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Impact og output       

Projektet er det første systematiske forsøg på kritisk at analysere den filosofiske skelnen mellem 

deontologi, konsekventialisme og dydsetik og vurdere den teoretiske gyldighed og pragmatiske 

brugsværdi af denne skelnen. Projektets primære sigte er kritisk: at problematisere den filosofiske 

skelnen mellem deontologi, konsekventialisme og dydsetik og derigennem kvalificere den 

akademiske diskussion og brug af denne distinktion. Projektets sekundære sigte er ligeledes kritisk: 

at kvalificere og evt. ændre forståelsen og brugen af denne distinktion inden for de mange ikke-

filosofiske fag og professionsuddannelser, hvor denne skelnen ofte uden videre tages for givet. 

Projektets forskningsresultater vil blive sammenfattet og offentliggjort i form af en række peer-

reviewede engelsksprogede oversigts- og forskningsartikler. Nedenstående liste er et kvalificeret 

bud på indholdet af disse artikler og hvor de vil blive søgt publiceret. 

a. En oversigtsartikel der identificerer og redegør for de måder, hvorpå man i den filosofiske 

litteratur begrunder og forklarer forskellene på deontologi, konsekventialisme og dydsetik. 

(Ethics eller Journal of Ethics). 

b. En kritisk-analytisk artikel, der med udgangspunkt i artikel 1’s systematiske redegørelse 

sætter spørgsmålstegn ved bestræbelsen på at etablere en klar og entydig skelnen mellem 

deontologi, konsekventialisme og dydsetik. (Philosophy and Phenomenological Research 

eller Pacific Philosophical Quarterly). 

c. En artikel der skitserer hovedlinjerne i den nutidige filosofiske diskussion af etisk dannelse, 

argumenterer for at denne debat i høj grad er bestemt af den dydsetiske kritik af deontologi 

og konsekventialisme og påpeger nogle problemer ved dette. (Journal of Moral Education 

eller Ethical Theory and Moral Practice). 

d. En artikel der med udgangspunkt i den dydsetiske kritik af moderne etiske teorier 

generaliserer de kritiske indsigter fra artikel 3 og argumenterer for, at det er problematisk at 

anvende den dydsetiske modernitetskritik som filosofihistorisk fortolkningsramme. (Journal 

of the History of Philosophy eller British Journal of the History of Philosophy). 

e. En artikel der kritisk analyser tendensen til at forstå og fortolke Kants moralfilosofi i lyset af 

den nutidige skelnen mellem deontologiske, konsekventialistiske og dydsetiske 

moralteorier. (Kantian Review eller Journal of Value Inquiry). 

Projektets resultater vil desuden blive formidlet til offentligheden gennem mindre artikler i danske 

kulturtudsskrifter (Slagmark, Kritik), indlæg på videnskab.dk, formidlende artikler i relevante 

professionsfagblade og foredrag på Folkeuniversitetet og forskellige universitets- og 

professionsuddannelser. 

 

 

 

 

 


