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1. Inledning 
 

De snabbt ökande miljöproblemen och en utbredd ojämlikhet i 

världen har blivit en utmaning för utbildningen. Av den orsaken 

utlyste Unesco åren 2005-2014 till ”Årtiondet för utbildning för 

hållbar utveckling”. Då uppmanades beslutsfattare och andra 

aktörer runt om i världen att intensifiera utbildningen för att öka 

medvetenheten om och handlingsberedskapen för en hållbar 

utveckling. En sådan utbildning är lättare att skissera i teorin än 

att förverkliga i praktiken. För det första är begreppet hållbar 

utveckling i sig mycket svårtolkat och diffust och har kommit att 

tjäna många motstridiga intressen. Likaså ses dagens utbildning 

som ett förträffligt verktyg för att nå många ofta oförenliga mål. 

Ett tredje problem är att det finns en motsättning mellan 

människornas kunskap om vad som borde göras och viljan eller 

lusten att skrida till verket. Kunskap om olägenheter i världen 

leder därför inte självklart till ett förändrat handlande.  

Idén om en hållbarare samhällsutveckling utmanar många 

grundläggande dimensioner i människans liv, både personliga och 

samhälleliga, inte minst människans förhållande till sig själv och 

den natur som hon är en del av. Om utbildning för en hållbar 

utveckling alls är möjlig eller önskvärd och hur den i så fall ska se 

ut finns det därför inte några lätta svar på, utan dessa frågor 

kräver grundläggande reflektioner och diskussioner.  

Den här tvärvetenskapliga avhandlingen fokuserar på 

människans förhållande till naturen och de politiska kraven på en 

hållbar utveckling ur ett historisk och filosofisk 

utbildningsperspektiv. Jag diskuterar dessa frågor utgående från 

två välkända representanter för den moderna västerländska 
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idétraditionen, Jean-Jacques Rousseau och Michel Foucault. 

Rousseaus tankar är goda exempel på hur vägen mot förändrade 

förhållningssätt och en annorlunda livsstil samtidigt ställer krav 

på politik, etik och pedagogik. Med hjälp av Foucaults teorier blir 

de etiska och pedagogiska utgångspunkterna synliga i sitt 

förhållande till de maktspel som verkar både på individ- och 

samhällsnivå.  

Avhandlingen består av tre delvis fristående delar och sju 

kapitel. Denna sammanfattning presenterar först syftet, valet av 

perspektiv i forskningen och de primära forskningsfrågorna. 

Därefter följer en sammanfattning av kapitlen 2, 4, 5 och 6 i 

kronologisk ordning. Häftet avslutas med en konkluderande 

diskussion om vilka tankar forskningen har utmynnat i.  

2. Varför, vad och hur? 
 

Denna tvärvetenskapliga avhandling tar sitt avstamp med ena 

foten i miljöpedagogiken och den andra i allmänpedagogiken 

(philosophy of education). Miljöpedagogik är ett pedagogiskt 

forskningsfält som bara har funnits cirka 40 år, medan 

allmänpedagogiken bygger på långa traditioner och har anor i de 

pedagogiska diskussioner som filosoferna förde redan under 

antiken. Utgångspunkten i arbetet är tvåfaldig, eftersom vardera 

infallsvinkeln tagen för sig kändes för snäv. För det första påstår 

jag att pedagogiken och den västerländska bildningstraditionen 

överlag i hög grad har förbisett människan förhållande till naturen 

och de färdigheter och kunskaper som behövs för att upprätthålla 

en samhällsutveckling som beaktar naturens välmående såväl som 

de färdigheter och kunskaper som möjliggör rättvisa 
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levnadsförhållanden för människor globalt sett. För det andra 

påstår jag att miljöpedagogiken hittills har ägnat för mycket energi 

åt att skaffa fram empiriska data som tecken på framgång i 

enskilda undervisningsprojekt och att försöka utveckla modeller 

för att förändra andras beteende i en mer miljömedveten riktning. 

Det är angeläget för miljöpedagogiken att fokusera på 

pedagogiska frågor med koppling till idéhistoriska och filosofiska 

frågeställningar och problematisera de etiska svårigheter som gör 

att vägen mot ett hållbarare samhälle utgör en sådan utmaning för 

pedagogiken.  

