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Udgangspunkt spørgsmål 

 

• Hvad indebærer en nudging beslutning? 

• Nudging og folkesundhed: ikke-refleksiv tænkning? 

• Nudging – en god idé – i hvilke sammenhænge?  

• Effektiv sundhedsfremme og forebyggelse (styring) vs. 

pædagogisk sundhedsfremme og forebyggelse (læring)?  

• Indsatstyper og målgrupper mål og begrundelser? 

• Tre eksempler: 

• Ny Nordisk Hverdagsmad – Ny nordisk nudging 

• Børn, mad og sundhed (OPUS) 

• Syngende skraldespande i Grønland 
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Ny Nordisk Hverdagsmad  

• Dogme95-bevægelsen (Trier, Vinterberg m.fl.): ti 
’kyskhedsløfter’, frisættende og kreativitetsgenerende 
ambition  bygges op omkring manifest og dogmer 

• Ny Nordisk Hverdagsmad: ti bærende principper skal 
sikre kvaliteten af den mad, vi laver, serverer og spiser 

• Men modsat Dogme95-bevægelsen kommer værdisikring 
til at ske på en doktrinær måde  Ny nordisk nudging  

 

• Hvordan kunne det ske, at manifesttænkningen sneg sig 
ind i såvel folkesundhedsprojekter som i 
uddannelsessystemet, der ellers har tradition for at 
arbejde med etisk begrundede problemstillinger og mål 
om kritisk stillingtagen og demokratisk dannelse?...  
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OPUS (LIFE/KU, 2009-2014) 

• Optimal trivsel, udvikling og sundhed gennem ny nordisk 
hverdagsmad  

• Bæredygtig madkultur på bestemte ‘nordiske’ værdier 

• 10 grundprincipper/dogmer = rationalet for den nye nordiske 
diæt 

• Målgruppe: skoleelever 

• Formål: at ændre børns spisevaner i en på forhånd bestemt 
(ny nordisk) retning 

• Inspirerer Ny Nordisk Skole (NNS) institutioner   værdi-
/kvalitetsorientering 

 

• Hvordan kunne manifesttænkningen blive grundlag for nye 
pædagogiske principper? 
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Nudging 

 

 

• Nudging matcher manifesttænkningen 

• Nudging bliver en trendsætter på folkesundhedsområdet 

• Nudging bliver ‘highlighted’ til fremme af sundere 

madvalg og spisevaner, særligt blandt børn og unge 

• Nudging syner dog mindre i NNS institutionerne 

• Nudging bliver bandlyst i det nye fag Madkundskab i 

skolen… 
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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 

 

Effekt: Kortids- eller ‘priming’ (DCA, 2014) 

 

 

 

13-11-2015 Karen Wistoft DPU/AU 



Eksempler fra Grønland 

• Patienterne er (endelig) til læge ude i de små bygder 

• Lægen inviterer dem ind til at aflægge prøve (nudger – 
benytter folk i en særlig situation) 

• Det gør de så 100%  

• Prøverne viser forhøjede ‘giftstoffer’ fra havet 

Anbefaler nu at man ikke må spise grønlandsk mad 

Befolkningen reagerer voldsomt: ”Dum dansker” 

 

• Alkohol: priserne op, lukke for salget aften og  weekend 

forbruget falder drastisk, rus-drikning begrænses 

flere hjem uden alkoholproblemer (børns trivsel?) 

 

• Syngende skraldespande (videokonkurrence skal sikre mentalt 
ejerskab blandt børn og unge) 

13-11-2015 Karen Wistoft DPU/AU 



Hvorfor ‘skuer’ nudging? 

