Etik Moral Moralisering

- bæredygtighed i madkundskabsdidaktik
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Hvordan undervises der i bæredygtighed?

Problematikker hørt i skolen
Klima: ”Alle voksne er onde, kun børnene er
gode og kan rede kloden”
”Lærere er selv bange for
klimakatastroferne og det præger deres
undervisning”
”Eleverne smitter hinanden med
klimaangst”
”Det kan kun gå galt”
 Dommedagsprofetier

Hvordan tales der om klima og bæredygtighed?

Os (vi ‘frelste’) og Dem (de ‘fortabte’)
”Men jeg tror også, at vi der arbejder med klima og miljø lige nu får en
forlomme i den nye virkelighed. Fordi vi har valgt at omstille os frem for de
mange, der i fremtiden ’bliver tvunget til det’. Vi andre har haft tid til at
vælge vores egen definition af det gode liv med et mindre aftryk. Vi har
måske 10 år til at definere netop det gode klimavenlige liv, og ved at tage
valget nu og finde ud af, hvad det betyder for os, bliver vi gladere i den
omskiftelige fremtid”.
Mit grønne vendepunkt: Johanne Stenstrup10. november 2019

Klimaangst
”Klimakrisen har ledt så meget frygt med sig for mit vedkommende, og det
har sat sig som en klimaangst. Nogle aftener kunne jeg ikke falde i søvn.
Jeg er bange for, at vi i fremtiden får et andet forhold til døden og ikke
længere ‘regner med’ at vores kære lever et helt liv. Men jeg har ikke lyst til
at leve et liv, hvor jeg føler jeg skal forberede mine børn på alt det
frygtelige der kan og højst sandsynligt kommer til at ske”.
Mit grønne vendepunkt: Susan Mogensen (Susliving) 13. november 2019

Bæredygtighed m løftet pegefinger?
Klima og bæredygtighed er de helt store aktuelle temaer på den globale, politiske og
pædagogiske dagorden.
Typiske spørgsmål:
”Hvis bare vi spiser efter de ti kostråd og undgår madspild, er vi så ikke godt rustet og med til
fremme bæredygtigheden”
”Hvis vi leger vegetarer hver anden uge, er det så ikke nok i forhold til CO2 regnskabet”?

I begge spørgsmål er der et mix mellem etik, moral og moralisering
Dette belyser jeg i systemteoretisk forstand m eksempel på den moralske smag – ej at
forveksle med en løftet pegefinger!

Moral
Moral er kommunikation der er kodificeret god/dårlig el. agtelse/misagtelse
1. ordensiagttagelser/-perspektiv
Knyttet til personlig handlen – fremmedreference: ”DINE handlinger” (Luhmann, 2008, 1990, 1989)
Ex:
”Du/I gør det helt rigtige ved at spise grønt”
”Hvis du allerede har en kødfri dag, så indfør en mere. Hvis du allerede er vegetar, så skær
ned på mælkeprodukterne. Og hvis du er som de fleste danskere, så start med at indføre
en dag om ugen, hvor madplanen er kødfri”
”Du/I bør gøre meget mere, end at spise grønt”

Etik
Etik er refleksion over moral med henblik på at overveje, hvad det er, der betinger
mit/vores moralske position.
2. ordensiagttagelser/-perspektiv (Luhmann, 2008, 1990, 1989)
Refleksion:
 Universel  Speciel: det der fremgår universielt er i virkeligheden specielt og kunne
være anderledes
 Fremmereferentiel/selvreferentiel: det, der tilsyneladende gælder for dig/jer glæder
også for mig.

Etik eksempel
”De agurker vi spiser er dyrket lokalt med
respekt for klima og bæredygtighed, det er
tomaterne ikke – de er fragtet hertil fra
Italien, men de smager altså bedst.
Spørgsmålet er så hvad der er vigtigst: det
lokale eller velsmagen? UNESCO udgav i
2017 rapporten ”Uddannelse for
verdensmål for bæredygtig udvikling” med
fokus på, at bæredygtighed også handler
om trivsel, smag, velvære og kritisk
forståelse af hvilket samfund man lever i
og hvordan det brødføder sig selv” (Lysgaard,
2020).

Etik i undervisningen i bæredygtighed
”Når vi underviser, er det afgørende, at vi
ikke kun benytter mad som en måde at
fokusere på kombinationen af korrekt
ernæring og samtidig minimering af CO2
aftryk på”.
”Eleverne skal ikke kun lære at spise det
rigtige, de må lære at forholde sig kritisk og
oplyst til mad og måltider – med
udgangspunkt i et positivt og bredt
bæredygtighedsbegreb i forhold til mad
og smag” (Lysgaard, 2020).

Moralisering
Den der ikke inddrager etik i sine moralske afgørelser er moralist, dvs. den der afsiger
moraldomme uden etisk refleksion (Luhmann, 2008).
Peger ud ad: fokuserer på DIG (fremmedreferentielt) uden at inddrage sig selv
(selvreferentielt)
Generaliserer: udsiger UNIVERSELLE domme uden at inddrage deres konditionering (det
specielle/den specifikke sammenhæng)
”Moralisering har en polemisk natur – kan skabe steppebrande” (Luhmann, 2008 p. 280).
Ex:
”Bare fordi der ligger en tomat nede i supermarkedet året rundt, betyder det ikke, at du
skal købe den”
”Kun børnene kan rede kloden – alle voksne er syndere”

Ex Bæredygtighed og smag
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Smagssystematik

(Wistoft & Qvortrup, 2018, 2019, 2020)

Den moralske smag
Den smag der giver en god
mavefornemmelse!
Sociale normer
Refleksionsrepertoire: ETIK
◦ Fødevareetik
◦ Klimaetik
◦ Bæredygtighedsetik

Vidensform: ”jeg mener”
Argumentationsform: normativ
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Smagsdidaktikkens formål
Smagskompetence
Personlig smagsmyndighed
Sentire aude!
Sig din mening, stol på din
smag 
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Sensus communis
Et meningsfællesskab, der både er baseret
på fornuft, følelser og smag
Man kan kun træffe smagsafgørelser, hvis
der findes et sensus communis
(Kant, 2005 [1792] ”Kritik af dømmekraften”)

-Kan skabes i måltidsfællesskaber

Madkundskab
4 kompetenceområder
I.

Mad & Helse

II.

Fødevarebevidsthed

III. Madlavning
IV. Måltider og madkulturer

1/17/2020

Karen Wistoft Professor DPU/AU HVL

19

Ex. Mål for undervisning i bæredygtighed
At eleverne kan gennemskue forskellige
ernæringsråd ift. bæredygtighed
At eleverne kan forhold sig til
fødevarekvalitet og produktionsforhold
At eleverne kan skelne mellem egne og
andres smagspræferencer, måltider og
madkulturer
At eleverne lærer at træffe begrundede
mad- og måltidsvalg ift. bæredygtighed.
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Konklusion
Moral, etik og moralisering er tre forskellige slags kommunikation som i høj grad
optræder i relation til klima og bæredygtighed
Moralisering er polemisk og skaber i værste fald steppebrande!
Den løftede pegefinger vender altid væk fra én selv – mod DIG eller DEM
Den moralske smag knytter sig til sociale normer m. argumentationsformen: ”jeg mener”
Undervisning i den moralske smag er et eksempel på en ikke-formynderisk undervisning
i bæredygtighed med etik som refleksionsrepertoire
Undervisningen i bæredygtighed må reflekteres etisk for ikke at blive moraliserende!
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