Vägvalet i avhandlingen efter detta tvåfaldiga avstamp är 

därför filosofiskt/historiskt och uppmärksammar människans 

splittrade ställning som både naturvarelse och samhällsvarelse, en 

splittring som påverkar hennes komplexa relationer till sig själv, 

till sina medmänniskor och till hela den värld som omger henne. 

De primära forskningsfrågorna är två och den första hänför sig 

till etiken och den andra till pedagogiken:  
 

1.  Vilka etiska dimensioner aktualiserar hållbarhets-  
dilemmat? 

2.  Vilka följder har ställningstaganden i de etiska frågorna  
för pedagogiken? 

 
Den första delen av boken presenterar problemområdet ur flera 

olika synvinklar, främst filosofiska. Bokens andra del är inspirerad 

av Foucaults historiska forskningsmetoder och använder sig av 

dem för att utforska Rousseaus tankar om natur och pedagogik. 

Men Foucault är inte bara inspiration till den metodiska 

utformningen av detta arbete, hans tankar används också 

tematiskt, så att vissa av hans idéer inbakas i diskussionen. Ett 
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tredje sätt på vilket Foucault träder fram i detta arbete är 

teoretiskt-reflexivt, det vill säga Foucaults metoder fungerar som 

drivfjädrar i sökandet efter nya infallsvinklar för forskningen.  

Foucault bröt både mot synen på historien som ett 

kontinuerligt flöde av händelser och mot synen på historien som 

en totalhistoria, där historiskrivarens uppgift är att skapa en 

homogen bild av en tidsepok. I stället ville han visa på historiens 

oregelbundenhet och diskontinuitet, det vill säga hur enskilda 

händelser kan ha oanade effekter och hur slumpen kan ha en 

avgörande betydelse för händelsernas utveckling. Med det som 

han kallade ”nutidshistoria” ville Foucault synliggöra förgivet 

tagna sanningar och djupt rotade uppfattningar genom att lyfta 

fram såväl exempel på förtryck som frigörelse. Han ville visa hur 

enskilda individer omedvetet blir en del av en sofistikerad 

sanningsprocess, där de disciplinära åtgärderna är ypperligt 

kamouflerade och där kunskapen och makten lever ett liv i stark 

symbios så att den ena ständigt genererar den andra.   

I Foucaults tappning blir historieskrivningen en sorts 

nutidskritik som kopplar rådande tankesystem till långt tidigare 

etablerade fördomar och missförhållanden. Men i enlighet med 

Foucault räcker det inte med en objektiv kritik, där forskaren står 

bredvid och kommenterar. Utan han såg själva forskningen som 

en förändringsprocess där forskaren inte bara försöker visa 

läsaren förhållanden från helt nya synvinklar, utan även är beredd 

att omvärdera sin egen syn på världen. Denna inställning till 

forskningen har påverkat och utmanat mitt skrivande av detta 

arbete. 

Efter att först ha inringat undersökningen i tiden till 

upplysningen och det moderna projektet föll mitt intresse mer 
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eller mindre av sig självt på Rousseau, som kan tjäna både som 

modell och undantag på samma gång. Han var en tänkare som 

tog intryck från många olika håll och diskuterade idéer som 

florerade långt före honom, samtidigt som han med iver kastade 

sig in i de debatter som fördes i hans samtid. Hans idéer har 

mycket långt påverkat det västerländska tänkandet, inte minst 

inom pedagogik, politik och filosofi. Han var en obestridlig aktör 

vid den moderna pedagogikens födelse, och därför kan studiet av 

hans tänkande och hans samtid ge insikt i vilka idéer som bidragit 

till hur vi i dag uppfattar vad det vill säga att vara människa och 

vårt förhållande till omvärlden och medmänniskorna. 

Rousseau är också ett gott exempel på hur samma person 

kan verka både för och emot aktuella tankeströmmar och hans 

böcker visar tydligt hur svårt det kan vara att leva upp till de egna 

levnadsreglerna, ty han om någon gjorde sitt yttersta för att göra 

sina principer kända.  

