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1 Oppgave 2 
Summen av vinklene i en trekant er 180 grader. Trenger vi kunnskap vi har tilegnet oss ved 

hjelp av sansene for å vite at dette er sant? Diskuter, og trekk inn to eller tre ulike bidrag fra 

pensum i din diskusjon. 

 

 

2 Innledning til oppgave 2 
De relevante filosofene på pensum kan grovt sett deles inn i to kategorier: Rasjonalister og 

empirister. 

 

Rasjonalistene opererer etter tanken om at «jeg tror det når jeg forstår det» - og mener altså at 

det slett ikke er nødvendig med sanseerfaringer for å forstå summen av vinklene i en trekant, 

eller noe annet for den del. Det er mer enn nok å sette seg ned og gruble vel og lenge til man 

endelig har forstått problemet. Eksempler på rasjonalister er Platon (427-347 fvt) og René 

Descarttes (1596-1650). 

 

Empiristene på sin side opererer etter tanken om at «jeg tror det når jeg ser det» - og mener 

altså at det er strengt nødvendig med sanseerfaringer for å forstå verden omkring oss – også 

vinkelsummen i en trekant. Eksempler på empirister er Aristoteles (384-322 fvt) og David 

Hume (1711-1776). Aristoteles var imidlertid av den oppfatning av at sansene alene ikke var 

tilstrekkelig til å oppnå sikker viten, men også fornuften spilte en rolle. 

 

Problemstillingen blir videre drøftet med utgangspunkt i Platon og Aristoteles. 

 

 

3 Platons epistemologi 
Platon var rasjonalist og mente at man ikke behøvde å vektlegge konkrete observasjoner av 

virkeligheten. Hans epistemologi bygger derfor i stor grad på deduksjon ut i fra ulike 

premisser som er mer eller mindre vilkårlige trukket frem. Gjenerindringslæren – troen på 

sjelens udødelighet og oppnåelse av kunnskap om alt i sin før-kroppslige preeksistens, slik 

den presenteres i dialogen Menon, er et svært godt eksempel på dette. Likevel hevdet han at 

kunnskap oppnås både ved hjelp av sansene og ved bruk av fornuften. Dette todelte synet 

henger sammen med hans idélære, troen på at verden var delt i en ikke-sansbar ekte 
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virkelighet, der de perfekte idéene bak alle ting eksisterte på den ene siden, på den andre 

siden den sansbare verden som kun besto av skygger eller bleke kopier av de perfekte idéene. 

Den overflatiske og sansbare delen av verden kan det oppnås kunnskap om ved hjelp av 

sansene og følelsene, mens for å oppnå kunnskap om idéene kreves det rasjonell tenkning.  

 

3.1 Gjenerindringslæren 
Platon hevdet at all kunnskap vi oppnår i livet dypest sett er kunnskap sjelen gjenerindrer fra 

sin før-kroppslige tilstand. All læring er derfor egentlig ikke annet enn avdekking av allerede 

medfødte idéer. Dette gjør at den kunnskapen man allerede ved fødselen har i seg, er den 

maksimale kunnskapen det er mulig å oppnå i livet – det er altså en slags uttakssperre på 

kunnskapskontoen. På den annen side spiller dette mindre rolle da sjelen allerede «[H]ar sett 

allting, både her og i Hades» (Platon:2015 s. 25), og det dermed er mulig å gjenerindre all 

kunnskap i hele verden om man bare grubler lenge nok over ting. Vinkelsummen av en 

trekant ligger implisitt innbakt i sjelens database over kunnskap. Platon ville nok derfor 

hevdet at det først og fremst var fornuften, ikke sansene, det var nødvendig å sette i arbeid for 

å forstå om, og eventuelt hvordan dette er sant. I dialogen Menon er det nettopp et geometrisk 

problem som løses, angivelig ved hjelp av gjenerindring. 

