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SOCIAL REALISME
1. Mit udgangspunkt:

VS.

SOCIAL STYRING

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Social realisme – som i film, men virkelighedens film er alt andet end kendelig – og det at lære at forstå, hvad den handler om er på en måde livets formål – Modsætningen i praksis er styring - Realisme handler om Grænse



UFORMELT

BØRNEFÆLLESSKAB

FORMELT

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det uformelle fællesskab kommer først, det er primært – og det har sine egne love – som vi skal udfordre – men ikke regulere



UFORMELT

BØRNEFÆLLESSKAB

FORMELT

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det er her den gode samtale befinder sig – der skal være uformelle zoner på begge sider man ikke går ind i – dette er ikke en psykoanalyse



UFORMELT

BØRNEFÆLLESSKAB

FORMELT







DSM 5: temperamentsudbrud, der er ude af proportioner i intensitet eller varighed i 
forhold til situationen tre eller flere gange om ugen / ondsindede raserianfald (dysfori) / 
autoritetsproblemer



2. CASE

Samtale Mellem 
Generationerne



3. HVAD ER MORAL?
TEORETISKE PERSPEKTIVER

Durkheim, Piaget, Haidt m.fl.

Biologi Psykologi

Sociologi



Moral og biologi

https://www.youtube.com/watch?v=meiU6TxysCg

Forestillingen om andres bedømmelse af 
den måde vi fremtræder, fører til 
stolthed og skam (Cooley, 1922, p. 184).

https://www.youtube.com/watch?v=meiU6TxysCg


Moral – fra et sociologisk perspektiv
Moral er et system af regler, som bestemmer vores 
adfærd og gør, at vi ved, hvor vi har hinanden.

Moral forudsætter en autoritet, som ikke baserer 
sig på nytte

- men på en respekt, som har karakter af en 
befaling uden reference til noget andet end 
befalingen



1. Disciplinens ånd 2. Tilknytning til gruppe/samfund
”Regler” ”Idealer”

3. Viljens autonomi
”Viden”

Durkheims teori om moralens tre elementer



Viljens autonomi

At undervise i moral 
er hverken at 
prædike eller 
indoktrinere – men 
at forklare
• Fra handling til 

viden: Moralens 
tyngdepunkt er 
skiftet

• ”intelligens er 
blevet og bliver 
fortsat mere et 
element i 
moralen”

”Vi er ikke frie hvis den lov 
som vi regulerer vores 
adfærd i forhold til er 
pålagt – hvis ikke vi selv 
ønsker den” (p. 112) 



>>  STRAF  <<



Det voksnes straf 

Den gensidige, 
reciprokke straf



Jean Piaget: To typer af moral
Heteronom moral

• Bestemt udefra, knyttet til regler, 
som andre har bestemt;

• her spiller samværet mellem forældre 
og børn den centrale rolle. 

• lydighed 

• de voksne som autoriteter

Autonom moral 

• Afhængig af interaktionen med 
andre. Først og fremmest børn, men 
også voksne. 

• Børnene lærer at stille 
spørgsmålstegn ved regler, og bruge 
dem mere fleksibelt og tilpasset en 
given situation

• Eleverne begynder at forholde sig til 
intentionen bag en handling, snarere 
end dens blotte konsekvenser.



Den reciprokke straf

1. Eksklusion

2. Den materielle konsekvens af en handling

3. Tage ting tilbage – som ikke er blevet behandlet ordentligt

4. Gengældelse 

5. Krav om erstatning

6. Fordømmelse



Reglen for det retfærdige er en 
slags immanent betingelse i sociale 
relationer eller en lov der regerer 
deres ekvilibrium. (Piaget, p. 198)



DET UFORMELLE 
BØRNEFÆLLESSKAB

UDVIKLINGEN AF DEN 
AUTONOME MORAL



? Negative følelser ?

? Reciprok straf ?

? Grupperegulering ?



Hvad er konsekvensen af den manglende moralske 
realisme?