3.  Avhandlingen steg för steg 
 

Avhandlingens tema startar i nutid och slutar i nutid. 
Däremellan gör studien flera avstickare i både tid och rum med 
avsikten att problematisera några av dagens mest brännande 
pedagogiska frågeställningar.  
 

Del 1 
 

Det första kapitlet i boken är en omfattande inledning som bland 

annat introducerar problemet med att människan trots kunskap 

om miljöproblemen, inte handlar i enlighet med sitt kunnande. 

Underkapitlet 2.1 fokuserar på de utbildningsfenomen som går 
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under namnen miljöpedagogik (på svenska används också begreppet 

miljöfostran) och pedagogik för en hållbar utveckling (eller utbildning för 

en hållbar utveckling). I denna delstudie framkommer att 

miljöpedagogiken har utvecklats och vunnit mark under de 

senaste 40 åren, men att det ännu återstår mycket arbete innan 

miljöpedagogiken har gjort sig själv obehövlig och nått ett 

stadium där ett människoliv i harmoni med naturens 

förutsättningar har blivit en naturlig del av all utbildning. Emedan 

miljöpedagogiken hittills har varit ett enskilt undervisningstema 

har dess betydelse varit underordnad många andra intressen och 

dess effekt har varit marginell. Trots att en hel del enskilda 

miljöpedagogiska projekt har visat sig lyckade, kommer ingen 

större framgång att ske förrän miljöangelägenheter blir en del av 

vardagen i alla sammanhang. Det är många människor som vet 

tillräckligt om miljöfrågor, men allt för få som handlar i enlighet 

med denna kunskap.  

Efter studiet av miljöpedagogiken och dess förutsättningar, 

övergår intresset i delkapitel 2.2 till att försöka ta reda på om det 

är etiska hinder som gjort människans naturrelation så 

komplicerad. Denna studie lyfter fram några betydande 

omständigheter som kan tänkas ha påverkat människans 

naturrelation. Det rör sig om dualistiska föreställningar och 

brister i utbildningen, men även kristendomens motsägelsefulla 

budskap när det gäller människans roll i naturen. Som avslutning 

diskuterar denna delstudie även frågan om människans relation 

till sig själv kan vara ett problem. Hela denna studie visar hur 

svårt det är att hitta en enda orsak eller ens några säkra orsaker till 

varför människan har utvecklat sitt liv på ett så miljöskadligt sätt. 

Alla föreslagna orsaker tycktes vara mer eller mindre 
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sammankopplade och också kopplade till många andra mer eller 

mindre påverkbara faktorer som reglerar det enskilda 

människolivet, såsom jordmagnetism, klimat och andra fysiska 

förhållanden, men även samhälleliga förhållanden som politik och 

ekonomi. En misstanke föddes dock om att miljöproblemen i 

första hand har att göra med människans självrelation. Detta är en 

fundamental faktor, som i sin tur är kopplad till en myriad av 

andra problem, inte minst pedagogiken. På basen av dessa 

resultat var jag motiverad till fler historiska utforskningar, och 

kom att intressera mig för hur maktfaktorer och kontrollåtgärder 

reglerar människans självbild och handlingar. Dessa fenomen är 

synliga i dagens situation, men kan också ses såväl i ett historiskt 

som i ett framtidsperspektiv. 

Jag fortsatte sedan att utforska historien i den andra delen av 

avhandlingen. Då alla trådar som blivit synliga i kapitel 2 ledde 

vidare till såväl antiken som upplysningstänkandet, beslöt jag att 

avgränsa den fortsatta undersökningen till en bestämd tidsepok 

och att utgå från två moderna tänkare från olika tidevarv. Efter 

noga övervägande fick så Rousseau och Foucault äntra scenen. 

 
Del 2 

 

Del 2 tog sin form parallellt med läsningen av Rousseau och 

Foucaults mest centrala texter. Denna andra ansats bygger på de 

metoder jag utvecklade inspirerad av Foucaults genealogiska 

studier och som finns beskrivna i kapitel 3.  Rousseaustudien 

startade med att hans tankar förankrades i dess historiska, 

samhälleliga och filosofiska kontext i kapitel 4. Detta kapitel 

söker beskriva vad som gjorde Rousseaus författarskap möjligt, 

inte för att gräva efter rötterna, utan för att i första hand visa hur 
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komplexa och omväxlande idéer som inspirerade hans tänkande. 

