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Hvordan undervises der i bæredygtighed?



Klimaproblematikker i skolen
”Alle voksne er onde, kun børnene er gode 
og kan redde kloden”

”Lærere er selv bange for 
klimakatastroferne og det præger deres 
undervisning  klima og bæredygtighed”

”Elever og lærere smitter hinanden med 
klimaangst”

”Det kan kun gå galt”

 Dommedagsprofetier



Hvordan kommunikeres der om klima og 
bæredygtighed?



”Mit grønne vendepunkt”

”Det lyder hurtigt meget overfladisk, men sandheden er bare, at idet jeg tog et 
bæredygtigt valg, fik jeg den følelse af kontrol, jeg havde manglet i gymnasiet. Nej, jeg 
reddede ikke klimaet ved at købe genbrugstøj, men jeg gjorde noget, og det betød, at 
jeg endelig var klar til at anerkende udfordringerne – og så har mit grønne fokus ellers 
stille og roligt spredt sig derfra lige siden”.

Mit grønne vendepunkt: Lisbeth Vestergaard, hentet 30.7.20

https://onegreenjournal.com/2019/11/24/mit-gronne-vendepunkt-lisbeth-vestergaard/

https://onegreenjournal.com/2019/11/24/mit-gronne-vendepunkt-lisbeth-vestergaard/


”Os og dem”
”Jeg ser ikke lyst på fremtiden. Jeg tror, temperaturen kommer til at stige, og 
konsekvenserne prøver jeg på ikke at tænke så meget over…

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

Så jeg tror ikke på, at vi skal leve bæredygtigt for klimaets skyld. Men for vores egen. Fordi 
en dag bliver den klimavenlige livsstil den eneste socialt og politiske accepterede. Så jeg 
tænker spørgsmålet er: Vil du tvinges eller gå selv?”

Johanne Stenstrup, hentet 30.7.20

https://onegreenjournal.com/2019/11/10/mit-groenne-vendepunkt-johanne-stenstrup/

https://onegreenjournal.com/2019/11/10/mit-groenne-vendepunkt-johanne-stenstrup/


Løftet pegefinger og mix!
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 er vegetarer ved hvert andet måltid, er det så ikke nok i forhold til CO2 regnskabet”?

I begge spørgsmål er der et mix mellem etik, moral og moralisering



Moral
Moral er kommunikation der er kodificeret god/dårlig el. agtelse/misagtelse

Knyttet til personlige handlinger – selv- og fremmedreference: egne og andres 
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 
min/vores moralske position (Luhmann, 2008, 1990, 1989).

Refleksion:
 Universelt  Specielt
 det der fremstår som universelt er i virkeligheden specielt og kunne være anderledes

 Fremmedreferentielt  selvreferentielt
 det, der tilsyneladende gælder for dig/jer gælder 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.



Ex etik i bæredygtighedsundervisning

”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, ”DINE handlinger” (fremmedreferentielt) uden at inddrage 
sig selv (selvreferentielt)

Generaliserer: udsiger UNIVERSELLE domme uden at inddrage det, der betinger dem (det 
specielle/den specifikke sammenhæng)

”Moralisering har en polemisk natur – kan skabe steppebrande” (Luhmann, 2008 p. 280).

Ex: ”Kun børnene kan redde kloden – alle voksne er syndere”



Hvad er pædagogik?

Pædagogisk praksis: undervise eller opdrage eller lære nogen noget…

Pædagogisk teori: refleksioner over pædagogisk praksis med tilhørende viden og 
begreber…

”Den pædagogiske autoritet ligger ikke over men i den pædagogiske situation” (Løvlie, 
1999: 22)

Men alligevel ønsker mange indflydelse, styring eller ligefrem kontrol eller forskrifter for 
den pædagogiske situation

Kontrollen og styringsrationaliteten er ofte selvforstærkende 

Problemet: Når det viser sig, at vi ikke kan styre læring eller andre mennesker, indfører vi 
ofte mere styring eller kontrol 
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Det filosofiske paradoks

Styring

Gensidighed
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Det pædagogiske paradoks

Intenderet

Realiseret
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Styring og NUDGING?
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Hvad er nudging?

Nudging kan ske gennem ændring af:

a) omgivelserne, så valg bliver mere eller mindre ubevidste

b) gennem social påvirkning, hvor efterligning eller imitation og det pædagogik princip 
om modelindlæring står centralt

c) gennem information der ikke i større omfang kræver bevidst bearbejdning

(Mørk et al.,  2014; Thale & Sunstein, 2009)

Effekt: Udelukkende kortidseffekt (DCA, 2014)
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Eksempel

NY NORDISK HVERDAGSMAD: 

10 bærende nordiske principper 
der skal sikre kvaliteten af den mad, 
vi laver, serverer og spiser

(Thostrup & Madsen (red.) 2011) 

Hovedprincip: Nudging

”NY NORDISK NUDGING” (Wistoft, 2015)
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Dogme95-bevægelsen (Trier, Winterberg m.fl.) 

Historik: nudging matcher 
‘manifesttænkningen’

Dogme95:

”Kyskhedsløfte” m 10 bærende 
principper

Frisættende og 
kreativitetsgenerende ambition 
bygges op omkring et manifest
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Nudging og bæredygtighed?

Nudging er blevet en trendsætter for sundhed og bæredygtighed

Fordi der er bærende principper, som ikke bør afviges (og diskuteres)

Nudging bliver ‘highlighted’ til fremme af bæredygtige madvalg og 
spisevaner, særligt blandt børn og unge
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Hvorfor ‘skurrer’ nudging?

Nudging – en ikke-refleksiv tænkning

Adfærdsmodificerende og moraliserende pædagogisk paradigme:
◦ Moralisering
◦ Manglende resultater
◦ Tvivlsomt etisk grundlag
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Intuition/refleksion? 

Ubevidst
Bevidst
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Ambition?

Styring

Læring
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Tre typer mål for 
bæredygtighedsdidaktik

Bæredygtighed udefra

• Adfærdsmodificering
• Andres mål
• Risiko: manipulation

Bæredygtighed indefra

• Selvregulering/kontrol
• Egne mål 
• Risiko: eget ansvar…

Refleksiv 
bæredygtighed

• Værdiafklaring 
• Bevidste valg
• Risiko: ulighed
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Mad, måltider og 
bæredygtighed

At leve At lære På den ene side at leve et 
bæredygtigt liv

På den anden side at 
deltage i læreprocesser, der 
fremme evne, vilje og 
muligheder for at leve 
bæredygtigt
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Ex Bæredygtighed og smag



Smagssystematik (Wistoft & Qvortrup, 2018, 2019, 2020)



Den moralske smag
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Den smag der giver en god 
mavefornemmelse!

Sociale normer

Refleksionsrepertoire: ETIK
◦ Fødevareetik
◦ Klimaetik
◦ Bæredygtighedsetik

Vidensform: ”jeg mener”

Argumentationsform: normativ 



Smagsdidaktikkens formål (Qvortrup & Wistoft)

Smagskompetence 

Personlig smagsmyndighed

Ikke tilstrækkeligt m ”Sapere
aude” (Kant, 1971 [1790])

”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



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

Nudging er en moraliserende trendsætter

Målet med en refleksiv bæredygtighedsdidaktik:
- at eleverne lærer at træffe bevidste og begrundede mad- og måltidsvalg

Smagsdidaktikkens ‘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 og 
for ikke at inddrage nudging som grundprincip!
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