 

 

4 Aristoteles epistemologi 
Aristotels var, i motsetning til sin lærer Platon, en slags empirist, og mente at all kunnskap 

starter med observasjon, selv om han også la vekt på fornuftens rolle for å oppnå viten. Hans 

inngang til epistemologien kommer tydelig frem allerede i innledningen til Metafysikken: 

«Alle mennesker streber av naturen etter viten. Et tegn på dette er vår kjærlighet til 

sansningen. (...) og mest av alt synssansen. (...) Årsaken er at synssansen mest av alle 

sansene gir oss kjennskap til ting, og åpenbarer mange forskjeller.» (Aristoteles:2015 s.57) 

Epistemologisk sett står Aristoteles og Platon dermed som direkte motsetninger til hverandre. 
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4.1 Viten 
Aristoteles forståelse av begrepet viten, slik det kommer frem i Metafysikken, skiller seg fra 

slik begrepet gjerne brukes i dag. For Aristoteles ligger begrepet viten tett opp mot det vi i 

dag vil kalle kunnskap på et vitenskapelig nivå. For Aristoteles skal viten være en innsikt i 

hvordan verden fungerer som reduserer verdens fremmedhet – begjæret etter viten var for 

Aristoteles en grunnleggende egenskap ved mennesker. 

Aristoteles delte menneskets oppfatning i fem nivåer ut ifra deres grad av utvikling: 

1. Sansing. Mulighet til å oppfatte virkeligheten. 

2. Hukommelse. Mulighet til å bevare de tidligere opplevde sanseinntrykkene. 

3. Erfaring. Erfaringsevnen er i følge Aristoteles det som i vesentlig grad skiller mennesker 

fra dyrene. Erfaringsevnen er evnen til å omsette erfaringer til generelle konklusjoner, som 

hvis man tidligere har blitt bitt av maur etter å ha tråkket i en maurtue, og av den grunn er noe 

mer varsom neste gang man går i skogen. Selv om dyr også kan endre sin adferd på grunn av 

erfaringer, ligger den vesentlige forskjellen i bevisstheten. Mennesker kan endre sin adferd 

etter å ha trukket rasjonelle konklusjoner ved hjelp av fornuften, mens dyrs adferd endres på 

grunn av positiv eller negativ betinging. 

4. Praktisk kunnskap. Praktisk kunnskap er knyttet opp mot den praktiske anvendbarheten 

slik som kunnskaper om et håndverk og evnen til å utøve dette. Aristoteles mente det 

nødvendig med et samspill mellom både sansing og fornuft for å oppnå sann erkjennelse av 

virkeligheten. For å komme seg videre til neste utviklingsnivå er det derfor viktig å lytte til 

begge disse evnene.  

5. Vitenskapelig kunnskap. Det er dette som er viten, altså teoretisk innsikt på et dypere 

nivå enn bare evnen til å for eksempel utøve et håndverk. For å oppnå viten er det ikke helt 

nødvendig å gå via praktisk kunnskap, men det er heller ingen ulempe, da man på nivå av 

praktisk kunnskap kan tilegne seg kunnskap om årsakssammenhenger. Aristoteles rangerte 

viten som den høyeste formen for kunnskap, og tilla den egenverdi helt uavhengig av sin 

praktiske nytteverdi, fordi det er her den naturlige streben etter viten realiserer seg. Dersom 

viten kan brukes til å gjøre verden til et bedre sted, er dette med andre ord en ren bonus, ikke 

et mål i seg selv. Det viktigste er å oppnå viten. 
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5 Fornuft versus sansning 
For alle praktiske formål er det langt på vei tilstrekkelig å inneha praktisk kunnskap slik 

Aristoteles beskriver det, også når det kommer til vinkelsummen av trekanter. På den annen 

side kan kunnskapen om trekanten på et dypere nivå brukes i en mer vitenskapelig kontekst: 