Den fråga som kapitel 4 söker svar på är Vilka diskurser som berörde 

natur, kunskap och pedagogik inspirerade Rousseau?  

Ett flertal olika typer av källor ligger som underlag för denna 

studie. Således bygger den på bland annat filosofiska, 

idéhistoriska, historiska, pedagogiska och naturvetenskapliga verk, 

men även romaner och Bibeln i kombination med Rousseaus 

texter. Studien visar att det moderna tänkandet definitivt innebar 

att människans förhållande till naturen kom att omskapas. Det är 

uppenbart att begreppen ”natur” och ”naturlig” var kraftfulla 

retoriska vapen i de moderna diskurserna. Då dessa begrepp hade 

många olika betydelser, i synnerhet i Rousseaus vokabulär, gav de 

upphov till debatter som berörde både enskilda individer och 

samhället i stort. Orden ”natur” och ”naturlig” kunde stå för 

antingen något gott och gudalikt eller något ont och vildsint, de 

kunde tyda på något abstrakt och drömlikt eller handla om 

konkret material som väntade på att utnyttjas. Dessutom kunde 

dessa ord peka mot det förgångna och det en gång mer genuina 

eller framåt i form av visioner om något bättre. Dessa mångsidiga 

ord kunde både ge illusionen om det perfekta och det 

ofullkomliga.  

Det moderna europeiska projektet kom att göra naturen till 

en resurs. Kunskap om naturen blev viktig för att utforska 

naturmiljöer och organismer över hela världen, även människor. 

Också den enskilda människan blev en resurs, som skulle 

inordnas i ett fast system och utbildningen kom att få en viktig 

roll i utvecklandet och formandet av denna resurs. Rousseau var 
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en engagerad samhällskritiker, som ivrigt deltog i diskurser om 

utbildning, men även om vad som var “natur” och “naturligt”, 

och en flitig användare av dessa begrepp.  

Då kapitel 4 studerar Rousseau i ett större sammanhang, är 

fokus i kapitel 5 riktat mot naturens betydelse i hans etik. Kapitel 

5 utgår främst från Rousseaus två essäer Avhandling om 

vetenskaperna och konsterna och Avhandling om ursprunget och orsakerna 

till ojämlikheten mellan människorna, samt böckerna Om 

samhällsfördraget eller Statsrättens grunder, En enslig vandrares drömmerier 

och Rousseau juge de Jean-Jacques: Dialogues. Undersökningen i 

kapitel 5 är uppbyggd med hjälp av Foucaults etiska studier. Detta 

visade sig vara ett gott val, eftersom det finns ett samband mellan 

Rousseaus och Foucaults tankar på grund av deras koppling till 

Platon, den stoiska filosofin och Plutarkos. På grund av detta 

samband var det inte långsökt att studera Rousseaus etiska texter 

utgående från hur Foucault hade studerat antikens sexualitet. Den 

fråga som kapitel 5 söker svar på är: Hurudan relation till naturen 

förespråkade Rousseau? I och med sin produktion av ett flertal texter 

som handlade om etik försökte Rousseau visa hur det moderna 

projektet hade komplicerat människolivet. Genom att presentera 

en hypotetisk idé om vad en naturlig människa kan tänkas vara, 

ville Rousseau få sina läsare att lösgöra sig från vad han ansåg 

vara ett konstlat liv och reflektera över människans innersta 

behov och önskningar. 

Enligt Rousseau är människan i hög grad en del av naturen 

och hennes innersta önskningar står därför också i harmoni med 

naturen. Men han menade att de sociala sammanhangen gör att 

människan lätt glömmer bort sina primära önskningar och börjar 

leva ett liv som går ut på konkurrens och att till varje pris visa 
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upp sig och försöka överträffa andra. För att vinna erkännande 

och uppmärksamhet hittar hon på allt mer utstuderade metoder, 

där verklig omtanke om den andra inte har något utrymme längre. 

