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s t y r e l s e m e d l e m

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

"Gäller aktörskapet  
enbart vuxna eller ska  
barn och ungdomar också 
forma framtiden?"

En hållbar undervisning?
N i k l as  r a p o

Framtidssyn är intressant. Vi kan se framtiden 
som något som sker och som vi sedan anpas-
sar oss till och vi kan se den som något som vi 

aktivt formar. Marx historiedeterminism torde vara 
bekant och vill man rådda till saken ytterligare kan 
man prata med Koselleck om erfarenhetsrum och 
förväntningshorisonter. Om vi då ändå utgår ifrån 
att det är vi som formar framtiden...men vänta, vem 
är ”vi” förresten? Gäller aktörskapet enbart vuxna 
eller ska barn och ungdomar också forma framtiden, 
deras framtid? 

Den svenska forskaren Kamran Namdar frå-
gar provokativt om barnen sitter på skolbänken i 
väntan på att ta över världen när de enligt oss vux-
na är ”klara” eller kan de redan vara med och forma 
framtiden? Den där ena svenska tjejen med flätor 
har tydligt visat att påverkan inte sker genom de 
kanaler som vi tutar ut åt våra elever. Hon har satt 
igång en global rörelse där ungdomar högljutt kräver 
förändring och modiga beslut. Man lyssnar till hen-
ne och det är väl bara en tidsfråga innan man börjar 
agera också. Och märk väl: hennes genomslagskraft 
grundar sig inte på att hon flitigt suttit på skolbän-
ken och gjort det som vuxna bett henne göra utan 
snarare tvärtom. Så vilken är egentligen skolans roll 
då det gäller en hållbar framtid och barn och ungas 
aktörskap?

Det finns en hel del forskare som gärna ser att 
skolan tydligare fungerar som spjutspets i skapandet 
av en hållbar framtid. Veli-Matti Värri menar att sko-
lan idag tyvärr upprätthåller det samma nyliberala 
etos som fostrar barn och ungdomar till att sträva ef-
ter konkurrenskraft istället för ekologisk hållbarhet 
och globalt ansvar. Samma tankegångar har Kamran 
Namdar. Enligt Namdar behöver vi radikalt nytänk 
i skolan för att skapa en hållbar framtid. Det system 
som vi nu upprätthåller är helt enkelt oförmöget 
att tackla framtidens utmaningar. Namdars reso-
nemang bottnar också i en kritik av vårt nuvarande 
ekonomiska system eftersom han menar att utbild-
ningen drivs ur ett företagsekonomiskt synsätt och 
att utbildningen numera främst ska främja natio-

nalekonomin. Precis som Värri så ser han skolans 
grundsyn som ett konsumentkapitalistiskt system 
där materialism och individualism slår högt. Med en 
sådan grundsyn blir det onekligen svårt att känna att 
man har ett globalt ansvar.

Hur är det då meningen att vi lärare ska bidra till 
att rädda världen från ekologisk undergång? Skolan 
borde enligt Värri se som sin viktigaste uppgift att 
varje barn ska känna sig erkänt, uppskattat och vär-
defullt utan några som helst krav på motprestation. 
Genom den känslan kan barn lära sig att ta ansvar för 
världens tillstånd. Namdar menar också att vi måste 
hjälpa eleverna att utvecklas socialt och att vi lärare 
måste klargöra för oss själva hurudan värld vi vill ha 
i framtiden. Enbart då kan vi börja med vår viktigas-
te uppgift: att fungera som världsskapare inte sam-
hällsbevarare. Så arbetsglädje bästa kollega, du kan 
säkert hitta någon bra fortbildning som hjälper dig 
att komma igång med detta projekt.▪