En håndverker som skal bygge enkle trekonstruksjoner trenger ikke egentlig kunnskap om 

vinkelsummen, så lenge vedkommende aksepterer trekantens funksjon – det tenkes her 

spesielt på rettvinklede trekanter. En ren komparativ observasjon vil kunne avgjøre om en 

stender står loddrett, uten at det er nødvendig å forstå relasjonen til diagonalen mellom 

stenderne og de parallelle svillene i topp og bunn. På den annen side vil ingeniøren som gjør 

utregningene av bygget på forhånd, eller en astronom på leting etter nye himmellegemer, 

sannsynligvis ha behov for en større grad av forståelse for trekantens vinkelsum. En slik 

forståelse er utvilsomt lettere å oppnå ved hjelp av sansning – og skjønt det fremdeles ville 

krevd kunnskap om hva en grad egentlig er, og hvor mange grader en sirkel består av – ville 

det for eksempel være enkelt å kunne visualisere ved å tegne opp en trekant og deretter klippe 

ut og montere hver av vinklene til det som ville utgjort basen i en halvsirkel. At det er umulig 

å forklare problemet uten bruk av sansene er imidlertid langt i fra sikkert. 

Med utgangspunkt i Platon og Aristoteles epistemologi er det derfor vanskelig å trekke noen 

entydig konklusjon om nødvendigheten av sansningen for å forstå om det er sant at 

vinkelsummen av trekanten er 180 grader.  

 

 
6 Oppgave 3. 
Er intensjoner relevante når vi skal bestemme om en handling er moralsk eller umoralsk? 

Diskuter med henvisning til de tre viktigste normative teoriene. 

 

 

7 Innledning til oppgave 3 
Den normative etiske teorien forsøker på et teoretisk plan å svare på hva som er en riktig 

handling og hva vi bør gjøre. Man kan derfor se etikken som den teoretiske underlaget som 

ligger til grunn for ens moral, og det er med dette utgangspunktet spørsmålet må besvares. 

Moraliteten kan besvares med utgangspunkt i hver av de tre hovedretningene innenfor den 

normative etiske teorien: 
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1. Utilitarismen 

2. Deontologien 

3. Dydsetikken 

Som det vil fremkomme, er intensjon relevant i varierende grad innenfor alle disse tre 

teoriene på et overordnet nivå, men ikke nødvendigvis når man ser nærmere på den enkelte 

handlingen. 

 

 

8 Utilitarisme – når enden er god er allting godt 
Det er flere forskjellige retninger innenfor utilitarismen, der klassisk utilitarisme og 

preferanseutilitarisme kanskje er de mest fremtredende. 

John Jamieson Carswell Smart (1920-2012) gjorde seg til talsmann for den klassiske 

utilitarismen. Utilitarismen ble først formulert av Jeremy Bentham (1748-1823), en britisk 

sosialfilosof og jurist. I Riss av et system for en utilitaristisk etikk presenterer Smart sin egen 

versjon, nemlig handlingsutilitarismen. Utilitarismen er en form for konsekvensetikk, der 

fokuset på en handlings moralitet ligger på de konsekvensene som oppstår. En handling er 

riktig hvis og bare hvis den leder til de beste konsekvensene. Aktørens intensjoner eller 

handlingen i seg selv er altså uten betydning. En god konsekvens innen utilitarismen 

defineres gjerne som nyttemaksimerende. 

Utilitarismen kan sees som at det gode har forrang fremfor det riktige. De beste 

konsekvensene er de som leder til lykke, her forstått som mest mulig lyst og minst mulig 

smerte. En annen forklaring på dette er de konsekvensene som leder til økt velferd. Metoden 

for å finne ut av hvilken handling som er den riktige kalles en lystkalkyle; et regnestykke der 

alle mulige konsekvenser av alle mulige handlingsalternativer utregnes for å se hvilken 

handling som leder til mest mulig lykke for flest mulig involverte. Lystkalkylen har vist seg å 

være en av utilitarismens største svakheter, da det i praksis ikke finnes noen objektiv 

mulighet for å vekte de ulike faktorene som må være med i kalkylen, og det heller ikke er 

mulig å avgrense konsekvensrekken faktisk i tid verken fremover eller bakover. Dette blir 

heller ikke noe enklere når handlingsutilitarismen også er universalistisk, som vil si at 
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absolutt alle involverte parter skal tas med i lystkalkylen. Det er dermed i praksis umulig å 

gjennomføre en korrekt lystkalkyle, som jo er selve fundamentet for at utilitarismen skal 

fungere i utgangspunktet. Enkelte utilitarister som J. J. C. Smart (1920-2012) har forsøkt å 

definere skranker for å sannsynliggjøre utilitarismens anvendbarhet, men uten særlig hell. 

