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indre drys er der alt fra pædagogiske spidsformuleringer, mindre politiske og kulturelle analyser, små digte og
polemiske indlæg om aktuelle pædagogiske, politiske og kulturelle begivenheder.  Der er 232 indre drys fra

Thomas Aastrup Rømers og den pædagogiske filosofis værksted.
 

Et par eksempler: 
»Dårlige mål er fortidens fremtid. De binder fremtiden i fortidens fejltagelser, som så kan bestyre og tæmme
fremtidens muligheder.  Gode mål er rumlige. De søger og finder mål i kulturens vekselvirkninger, så både

fortid og fremtid altid holdes i maksimal spændstighed og liv.« 

»Det største problem med finanskrisen er, at den også gør alt muligt andet end finanserne til et finanskritisk
problem. Hele samfundet bliver en finanskrise.  Alle vores institutioner skal ´sikre´, at finansernes
´udfordringer´ bliver ´adresseret´.  Skolen er en metode til finanskritisk problemløsning, og det er

børnehaverne også. Det samme er universitetet og mange andre institutioner.« 

»Problemet med velfærdsstaten er ikke, at den er for stor. Problemet er, at den har mistet sin kontakt med den
dyd, som har skabt den, nemlig syntesen mellem solidaritet og åndsfrihed. Problemet er med andre ord, at

velfærdsstaten ikke er velfærdsstatsmæssig.« 

»Kundskaber er det, man finder, når man nærmer sig tingene i sig selv og opdager deres indre liv og
konstitution, der samler dig i deres kreds.  Kundskaber er at blive væk i kulturel essens. Der, hvor tingene

ikke er tæmmet af kompetencer, men hvor tingene kan tale frit og overraskende tilbage til en
kundskabssøgende opmærksomhed.« 

»Skolen er et sted, hvor vi arbejder med åndsfrihed, solidaritet og fantasi samt med elevernes følelsesmæssige
og sanselige samspil med deres omverden.«

   
»Hvis man ikke - også som ansat - kan kritisere sin arbejdsplads, bliver hele skoletænkningen jo bygget op på

ren klap-hat, og ingen borger eller kollega vil kunne stole på nogen som helst.«
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