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Forord 

Bakgrunnen for denne boka er en opplevelse av at de vanlige lærebøkene i krle-faget ikke har særlig 
mye stoff om kristen og annen religiøs etikk under hovedemnet Filosofi og etikk.  
Elevene kan gå ut av 10. klasse og ha behandlet ulike etiske modeller og viktige etiske og 
eksistensielle spørsmål som handler om seksualitet, familie, liv og død uten å få særlig innblikk i hva 
kristendommen og de andre store religionene sier om disse spørsmålene. 
Dette oppleves å være svært mangelfullt og ikke i tråd med læreplanen.  
 
To av kompetansemålene innen filosofi og etikk etter 10. tr. lyder:  
x Eleven skal kunne føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn  
x Eleven skal kunne reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap.  
 
Elevene skal altså kunne se sammenhenger mellom religioner og livssyn i etiske spørsmål. 
Etiske spørsmål skal derfor ikke bare drøftes i forhold til filosofer og menneskerettighetene, slik det 
ser ut til at mange lærebokforfattere har lagt vekt på å gjøre. 
 
Skoleåret 2015/2016 har Regjeringen bestemt at faget skal hete Kristendom, religion, livssyn og etikk 
(KRLE). Kristendomsandelen skal være minst halvparten av stoffet. Denne boka vil forsøke å legge til 
rette for at kristendommen og religionene får en større del av behandlingen av etiske og 
eksistensielle spørsmål i klassene.  
 
Målgruppen er særlig tenkt å være lærere i ungdomsskolen, slik at de kan få et reelt supplement til 
det læreverket skolen måtte ha.   
Men en del av problemstillingene kan være aktuelle for lærere også på barnetrinnet.  
Det er mitt håp at boka kan fungere som en idebank innenfor de ulike kompetansemålene.   
 
I tillegg til en forklarende tekst, har jeg tatt med hendelser fra nyhetsbildet. Dessuten er det en 
vignett som heter ”Hva sier Bibelen?”, samt mange spørsmål til refleksjon, en del tenkeøvelser og 
oppgaver. Refleksjonsspørsmålene og tenkeøvelsene retter seg direkte til elevene. 
 
Bakerst i boka har jeg også tatt med noen pedagogiske tips med forslag til innhold i timene. I tillegg 
er det også forslag til årsplaner i faget. Mye av teksten og mange av oppgavene har jeg selv med hell 
brukt i undervisningen. 
 
Jeg vil også rette en stor takk til Berit Nøst Dale, Norsk Lærerakademi som har lest gjennom manus 
og gitt gode råd og veiledning.  
 
Kleppe april 2016   
 
Leiv Steinar Hovtun 
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Kompetansemålene 
 

Pr. 2015/2016 er følgende kompetansemål gjeldende i KRLE innen hovedområdet Filosofi og 

etikk etter 10. årstrinn: 

Filosofi og etikk 

Hovedområdet filosofi og etikk omfatter filosofisk tenkemåte og etisk refleksjon. Noen 
sentrale filosofer inngår, og grunnleggende livsspørsmål, moralske verdivalg og etiske 
begrunnelser står sentralt. Området omfatter også holdninger og aktuelle etiske 
problemstillinger i barns og unges liv, i lokalsamfunnet og i den globale verden. Innenfor 
hovedområdet behandles sammenhenger mellom etikk, religion og livssyn.  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

x presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer (nr. 1) 
x reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, 

liv og død, rett og galt (nr. 2) 
x gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i 

grunnleggende etiske tenkemåter (nr. 3) 
x føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn (nr. 4) 
x drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og 

likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder (nr. 5) 
x drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk 

ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati (nr. 6) 
x reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og 

venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur (nr. 7) 
x reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap (nr. 8) 
x vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige 

gjenstander og steder (nr. 9) 

Kompetansemålene skal sees i sammenheng med hverandre. Derfor er det relevant å trekke 

inn noen kompetansemål fra andre hovedområder i KRLE-faget også: 

x forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre 
tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller 

x innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange kristne 
x drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv 
x forklare særpreget ved jødedom og jødisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: 

likhetstrekk og grunnleggende forskjeller 
x innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange jøder 
x forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: 

likhetstrekk og grunnleggende forskjeller 
x innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange 

muslimer 
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x forklare særpreget ved hinduisme og hinduistisk tro som livstolkning i forhold til andre 
tradisjoner; likhetstrekk og grunnleggende forskjeller 

x innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange hinduer 
x forklare særpreget ved buddhisme og buddhistisk tro som livstolkning i forhold til andre 

tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller 
x innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange 

buddhister 
x forklare særpreget ved livssynshumanisme i forhold til religioner og andre 

livssynstradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller 
x gjenkjenne og beskrive humanistiske ideer og verdier i kunst, arkitektur og musikk 
x vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt for ulike religioner og 

livssyn 
x diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn 

(Det er ikke vist direkte til disse kompetansemålene i teksten. Men de er tatt med i forslaget 
til årsplaner bakerst i boka.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eksempel på samværsregler i en klasse. 
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Filosofer, etiske begreper og 
modeller 

Kompetansemål nr. 1: 
x presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer  

 
Kompetansemål nr. 3:  

x gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i 
grunnleggende etiske tenkemåter 

 
Begrepene etikk og moral 
 
Etikk: Læren om hvordan menneskene bør leve og læren om hva som er rett og galt. Etikk 
handler altså om å tenke gjennom spørsmål om hva som er rett og galt. Dette gjelder alle 
slags forhold mellom mennesker, spørsmål som gjelder hele samfunnet og spørsmål om 
hvordan vi kan ta vare på jordkloden. 
 Utdypende forklaring: 

Ordet etikk kommer fra latin: ethicus og gresk: ethos og betyr sedvane, karakter, personlighet. 
Etikk eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som ”hva er godt”, 
”hva er det rette”, ”hvordan bør man oppføre seg”. 
Etikk formes ikke fra religionene, men religionene er blant flere pådrivere for høye etiske standarder.  
Etiske normer: Slike normer er knyttet til rettigheter som for eksempel retten til liv, retten til privatliv. 

 Etikkens formål blir da å studere hvordan man bør handle i en gitt situasjon. 
 Det er ingen ting som faller utenfor etikken. Alt er etikk. Det vil si: 

- alt arbeid og tankevirksomhet 
- alle handlinger og opplevelser 
- alle følelser og sinnstilstander 
Alt dette avleirer seg i fellesskapsforståelsen og dermed i moralsk beredskap og moralske handlinger. 
Etikken deles ofte inn i fire grener: metaetikk, normativ etikk, deskriptiv etikk og anvendt etikk (også 
kalt områdeetikk). 

.  Det er også vanlig å klassifisere modellene som teleologisk etikk (konsekvens/formål) og deontologisk 
etikk (pliktetikk, bud- og regeletikk, sinnelagsetikk).  

   
Moral: Moral er et verdisystem som brukes til å bestemme hva som er en rett eller gal 
handling. 
Mens etikk brukes mer i teoretisk betydning, forstås moral mer i praktisk retning. Etikken er 
altså moralens teori.  

Ordet moral kommer fra det latinske adjektivet moralis, som betyr det som har med sed og skikk å 
gjøre. Begrepet brukes for å forklare hvilke atferdsvaner som er riktige og akseptable.  
Uten moralsk grunnlag og forståelse av hva som er riktig og galt, kan ikke et samfunn eller en 
organisasjon bestå.  

Sammenheng etikk og moral 
Det går an å ha en høyverdig etikk, en teoretisk riktig og god vurdering – men samtidig ha en 
dårlig moral. 
Og motsatt går det an å ha en høy moral, leve moralsk høyverdig, selv om en har en lite 
gjennomtenkt etikk. 
 
Umoral 
Intet samfunn kan bestå uten en moral. Umoral er å handle mot samfunnets normer og 
regler.  
Hva som er grensen for hva som er moral og hva som er umoral, kan være flytende. 
Eks. på allment anerkjent umoral: 

- å ha seksuell kontakt med mindreårige 
- å svindle til seg penger 
- å ta livet av mennesker 
- å gi og selge alkohol til mindreårige 
- svart arbeid og korrupsjon 

Det moralske valget er ofte vanskeligere enn det umoralske.  
Umoralske valg krever mindre og gir kanskje i øyeblikket mer tilbake.  
Men prisen for å ta et umoralsk valg kan være høy. Ja, en kan slite med det hele livet.  
  
Eks. fra virkeligheten på en umoralsk handling: 
Noen konfirmanter gikk innom en butikk på veien til konfirmantforberedelse i kirka.  
Mens noen av dem oppholdt den ene som ekspederte, var det en del andre som forsynte seg 
grovt av snopet i hyllene. Dette tok de med seg uten å betale.  
Innehaveren forstod at det var stjålet en del fra butikken hans. Han ringte presten og 
forklarte hva som hadde skjedd. 
Presten tok opp spørsmålet med en gang. Han sa blant annet: 
Nå er det best dere gjør opp for dette med en gang, ellers kan dere slite med vond 
samvittighet resten av livet. 
Resultatet ble at alle valgte å gå tilbake til butikken og enten levere fra seg det de hadde 
stjålet, eller betale for det de tok. 
  
Til ettertanke:  
 Hva hadde du gjort om du var en av de skyldige her? 

Har du opplevd en slik situasjon? Hvordan ble den ev. løst? 
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Men prisen for å ta et umoralsk valg kan være høy. Ja, en kan slite med det hele livet.  
  
Eks. fra virkeligheten på en umoralsk handling: 
Noen konfirmanter gikk innom en butikk på veien til konfirmantforberedelse i kirka.  
Mens noen av dem oppholdt den ene som ekspederte, var det en del andre som forsynte seg 
grovt av snopet i hyllene. Dette tok de med seg uten å betale.  
Innehaveren forstod at det var stjålet en del fra butikken hans. Han ringte presten og 
forklarte hva som hadde skjedd. 
Presten tok opp spørsmålet med en gang. Han sa blant annet: 
Nå er det best dere gjør opp for dette med en gang, ellers kan dere slite med vond 
samvittighet resten av livet. 
Resultatet ble at alle valgte å gå tilbake til butikken og enten levere fra seg det de hadde 
stjålet, eller betale for det de tok. 
  
Til ettertanke:  
 Hva hadde du gjort om du var en av de skyldige her? 

Har du opplevd en slik situasjon? Hvordan ble den ev. løst? 
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Her ligger det mange fristelser både for unge og eldre. Klarer vi å motstå fristelsen til å ta 
noe uten å betale? 
 
 
 Sak til ettertanke om trygdesvindel: 
 I 2013 ble 1318 personer i Norge anmeldt for trygdesvindel. De fleste svindler på den  
 måten at de mottar dagpenger eller uførepensjon fra NAV mens de samtidig er i jobb.  
 Dette er ulovlig. Trygdebedrageri over kr. 85.000 vil bli straffet med fengsel. En  
 person ble for eksempel dømt til tre måneder i fengsel for å ha svindlet til seg 

kr. 235.000 i uførepensjon. I hele landet ble det svindlet for 238 millioner kroner i  
2013. 

  
 Ordforklaring: 

o NAV: Et offentlig kontor i hver kommune som ble startet i 2006. 456 kontorer i alt. Ca. 
19.000 ansatte. 