Moral

• Den højere natur

• Fairness 

• Generelle regler

• Gruppens ånd

Moralisme

• Rethaverisk 

• Dømmesyg

• Selvretfærdig 

• Den moralske strid

• Offer-kultur
• Tillært skrøbelighed 
• Behovet for sikkerhed
• Anti-fragile ting

Det skrøbelige barn og 
ungdom





What are we doing to our 
students if we encourage them 
to develop extra-thin skin just 
before they leave the cocoon of 
adult protection?



HVORDAN UDVIKLER ANTI-
FRAGILE SYSTEMER SIG ?



4. 
DISKUSSION:

HVAD ER DEN GODE RELATION 
MELLEM GENERATIONER?

Hvad er den gode samtale mellem 
generationer?



5. HVORDAN SKAL MAN 
BRUGE ADFÆRDSVIDENSKAB 

I PRAKSIS?
Moral på grundlag af sociologisk versus psykologisk forståelse af  

oplysning



Socialpsykologiske fagbegreber

SOCIALE OVERDRIVELSER

Når man tror, at der er flere, der mener 
eller gør bestemte ting, end det rent 
faktisk er tilfældet.

FLERTALSMISFORSTÅLSER

Når man tror, de fleste mener eller gør 
bestemte ting, men i virkeligheden er 
det kun de færreste, der mener eller 
gør det.

Moral lig med oplysning om de faktiske 
forhold i gruppen



Sociologisk realisme

Det normale

• Reglen 

Det ideale

• Det seje

• Det der peger fremad

• Det der er energi i







Nudging – Adfærdsdesign
• En kursusdag om, hvordan Nudging og adfærdsdesign kan puffe mennesker til et bedre, nemmere, sundere, rigere og lidt sjovere liv.

Vil du gerne lære mere om, hvordan adfærdsdesign, herunder nudging, kan bruges til at hjælpe mennesker til at træffe bedre valg? På 
workshoppen løfter vi låget, gør dig klogere og giver dig konkrete, effektive værktøjer – der sætter dig i stand til at bruge nøgleindsigter fra 
adfærdspsykologisk praktisk, så du med afsæt i dine udfordringer kan skabe forandring og bedre bundlinje, gladere medarbejde eller mere 
tilfredse kunder i din organisation eller virksomhed.

Danske kommuner gør det. Barack Obama har gjort det længe. Hvordan får vi hjælp til at leve bedre og længere? Spare penge, skåne miljøet og 
forbedre samfundet? Nudging og adfærdsdesign kan være en del af løsningen, og potentialerne er enorme.

Workshoppen er til dig, der er nysgerrig på, hvordan psykologi og design tilsammen skaber løsninger, så du bliver i stand til at puffe mennesker i 
den retning, du ønsker. Der kræves intet foregående kendskab, og opklarende spørgsmål er mere end velkomne.

Workshoppen er foredrag, der fører ind i adfærdsdesign og den psykologiske teori bag. Der er også øvelser og gruppediskussioner, hvor du 
lærer, hvordan adfærdsdesign og metoder kan bruges i lige præcis dén kontekst, der er relevant for dig og dit arbejde.
Dagen vil give dig en grundig, letforståelig introduktion til alle de spændende og lukrative muligheder i adfærdsdesign.

Få svar på spørgsmål som:

- Hvad kan jeg bruge adfærdsdesign til?
- Adfærdsdesign eller manipulation i nye klæder?
- Hvordan kommer jeg videre med at implementere adfærdsdesign?

Om underviseren: Yngve Gregoriussen er cand.mag., adfærdsdesigner & project manager hos WElearn og tidligere ekstern lektor på SDU.



MORAL PÅ GRUNDLAG AF 
SOCIOLOGISK VERSUS 

PSYKOLOGISK 
FORSTÅELSE AF  

OPLYSNING



DON’T TEACH 
STUDENTS WHAT TO THINK; 

TEACH THEM HOW TO 
THINK.
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