 

• Refleksivt sundhedspædagogisk perspektiv: 

 

• Sidste 15 år en stigende kritik af det traditionelle 

adfærdsmodificerende og moraliserende paradigme  

empowerment; sense of coherence; self efficacy; life 

skills; handlekompetence m.fl. (Wistoft, 2009; 2012) 

• Udgangspunkt i det traditionelle adfærdsmodificerende 

paradigmes manglende resultater og dets tvivlsomme 

etiske grundlag 
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Pædagogisk 

sundhedsfremme  

At leve  At lære  

 
På den ene side at 

leve et sundt liv 

 

På den anden side 

at deltage i 

læreprocesser, der 

fremme evne, 

vilje og 

muligheder for at 

leve sundt  
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Pædagogisk 

forebyggelse  

Beslutningsrisiko Brugbar viden 

 

På den ene side at 

kunne vurdere, 

hvad der er 

risikabelt for én 

selv (og andre)  

 

På den anden side 

at kunne bruge 

viden eller 

oplysning  
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Problemafklaring 

• Man må først og fremmest skelne klart mellem et 

selvoplevet og et generelt sundhedsproblem 

• Problematisk, hvis man forsøger at overføre en bestemt 

risikoproblematik til mennesker på baggrund af en viden, de ikke 

selv anerkender 

 

• Dernæst må man skelne mellem sin egen og det enkelte 

menneskes opfattelse af det, der forhindrer hende/ham 

i at leve et godt liv:  

• Problematisk ikke at forholde sig til de værdier og problemer, 

mennesket selv oplever, det har 
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Tre typer mål 

Sundhed udefra 

 

• Adfærdsmodificering 

• Andres mål 

• Risiko: manipulation 

Sundhed indefra 

 

• Selvomsorg 

• Selvregulering 

• Risiko: eget ansvar… 

Refeksiv sundhed 

 

• Værdiafklaring  

• Begrundede valg 

• Risiko: ulighed 
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Vidensopfattelser 

 

• At vide noget er 

betinget af, hvordan 

man ved det 

 

• Nødvendig 

forskydning: 

• Viden som noget der er 

• Viden som noget 

målgruppen bruger og 

forholder sig til 

Viden der 
er/vi har 

Viden der 
skal tages 
stilling til 
og bruges 
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At vide 
(hvad) 

At ville 
(hvorfor) 

At kunne 
(hvordan) 

 

Erkendelse  
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Pædagogisk værdireflekteret 

sundhedsfremme og forebyggelse 
 

Professionelle kompetencer:  

• Kunne arbejde professionelt med mennesker, der har en 

anden forståelse af sundhed og nogle andre værdier, end 

man selv har 

• Kunne skelne mellem egen og andres opfattelse af 

sundhed 

• Kunne arbejde pædagogisk med forskelle  

• Kunne ’forstyrre’ på en stimulerende måde 

• Kunne skabe et meningsfuldt og aktivt 

sundhedsfremmende miljø  
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Lys til at lære 

Kombination af to 

meningsdimensioner 

 

Oplevelse  saglig 

meningsproduktion 

 

Handling  social 

meningsproduktion   
(Luhmann, 2000; Wistoft 2012) 

 

 

Saglig 
mening 

Social 
mening 

Lyst til 
at 

lære 

13-11-2015 Karen Wistoft DPU/AU 



Konklusion A: bevidst - ubevidst 

• Bevidste refleksioner og adfærdsændringer er ikke 

identiske størrelser 

• En adfærdsændring kan i nudging-teorien finde sted efter ydre 

pres og manipulation 

• Det kan en bevidst handling ikke… 

• En kritisk handlingsorienteret sundhedspædagogik kan 

dog ende med adfærdsændringer, de tilfælde, hvor 

målgruppen beslutter sig for at søge at ændre adfærd 

• Målgruppens egne beslutninger helt afgørende, når der 

er tale om kritisk bevidst eller handlingsorienteret 

sundhedsfremme og forebyggelse 
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Konklusion B: nudging 

 

• Nudging kan sikkert bidrage positivt til et 

folkesundhedsprogram (redskab i en 

folkesundhedsstrategi), hvis man vel at mærke ønsker at 

styre befolkningens sundhed i en bestemt retning uden 

bevidst refleksion 

• Nudging er ikke et velegnet sundhedspædagogisk middel, 

hvis målet er at lade målgruppen udvikle refleksive 

kompetencer og kritisk bevidsthed, så de bliver i stand 

til begrundet at sige både ”ja tak” og ”nej tak” 

• Ex ‘begrundede madvalg’: ”nej tak” til dårlig eller indskrænkende 

mad  I værste fald kunne børn blive snydt til at spise noget 

bestemt… 
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