære med henblik på en forudbestemt politisk 

eksistens, men hertil mener Biesta dog, at vi kan lære af den. Han søger altså at finde plads til 

politik i en pædagogisk sammenhæng, på en måde hvorpå uddannelse og demokratisk politik 

kan forbindes uden, at det tager udgangspunkt i forestillinger om forberedelse og udvikling 

(Biesta, 2014, s. 159). Eftersom Arendt ikke vurderer et barn til at være en politisk eksistens, 

bliver vi nysgerrige på, hvornår et barn kan være ‘klar’ til en politisk eksistens? Biesta søger 

at give et svar på dette, som for det første lyder på, at den politiske eksistens ikke bygger på 

en parathed. Det skyldes, at Arendts begreber ikke er ting vi kan eller skal lære for at kunne 

eksistere politisk, da de snarere søger at beskrive, hvad det vi sige at eksistere politisk. Biesta 

mener, at “(...) mens børn aldrig kan blive klar til en politisk eksistens, er de også altid nødt 

til at være klar til den.” (Biesta, 2014, s. 158-159). Biesta supplerer med at det unikke ved 

skoler er muligheden for at indføre dannelsesprocesser, samt refleksionsprocesser, i et forsøg 

på at eksistere politisk, således at skolen ikke kun handler om at tilegne sig viden, men også 

bliver et sted, hvor frihed kan komme til syne (Biesta, 2014, s. 158-159). Han insisterer altså 

på frihedsbegrebet i en skolesammenhæng, hvilket er i modstrid med Arendts forståelse. Han 

præsenterer begrebet subjektifikation, der ikke handler om menneskets indførelse i de 

eksisterende normer, men derimod om måder at være på og blive til på, der peger udover de 

eksisterende normer. Uddannelsen bliver således en proces med formålet at give subjektet 

mulighed for at komme ind i verden (Biesta, 2014, s. 41). Netop dette er hvad vi har søgt at 

gøre i vores gennemførte undervisning omhandlende etik, hvor fokus har været på at 

tilrettelægge undervisning der ikke skulle lære eleverne, hvad de skulle tænke, men hvordan 

de kan tænke. Men ifølge Biesta er enhver situation unik, således at vi i enhver situation må 

‘genopfinde’ hvad en politisk eksistens kan betyde, altså hvordan vi håndterer spørgsmålet 

om for eksempel pluralitet. Biesta pointerer i den forbindelse, at hvis der er noget der kræver 
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vores opmærksomhed som undervisere, er det at interessere os for “(...) muligheder for at 

eksistere politisk, at interessere os for muligheder for at forsøge at føle os hjemme i en 

verden og bære over med den fremmede.” (Biesta, 2014, s. 160). Når Biesta siger vi skal 

imødekomme den politiske eksistens skal vi kunne sætte os i den andens sted, hvor 

dømmekraftsbegrebet kan anvendes i opøvelsen. Men vi skal også føle os hjemme i verden, 

hvor begreberne natalitet og pluralitet centrale. Således kan vi bestræbe os på at efterkomme, 

at eleverne dannes som politiske eksistenser.  

Afrunding 
Denne opgave rummer mange tanker og refleksioner, hvortil hensigten ikke har været at søge 

én konkret løsning og konklusion, men at belyse kristendomskundskabsfaget og 

kompetenceområdet Livsfilosofi og etik på en måde der kunne afføde potentialer inden for 

Arendts tænkning. Det har vi gjort ved at anskue faget gennem Arendts begreber om natalitet, 

pluralitet og dømmekraft. Vi har i projektet søgt at afdække mulige potentialerne ud fra elev- 

og lærerperspektiver. På baggrund af Del 1: Analyse af elevernes forståelse af 

kristendomskundskabsfaget kan vi udlede, at der kan være en fare ved at undervisningen ikke 

lever op til det dobbelte ansvar i uddannelsen for både det bestående og for det begyndende. 

Del 2: Analyse af potentialer i kompetenceområdet Livsfilosofi og etik kan vi udlede at der er 

potentialer at finde i kompetenceområdet ud fra Arendts tre begreber. Det kan således pege 

på kundskaberne i faget snarere end udelukkende viden, som elevernes udtalelser i del 1 

peger på. Del 3: Diskussion af skolen i samfundet giver os yderligere perspektiver, som 

hjælper os med at besvare vores problemformulering: Hvordan kan Hannah Arendts 

tænkning om natalitet, pluralitet og dømmekraft have relevans for 

kristendomskundskabsfaget, og hvilke potentialer kan hendes tænkning udfolde inden for 

kompetenceområdet Livsfilosofi og etik?  

Vi må som lærere efterkomme elevernes politiske eksistens i deres møde med verden. Det har 

et fag som kristendomskundskab et stort potentiale for at kunne gøre. Her er Arendts 

begreber natalitet, pluralitet og dømmekraft nyttige for at belyse fagets potentiale, om end 

med forbehold for de dilemmaer en sådan tilgang også tilvejebringer. Vi så i 

kompetenceområdet Livsfilosofi og etik, hvordan potentialerne i højere grad blev udnyttet, da 

der kom en større forbindelse mellem elevernes forståelse og formålet med faget, hvilket er 

det spændingsfelt Arendt netop mener uddannelse altid vil befinde sig i.  
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