  
Til refleksjon: 

Synes du det er greit at noen svindler til seg penger som vi har betalt inn i skatt?  
Hvorfor? Hvorfor ikke? 
Hva slags konsekvenser kan slikt bedrageri føre til? For den enkelte? For samfunnet? 
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Andre etiske begreper  
 
Normer 

Normer kan bestå av en rekke uskrevne regler for god og dårlig oppførsel. 
Normer er retningslinjer, handlingsregler ofte formulert som forbud og plikter.  
Det kan være både positive og negative normer.  
Eks. på positiv norm: Man har plikt til å dele maten sin med dem som har for lite. 
Eks. på negativ norm: Man skal ikke ta næringsgrunnlaget fra et menneske.  
 
Verdier 
Verdier har med det som gjør livet verdt å leve. Eksempel på slike livsverdier: vennskap, 
kjærlighet, medfølelse, frihet. (Se s. 103) 
 
Samvittighet 
Samvittighet er en god eller vond følelse inni oss som hjelper oss til å vurdere hva som er 
rett og galt. (Se s. 98) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eksempel på positiv verdi: Oppmuntring. 
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Noen kjente filosofer og litt etikkhistorie  
x Salomo (konge i Israel ca. 970-930 f. Kr.) fikk stor visdom fra Gud. En del av hans 

visdomsord finner vi i Ordspråkene i Bibelen.  
Eks. på visdom, eksistensielle og filosofiske tanker hos Salomo:  
- Min sønn, ta vare på klokskap og omtanke, slipp dem ikke av syne! De skal være 

til liv for deg, et vakkert kjede om din hals.  
- Visdom skal komme inn i ditt hjerte, kunnskap skal gi deg glede.  
- Ha øynene rettet framover, fest blikket på det som ligger foran! Vik ikke av til 

høyre eller venstre, hold foten borte fra det onde! 
 
Oppgave:  
o Tenk over innholdet i disse sitatene fra Salomo. Hva betyr de? Kan de ha noen 

gyldighet i dag? Ev. på hvilken måte? 
o Lag kort med disse og lignende sitater. Gi dem bort til familie og venner ved 

fødselsdager eller andre passende anledninger. 
 

x Etikken har røtter i antikk gresk filosofi. Den første store og kjente moralfilosof i 
historien var Sokrates (ca. 470-399 f.Kr.). Han er det beste eksempelet på hvordan en 
humanistisk etikk er blitt til. Hans motto var ”kjenn deg selv”. Han visste også at 
lykken og det gode liv ikke i noe tilfelle består i å samle på penger og ytre ting. Det 
viktige spørsmålet er alltid dette: Hva er det som gjør et menneske godt? 
Sokrates er også kjent for Tre-filter-testen (eller å sile det som skal sies gjennom tre 
siler):  
For det første: Er det sant det du skal si?  
For det andre: Er det riktig det du skal si?  
For det tredje: Er det godt det du skal si? 
(Sant-rett-godt eller sagt med andre ord: Sant-positivt-nyttig) 
Sokrates ble dømt til døden, fordi spørsmål han stilte ble oppfattet som at 
ungdommen ble forført.  

Ordforklaring: 

o Antikken: Betegnelse for gresk/romersk kunst og kultur i oldtiden (ca. 700 f. Kr. – 400 e. kr.) 

 
Sitater fra Sokrates: 

o Man kan ikke eie noe mer verdifullt enn en god og hengiven venn. 
o Den som har innsikt i det gode, vil også gjøre det gode. 
o Livet er deilig, bare man er karaktersvak nok til å nyte det. 
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Sokrates, Platon og Aristoteles. Skulpturer i Dublin.  
 
 

x Senere moralfilosofer kan alle oppfattes som en variant av Sokrates’ ”kjenn-deg-
selv”- lære.  

x Aristoteles (384-322 f.Kr.) blir regnet som opphavet til dydsetikken. Han taler om det 
høyeste gode et menneske kan oppnå. Det er fornuften. Fornuften er det som skiller 
menneskene fra andre levende vesener. Vi må la fornuften og ikke driftene styre 
handlingene våre. Da vil vi kunne nå fram til lykken. 

x I middelalderen ble etikk å forstå som kristen etikk. En av de store tenkerne på den 
tiden var Thomas Aquinas (1225-1274). Han utviklet et filosofisk system som hadde 
elementer både fra Aristoteles’ dydsetikk og fra den kristne tro. På slutten av 1800-
tallet bestemte paven at dette systemet skulle være del av den katolske læren. 

x Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) blir talsmann for det som kalles natur-retten. 
Det vil si en etikk som handler om det enkelte menneskes naturlige rettigheter. Det 
betyr videre at det i alle tilfeller finnes en felles moralsk lov som alle individer skal 
underordne seg.  

x Baruch de Spinoza (1632-1677) viderefører Aristoteles’ tro på fornuften som 
moralens grunnlag. 
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x Immanuel Kant (1724-1804) er inspirert både av Rousseau og av kristen etikk. Han 
sier blant annet at du skal ikke gjøre mot din neste hva du ikke vil at din neste skal 
gjøre mot deg. Den moralske dimensjonen i et menneske gjør det til en hellig person. 
Alle mennesker har evne til fornuft. Det gjør at vi har en morallov inni oss. Dette er 
stemmen til samvittigheten, og den har vi plikt til å følge. Vi skal altså bygge på 
fornuften og den gode viljen.  

x Auguste Comte (1798-1857) hadde solidariteten som den overordnede moralske 
impuls. Dannelsen av FN bidrar til å holde Comte’s ide om en verdensomspennende 
solidaritet levende. 

x Karl Marx (1818-1883) sier nei til at fornuften er det egentlig virkelige. Det egentlig 
virkelige er det arbeidende menneske. Og skal den ideelle og menneskeverdige 
samfunnsform oppstå, må privateie avløses av felleseie. (Jf. det gamle Sovjet og 
tidligere Øst-Europa.) 

x Søren Kirkegaard (1813-1855) følger kristen tradisjon og fremhever individet som det 
sentrale. 

x Jürgen Habermas (1929-nå) mener at historien er vår viktigste verdikilde. Historien 
gir oss stoff til samtale og til å utforme vår personlige identitet. Han er også opptatt 
av å få til en dialog mellom kristne og humanistiske verdier for å få til en 
fellesskapsforståelse. 

x Erich Fromm (1900-1980) har gått videre med Habermas sine tanker. Han sier at vi 
trenger ingen nye verdier. Problemet er å gjøre de gamle verdier levende og 
forpliktende for oss.  

x Andre kjente filosofer: Platon (428-348 f.Kr), David Hume (1711-1776), Voltaire 
(1694-1778), John Stuart Mill (1806-1873), Arne Næss (1912-2009) 

 
Hva sier Bibelen om filosofer? 
Apostelen Paulus var i Aten ca. år 50 e. Kr. Hver dag var han på torget og snakket med dem 
som var der.  
”Noen av de epikureiske og stoiske filosofene diskuterte også med ham, og noen sa: Hva er 
det egentlig denne pratmakeren har å si?” (Ap.gj. 17, 18) 

Ordforklaring:  

Epikureiske og stoiske filosofer: Filosofiske retninger som ble grunnlagt ca. år 300 f. Kr. av personene 

Epikur og Zenon. 

 
 

16



 

 Akropolis-høyden i Aten i nærheten av Areopagos hvor Paulus holdt sin tale. 
 
 
 
Oppgave (grunnleggende ferdigheter i IKT): 
Alt. I: Lag et digitalt hefte om noen av filosofene. Skriv noen korte punkter og sett inn bilde 
av dem. Finn ut hvor de kom fra, når de levde og hva deres hovedtanker var. 
Presenter en eller flere av dem for klassen (maks to-tre minutter foredrag) og få klassen med 
på en diskusjon om deres ideer.  
(Heftet, foredraget og diskusjonen kan være grunnlag for vurdering) 
Alt. II: Lag ei tidslinje på regneark hvor du lager tekstbokser og setter inn årstall, tekst og 
bilder av filosofer. 
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Slik er Sokrates framstilt i ruinbyen Afrodisias, Tyrkia. 

18



Etiske modeller 
Etikk deles som nevnt ofte inn i fire hovedgrener: metaetikk, normativ etikk, deskriptiv etikk 
og anvendt etikk. 

 
Ordforklaringer:  
- Metaetikk: Studerer meningen til et moralsk språk i stedet for å si hva som er en rett eller gal 

handling. 
- Normativ etikk: Den type etikk som tar stilling til hva som er rett og galt, godt og ondt. Eks. den 

gylne regel. Den begrunner hva som oppfattes som rett og galt. 
- Deskriptiv etikk: Denne etikken beskriver hva som er rett og galt. Den undersøker hvilke verdier 

som finnes i befolkningen. 
- Anvendt etikk: En konkretisering av normativ etikk. En etikk for avgrensede områder, for eksempel 

medisinsk etikk, presse-etikk osv. Kalles også områdeetikk. 

 
I: Metaetikk (Stoffet om metaetikk er satt med små bokstaver, siden det er lite relevant for elever i  
ungdomsskolen.) 
Metaetikk er blant annet studiet av moralske begreper. Denne etikken er ikke opptatt av å anbefale 
hva vi bør gjøre eller hvordan vi bør leve. Den er mer opptatt av å undersøke moralens natur. 
I metaetikken spør man seg om etikken skal være objektiv eller subjektiv, om man skal legge fornuft 
eller følelse til grunn for etikken, og hvordan etiske utsagn skal begrunnes. 
(Aristoteles er eksempel på en filosof som var metaetiker.)  

   
 

II: Normativ etikk (etikk som følger lover, regler, forskrifter) har tre hovedteorier: 
1) Konsekvensetikk 

Hva slags konsekvens får en handling jeg gjør?  
Konsekvensetikken er en teori som bestemmer hva som er riktig handling, og hva 
som produserer de beste konsekvensene. 
Hva er for eksempel en riktig handling hvis jeg finner et visakort på golvet i butikken? 
Eller en verdigjenstand? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hva ville du gjort om du fant penger? Eller et visakort? Eller en gullring? 
Pengesedlene på bildet er fra Kazakhstan. 
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Konsekvensen er en følge av noe jeg gjør. Er min handling god? Dersom handlingen 
gir best mulig resultat for flest mulig mennesker, er handlingen god.  
Det er verdt å strebe etter handlinger som gjør flest mulig mennesker lykkelige. 
En handling er gal dersom den fører til smerte og ulykke.  
Det å bryte trafikkreglene ved å kjøre for fort, kan føre til ulykke for mange 
mennesker. 
 

 
God oppførsel i trafikken er en god handling. 
 