Att bry sig om naturen handlade för Rousseau om att bry sig om 

det “naturliga” i att vara människa inte bara i ord, men även i 

handlande. Att leva i enlighet med det ”naturliga” blir en slags 

självutvecklande process och att styra sig själv ett sätt att fria sig 

från onaturliga drifter och utvecklas till en moraliskt mer perfekt 

varelse. Rousseau strävade också efter att ge en vision om ett 

dygdigt liv och han ville motivera sina medmänniskor att sträva 

efter ett mer perfekt samhälle. Han trodde däremot inte att 

människan någonsin skulle bli fullständigt perfekt, eftersom 

endast Gud är den som kan vara fullkomlig. Det väsentliga i en 

etisk utveckling, såsom Rousseau såg det, är att uppmuntra till 

goda relationer människor emellan, relationer där varje individ 

har samma rätt till frihet som alla andra. Det här innebär att frihet 

är en rättighet som alla kan sträva efter. Fullkomlig frihet var för 

Rousseau förmågan att kontrollera sina egna begär och han ville 

uppmuntra sina läsare till en fortgående självkritik.  

Kapitel 6 visar hur Rousseau förhöll sig till pedagogiken och 

bygger i huvudsak på böckerna Émile eller om uppfostran med 

kompletteringen Émile et Sophie ou les solitaires och Julie eller Den nya 

Héloïse, samt essän Discours sur l’économie politique och olika 

botaniska texter, bl.a. Lettres sur la botanique. Metoden i detta 

kapitel är utvecklad utgående från metoden i föregående kapitel.  

Frågan som kapitlet söker svar på är: Vilken roll spelade naturen i 

Rousseaus pedagogiska filosofi? Det är skäl att påpeka att Rousseaus 

tankar om pedagogik är hypotetiska och boken Émile utgör därför 

ingen handbok. Rousseau kallade den pedagogik han beskriver i 
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Émile “naturlig”. Enligt denna pedagogik ska uppfostran anpassas 

till barnets personlighet och fram till 12-års ålder handlar lärarens 

roll mera om att avhålla sig från fostran än att försöka utveckla 

några speciella färdigheter hos eleven. En pedagogik, som snarare 

går ut på att dämpa än stöda socialisering och 

kunskapsinhämtande kallade Rousseau “negativ”.  

I Émile är uppfostran indelad enligt fyra åldersgrupper. Men 

de föreslagna åldersgränserna behöver inte nödvändigtvis läsas 

som absoluta; boken kan också läsas som en allegori för den 

vuxna individens självlärande process. Rousseau ville visa att 

människorna från en tidig ålder tar till sig andras fördomar och 

därför börjar reproducera laster de har lärt sig av andra. 

Pedagogens uppgift är att uppmuntra barnen att leva upp till vad 

de innerst inne är utan att oroa sig för samhälleliga förhållanden 

eller mänsklighetens framtid förrän de är tillräckligt mogna att 

förstå sådana frågor. Det betyder inte att han ville se bortskämda 

barn, tvärtom, barnen skulle inte få utveckla sin frihet på 

bekostnad av andras frihet. De skulle lära sig att alla människor 

som delaktiga i mänskligheten och därför har samma rätt till 

frihet – ingen är född slav. Barnen måste därför redan från små 

lära sig att begränsa sina egna begär och också ta hänsyn till andra 

människors behov och rättigheter. Eftersom de unga inte 

automatiskt förstår att begränsa sina krav, behöver de få 

vägledning i detta.  

Rousseau tyckte om att uttrycka sig med hjälp av paradoxer, 

och han insåg att fostran i sig är en paradox, den ska både värna 

om den andres medfödda frihet och frigöra den andra genom 

fostran. Detta kan ses som en utmaning till pedagoger att inse det 

riskfulla företaget i att uppfostra andra och hur nödvändigt det är 
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att ständigt hålla den etiskt vinklade pedagogiska debatten i gång. 

Det kan också rent konkret tolkas så att den pedagog som bryr 

sig om sina elever blir tvungen att lära dem att bry sig om sig 

själva på ett sådant sätt att de kan utvecklas till ansvarsfulla och 

delaktiga samhällsmedlemmar som ser till allas bästa. Enligt 

Rousseau är en god samhällsmedlem en rättvis och hederlig 

människa som behandlar sina medmänniskor väl. Lärandet börjar 

vid födseln och fortsätter genom hela livet. Den vuxnas 

medvetna självutveckling till en bättre människa är en 

förutsättning för ett rättvisare samhälle där alla är beredda att 

verka för allas bästa. Rousseaus vision var således en livslång 

moralisk utveckling.  

