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udgangspunkt i den overbevisning, at vi alle har en grundmenneskelig forpligtelse til at bidrage til at skabe

optimale muligheder for vores medmennesker, så den enkeltes kompetencer og potentiale udfoldes og
udvikles optimalt. Det er ikke kun til det fælles bedste, men også til vores eget. Den store tanke er, at vi som
enkeltindivider og som fællesskab har et ansvar og en forpligtelse over for os selv, over for hinanden - og i
yderste konsekvens over for klodens tilstand. I vores hyperkomplekse samfund bliver det en udfordring at
opretholde sammenhængskraften og samhørigheden, at videreudvikle samfundet og samtidig imødekomme
og udfordre det enkelte menneskes egenart og potentiale. I denne situation er det nødvendigt at formulere en

pædagogik og udvikle en pædagogisk praksis, der i højere grad end nu kan rumme og håndtere disse
problemstillinger. Dette er bogens projekt. Bæredygtig pædagogik og pædagogisk praksis udfolder og

nuancerer begrebet bæredygtig pædagogik og beskriver den praksis, som skal udvikles i dagtilbud, skoler,
special- og social tilbud for at styrke bæredygtighed i pædagogikken. I dette projekt står bestræbelsen på at
skabe gensidigt forpligtende, ligeværdige relationer centralt. Det kræver bl.a., at vi arbejder på at opbygge
såvel social bæredygtighed som social kapital. Bæredygtig pædagogik er ikke mindst et praktisk bidrag til

inklusionsdebatten. Bogen henvender sig til pædagoger, lærere og alle, der interesserer sig for og er
beskæftiget med pædagogisk praksisudvikling på alle niveauer i uddannelsessystemet.
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