 
Men hvordan skal de gode handlingene fordeles? Egoismen kan for eksempel føre til 
at man velger handlinger som skaper gode konsekvenser for en selv.  
Den vanligste oppfatningen er likevel at det beste er å velge en handling som er god 
for alle mennesker. 
(John Stuart Mill er en filosof som kan passe inn i denne modellen.) 
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Tenkeøvelse: 
Hjemme-alene-fest. 
Du fyller 16 år og skal feire dagen sammen med vennene dine. Du får huset for deg 
selv. Foreldrene dine er reist på hytta. De har gitt deg formaninger om at det skal 
være ryddig og fint når de kommer tilbake. 
Festen forløper fint i starten. Stemningen er god. Litt utpå kvelden finner du fram 
brennevinet som du har stjålet fra fars ”hemmelige” skap. En slik viktig dag må feires 
på en skikkelig måte med sterk drikk servert i flotte glass. Du finner fram glassene 
som bare brukes ved store anledninger.  
Du skjenker oppi glassene. Gjestene drikker og vil ha påfyll. Bevegelsene blir mer og 
mer ustadige. Det går som det må gå: Etter at du har fylt opp et glass, dunker du borti 
det med flaska og velter det ned fra bordet. Det knuses da det treffer bordkanten. 
Glass-skår og brennevin flyter over teppet som blir svært vått og begynner å stinke 
alkohol. 
Til ettertanke: 
Hva skal du si til foreldrene dine? 
Hva blir konsekvensen dersom du er ærlig og sier det som det var? Erstatning? Kjeft? 
Forbud mot å gå ut? Eller forståelse og glede over at du sa det som det var? 
Hva blir konsekvensen dersom du lyver og legger skylden på andre? Dårlig 
samvittighet? 
Hvilken løsning opplever du som den mest korrekte? 
Hva ble konsekvensen av tjuveriet fra fars ”hemmelige” skap?  
Hva lærte du av denne hendelsen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portvin fra Porto i Portugal. 
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2) Pliktetikk 
I pliktetikken er handlingen god og riktig dersom den er i overensstemmelse med et 

etisk prinsipp eller en regel. I følge denne teorien har vi plikt til å gjøre det som er 

rett.  

I Bibelen finner vi De ti bud. Disse gir anvisninger og regler for et godt forhold til Gud 

og for våre medmennesker. De er en god rettesnor for å ha en god livsførsel.  

Et av budene sier du skal ikke stjele. Da har vi plikt til ikke å stjele.  

I noen handlinger må vi se konsekvensetikken og pliktetikken i sammenheng.  

Kan det for eksempel være riktig å stjele? Dersom handlingen fører til at mange 

mennesker får stilt sine sultbehov og blir lykkelige? (Eksempelvis barn som sulter.) 

(Immanuel Kant knyttes til denne modellen.) 
  

Tenkeøvelse: 
Eksempel fra virkeligheten: Å komme først til et ulykkessted. 

To biler kolliderte i en tunnel. En person ble drept og to alvorlig skadet. 

Politiet reagerte på at det var mange bilførere som bare kjørte forbi ulykkesstedet 

uten å tilby hjelp. ”Det er ikke et valg, det er en plikt å stoppe”, sier politiets fagleder.  

I vegtrafikkloven § 12 står det:  

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og 

hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som 

uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i 

nærheten eller som kommer til stede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 

 
 
 
 
Ambulansen er ofte tidlig på et ulykkessted. Hva gjør du om du kommer først? 
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Til refleksjon: 
Hva ville du gjort dersom du kom blant de første til et ulykkessted? 
Hva ville du gjort om du kjørte på et rådyr? Eller en sau? En hund? 
 
Råd fra Trygg Trafikk dersom du ankommer et ulykkessted: 
1) Sikre ulykkesstedet (refleksvest, varseltrekant) 
2) Ring 113 
3) Sikre frie luftveier på ev. skadde personer. Gi eventuelt hjerte- og lungeredning 
4) Stans eventuelle blødninger 
5) Hold eventuelt skadde personer varme og vent til nødetatene kommer 

 
Hva sier Bibelen om å hjelpe skadde personer? 
Jesus fortalte en historie om en mann som reiste fra Jerusalem til Jeriko. Røvere stoppet 
ham, rev av ham klærne, skamslo ham og lot ham ligge igjen halvdød. En prest så ham og 
gikk forbi. Det samme gjorde en levitt (en som hadde oppgaver i tempelet). En samaritan (en 
fra Samaria) stoppet og hjalp ham. Jesus spurte de som hørte på hvem av disse tre som viste 
seg som en neste for ham som ble overfalt. En svarte: ”Den som viste barmhjertighet mot 
ham. Da sa Jesus: Gå du og gjør som ham”. (Luk. 10, 30-37) 
  
Eksempler på plikter i samfunnet: 

- Skatteplikt (Alle som gjør et arbeid, må betale skatt til stat og kommune.) 
- Verneplikt (= militærtjeneste) 
- Oppdragerplikt (Foreldre, skoler og barnehager har oppdragerplikt.) 
- De ti bud (= ti forpliktelser) 
- Plikt til å hjelpe noen som er i nød 
- Skoleplikt  
- Taushetsplikt (I mange yrker har de ansatte plikt til ikke å fortelle utenforstående 

om bedriftshemmeligheter, klienter, elever o.a.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er mange unge gutter 
og jenter som gjennomfører 
militærtjeneste. 
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Undersøkelse angående skole og pliktfølelse (I vår tid ville vi kanskje kunne byttet ut TV-
seing med tid brukt på datamaskin, mobiltelefon eller lignende.) 
I 1983/-84 ble det i England foretatt en undersøkelse gjennomført av den engelske 
lærerunion. 
Undersøkelsen gjaldt barns oppførsel i skolen og deres evne til å lære. 
Rapporten slo tydelig fast at for barn som så for mye på fjernsyn, særlig sent på kvelden eller 
tidlig om morgenen før de gikk på skolen, skjedde følgende: 

- De var ute av stand til å følge med i undervisningen 
- Deres evne til å følge og holde fast på en tankegang, var nærmest borte 
- Deres evne til å konsentrere seg var svært svekket 
- Deres pliktfølelse var nærmest utradert 
- Det var en tydelig økning i bruk av bannord 
- Tegn på sviktende artikulasjonsevne var tydelig 

Dette førte i England til et krav om at politikerne straks måtte gjøre noe med dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Glade skoleelver i Thailand. 
 
En slik svikt som er nevnt i undersøkelsen ovenfor, kan i neste omgang føre til at mange blir 
analfabeter. 
I USA viser en tredel av befolkningen tegn på å være analfabeter (målt på midten av 1980-
årene). Det vil på den tiden si ca. 60 millioner. 
Ca. 25 millioner av menneskene i USA kan ikke lese giftadvarslene på medisinflasker. De kan 
ikke lese og forstå overskriftene i aviser.  
Ca. 60 millioner kan ikke fylle ut skjemaer. De forstår heller ikke lønnsslippen.  
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Til refleksjon: 
Oppleves denne undersøkelsen som skremsler? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
Hvordan opplever du det er å følge med i timen? 
Bruker du mye tid foran TV eller dataskjermen? Ev. hvor mye? 
Opplever du at du er i faresonen? Ev. hvordan? 
Hva må du gjøre dersom du føler du er i faresonen? 
 

3) Dydsetikk 
Dydsetikken handler om hvordan vi kan arbeide med oss selv, slik at vi kan bli et best 
mulig menneske. 
Dersom vi bestemmer oss for ikke å stjele, arbeider vi med oss selv. Klarer vi det, blir 
vi mer fornøyde med oss selv, og det er større sjanse for at vi blir lykkelige. 
Dydsetikken mener det ikke er mulig å 
formulere noen allmenngyldig regel 
som kan ta hensyn til alle forhold som 
kan være moralsk viktige. Moralske 
handlinger må læres gjennom 
erfaring. 
En dyd er en moralsk verdifull 
egenskap. 
Ordet dyd henger sammen med det å 
duge eller være god til.  
 
Eksempel på dyder:  
Med utspring i gammel gresk filosofi 
finner vi de fire klassiske dydene: 
Klokskap, rettferdighet, måtehold og 
mot. 
Filosofen Platon (428-348 f.Kr.) talte 
om fire kardinaldyder: Visdom, 
tapperhet, sindighet og rettferdighet.  
Visdom var den høyeste dyd.      Størst av alt er kjærligheten. Minnelund  
          etter 22. juli-terroren. 
Takknemlighet og høflighet blir også   
regnet som viktige dyder. 
 
Andre dyder: Tålmodighet, flittighet,  
ærlighet, barmhjertighet, gavmildhet.  
Alt dette er moralsk verdifulle egenskaper.  
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I vår tid spørres det også mye etter dyder som tillit, sindighet, omsorg og trofasthet. 
Den greske filosofen Cicero (106-43 f.Kr.) regnet takknemlighet som alle dyders mor. 
Selve ordet takk er kort, men virkningen er lang. Takknemlige mennesker kan derfor 
oppleve langvarig glede ved å ha en takknemlig holdning.  
 
Nyere forskning viser også at takknemlige mennesker får det bedre i livet. De er som 
regel mer lykkelige enn andre. Og de er mindre rammet av depresjon og stress. 
Motsatt vil en egoist ha all ære selv. En egoist kan ikke være med på å dele æren. 
Derfor kan ikke en egoist være takknemlig. 
 
(Aristoteles og Thomas Aquinas er andre filosofer som knyttes til denne modellen.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Takknemlige mennesker er som regel lykkeligere enn andre. 
 
 
Kristne dyder 
Også i kristen etikk finner vi dyder. I Det nye testamentet finner vi flere dydskataloger. 
Her finner vi dyder som: Tro, håp, kjærlighet, glede, fred, vennlighet, godhet, tålsomhet, 
selvbeherskelse. 
  
  
Hva sier Bibelen om dyder? 
Eksempel på dydskatalog: 
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 
ydmykhet og selvbeherskelse. (Gal. 5, 22-23) 
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Åndens frukter er mangfoldige og fargerike – nesten som vanlige frukter. 
 

Laster eller dødssynder 
Det motsatte av dyder er laster: grådighet, feighet, tankeløshet. 
Mens dydene er med på å styrke relasjonene (forholdet) til andre mennesker, er 
lastene med på å svekke de samme relasjonene.  
Å utvikle dydene og unngå lastene er veien å gå for å få et godt liv.  
 
Før i tiden snakket man også om de sju dødssyndene.  
De er: Stolthet, grådighet/griskhet, lyst, misunnelse, fråtseri, sinne og 
kjedsomhet/latskap. Disse syndene er skadelige og ødeleggende. De fører 
menneskene bort fra Gud. De ødelegger også evnen til å tenke og handle rett.  
 
Laster i kristen etikk 
I Det nye testamentet finner vi også mange lastekataloger. Eksempel på laster i NT er 
sinne, utskeielser, fiendskap, hor, fyll. 
 
Hva sier Bibelen om laster? 
De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, 
mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder og baktalelse, hater Gud, 
bruker vold, er overmodige og brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot 
foreldrene, de er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. (Rom 1.29-31) 
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Her er mye søt og god mat å fråtse i. En dødssynd? 

 

Sinnelagsetikk er også et begrep som brukes innen dydsetikken. En handling er etisk 

god dersom den springer ut av et godt sinnelag og hvis den har et godt motiv.  

Jesus Kristus er et typisk forbilde i sinnelagsetikken.  

 
Hva sier Bibelen om sinnelag? 
La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! (Fil. 2,5) 

 

   
III: Deskriptiv etikk (beskrivende etikk) 
Den deskriptive etikken er opptatt av å beskrive hvilke moralske handlinger vi faktisk gjør. Den 

beskriver det som kan observeres og hvilke moralske beslutninger vi faktisk gjør. Den er ikke så opptatt 

av å svare på spørsmål om hvordan vi bør handle.  

