
Pligt, konsekvens, dyd 

Taksonomiske problemer i moderne moralfilosofi 

I Baggrund og problemstilling      
De seneste 25 år er det inden for en lang række fag og discipliner blevet almindeligt at skelne 

mellem tre distinkte teoretiske tilgange til og måder at diskutere substantielle etiske spørgsmål: 

Deontologi der fokuserer på pligter og almengyldige moralprincipper, konsekventialisme der 

fokuserer på handlingers konsekvenser, og dydsetik der fokuserer på personers karakter.  

Inden for den filosofiske etik har denne opdeling gradvist udviklet sig fra en blot formel 

taksonomisk skelnen mellem forskellige typer moralteori til en substantiel og betydningsskabende 

teoretisk distinktion. Denne skelnen anvendes bl.a. som såvel implicit som eksplicit udgangspunkt 

for en lang række substantielle moralfilosofiske diskussioner og spørgsmål, som overordnet narrativ 

for den nyere etiks teoretiske udvikling og som fortolkningsskema til forståelse af filosofihistoriske 

figurer, tekster og teorier. (Baron, Pettit & Slote 1996; Crisp 1996; Crisp & Slote 1997; Watson 

1997; Slote 2000; Husted 2001; Darwall 2000a, b & c; Ryberg 2003; Hursthouse 2012). 

Det samme gør sig gældende inden for en række andre fag og discipliner som f.eks. bioetik, 

medicinsk etik, sygepleje og pædagogik, der alle har taget den filosofiske skelnen mellem 

deontologi, konsekventialisme og dydsetik til sig og bruger denne skelnen til at forklare, begrunde 

og fortolke grundlæggende moralske fænomener og spørgsmål. (Tuckett 1998; Brooks 2003; Taylor 

2005; Nuffield Council 2006; Wringe 2006; Quinn 2007; Christie, Groarke & Sweet 2008; 

Beauchamp & Childress 2008; Husted 2009; Thiroux & Kraseman 2011). 

På trods af denne opdelings udbredte anvendelse er grundlaget for og implikationerne af denne 

skelnen imidlertid endnu ikke blevet underkastet en systematisk, kritisk analyse. I dette projekt vil 

jeg gennemføre en sådan analyse. Jeg vil dels analysere de teoretiske begrundelser og argumenter 

for denne opdeling og dels via to konkrete cases diskutere, hvordan denne skelnen er med til at 

forme og potentielt forvrænge vores forståelse af det moralske felt. 

II Teser og forskningsspørgsmål      
Projektets indgangstese er, at begrundelsen for og implikationerne af denne taksonomiske praksis er 

mere kompleks end ofte antaget, og at denne kompleksitet problematiserer såvel opdelingens 

systematiske gyldighed som dens praktiske brugsværdi. Denne tese vil blive efterprøvet og 

undersøgt igennem en række konkrete forskningsspørgsmål: 

1) Hvordan forklares og begrundes den taksonomiske skelnen mellem deontologi, 

konsekventialisme og dydsetik i den moralfilosofiske forsknings- og oversigtslitteratur? 

2) Hvordan anvendes denne skelnen i praksis? 

3) Hvilke følger har denne taksonomiske praksis for 

a. den moralfilosofiske diskussion af substantielle etiske spørgsmål? 

b. forståelsen og fortolkningen af konkrete filosofihistoriske skikkelser og positioner? 

4) På baggrund af ovenstående spørgsmål, hvad kan vi da sige om den taksonomiske 

tredelings gyldighed og værdi? 