Peter Singer (1946-) er preferanseutilitarist. Han mener altså at den rette handlingen er den 

som leder til at så mange preferanser for så mange personer som mulig realiseres. Hans 

definisjon av begrepet person er «et selvbevisst vesen i stand til å ønske sin fortsatte 

eksistens», og dette er igjen nært knyttet opp mot selvbevisste veseners preferanse om å 

unngå smerte. Dette personbegrepet er underliggende for hans syn på en rekke områder. 

Preferanseutilitarismen har det samme utgangspunktet som handlingsutilitarismen, men her er 

det folks preferanser som avgjør hva som er de beste konsekvensene. Preferanseutilitarismen 

er derfor uttalt mer subjektiv enn handlingsutilitarismen, samtidig som den heller ikke 

forsøker å gi inntrykk av noen objektivitet. 

 

8.1 Intensjon gjennom begrepene riktig og rasjonell, ros og kritikk 
Siden det ikke er mulig å forutse ethvert utfall av en enhver handling, vil noen av de 

handlingene utilitaristene velger alltid ende opp med å ikke være riktige. Til bruk for slike 

problemstillinger lanserer Smart begrepene riktig og rasjonell: I valget mellom flere 

handlinger må det alltid gjennomføres en lystkalkyle (sannsynlighetsvurdering). Etter å ha 

utført denne, er den riktige handlingen den handlingen som faktisk gir de beste 

konsekvensene. Imidlertid er det ikke sånn at det andre handlingsalternativet nødvendigvis 

var helt galt dersom utilitaristen med rette trodde på forhånd at det ville gi de beste 

konsekvensene, og derfor valgte det. Den handlingen som utilitaristen med størst 

sannsynlighet tror fører til de beste konsekvensene er den handlingen som burde velges – den 

er altså det rasjonelle valget. Selv om det i ettertid skulle vise seg at det var et annet alternativ 

som var den rette handlingen, vil den valgte handlingen fremdeles ha vært en rasjonell 

handling, og handlingen burde roses for å stimulere til å gjøre rasjonelle valg også i 

fremtiden. 

Rasjonell er altså det man tror leder til de beste konsekvensene, rett er det som faktisk leder 

til de beste konsekvensene. I videreføringen av dette lanserer Smart begrepene god aktør og 

godt motiv. Den aktøren som velger det alternativet som faktisk leder til de beste 
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konsekvensene, bør kalles god, og en god person er derfor en person som mer en 

gjennomsnittet av tiden klarer å velge det handlingsalternativet som er lykkemaksimerende. 

Den aktøren som velger det rasjonelle alternativet har likevel et godt motiv. Dermed er man 

ikke etter en utilitaristisk tankegang nødvendigvis en dårlig person selv om man ikke klarer å 

velge det alternativet som ikke ledet til de beste konsekvensene, så lenge man hadde et godt 

motiv. Slik sett vektlegger utilitarismen også til en viss grad aktørens intensjon, selv om dette 

på et rent teoretisk plan er uten betydning i utilitarismen. 

En handling som etter vel gjennomført lystkalkyle, og med godt motiv, allikevel viste seg å 

være feil, må likevel roses. Dette for å stimulere til å fortsette å ta rasjonelle valg. For å 

avgjøre om en uriktig handling burde underlegges kritikk, selv om den ikke er utført med 

godt motiv, mener Smart det er viktig å først stille spørsmål ved hvor nyttig kritikken vil 

være – kommer de beste konsekvensene ut av å kritisere handlingen? – hvis de ikke gjør det 

bør man følgelig avstå fra å kritisere. Den overordnede intensjonen bak utilitarismen er jo å 

fremme de beste konsekvensene – altså det beste for alle involverte aktører – men på et nivå 

av enkelthandlinger er intensjon mindre viktig i utilitarismen. 