  

IV: Anvendt etikk (områdeetikk) 
Den anvendte etikken omhandler spesielle områder av det moralske livet. Den reflekterer rundt hva 

som er rett og galt i forhold til en konkret sak. Det kan for eksempel dreie seg om miljøetikk, krigsetikk, 

forskningsetikk og saker som abort, prostitusjon og dødshjelp.  

Den svarer på spørsmål som: 

Hvordan ta vare på jordkloden?  

Hvordan skal man føre krig?  

Hvordan forholde seg til forskning om å lage kunstig liv? 

Innen denne etikken spør man også hvordan man skal forholde seg til lovverket og hvordan man skal 

forholde seg til utøvende praksis.  
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En nyere etisk modell: Ansvarsetikk, framtidsetikk 
Nyere filosofer har funnet mangler ved de tradisjonelle etikkmodellene. Disse handler alle 
om forholdet mellom mennesker. 
Men hva med forholdet til naturen? 
Det er viktig at vi i fremtiden viser ansvar og omtanke for livet på jordkloden.  
Kloden trues blant annet av avskoging, av giftige plantevernmidler, av atomvåpen og av 
endringer i arveanlegg til planter, dyr og mennesker. 
Å møte disse nye utfordringene krever en ny ansvarsetikk. 
(Hans Jonas er en filosof som er kjent innenfor denne modellen.) 
(Sjekk også ut ”nærhetsetikere” som Buber, Løgstrup og Levinas.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tar vi godt vare på naturen? Er vi med på å sikre den for framtidige 
  generasjoner? 
 
Oppsummering 
Hvordan skal et menneske bruke disse etiske modellene i sin hverdag? Vanligvis vil vi bruke 
kombinasjoner av modellene når vi reflekterer over våre moralske handlinger.  
Hvem vil tjene på handlingen vår? 
Det finnes to motsatte svar på dette spørsmålet.  
A: Det ene er et egoistisk ideal. 
B: Det andre er et selvoppofrende ideal. 
Den egoistiske etikken vil hevde at det er jeg som bør tjene på handlingen. Det er min lykke 
som står i sentrum og er det høyeste målet. 
Den selvoppofrende etikken vil ha som ideal å ofre sin egen lykke til fordel for sine 
medmennesker. Personer som hører til denne gruppen, er blant annet Mor Teresa og Nelson 
Mandela. Jesus og Buddha kan også trekkes inn her. 
Hvor er du? 
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Tenkeøvelse: Hvordan gjøre riktige valg i etiske spørsmål? 
Å være bevisst noen etiske spørsmål er viktige når man skal forhandle med noen eller utføre 
visse handlinger. 
Tenk deg at du står overfor et viktig verdivalg.  
Det kan være om du skal stjele det dataspillet du ønsker deg og som du ikke har råd til, om 
du skal skrive noe nedlatende om noen på face-book, om du skal røpe hvem som er 
kjæresten til vennen din eller lignende. 
Tenk på handlingen ut fra følgende spørsmål: 

1) Følger du regler som alle forstår og aksepterer/godtar? (I kortspill kan det for 
eksempel være akseptert å bløffe som en del av spillet.) 

2) Føler du det er greit å diskutere handlingen din med noen?  
Føler du det da er greit å forsvare handlingen din? 
Er det greit at dine venner får vite om det?  
Er det greit at dine foreldre får vite om det?  
Ville du følt det var greit om det kom på førstesiden av regionavisa? 

3) Ville det vært greit om noen gjorde det samme mot deg? Ev. mot noen i familien din? 
4) Hva ville skjedd om alle handlet slik du tenkte å gjøre?  

Ville det vært ønskelig å ha et slikt samfunn? 
5) Kunne du finne et bedre alternativ til handlingen din?  

Et alternativ som hviler på et fastere etisk grunnlag?  
Disse spørsmålene uttrykker viktige prinsipper for moralske vurderinger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dersom du gjorde et dårlig etisk valg: Hvordan ville du likt å komme på forsiden av avisa? 
Eller bli hengt ut på face-book? 
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Kristen etikk 
Hva er kristen etikk? 
Kristen etikk kan defineres som den livsførsel og de fellesskapsformer som har sitt grunnlag i 
kristentroen. 
Det sentrale i kristen etikk kan føres tilbake til det Paulus skriver i Fil. 1.27: Det gjelder å føre 
et liv som er Kristi evangelium verdig. 
En kan tenke seg fem særtrekk ved kristen etikk: 

1) Guds vilje: Alle mennesker er skapt i Guds bilde og lever i et ansvarsforhold til nesten 
og til verden. De ti bud gir blant annet uttrykk for Guds vilje. I tillegg kan nevnes Jesu 
taler (for eksempel den såkalte Bergprekenen) og formaningene i flere brev av 
Paulus.  

2) Bibelen: Guds vilje prøves på de bibelske skriftene. 
3) Det dobbelte kjærlighetsbudet: Å elske Gud over alle ting og elske nesten som seg 

selv. 
4) Allmenngyldig etikk: Kristne og ikke-kristne kan samles om felles verdier. Guds lov er 

for alle. 
5) Har ikke regler for alle tenkelige situasjoner. 

Kristen etikk kan betegnes som normativ etikk, siden den fanger opp ord som bud, regler, 
forskrift og lignende. Den er ikke en ren pliktetikk, men har også konsekvensetiske sider. 
Man kan gjerne si at det er både ”fornuft og kjærlighet”. 
  

 
Bibelen er grunnlaget for den kristne etikken. 
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Sinnelaget 
Av en rett og god handling kreves det som regel at den utføres med et rett sinnelag. 
Ja, sinnelaget blir oppfattet som et avgjørende kriterium på etisk adferd. 
Paulus skriver i brevet til filipperne at de skal ha same sinnelag som Jesus. Og i Matteus-
evangeliet sies det at vi skal kjennes på fruktene, altså om treet (vi) gir god eller dårlig frukt.  
En etisk moralsk handling vil etter kristen etikk bedømmes etter: 

a) Motivering 
b) Normer 
c) Konsekvenser 

I kristen etikk vil det være nødvendig å kombinere disse tre tenkemåtene. Altså en 
kombinasjon av konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk som er gjennomgått ovenfor. 
  
Kristen etikk er under press. I vårt moderne samfunn blir det som tidligere var faste normer 
og regler mer og mer utvannet og forandret etter hvert som samfunnet forandres.  
Man blir da lett fanget av det som kalles situasjonsetikk. 
 

Situasjonsetikken går ut på at det er den konkrete situasjonen som bestemmer hva som er rett eller 
gal handling. 
Eksempler på at en konkret situasjon kan bestemme hva som er rett og gal handling, kan være synet 
på seksuelt samliv før ekteskapet, synet på samboskap, synet på homofil praksis og synet på abort. 
Noen vil oppfatte situasjonsetikken som en stor trussel mot kristen etikk fordi den virker 
normoppløsende og fordi den undergraver Bibelens autoritet i etikken.  
Andre vil hevde det motsatte, at kristen etikk følger med i tiden. Disse vil også hevde at 
nestekjærlighetsbudet er det eneste faste bud i etikken.  

  
Til refleksjon: 
Bør det være noe som er rett og galt for alle tider, eller bør etikken endre seg etter hvert 
som samfunnet endrer seg?  
Hva mener du om påstanden om at situasjonsetikken er normoppløsende? (Blir De ti bud 
satt ut av kraft eller har de gyldighet også i dag?)  
Bør det være noen faste etiske normer og regler som skal gjelde for alle tider? Hvorfor? 
Hvorfor ikke? 
Bør kjærlighet til nesten være overordnet bud i kristen etikk? Hvorfor? Hvorfor ikke? (Dette 
er en spørsmålsstilling som er aktuell blant annet i diskusjonen om homofilt samliv og om 
ekteskap mellom to av samme kjønn.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Et godt tre bærer god frukt, et 
dårlig tre bærer dårlig frukt… 
Derfor skal dere kjenne dem på 
fruktene. (Matt. 7. 18 + 20) 
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De ti bud 
(med Luthers forklaring) 

 

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg. 

Luther: Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. 

Til refleksjon: 
Hvilke andre guder kan det være snakk om? Odin? Tor? Avguder? Penger? Dataspill? 

2. Du skal ikke misbruke Guds navn. 

Luther: Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke bruker hans navn til å banne og 

sverge, men kaller på Gud i all nød, ber, lover og takker. 

Til refleksjon:  
Hva mener du det er å misbruke Guds navn? 

Hva slags type banning er å misbruke Guds navn?  

Finnes det annen type banning enn å misbruke Guds navn? Ev. hva slags? Påkalle de 

onde kreftene? 

Er det nødvendig å banne? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

Har du eksempler på kraftuttrykk som du ikke vil kalle banning? 

3. Du skal holde hviledagen hellig. 

Luther: Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forsømmer samlingen om Guds 

ord, men holder Ordet hellig, gjerne hører og lærer det. 

Til refleksjon: 
Hva betyr det å holde hviledagen hellig? 

Hvordan kan man holde hviledagen hellig? 

Er det greit å klippe plenen og vaske bilen på søndager? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

I 2014 var 80% av befolkningen mot søndagsåpne butikker. Hva tenker du om 

søndagsåpne butikker? 

4. Du skal hedre far og mor, så det går deg godt og du får leve lenge i landet. 

Luther: Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke setter oss opp mot foreldrene 

våre eller andre som Gud har satt over oss, men viser dem ære, elsker og lyder dem. 

Til refleksjon: 
Hva vil det si å hedre? 

Hvordan kan vi hedre våre foreldre? 

Gjelder budet bare barn og ungdom? Ev. hvem andre? 

Hvordan opptrer du i forhold til dine foreldre? 

Kan det finnes hendelser hvor vi ikke skal lyde foreldrene våre? Ev. hvilke? 

5. Du skal ikke slå i hjel. 

Luther: Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke skader vår neste på hans legeme 

eller gjør ham noe ondt, men hjelper ham når han er i nød. 

Til refleksjon: 
De aller fleste av oss vil ikke drepe noen. På hvilken måte gjelder dette budet for oss 

likevel? 

Hvem er vår neste? 

Hvordan kan vi skade nesten? Erting? Mobbing? Face-book? 

Hvordan kan vi hjelpe en neste som lider nød? 

Har abort noe med dette budet å gjøre? Ev. hva? 
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6. Du skal ikke bryte ekteskapet. 
Luther: Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi lever et rent liv i tanker, ord og 
gjerninger. Ektefolk skal elske og ære hverandre. 
Til refleksjon: 
Hva vil det si å bryte ekteskapet? 
Kan en som er samboer bryte ekteskapet? Ev. hvordan? 
Hva slags skade kan en skilsmisse føre til? 
Hva slags nytte kan en skilsmisse føre til? 
Tenk deg at du er gift. Hvor vil du sette grensen for å måtte bryte ekteskapet? 