 

Del 3 

I avhandlingens tredje och sista del sammanfattas de enskilda 

delarna och resultatet diskuteras och sammanställs i relation till 

dagens situation. Nedanstående konklusion innehåller en kort 

resumé av den diskussionen.  

4. Konklusion 
 

De primära forskningsfrågorna var 1) Vilka etiska dimensioner 

aktualiserar hållbarhetsdilemmat? och 2) Vilka följder har 

ställningstaganden i de etiska frågorna för pedagogiken? Svaret på 

dessa frågor bygger på summan av samtliga delstudier i 

avhandlingen och således också på läsningen av Rousseau och 

Foucault. Svaret på den första frågan är att hållbarhetsdilemmat 

aktualiserar tre mänskliga dimensioner, nämligen a) människans 
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självutveckling eller förhållandet till sig själv, b) den sociala 

utvecklingen eller förhållandet till andra, samt c) människans 

utveckling som naturvarelse och förhållandet till den övriga 

naturen. Alla tre dimensionerna påverkar miljöns tillstånd, 

eftersom människan utvecklar sitt förhållande till naturen genom 

sin relation till sig själv, till andra människor och till hela planeten. 

Dessa dimensioner är emellertid inte separata eller hierarkiska, 

utan de är starkt sammankopplade.  

Hållbarhetsdilemmat kräver en pedagogik som uppmuntrar 

till ett gott liv med välfungerande och goda samhällen anpassade 

till de biologiska förutsättningarna. En sådan pedagogik behöver 

vara inriktad på förändring, utan att målet för den skull är 

fastlaget på förhand. Detta är i korthet svaret på min andra 

primära fråga: Miljömedvetenhet är en grundläggande pedagogisk 

angelägenhet och kräver en pedagogik som ger både grundlig och 

specifik kunskap om världen, men som också uppmuntrar de 

studerande till frivillig förändring av den egna synen på världen 

och ger motivation till ett välövervägt och ansvarsmedvetet 

handlande. Vad ett acceptabelt liv betyder för alla dessa 

dimensioner är ett problem för pedagogiken att reflektera över. 

På frågan hur man sedan ska gå från teori till praktik finns inget 

omedelbart och entydigt svar, utan den frågan måste ständigt 

hållas levande och svaret anpassas efter situationen.  

För att precisera: Om hon vill leva ett ansvarsfullt och 

autonomt liv, måste människan kunna förstå och ha kontroll över 

sina individuella krav och begär, men för att känna sig 

tillfredsställd med livet behöver hon också förstå sina relationer 

(inte bara personliga relationer, utan även samhälleliga såsom 

politik, ekonomi, konst, osv.), och ännu därtill hur hennes liv är 
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relaterat till den övriga naturen. Det är ingen lätt sak att ta hand 

om världen i dess nuvarande tillstånd. Den västerländska 

pedagogiken har i huvudsak fokuserat på människans roll som en 

varelse som står utanför och objektivt studerar världen, endera 

för att lära sig fakta (empiriskt intresse) eller för att tolka 

(hermeneutiskt intresse), eller för att förändra (kritiskt intresse). 

Men hur ska människan kunna förstå något som finns utanför 

henne själv så länge hon inte förstår sig själv? Ett hållbart liv på 

jorden bygger både på att människan förstår sin roll på den här 

planeten och på att hon är villig att handla ansvarsfullt. En sådan 

förståelse och en sådan vilja utvecklas i en process som involverar 

varje enskild människa, människorna i deras ömsesidiga relationer 

och deras relationer till hela världen, det vill säga såväl de 

kulturella element de själva har skapat som den omgivande 

naturen.  