 

 

9 Deontologi – kardemommeloven 
Innen deontologien, også kalt pliktetikk, ligger fokuset på en handlings moralitet på selve 

handlingen, og dette avstedkommer et større fokus på intensjonen enn i utilitarismen. Man 

har plikt til å utføre enkelte handlinger, og la være å utføre enkelte andre, helt uavhengig av 

handlingens konsekvenser. Deontologien er altså utilitarismens rake motsetning. En handling 

er moralsk dersom den er utført av plikt overfor bestemte normer. Der det gode har forrang 

fremfor det riktige innenfor utilitarismen, har det riktige forrang fremfor det gode i 

deontologien. Utover de rent pliktmessige handlingene er alle andre handlingsalternativer 

valgfrie. Spørsmålet om supererogative handlinger er av den grunn høyaktuelt innenfor 

deontologien. 

Kilden til plikten er hjemlet i selve respekten for personer som frie og rasjonelle individer, og 

normene utledes og justeres med det som utgangspunkt. Også intensjon, som vi skal se, er et 

viktig element innen deontologien. Deontologien er på den måten langt mindre 

gjennomgripende enn for eksempel utilitarismen. 
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Immanuel Kant (1724-1804), og senere Charles Fried (1935-) er kjente representanter for 

deontologien. Immanuel Kant formulerte sitt kategoriske imperativ i Grunnlegging av 

moralens metafysikk, og var med det en tidlig talsmann for en deontologisk etikk. Fried er 

sterk motstander av utilitarismen slik den presenteres av for eksempel J. J. C. Smart i Riss av 

et system for en utilitaristisk etikk. 

 

9.1 Absolutte normer og intensjon 
I følge Fried er visse etiske normer absolutte og kategoriske. De absolutte normene er selve 

kjernen i deontologien, og kommer til uttrykk ved at rett og galt ikke sees på som 

gradsspørsmål slik som i utilitarismen, men snarere som et ja eller nei, sort eller hvitt. 

Absolutte normer gjelder, i følge Fried, helt uavhengig av andre forhold, og innenfor 

spekteret mellom det trivielle på den ene siden og det katastrofale på den andre siden. 

Eksempler på slike absolutte normer sammenfaller i stor grad med den alminnelig utbredte 

oppfatningen av moralsk intuisjon: det er galt å drepe, lyve, stjele, og det er galt å skade eller 

fornedre andre, gjøre dem til slaver og så videre. Et viktig prinsipp er derfor at man aldri skal 

bruke andre aktører kun som et middel til å oppnå gode resultater. Tanken er da at den 

enkelte aktøren innehar et sett med ukrenkelige rettigheter. Slike rettigheter innebærer på 

samme tid at aktøren har et sett med tilsvarende plikter til å ikke krenke disse rettigheten på 

andres vegne. 

Konsekvensene kan imidlertid vanskelig sies å være helt irrelevante innenfor deontologien, 

men til forskjell fra i utilitarismen utføres ikke noen lystkalkyle for hver minste lille ting. Det 

er istedenfor, eksempelvis ved å gjøre aktøren autonom gjennom det kategoriske imperativ, 

utledet noen mer eller mindre objektive prinsipper som trygt kan følges hver gang. En 

handling som konsekvent, eller i majoriteten av tilfellene, viser seg å lede til dårlige 

konsekvenser vil derfor aldri bli nedfelt som en plikt i deontologien. 

Der utilitarismen i utgangspunktet bare har ett prinsipp for moralitet, har altså deontologien 

lange lister over rett og galt. Slike lange oppramsinger gjør deontologien stor og kompleks, 

og dette kan virke som en svakhet, men i følge Fried er det faktisk det stikk motsatte som er 

tilfellet. Grunnen til dette er todelt: 
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For det første har man i et deontologisk system et mer eller mindre objektivt utgangspunkt – 

alle kan til enhver tid vite hva man har å forholde seg til, og ingen risikerer å bli slått ned bare 

fordi det tilfeldigvis på det tidspunktet viste seg å være en moralsk riktig handling. 