7. Du skal ikke stjele. 
Luther: Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke tar penger eller gods fra vår 
neste eller narrer noe fra ham, men hjelper ham til å berge sin eiendom og bedre 
sine kår. 
Til refleksjon: 
Dersom du finner 50 kroner på veien og stapper dem i egen lomme. Stjeler du da? 
Dersom du jobber ”svart”. Stjeler du da? 
Hva gjør du om du finner en gullring på gata? 
Selv om du bruker kort til å betale med: Tenk over dette: Du står i kassen i butikken 
og har betalt for det du har kjøpt. Du skal ha penger tilbake. Du ser at du har fått for 
mye tilbake. Du lurer på om du skal si fra. Hvor går grensen din for å si fra? Om alt 
som er for mye? 10 kr. for mye? 100 kr. for mye? Ikke si fra i det hele tatt? 
 
Dilemma: 
Ei avis spurte leserne om hva de ville gjort i følgende situasjon: 
Du er i sportsbutikken og kjøper et telt til 3000 kroner. I kassen sitter en gutt under 
opplæring. Hjemme oppdager du at du bare har betalt 2000 kroner. Hva gjør du? 
Bare 29,1% av leserne ville gått tilbake og betalt resten. 70,9% ville ikke gått tilbake. 
Hvem ville gjort den moralsk riktige handlingen? 
 

8. Du skal ikke lyve. 
Luther: Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyver på vår neste, ikke sviker 
ham eller taler ondt om ham, men unnskylder ham, taler vel om ham og tar alt i 
beste mening. 
Til refleksjon: 
Taler du sant? Alltid? 
I hvilke situasjoner kan det hende at du lyver? 
Kan det være riktig å lyve noen gang? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
Hva kan du gjøre i stedet for å lyve? 
Hvem går det ut over om du lyver? 
Hva vil det si å tale ondt om nesten? 
Hvordan kan vi ta alt i beste mening? 
 

9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom. 
Luther: Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke med list trakter etter vår nestes 
arv eller eiendom eller prøver å ta noe fra ham med knep, men hjelper ham så han 
får ha sitt i fred.  
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Du skal ikke begjære din nestes eiendom. 
 

10. Du skal ikke begjære din nestes ektemake eller hans arbeidsfolk eller noe som hører 
din neste til. 
Luther: Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lokker eller truer fra vår neste 
hans ektemake eller noen som arbeider hos ham, men minner alle om å være 
trofaste og gjøre sin plikt. 
Til refleksjon: 
Hva vil det si å begjære? 
Tenk over situasjoner der du har blitt misunnelig på noen. Hvordan oppleves det? 
Kjenner du til at noen har ”stjålet” ektefellen til noen? Hvordan tror du det oppleves? 
 

Luthers katekisme hører fortsatt til Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Det vil si at kirken 
er forpliktet på det Luther skriver, blant annet når han forklarer budene. 
  

 
Summen av budene (det dobbelte kjærlighetsbud): 
Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. 
Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som 
deg selv. (Matt. 22, 37-39) 
 
Hva sier Bibelen om budene? 
…ta vare på mine bud i hjertet… Bind dem om halsen, skriv dem på ditt hjertes tavle. 
(Ordspråkene 3, 1+3) 
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Til refleksjon: 
Hvorfor tror du det er viktig med slike bud i et samfunn? 
Gjelder budene bare for kristne? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
Hvordan ville samfunnet vært uten slike bud? 
Hvordan vil du forholde deg til budene? 
Hva tror du menes med oppfordringen om å binde budene om halsen? 
 
De ti bud i vår tid? 
Gjelder De ti bud som rettesnor for god livsførsel også i vår tid? Eller var budene knyttet til 
jødene og den gamle tid som er beskrevet i Det gamle testamentet? 
Det er Jesu og apostlenes forståelse av Guds vilje som er rettesnor i kristen etikk. Det er altså 
det bibelske materiellet i Det nye testamentet som er grunnlaget for kristen etikk. 
Jesus opphevet ikke De ti bud, men han satte denne Guds lov ut av betraktning som 
frelsesvei. De ti bud har derfor fremdeles gyldighet – også i vår moderne tid. 
Den såkalte Bergprekenen i Det nye testamentet utgjør også en viktig del av Jesu etiske 
forkynnelse. 
 
De ti bud hører med til de etiske grunn-normer. Budene er nevnt, stadfestet og utdypet flere 
steder i Det nye testamentet. Det sies blant annet at det som betyr noe, er å holde Guds 
bud.  
Disse etiske grunn-normer skal da også tolkes i lys av kjærlighetsbudet (om å elske Gud og 
sin neste). ”Den som elsker sin neste, har oppfylt loven” (Rom. 13,8). 
 
Hva sier Bibelen om De ti bud? 

x For det som betyr noe, er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å holde Guds 
bud. (1. Kor. 7, 19) 

x Jesus sier: Tro ikke jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke 
kommet for å oppheve, men for å oppfylle. (Matt. 5, 17) 

x Loven er altså hellig, og budet er hellig, rett og godt. (Rom. 7, 12) 
x Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. For disse budene: Du skal ikke bryte 

ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket 
bud det så er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv. (Rom. 13, 
8-9) 

 
Formaninger 
De ti bud har altså betydning også i vår tid.  
I tillegg må formaningene i Paulus sine brev trekkes fram. Her finnes det mange etiske 
utsagn av allmenn karakter. 
Dette gjelder for eksempel synet på øvrigheten/styresmaktene. Styresmakten er en Guds 
tjener til det beste for oss. Derfor skal vi være lydige overfor styresmaktene og betale skatt. 
 
Eksempel på formaninger: 
Det er menighetene og enkeltpersoner som blir formant om hva som er rett og galt. Her er 
noen slike formaninger: 
Gjør det gode! Gjør barmhjertighet med glede! Velsign dem som forfølger! 
Gjengjeld ikke vondt med vondt! 
Hold fred med alle! Hevn dere ikke! 
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Kunne dette være en god formaning: Spre glede! 

 

Gir Bibelen svar på alle etiske spørsmål? 
Nei. Derfor er det nødvendig å forklare og reflektere over hva som er Guds vilje, slik for 

eksempel Martin Luther (1483-1546) har gjort det når han har laget forklaring til budene. 

 
Eksempel: 
Grunn-norm: Du skal ikke slå i hjel. 

Luther forklarte det blant annet slik: Du skal ikke slå i hjel betyr for det første at en ikke skal 

tilføye en annen noe vondt, nærmest med hånden eller i gjerning. Videre må en ikke bruke 

tungen til å si eller råde til noe vondt. Ikke heller må en benytte eller tillate noe middel eller 

noen framgangsmåte som kan fornærme noen. Endelig må hjertet heller ikke være fiendtlig-

sinnet eller av vrede og hat ønske vondt over noen. 

 

Refleksjon: 
Tenk over hvilke situasjoner Luther kan mene i sin forklaring. Hvilke andre ting enn drap 

tenker han på?  
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Tenkeøvelse: Om å drikke alkohol, røyke, 
bruke snus. Dette er noen av de 
konkrete tingene som Bibelen ikke svarer 
direkte på om det er rett eller galt å bruke.  
Er det for eksempel en god handling å 
drikke alkohol, å røyke eller å bruke snus? 
Hva tenker du om det? 
 
 
Vi har i utgangspunktet frihet til alt, mener Paulus. Men det blir galt om det vi spiser eller 
drikker fører vår neste til fall. Våre handlinger er altså forbilde for andre.  
Paulus skriver i brevet til romerne og i det første brevet til korinterne om å spise offerkjøtt. 
Dette så noen på som urent. Dermed var det galt å spise det. Han sier: ”Hvis du sårer din 
bror eller søster med det du spiser, går du ikke fram med kjærlighet. Derfor er det riktig å la 
være å spise kjøtt, drikke vin eller gjøre noe annet som fører din bror til fall”. ”Dersom mat 
fører min bror eller søster til fall, vil jeg aldri i evighet spise kjøtt!” fastslår Paulus.  
 
Dersom du bytter ut ordet kjøtt med alkohol, røyk, snus, hvordan vil du tolke dette utsagnet 
fra Paulus da?  
I spørsmål av denne art gjelder det å handle i kjærlighet til nesten. 
Hvordan kan jeg handle i kjærlighet til nesten i forhold til det å bruke alkohol, røyk eller 
snus?  
Hva mener du er rett alkoholbruk? Når blir det i tilfelle galt å drikke alkohol? 
 
Hva sier Bibelen om frihet? 

x Til frihet har Kristus frigjort oss. (Gal. 5, 1) 
x Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og 

blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. (Gal. 5, 13) 
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Hva skiller kristen etikk fra annen etikk? 
1. Det som særlig skiller kristen etikk fra andre typer etikk, er synet på mennesket.  

  I kristendommen er mennesket en person som gjør synd.  
Alt det gode jeg vil, gjør jeg ikke, men det vonde som jeg ikke vil, gjør jeg. 
Synden består blant annet i feilhandlinger, dårlige vaner og manglende kunnskap. 
Synd er noe som må gjøres opp. 

2. De tre første budene som også blir kalt den første tavle. Disse handler om 
menneskets forhold til Gud. Dette er også noe som skiller kristen etikk fra annen 
etikk. 
De andre budene handler om menneskets forhold til nesten. Disse budene finner 
man likheter med i de andre religionene og livssynene. 

 
Synd 
Et ord som tidligere ble mye brukt i kristen etikk, er ordet synd. 
I middelalderen snakket man om de 7 dødssyndene: Stolthet, grådighet/griskhet, lyst, 
misunnelse, fråtseri, sinne og kjedsomhet/latskap. 
En åttende dødssynd ble gjerne lagt til: Feighet.  
 
For 40 – 50 år siden kunne følgende ting bli karakterisert som synd mange steder i landet: 
Dans, kino, teater, kortspill, sminke, plystring, popmusikk med mer. Slik er det ikke nå. 
Nå snakker tenåringer nesten ikke om synd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tidligere ble det betraktet som synd å gå på kino og teater. Er det slik nå?  
 

Ordet synd kan forklares med å bomme på målet.  
I dag vil personer innen Den norske kirke forklare ordet på litt ulik måte.  
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- En forklarer: Den største synden er at vi har vendt Skaperen ryggen (”Synd er at 
dere ikke tror på meg”, sa Jesus). Målet med livet vårt er å oppfylle 
skaperoppdraget som er å ta vare på livet på jorda og elske Gud og vår neste. 
Synd er det som fører oss bort fra dette.  

- En annen forklarer: Mange reagerer negativt på ordet synd. De mener det er 
viktigere å legge vekt på hvordan vi kan leve et godt og rett liv, i stedet for å 
fokusere på alt som er galt.  

 
Likevel: Ut fra Bibelen må følgende kunne karakteriseres som synd: 

- Å ikke tro på Jesus 
- Bryte et eller flere av budene 
- Å handle mot de tingene som Paulus regner opp i de såkalte lastekatalogene  
- Ikke å vise kjærlighet overfor sin neste 

 
 
Hva sier Bibelen om synd? 
Ordene synd, synde, synder finner man veldig mange plasser i Bibelen. 
Her er noen få eksempler: 

x Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. (Rom 3, 22-
23) 

x Ved loven lærer vi synden å kjenne. (Rom. 3, 20) 
x Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. (1. Tim. 1, 15) 

 
Til refleksjon: 
Hva tenker du om synd?  
Kommer du på synd som du har gjort? Ev. hva? 
Hvordan gjør du opp når du har gjort noe galt? 
 
