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HVORDAN RÅDGIVER MAN I 
KLIMAOMSTILLING OG

MADKVALITET?



KLIMAOMSTILLING

Hørt i skolen: 

”Alle voksne er onde, kun børnene er 
gode og kan rede kloden”

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

”De unge smitter hinanden med 
klimaangst”

”Det kan kun gå galt”

 Dommedagsprofetier



HVAD FOKUSERES DER PÅ I 
KLIMAOMSTILLINGEN?



HVAD ER INSTITUTIONERNE 
OPTAGET AF?

 Typiske spørgsmål: 

 ”Hvis bare vi spiser efter de nationale klimavenlige kostråd og undgår 

madspild, er vi så ikke godt rustet og med til at fremme klimaomstillingen?” 

 ”Hvis vi skruer op for det bælgfrugter er det så ikke nok i forhold til CO2 

regnskabet?”

 I begge spørgsmål er der en risiko for at ‘teknificere’ den etiske 

udfordring

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



MORAL

Moral: god/dårlig el. agtelse/misagtelse (fordømmelse)

Ex:

”I gør det helt rigtige ved at servere bælgfrugter”

”Hvis I allerede har en kødfri dag, så indfør et par stykker til”

”Skær ned på mælkeprodukterne”

”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.

• Refleksion:

 Universelt  specielt: det der fremgår universelt er i 

virkeligheden specielt og kan være anderledes i den enkelte 

institution

 Fremmedreferentielt/selvreferentielt: det, der tilsyneladende 

gælder for jer, gælder også for os.



ETIK DILEMMA

• 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? 



ETIK I DEN GASTRONOMISKE 
RÅDGIVNING 

Når vi rådgiver, er det afgørende, at vi ikke kun benytter maden 

som en måde at fokusere på kombinationen af korrekt ernæring og 

samtidig minimering af CO2 aftryk på!

Institutionerne skal ikke kun lære at tilberede og servere det rigtige, 

de må også lære at forholde sig kritisk og oplyst til mad og måltider 

– med udgangspunkt i det sociale!



MORALISERING 

 Hvis man ikke inddrager etik i sine moralske afgørelser er man 

moralist = afsiger moraldomme uden etisk refleksion (Luhmann, 2008).

 Peger ud ad: fokuserer på DIG/DEM, ”DERES handlinger” 

(fremmedreferentielt) uden at inddrage sig selv (selvreferentielt)

 Generaliserer: udsiger UNIVERSELLE domme uden at inddrage 

det, de er betinget af (det specielle/den specifikke 

sammenhæng)

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



UNDGÅ LØFTET PEGEFINGER!



EX I BØRN OG SMAG



EX II VILD MAD
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EX III KLIMA & BÆREDYGTIGHED
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SMAGSSYSTEMETS SYSTEMER

Det 
fysiologiske 
system

• Nerveimpulser

• Sansninger

Det psykiske 
system

• Bevidsthed

• Oplevelser og 
erindringer

Det sociale 
system

• Kommunikation

• Begreber og 
fællesskaber
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SMAGSSYSTEMATIK (WISTOFT  &  QVORT RUP ,  2018 )



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



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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EX. MÅL FOR GASTRONOMISK 
RÅDGIVNING

 At institutionerne kan gennemskue forskellige ernæringsråd ift. 

klimaomstilling, ernæring, ‘det sociale’ og madkvalitet

 At de kan forholde sig til affaldssortering, madspild, 

fødevarekvalitet og produktionsforhold

 At medarbejderne kan skelne mellem egne og andres 

smagspræferencer, måltider og madkulturer

 At de kan træffe begrundede mad- og måltidsvalg ift. klima og 

madkvalitet under hensyn til ‘det sociale’. 
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MORALSK SMAG  VELSMAG? 

 Den gode mavefornemmelse er udgangspunktet!

 Velsmagen sikres ved at koble den sansede smag m den moralske 

smag

 Andre vigtige dimensioner: 

 Den skønne smag (æstetiske)

 Den sunde smag (både ernæring og trivsel)

 Og sensus communis! 
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