III Teori, metode, forskningsplan     

Projektet er en metateoretisk analyse af forudsætningerne for og implikationerne af en bestemt 

måde at skelne imellem forskellige moralteorier. Projektet opererer altså ikke inden for en bestemt 

substantiel teoretisk tilgang eller søger at forsvare en bestemt teoretisk opfattelse, men analyserer i 

stedet gyldigheden og implikationerne af den nutidige opdeling af det moralteoretiske felt i hhv. 

deontologiske, konsekventialistiske og dydsetiske teorier. 
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Metodisk falder projektet i to distinkte men indbyrdes forbundne dele. Dels en systematisk-analytisk 

redegørelse for de væsentligste filosofiske argumenter og begrundelser for den taksonomiske 

skelnen mellem deontologi, konsekventialisme og dydsetik og dels en kritisk analyse af de praktiske 

implikationer af denne skelnen. 

1: Systematisk-analytisk redegørelse 

Filosofiske redegørelser for distinktionen mellem deontologiske, konsekventialistiske og 

dydsetiske moralteorier har som oftest haft et eksplicit normativt sigte, nemlig at identificere én 

grundlæggende forskel, som begrunder hvorfor og hvordan disse tre teoretiske tilgange adskiller 

sig fra hinanden. Dette projekt har et mere deskriptivt fokus, nemlig at redegøre for og 

eksplicitere de forskellige måder, hvorpå man i den filosofiske forsknings- og oversigtslitteratur 

rent faktisk skelner imellem disse teorier.  

Til dette formål vil projektet udvikle og forsvare den påstand, at der i litteraturen kan identificeres 

tre distinkte måder at foretage denne skelnen på: En systematisk, en substantiel og en 

filosofihistorisk. Systematisk skelnes teorierne fra hinanden ud forskelle i deres måder at prioritere 

forskellige moralske grundfænomener. På det substantielle plan adskiller teorierne sig ved at give 

forskellige tolkninger af og tilgange til substantielle moralske spørgsmål. Filosofihistorisk adskiller 

teorierne sig ved at trække på og være inspireret af forskellige historiske skikkelser (hhv. Kant, 

Bentham/Mill og Aristoteles). 

Håbet er at en sådan redegørelse vil a) give en bedre forståelse af såvel forudsætningerne for som 

implikationerne af den taksonomiske skelnen mellem disse tre teorier, og b) understrege denne 

opdelings iboende kompleksitet. 

2: Kritisk analyse 

Den systematisk-analytiske del af projektet må i sagens natur bevæge sig på et forholdsvist abstrakt 

teoretisk plan. Projektets anden del, den kritiske analyse, vil derimod blive mere konkret. Analysen 

vil tage udgangspunkt i to cases: 

Case 1 er den nutidige filosofiske diskussion af etisk dannelse, som i høj grad er påvirket af den 

dydsetiske kritik af deontologien og konsekventialismen. Den taksonomiske skelnen mellem disse 

tre teoretiske tilgange fungerer her som en overordnet teoretisk rammen, der definerer og afgrænser 

det begrebslige rum, som denne diskussion typisk foregår inden for. 

Case 2 er den udbredte nutidige tendens til at betragte Kants moralfilosofi som et paradigmatisk 

eksempel på en deontologisk moralteori, ja undertiden simpelthen gøre Kants moralfilosofi identisk 

med deontologi. Denne case illustrerer en anden måde, hvorpå opdelingen mellem deontologi, 

konsekventialisme og dydsetik anvendes, nemlig som en fortolkningsmæssige ramme, der lægges 

ned over filosofihistorien og bruges til at læse og forstå konkrete historiske skikkelser og positioner. 

Igennem en kritisk analyse af disse to cases vil projektet eksplicitere og problematisere de måder, 

hvorpå distinktionen mellem deontologi, konsekventialisme og dydsetik i praksis former og 

påvirker nutidige moralfilosofiske diskussioner. Mere konkret vil projektet spørge, om denne 

distinktion bidrager positivt til diskussionen og forståelsen af hhv. etisk dannelse og Kants 

moralfilosofi, og argumentere for at dette langt fra altid er tilfældet. 

 

For de i projektbeskrivelsen anvendte referencer og litteraturhenvisninger se vedlagte litteraturliste. 