Hvordan gjøre opp for synder? 
Vi kan gjøre opp ved å be Gud om tilgivelse og ved å be nesten om tilgivelse. 
Hvor ofte skal vi tilgi noen som stadig plager oss? Dette spurte apostelen Peter Jesus om. 
Peter lurte på om sju ganger var nok? 
Sytti ganger sju, svarte Jesus. Altså uendelig mye. Dette kan selvsagt være vanskelig i det 
praktiske livet. Men å be om tilgivelse er likevel en god ting å gjøre. 
Når en synd er bekjent og tilgitt av Gud, er den glemt av Gud.  
 
Hva sier Bibelen om tilgivelse og oppgjør? 
Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene 
og renser oss for all urett. (1. Joh. 1,9) 
 
Uttrykk: 
Gud elsker synderen, men hater synden. 
 
Sitat: 
Det var da jeg forstod min egen synd, at jeg forstod evangeliet og at Jesus døde for meg. 
(Andreas Håtveit som har vunnet gull i x-games, fristil) 
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Ansvar 
I kristen etikk må mennesket stå til ansvar overfor Gud. Det er han som har skapt 
menneskene og gitt dem livsoppgavene.  
Men en kristen skal også stå til ansvar overfor seg selv, overfor sine medmennesker og 
overfor samfunnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hvem har ansvaret når en fotgjenger blir påkjørt? 
 
Til refleksjon 

x Hvem har ansvaret når jeg kjører på en fotgjenger i fotgjengerovergangen? 
Jeg som kjørte uoppmerksomt? 
Fotgjengeren som ikke så seg for?  
Samfunnet/veivesenet som ikke hadde merket overgangen godt nok?  
Alle? 

x Hvem har ansvaret for et vindu som blir knust? Den som kastet steinen? Den som sa 
at han/hun skulle kaste stein? De som står rundt og er heiagjeng? Alle? 

x I en mobbesak: Er det bare mobberen som har ansvar? Eller har den som blir mobbet 
også et ansvar? Hvorfor? Hvorfor ikke? Har foreldrene ansvar? Ev. for hva? Hvilket 
ansvar har skolen? 

 
Kjærligheten 
I kristen etikk skiller man mellom tre betydninger av ordet kjærlighet ut fra de greske ordene 
agape, filein og eros: 

a) Agape: Guds kjærlighet. Ordet agape betyr ubetinget kjærlighet og må ikke blandes 
sammen med den seksuelle kjærligheten. Guddommelig eller åndelig kjærlighet. 

b) Filos/filein: Kjærligheten til vår neste. Fileo betyr å elske som en venn. Filein er 
kjærlighet av typen søskenkjærlighet mellom mennesker.  

c) Eros: Den seksuelle eller kroppslige kjærligheten kan også kalles erotisk eller intim 
kjærlighet. Sanselig kjærlighet. 
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Eks. fra Bibelen: 
Joh. 21, 15-19: Jesus spør om Peter elsker ham. Her brukes det greske ordet agape. Det vil si 
å elske med Guds kjærlighet. Peter svarer: Jeg har deg kjær. Her brukes det greske ordet 
filein. Det vil si kjærlighet av typen søskenkjærlighet mellom mennesker. 
 
Hva sier Bibelen om kjærligheten? 
Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke 
hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer 
ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten 
utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. (1. Kor. 13, 4-7) 
 
Sitat: 
Kjærlighet er nøkkelen til livskvalitet. Lås deg inn i lykkens rom. 
(Ragnhild Bakke Waale) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guds kjærlighet til menneskeheten: Jesus. Glassmaleri i kirke i London. 
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Menneskerettighetene 
 
Menneskerettighetene kan en se på som den sekulære (verdslige) statens regler og bud. 
Dette er grunnleggende rettigheter som alle mennesker har, uansett kjønn, religion, alder 
eller nasjonalitet. 
Disse rettighetene skal sikre menneskets goder. Eksempel på slike fundamentale goder er 
retten til å kunne bevege seg fritt, retten til å oppleve trygghet, retten til å ha det en trenger 
for å leve.  
 
Menneskerettighetene kan deles i to grupper: 

- Politiske (disse skal begrense styresmakten i å gripe inn i borgernes liv) 
- Økonomiske og sosiale (disse gir rett til en eller annen form for økonomisk støtte, 

for eksempel bolig) 
 
 
Grunnloven 
Også de representantene som deltok i grunnlovsforhandlingene på Eidsvoll i 1814 var 
opptatt av menneskerettigheter, eller det de da kalte borgerrettigheter. De var enige i at alle 
var født like og frie. Ingen skulle ha privilegier framfor andre. Alle skulle behandles likt. Alle 
mennesker hadde samme verdi, slo de fast for to hundre år siden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norges grunnlov inneholder menneskerettigheter, eller borgerrettigheter som de ble kalt i 
1814. 
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FN’s verdenserklæring 
FN vedtok verdenserklæringen for menneskerettigheter i 1948. Erklæringen består av 30 
artikler som forklarer hva som menes med menneskerettigheter. I tillegg har FN vedtatt ni 
konvensjoner som utdyper forskjellige sær-rettigheter. Et eksempel på dette er barns 
rettigheter.  
 
Ordforklaring: 

- Konvensjon: Folkerettslig avtale, avtale om skikk og bruk. 
 
Eks. på hva noen artikler i verdenserklæringen om menneskerettigheter handler om: 
Artikkel 1: Menneskeverd 
Artikkel 3: Rett til liv, frihet og sikkerhet 
Artikkel 16: Ekteskap og familie 
Artikkel 18: Religionsfrihet 
Artikkel 19: Ytringsfrihet 
Artikkel 23: Arbeid 
Artikkel 26: Utdanning 
Artikkel 29: Plikter 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FN-symbol. Her er det brukt på en militæruniform. 
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Til ettertanke: 
Ifølge Global Slavery Index skal det i 2014 være 36 millioner mennesker som er slaver rundt 
om i verden. 
Bare i Thailand skal det være 475 000 mennesker som er fanget i moderne slaveri. 
En type slavearbeid kalles 3D-arbeid: Dirty, dangerous and demeaning jobs (skitne, farlige og 
nedverdigende jobber). 
Moderne slaveri finner vi blant annet i sex-industrien, innen tiggervirksomheten, innen 
anleggsarbeid og barnearbeid hvor de nesten ikke får lønn. 
En og en halv milliard mennesker tjener mindre enn fire kroner pr. dag. I mange land er det  
kanskje nok til et lite måltid mat for en person. 
Vi som lever i rike land, er med på å støtte denne virksomheten når vi for eksempel kjøper 
klær og andre varer som er produsert under svært dårlige arbeidsforhold. En rimelig pris er 
viktigere for oss enn å tenke på hvordan forholdene er der tingene blir laget. 
 
Hvilke menneskerettigheter blir brutt i denne virksomheten? 
Tenker du på hvor klærne du kjøper blir laget? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
Hva tenker du om moderne slaveri? 
Finnes dette i Norge? Ev. hva slags type slaveri? 
Hvordan kan du motarbeide moderne slaveri? 
  
Sak til ettertanke til artikkel 18 om religionsfrihet: 
Trosfriheten var i 2012 under store angrep. 76 av 198 undersøkte nasjoner har sterke eller 
svært sterke begrensninger på utøvelse av religiøs tro.  
Det har vært en klar økning i antall land der troende blir utsatt for trakassering eller andre 
skremsler. Det er også snakk om voldelige angrep.  
Hvem gjelder det? 
Det er kristendom og islam som opplever trakassering i flest land i verden. Begge disse  
religionene risikerer å bli trakassert i ca. 110 land.  
Eks. fra Libya: To koptisk kristne ble drept mens de besøkte en kirke i Misrata i Libya i 
desember 2012. I Egypt har det vært mange slike angrep på kristne koptere.  
Eks. fra Somalia: Terrororganisasjonen al-Shabab skal i november 2012 ha halshugget en 24-
åring som de beskyldte for å ha konvertert fra islam til kristendom. 
Eks. fra Indonesia: 500 sunnimuslimer gikk løs på en gruppe sjiamuslimer i byen Sampang i 
august 2012. To ble drept og flere titalls hus satt i brann. 
De mest folkerike landene som kommer dårligst ut når det gjelder religionsfiendtlighet, er 
Egypt, Indonesia, Russland, Pakistan og Burma. 
  
Hva sier Bibelen om nye landsmenn? 

x Du skal ikke undertrykke og ikke gjøre urett mot en innflytter. (2. Mos. 22, 21) 
x Dere skal elske innflytterne. (5. Mos. 10, 19) 

 
Til refleksjon: 
Synes du det er greit å trakassere (mobbe, erte, plage) noen for religionen sin? Hvorfor? 
Hvorfor ikke? 
Hvorfor tror du disse landene bryter artikkelen om religionsfrihet?  
Er troende mennesker en trussel mot myndighetene?  
Er de vanskelige å ha med å gjøre? Bryter de loven?  
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Sak til ettertanke/øvelse til artikkel 19 om ytringsfrihet: 
En 33 år gammel mann hadde vært på 
et utested og skulle gå ut på gata. Han 
møtte en mørkhudet person i døra da 
han var på vei ut. Denne personen 
skulle ha dyttet borti ham, slik at han 
fikk klemt armen sin. 33-åringen ble 
sint, talte til ti og kom så med følgende 
utsagn: Det er alt for mange negere. Jeg 
hater negere. 
En politibetjent som var på vakt, hørte 
det som ble ropt ut. Mange andre fikk 
også med seg det han skrek. Saken ble 
anmeldt og 33-åringen ble dømt til å 
betale kr. 9600 i bot og kr. 1000 i 
saksomkostninger. Betaler han ikke 
boten, får han i stedet 19 dager i 
fengsel. 
En lignende sak gikk helt til Høyesterett.  
Høyesterett slo fast at slike utsagn ikke 
er beskyttet av ytringsfriheten. De 
straffes etter  
§ 135 a i Straffeloven. Her står det blant 
annet at en som offentlig ”setter fram 
en diskriminerende eller hatefull ytring, 
straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år”.  Pub-skilt i London. 
 
 
Til ettertanke: 
Har du kommet med slike utsagn som nevnt ovenfor? Ev. hvorfor? Ev. hva ble sagt? 
Hva mener du bør være lov til å si når du er sint på noen? 
Hva ville du gjort om noen kom med slike ytringer til deg? 
Hvor går etter din mening grensen for hva som burde være lov i forhold til ytringsfriheten? 

Rasistiske utsagn? Banning? Nazistisk politikk? Hån av hellige ting? Oppfordring til 
krig? Mobbing? 

Kjenner du til andre eksempler på at menneskerettigheter blir brutt? Ev. hvilke? 
Barnesoldater? Fangebehandling? Trafficking (sexhandel)? Barnearbeid? Apartheid 
(raseskillepolitikk)? 