Pedagogiken har hittills berört vad det vill säga att vara en 

enskild individ och en samhällsmedlem, men utbildningen har 

inte lyckats utveckla en kompetens som behövs för ett liv på den 

här planeten. I stället har människan börjat tro sig vara förmer än 

eller stå över naturen. Det gamla begreppet logos har tolkats på 

många sätt som till exempel som ordet eller förnuftet, inte i den 

bemärkelse Herakleitos en gång använde begreppet det vill säga i 

betydelsen universums logiska ordning. Jorden är den enda naturliga 

omgivningen för jordiska arter. Människans liv här på jorden 

skulle underlättas av att hon visste vad det vill säga att vara en 

biologisk art. Det innebär att en rationell varelse behöver lära sig 

förstå hur livet ska kunna förbättras utan att de gränser som 

naturen sätter överskrids. Men då räcker inte enbart 

faktakunskaper längre, utan det behövs såväl känslomässigt 
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engagemang som etiska och politiska ställningstaganden. 

Kunskapen om världen befinner sig på en skiljelinje där natur 

möter kultur och såväl pedagogik som etik behövs för att kunna 

överskrida och bryta ner denna gräns. Det är inte lätt, eftersom 

gränsen är gjuten av fördomar och misstag som haft möjlighet att 

stelna i tusentals år.  

Ända sedan Rousseaus dagar har pedagogik använts för att 

styra medborgarna och varit en del av en omfattande 

samhällspolitik, men pedagogiken har undvikit att uppmuntra till 

alltför stark samhällskritik. Om vi skulle tänka oss att människans 

olika verksamhetsfält inte var hierarkiskt ordnade, utan som den 

tyske pedagogen Dietrich Benner föreslår likställda, skulle inte 

pedagogiken bara förmedla teoretisk kunskap om världen, utan 

den skulle också bli tvungen erbjuda praktisk kunskap om vad 

den teoretiska kunskapen har för betydelse i det egna livet och i 

förhållande till övriga samhällssektorer. På detta sätt skulle 

pedagogikens uppgift också bli att träna det praktiska förnuftet 

och stimulera till reflektioner över de etiska aspekterna i 

förhållande till människornas gemensamma strävanden och att 

söka identifiera de gränser naturen sätter för människans 

framfart, trots att de gränserna kanske står i konflikt med 

drömmen från upplysningstiden om en oavbruten 

utvecklingsprocess. På det sättet skulle utbildningen bli en 

verksamhet som ger både teoretisk kunskap och främjar etiska 

reflektioner för att de studerande skulle kunna utveckla ett eget 

omdöme som grund för ansvarsfulla handlingar. Bildning av 

intellektet skulle då inte vara allrådande, utan gå hand i hand med 

bildningen av omdömesförmågan.   
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Det moderna projektet har präglats av en stark tilltro till 

kunskap och upplysning som skulle kunna göra världen bättre. 

Ändå kvarstår frågan? Bättre för vem? Svaret är: Åtminstone inte 

för hela mänskligheten och inte för alla livsformer. Trots alla 

stora ambitioner, står vi nu i början av ett nytt millennium med 

en skam som det är svårt att två bort, eftersom de flesta av oss 

västerlänningar, men även många andra, deltar i samma kapplopp 

mot en okontrollerad utveckling. Och de negativa följderna av 

detta kapplopp kungörs årligen i Worldwatch Institutes årliga rapport 

om världens tillstånd State of the World, som definitivt inte är 

någon underhållande läsning, om än mycket läsvärd. Frågan 

infinner sig: Hur kan en upplyst mänsklighet medvetet förorsaka 

vår värld så mycket skada?  

En pedagogik som utmanar hållbarhetsdilemmat och 

kombinerar idéer från Rousseau, Benner, och Foucault kunde 

beskrivas genom timglasmetaforen som en pedagogik som för det 

första bryr sig om nuet och utvecklar ett kritiskt etos i förhållande 

till det dagliga livet och förhållandena i dagens värld. För det 

andra problematiserar en sådan pedagogik det gångna och 

ifrågasätter gamla myter och missuppfattningar som belastar vår 

världsbild i dag. För det tredje problematiserar den eftervärlden 

genom att diskutera framtidsprojekt och skapa visioner. Världen 

tillåts träda fram från olika perspektiv, såsom mikro och makro, 

nära och på avstånd, bekant och främmande. Varken vetenskapen 

eller historien tas som sanning utan blir utsatta för kritik och ställs 

i jämförelse med aktuell politik och etik. Teorier ställs parallellt 

med praktik. 

 

 