For det andre har alle normene sine yttergrenser, «og det som ligger utenfor disse grensene er 

slett ikke forbudt». (Fried:2015 s. 77) Der det på den ene siden ikke er lov å lyve, er det på 

den annen side ikke forbudt å holde tilbake en sannhet. Der det på den ene siden ikke er lov å 

drepe, er det på den annen side ikke forbudt å ikke hindre noens død. 

De kategoriske normene opptar derfor ikke hele det moralske rommet slik som utilitarismen, 

men bare de delene som er konkret regulert. Fried oppsummerer dette med å påpeke at ved å 

«ha unngått å gjøre det gale, og å ha gjort sin plikt, gjenstår fremdeles en uendelighet av 

valg.» (Fried:2015 s. 80) 

 

9.2 Intensjon 
De moralske normenes skranker går ved å frembringe et resultat intensjonalt. Fried hevder 

den enkelte kun er ansvarlig for de intenderte virkningene av sine handlinger, ikke de 

uintenderte bivirkningene. Begrepet intensjon er en enhet av følgende to dimensjoner: 

1. Du har til hensikt å oppnå en bestemt tilstand. 

2. Det er din handling som leder til denne tilstanden. 

I tillegg er det en forutsetning om det Fried kaller kausalt virkningsfulle valg. Det betyr at 

tilstand A bare er intensjonal dersom man har til hensikt å oppnå A ved å gjennomføre plan 

B, og det faktisk er plan B som er årsaken til tilstand A. Dersom man har til hensikt å oppnå 

tilstand A ved å gjennomføre plan B, mens det i virkeligheten er tilfeldighet C som leder til 

A, så er ikke handlingen intensjonal. 

Frieds eksempel for å forklare dette handler om Mabel, som ønsker sin venn Ted død. Ved en 

tilfeldighet dukker Ted opp bak bilen hennes og hun rygger over og dreper ham ved et uhell. 

Siden det ikke var slik Mabel hadde planlagt å likvidere Ted var handlingen ikke intensjonal, 

selv om hun faktisk ønsket ham død. Hvis hun derimot hadde tatt livet av ham i henhold til 

planen sin ville handlingen vært intensjonal. 
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9.3 Loven om den dobbelte virkning og den kontrafaktiske testen 
Smart førsøker å begrense den enkelte aktørens ansvar for dårlige konsekvenser i 

utilitarismen ved det såkalte årsakskriteriet, som går ut på at det kun er moralsk klanderverdig 

å være den direkte årsaken til at en dårlig konsekvens inntreffer. Det er imidlertid åpenbare 

svakheter ved dette, eksempelvis dersom man hyrer inn noen til å utføre en ugjerning for seg 

– man er like fullt å klandre, selv om man ikke er den direkte årsaken til den dårlige 

konsekvensen. 

Fried mener derfor at årsakskriteriet ikke er en dekkende løsning. Han presenter loven om 

den dobbelte virkning som hjelp for tanken med å avgjøre om en handling som i 

utgangspunktet er etisk sett forkastelig, slik som å forvolde en annens død, likevel kan 

forsvares. Hensikten er å skille en handlings ansvarsgivende konkrete virkninger, fra de 

bivirkninger som ligger utenfor en aktørs ansvarsområde. 

Det er fire sentrale spørsmål som må besvares: 

1. Var formålet med handlingen godt? 

2. Var det anvendte middelet akseptabelt? 

3. Var den dårlige virkningen en ren bivirkningen, og ikke intensjonal fra aktørens side? 

4. Veier den gode virkningen opp for den dårlige bivirkningen? 

For å avgjøre om noe ble gjort med intensjon kan man bruke den kontrafaktiske testen: Hvis 

handlingen ikke hadde den uønskede bivirkningen, ville du likevel ha utført den? Hvis svaret 

på dette er ja, da er konsekvensen en ren bivirkning – altså uintendert – og aktøren kan 

dermed ikke klandres. Hvis svaret derimot er nei, da er konsekvensen ledd i ens intensjon, og 

man er ansvarlig for handlingen. 