 
Ytringsplikt: 
Flere tar i vår tid til orde for at vi i tillegg til å benytte en raus ytringsfrihet også må bli pålagt 
ytringsplikt. 
Det vil si at vi skal ha plikt til å ta til motmæle mot løgnaktige og hatefulle ytringer i stedet 
for å spre dem videre på sosiale medier. 
Vi må ikke bli likegyldige. 
Dersom det i skolegården eller på nettet blir satt fram hets og hatefull tale, må vi si fra. 
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FN’s rnek nvens n inneholder 42 punkter og sier hvilke rettigheter barn har. 
Konvensjonen ble vedtatt i 1989 og formelt gyldig (ratifisert) i Norge fra jan. 1991. 
Den slår fast at barn har rett til å gå på skole, de har rett til hvile, fritid og lek, de har rett til å 
si sin mening i det som angår dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Barn i Thailand (som på bildet) og i alle land har visse rettigheter. 
Eks. på barns rettigheter: 
Pkt. 1 slår fast at alle under 18 år er barn. 
Pkt. 9 sier at barnet ikke skal adskilles fra sine foreldre mot sin vilje unntatt når dette er 
nødvendig av hensyn til barnets beste. 
Pkt. 12 forteller at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det. Barnets meninger 
skal tillegges vekt. 
Pkt. 14 handler om barnets rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. 
Pkt. 28 forteller at barnet har rett til utdanning. 
Andre punkter handler om privatlivet, om foreldreansvaret, om helse, om levestandard og 
om beskyttelse mot misbruk. 
 
Sak til ettertanke:  
Hvem er far? 
FN’s barnekonvensjon, Den europeiske menneskerettskonvensjonen og den norske 
barneloven sier at alle barn har rett til å vite hvem som er faren deres. 
Nå blir det hvert år født ca. 2500 barn i Norge med ukjent far. Og det er ca. 500 kvinner og 
menn som går til retten for å få vite hvem som er far. En del av dem må avlegge DNA-test.  
Ved test-senteret fortelles det at mange mødre skjuler sannheten, eller lyver for å slippe å 
fortelle barna hvem som er far.  
En professor sier at spørsmålet om ukjent far ofte handler om utroskap, svik eller 
hemmelighold. Han mener at alt for mange barn blir født med ukjent far. 

47



Til refleksjon: 
Hvor viktig er det for deg å vite hvem som er faren din? 
Hva tror du er årsaken til at så mange ikke vet hvem som er faren? 
Dersom du er jente og fødte et barn som du ikke visste sikkert hvem faren var, hva ville du 
gjort? 
Dersom du er gutt og gjorde ei jente gravid. Hva ville du gjort? Abort? Stikke av? Ta imot 
barnet og være far for det? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Hvor viktig er det å vite hvem far er?  
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Forholdet mellom kristen etikk og 
menneskerettighetene 

 
Er det stort samsvar mellom kristen etikk og menneskerettighetene, eller er det stort sprik? 
Mange vil hevde at menneskerettighetenes opphav er den kristne teologien og den kristne 
etikken.  
Andre vil mene at det i stor grad er humanismens fortjeneste at vi fikk FN’s 
Menneskerettserklæring i 1948.  
 
Menneskerettighetserklæringene mangler den syndsforståelse som er et typisk kjennetegn 
for et kristent menneskesyn. Erklæringene har som ideal det frie mennesket. I synet på 
mennesket er det altså stor forskjell mellom menneskerettighetserklæringene og 
kristendommen. 
En kan oppsummere likheter og forskjeller i følgende punkter: 

- Menneskerettighetene kan ikke betraktes som direkte konkretiseringer av Guds vilje. 
Men de forutsetter et menneskesyn og en rettighetstenkning som er sterkt preget av 
en kristelig-humanistisk tradisjon. 

- Menneskerettighetene kan betraktes som allmenn-etiske retningslinjer for 
menneskenes liv og fellesskap. 

- Retten til liv kan kalles den fundamentale menneskerett. Denne retten er også et 
grunnprinsipp i kristendommen.  

- Arbeidet for å fremme menneskerettighetene i verden er en allmenn oppgave som 
også kirken og kristne deltar i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

I mange land er demonstrasjoner for menneskerettigheter forbudt. 
Her fra en demonstrasjon i London. 
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Forholdet mellom rettigheter og plikter 
Vårt samfunn er på vei fra å være et pliktbasert samfunn til å bli et rettighetsbasert samfunn. 
Alle vil kreve sin rett. Men er vi like opptatt av å utføre våre plikter?  
Tenk over dette: 
En dag vil jeg kreve min rett, men det er ingen som føler plikten til å gi meg min rett. Da vil 
jeg rope forgjeves etter det jeg mener jeg har rett på.  
Eks.: Som barn eller ungdom har du rett på å få en god og sikker oppvekst. Men hva om 
ingen voksne føler seg forpliktet på å gi deg det? 
Vår kultur har blant annet vært forankret i De ti bud. Det er ti forpliktelser. Ikke ti 
rettigheter.  
 
Barn, ungdom og voksne synes altså i dag å være mer opptatt av å få innfridd sine 
rettigheter enn å utføre sine plikter. Stemmer det at det er slik? Er det slik vi vil ha det? 
 
Finnes det noen eksempler på at rettigheter ikke kan innfris? 
En skribent i en avis fokuserte på dette i et leserinnlegg: 

x Vold som politisk metode er ikke akseptabelt. Skribenten viser til personer som reiser 
til Syria og deltar i borgerkrigen som terrorister. Britiske myndigheter vil frata disse 
britisk statsborgerskap fordi de ikke ønsker dem tilbake. De vil altså miste en 
rettighet fordi det å være statsborger i et demokrati innebærer konkrete plikter. 

x Å unndra seg arbeide og å unndra seg å betale skatt er ikke akseptabelt. Man har rett 
til å få lønn for et arbeid man gjør, men også plikt til å betale skatt. 

x Den som ikke kan forplikte seg på demokratiets verdier og normer, kan heller ikke 
være statsborger i et slikt demokrati. 

x Det er ellers opp til hvert enkelt land å definere hvilke plikter en statsborger har. 
 
Det bør være like viktig å snakke om menneskeplikter som menneskerettigheter. Hvis ikke 
blir det slik at alle tenker bare på seg selv og hva som tjener meg best, og mindre solidarisk 
tenkning om hva som tjener fellesskapet.  
Det går an å tenke seg at midt mellom retten og plikten ligger kjærligheten. Kjærligheten til 
nesten. Summen av budene. 
 
Til refleksjon: 
Hvilke rettigheter har du?  
Hva slags rettigheter lager vi oss selv? Å få sove lenge om morgenen? Spise fet mat?  
Hvilke plikter har du hjemme, på skolen, på fritiden? 
Har voksne andre rettigheter og plikter enn en ungdom? Ev. hvilke? 
Vi har plikt til å betale skatt. Likevel er det mange som unndrar å betale skatt (svart arbeid 
for eksempel). Hva mener du om det? 
 
Hva sier Bibelen om forholdet til vår neste:  
For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var 
fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så 
til meg: jeg var i fengsel og dere besøkte meg… Det dere har gjort mot en av disse mine 
minste søsken, har dere gjort mot meg. (Matt. 25, 35-36+40) 
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Islamsk etikk 
Grunnlaget for etisk tenkning i islam finner vi i sharia. Sharia omtales ofte som islamsk lov. 

Islam skiller egentlig ikke mellom lov og moral, eller mellom rett og etikk. Sharia er et 

altomfattende utrykk for Guds vilje for menneskets åndelige og sosiale liv ved å erklære 

påbud, forbud eller tillatelse. 

Sharia inneholder generelle etiske retningslinjer og praktiske normer. 

 I sharia er alle handlinger definert som enten påbudt, forbudt, anbefalt, frarådd eller 

nøytralt tillatt. 

Hva så med problemstillinger som ikke direkte besvares i Koranen eller i overleveringer fra 

Profeten (Muhammed)? 

Da må de forsøke å finne svar i tilsvarende tilfeller eller tolke argumentasjon basert på 

kildetekstene. 

Sharias primære mål er å beskytte fem essensielle verdier: 

- Religionen 

- Livet 

- Tankeevnen 

- Personlig integritet 

- Eiendom  

Eks.: Ønske om skilsmisse. Da er det tillatt å fortsette i ekteskapet, og det er tillatt å skille 

seg. Men det å fortsette i ekteskapet er å foretrekke fordi det heter i en overlevering fra 

Profeten (Muhammed) at skilsmisse er den mest forhatte av alle tillatte ting Gud har tillatt.  

Men hvis det å fortsette i ekteskapet utgjør en risiko for ens liv eller religion, blir skilsmisse 

likevel den beste løsningen. Her må en gjøre en avveining av alle momenter. 

 

Islamsk etikk kan også vise til ord av Jesus. En muslimsk skriftlærd/ikke-kristen teolog fra 

Bagdad skrev på 1000-tallet mange ord av Jesus som ikke finnes i Bibelen. For eksempel 

dette: Verden er en bro. Gå over den. Ikke slå deg til der. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den blå moske, Istanbul 
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Hinduistisk etikk 
 
I hinduismen finnes det en setning som tilsvarer den gylne regelen (i Mahabharata):  
Du skal ikke gjøre mot andre på en måte som du synes er ubehagelig for deg selv. 
Det er summen av gode og onde handlinger (personens karma) som er avgjørende for om en 
hindu slipper gjenfødelse (samsara). 
I hinduismen settes egenskaper som selvkontroll og tålmodighet svært høyt. I tillegg har de 
plikter som for eksempel tilgivelse, ikke stjele, sannhet og fravær av sinne. 
Eks. Estetisk og erotisk nytelse skal anerkjennes som reelle behov som skal tilfredsstilles på 
en måte som ikke kommer andre til skade. Generelle menneskelige behov som musikk, 
kunst, smakfull mat, er ikke umoralske behov, men de må tilfredsstilles på en behersket 
måte. 
 
Ellers har hinduene respekt for alt levende.  
De fleste hinduer drikker ikke alkohol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Den hinduistiske guden Ganesha 
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Buddhistisk etikk 
 
Buddhistisk etikk er den etiske læren etter Buddha. 
Buddhistisk etikk er en sinnelagsetikk. Altså en moralsk lære der det grunnleggende er hva 
som er motivet for en handling. Hvorfor gjør vi som vi gjør? 
Sinnelagsetikken er uttrykt i Dhammapada: 
Det viktigste i buddhistisk etisk praksis er å utvikle de riktige og gode sinnstilstandene. 
Sinnet går forut for alle ting, de ledes av sinnet, de skapes av sinnet. 

Som kjerrehjulet følger oksens hov, vil lidelse alltid følge den som er ondsinnet i ord 
og gjerninger. 
Som skyggen følger trofast med, vil lykken alltid følge den som er ren til sinns i ord og 
gjerninger. 

Dette gjøres blant annet ved å praktisere meditasjon regelmessig og riktig. På den måten kan 
en forstå bevegelsene i sinnet, noe som vil gjøre dem bedre i stand til å foreta riktige og 
kloke valg som i neste omgang vil føre til gode handlinger. 
 
Buddhistisk etisk praksis består av tre utviklinger: 

- Utvikling av visdom 
- Utvikling av etisk handling 
- Utvikling av meditativ konsentrasjon 
(Jf. den åttedelte vei) 

Buddhisme er også humanetikk, men humanetikk er ikke buddhisme. 
 