I ekstreme tilfeller er det, også innenfor deontologien, lov å handle i nødverge – det finnes 

altså unntak der det kan handles på tvers av normene, selv med intensjon. 
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10 Dydsetikk – bli den beste versjonen av deg selv 
Rosalind Hursthouse (1943-) fra New Zealand har gjort seg til talskvinne og forkjemper for 

den moderne dydsetikken, gjerne også kjent som nyaristotelisme, på grunn av sitt opphav i 

den greske antikken. Til forskjell fra de to andre normative etiske teoriene, har ikke 

dydsetikken som mål å formulere allmenne prinsipper om rett og galt. Dydsetikken har 

derimot fokuset rettet mot aktørens karakter og dennes tenkemåte. I artikkelen «Dydsetikk og 

abort» forsøker Hursthouse å imøtegå noen av de alminnelige innvendingene mot 

dydsetikken, i et forsøk på å vise en alternativ måte å hanskes med vanskelige moralske 

spørsmål som for eksempel abort. 

 

10.1 Grunnleggende premisser 
Innen dydsetikken er en handlings moralitet knyttet opp mot hvorvidt handlingen er utført i 

overenstemmelse med dyd eller ikke. Dersom handlingen tilsvarer det en dydig person ville 

ha gjort i en gitt situasjon er handlingen riktig. Å avgjøre hva en dydig person ville gjort er et 

spørsmål om trening, som gradvis leder til utviklingen av dyden praktisk fornuft (fronesis). 

Praktisk fornuft innebærer en evne til å oppfatte hvordan ulike momenter er relevante opp 

mot hverandre, og på bakgrunn av dette treffe et godt og velbegrunnet moralsk valg. Praktisk 

fornuft er for mange dydsetikere den dyden med høyest status. 

Hursthouse stiller opp sine tre grunnleggende punkter for dydsetikken slik: 

1. En handling er etisk riktig hvis den er hva et dydig menneske ville gjort under de samme 

omstendighetene. 

2. Et dydig menneske er en person som har dyd, og som lever og handler dydig. 

3. Dyd er et karaktertrekk et menneske trenger for å utfolde seg og leve et godt liv 

(eudaimonia) 

 

10.2 Intensjon og eudaimonia 
Som det kommer frem i det første av disse grunnleggende punktene er det altså en viktig 

forskjell mellom dydsetikken og utilitarismen/deontologien at det i dydsetikkens er fokus på 

aktøren og dennes motivasjon for handlingen. Platon mente at den som vet hva som er rett, 
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gjør det som er rett. Aristoteles på sin side var mer åpen for viljessvakhet hos menneskene, og 

selv om den moderne dydsetikken har sine røtter fra hans tanker, er det Platons syn som 

kommer mest til uttrykk her. Den grunnleggende tanken er altså at gode mennesker også gjør 

gode handlinger. Dette betyr likevel ikke at to dydige personer alltid vil handle likt i ellers 

identiske situasjoner. Dette skyldes rett og slett at det ikke alltid finnes bare ett riktig 

handlingsalternativ. Kontrasten til utilitarismen og deontologien er med andre ord stor. 

Kravene som stilles til den dydige aktøren kommer frem i det andre grunnleggende punktet. 

Dydsetikken har altså som fokus at man bør ha til intensjon å strebe etter å bli et godt (dydig) 

menneske – hva et godt menneske er finnes det imidlertid ikke noe entydig svar på utover det 

som kommer frem i det tredje punktet, men det kan kanskje sies slik: Du er et dydig 

menneske hvis du har den rette holdningen til livet. Målet er å realisere det menneskelige 

potensialet for å oppnå eudaimonia, den ypperste formen for lykke. Dette skjer ved at man 

lever dydig og utvikler sin praktiske fornuft. Grunnpremissene for dydsetikken tenderer 

dermed til å bli underlagt en form for sirkelargumentasjon: Du har dyd hvis du handler som 

en dydig person, og du handler som en dydig person hvis du har dyd. 

Dydsetikkens forhold til intensjoner er altså et vesentlig element, men ikke nødvendigvis 

knyttet opp mot selve handlingen. Intensjonen er mer knyttet opp mot det overordnede målet 

om å oppnå eudaimonia. 