Buddha ga råd og veiledning om hvordan en buddhist skulle leve.  
I dag er det mange buddhister som følger disse fem levereglene (kalles også de fem 
rettesnorer): 

1. Ikke skade eller drepe noe levende 
2. Ikke stjele eller ta noe som ikke blir gitt frivillig til deg 
3. Ikke være seksuelt utro eller misbruke noen seksuelt 
4. Ikke lyve 
5. Ikke drikke alkohol eller bruke narkotika 

 
Uttrykk: 
Det nytter ikke å forsøke å trekke en annen opp av sumpen hvis du sitter fast i sumpen selv, 
Cunda. Men hvis du selv står på fast grunn, da kan du trekke en annen opp av sumpen. (Fra 
Buddhas fortellinger) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buddha-statue i Nord-Thailand. 
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Jødisk etikk 
 

Jødedommen har som de andre store religionene også en etikk- og morallære. Eksempler på 
jødiske prinsipper for etikk og moral finner man i De ti bud. (En gjennomgang av De ti bud 
finnes under overskriften Kristen etikk.) 
 
I tillegg kan etikken oppsummeres i utsagnene: 
”Du skal elske din neste som deg selv” og 
”Du skal ikke gjøre mot andre det du vil at de ikke skal gjøre mot deg”. 
 
Nestekjærlighet, hjelpsomhet og omsorg er viktig i jødisk etikk. I deres hellige skrift Talmud 
står det: «Er dine medskapninger tilfreds med deg, er Gud det også. Er dine medskapninger 
ikke tilfreds med deg, er heller ikke Gud det.» 
 
Jødene har for eksempel egne regler for hva som er tillatt å spise (kosher).  
I 3. Mos. 11, 1-19 står det utførlig om hvilke dyr som er urene og hvilke som er rene.  
 

”Dette er de dyrene dere kan spise av alle dyreslag på jorden: Alle som har klover, klover 
som er kløyvd helt igjennom, og som tygger drøv, kan dere spise.” (3. Mos. 11. 2-3) 
 
 
 

54



Livssynsetikk, humanetikk 
 
Humanetikk er en betegnelse for et ikke-religiøst (verdslig) livssyn. Humanismen vektlegger 
menneskets frihet. I tillegg vektlegges evne til å treffe meningsskapende og etiske valg, og til 
å stå til ansvar for sine valg.  
Humansimen har røtter tilbake til de store greske filosofene Sokrates, Platon og Aristoteles. 
 
Etikken er basert på menneskerettighetene og har gjensidighetsprinsippet (den gylne regel) 
som kjerne. Humanistene regner med at mennesket er godt på bunnen.  
Humanetikk som livssynsbetegnelse ble lansert av Kristian Horn i 1950 i forbindelse med 
etablering av borgerlig konfirmasjon. Han grunnla Human-Etisk Forbund i 1956. Det var også 
han som utviklet HEF’s livssyn som human-etikk.  
 
Etikken handler om hvordan vi mennesker bør leve sammen, og hvordan vi bør leve sammen 
med jordens øvrige liv. Å skjelne mellom rett og galt, godt og vondt, og å finne normer for å 
handle rett og godt er både etikken og moralens område. 
 
Viktige stikkord for humanetikerne er ansvar, toleranse og frihet for enkeltmennesket. De 
regner ikke med noe liv etter døden. Derfor er det viktig at vi gjør det beste ut av livet her på 
jorda.  
 
Et viktig grunnlag for det humanistiske livssynet er selvstendig tenkning og moderne 
forskning.  
Første punkt i FN’s menneskerettighetserklæring er særlig viktig: Alle mennesker er født frie 
og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og 
samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.  
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Logoen til Human-Etisk Forbund 
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Sekulært livssyn 
Human-etikken er et livssyn som begrunner sin etikk i det rent menneskelige, ikke i 
forestillinger om Gud eller noe guddommelig. På den måten er det et sekulært livssyn. 
Sekularismen ser generelt religionene og religiøse mennesker som problemet. Religionene 
må ut av det offentlige rom.  
 
I Frankrike blir dette sekulære livssynet fremmet ved at det blir gitt visse forbud mot å bære 
religiøse hodeplagg og ved at religionene ikke får særrettigheter på offentlige steder (som 
for eksempel skoler).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forholdet mellom etikk og livssyn 
 
En etisk verdi kan i seg selv utgjøre et livssyn. Eksempel på det kan være verdiene 
rettferdighet, hjelpsomhet, solidaritet og nestekjærlighet. 
Selv om vi vet om at disse verdiene er positive og gode, er det ikke alltid vi følger dem.  
Vi kjenner det som er riktig, men gjør ofte det som er galt. 
Men et livssyn er ofte et mer omfattende begrep enn et begrep om bestemte etiske verdier. 
Et kristent livssyn vil for eksempel inneholde et sett av moralske normer og en 
trosdimensjon. 
 

Felles for religionene 
 
Det er fem bud som alle de store religionene har: 

a) Ikke drepe 
b) Ikke lyve 
c) Ikke stjele 
d) Ikke drive utukt 
e) Respektere foreldrene og elske barna. 

Man står sammen om å ønske mennesket vel, om menneskets rett til liv, frihet og solidaritet.  
Det er ikke det innen etikken som skiller som er lettest å få øye på, men derimot det en er 
felles om. 
Forskjellene er størst når det gjelder troen. 
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Andre etiske begreper 
x Sosialetikk 

Sosialetikk er etikk for samfunnet. Det er normative retningslinjer for det menneskelige fellesskapet og 
for de sosiale ordningene i samfunnet.  
En av sosialetikkens oppgaver er å legge forholdene til rette for at menneskene kan få leve godt og så i 
sin tid dø en naturlig død. 
Et annet kjennetegn ved sosialetikken er frihet. Men selv om vi gis frihet fra noe, eller frihet til noe, 
kan vi ikke fritas for at vi har et ansvar. Det kan dreie seg om å ha ansvar for å forvalte godene på en 
god måte.  
Våre oljeinntekter skal for eksempel forvaltes til det beste for hele fellesskapet (alle nordmenn), men 
også for vår nestes beste. Forvaltning og fordeling av godene i samfunnet er en viktig politisk oppgave.  
 
I kristen sosialetisk tenkning er det i tillegg viktig å skape gode fellesskap. Vi skal elske Gud og vår 
neste. Ja, vi utfordres til og med til å elske våre fiender.  
En lærer kan for eksempel tenke slik: Jeg elsker eleven som mobber, men jeg hater handlingen 
(mobbingen). 
En kristen sosialetikk skulle ikke være en etikk bare for kristne. Vår kultur og vårt samfunnsliv ville 
være fattigere uten det kristne innslaget i sosialetikken. 
 
Hva sier Bibelen om en form for sosial-etisk tenkning? 
Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem 
som mishandler dere og forfølger dere. (Matt. 5, 44) 
 
Sitat: 
”Forkaster Europas folk kristendommen, vil også dets kultur visne og dø.” 
(A.H.Winsnes) 

 
x Individual-etikk 

Individual-etikk er motstykket til sosialetikk. Her handler det mer om enkeltmenneskets holdninger og 
handlinger. Dette er en etikk som gir individet overvekt på bekostning av samfunnet, mens sosialetikk 
gir samfunnet overvekt på bekostning av det enkelte individ. 
Kristen etikk er verken ren sosialetikk eller ren individual-etikk. Den er en kombinasjon av begge disse. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jobber du for deg selv, eller for fellesskapet? 
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x Presse-etikk (Etiske normer for pressen) 
 
Vær Varsom-plakaten (et utvalg)  
 
1. Pressens samfunnsrolle  
 
1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, 
uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.  
1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et 
spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. 
1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller 
forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre. 
Til refleksjon: 

o Hva vil ytringsfrihet si? Kan det tenkes at det er noe som ikke er lov å si? Hva? 
o Hvilke områder kjenner du til som pressen driver samfunnskritikk på?  
o Hvordan beskytter pressen enkeltmennesker? Barn i asyl? 

 
2. Integritet og ansvar  
 
2.2. Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin integritet og troverdighet for 
å kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller 
andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold. 
2.5. En redaksjonell medarbeider kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot egen overbevisning. 
Til refleksjon: 
* Mange aviser har bilsider hvor bilfirmaer reklamerer for sine biler. Avisens journalister skal lage 
artikler om for eksempel nye biler. Tror du det vil være vanskelig for journalisten å skrive noe negativt 
om en bil det blir reklamert for i avisa?  
Dersom du var journalist: Ville du la deg styre av de som reklamerer for det du skriver om? Skriv noe 
pent om bilen vår, så skal vi bruke 50.000 kroner på reklame. Lar du deg lokke?  
* Hva slags oppdrag kunne du nekte å ta? Hva ville stride mot din overbevisning? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mange er opptatt av veteranbiler. Her fra en utstilling i Oslo. 
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3. Journalistisk atferd og forholdet til kildene  
 
3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god 
presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av 
informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er 
gitt fra kilder mot betaling. 
3.5. Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet, hvis dette ikke er uttrykkelig 
avtalt med vedkommende. 
 
Til refleksjon: 
* Du er journalist. Du har skrevet anonymt om en person som har avdekket kriminelle handlinger. 
Mange mener du må oppgi navnet på kilden din, slik at de skyldige kan bli dømt. Vil du oppgi navnet? 
Hvorfor? Hvorfor ikke? 
* Du har fått opplysninger fra noen som er i konflikt med noen andre. Hvor viktig er det å få 
opplysninger fra den andre parten også?  
 
4. Publiseringsregler  
 
 4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær 
varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende.  Fremhev ikke personlige og private 
forhold når dette er saken uvedkommende. 
4.6. Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. 
Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet. Vis 
hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse. 
4.11. Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet. Bilder som brukes som dokumentasjon må 
ikke endres slik at de skaper et falskt inntrykk. Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon 
når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildet er manipulert. 
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Til refleksjon: 
o Ville du skrevet mer negativt om en person med annen hudfarge eller annet religiøst ståsted 

enn deg selv? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
o Hvor langt vil du gå i å manipulere bilder? Vil du legge noe til, viske bort noe? Beskjære? 
o Vil du trykke navn på personer som har begått kriminelle handlinger? Hvorfor? Hvorfor ikke?  
o Hvor vil du sette grensen for når du vil oppgi navn på personer som har begått kriminelle 

handlinger? 

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av 
faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til 
å uttale seg eller medvirke til debatt. 

Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke! 

(Vedtatt av NORSK PRESSEFORBUND  Første gang i 1936, senere revidert flere ganger. 
Nåværende plakat er gjeldende fra 01.07.2013.) 

  
Eksempel på brudd på plakaten: 
Det punktet som pressen synder oftest mot, er det som sier at du har rett til samtidig imøtegåelse. 
(Pkt. 4.14) Dersom noen skriver noe om deg som du mener er feil, har du rett til å få fortelle om din 
side av saken. Mange medier unnlater å gjøre dette. 
I 2013 var det 33 brudd på denne paragrafen. Det er tre ganger mer enn på noen andre punkter i 
plakaten.  
 
Til refleksjon: 
Hvorfor slurver mediene med dette med å finne ut hva motparten mener?  
Har redaksjonene det for travelt med å få ut stoffet? 
Er det gjort bevisst for å henge ut noen? 
 
Sak til ettertanke: Om publisering av bilder. 
Pop-artisten Lars Lillo-Stenberg og kona gikk til retten fordi de mente at bladet Se og Hør brøt loven da 
de publiserte bilder fra parets bryllup på en holme i Oslofjorden i 2005. 
De vant i tingretten og lagmannsretten, men tapte i Høyesterett.  
De anket til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. I januar 2014 fikk de vite at de tapte saken 
også i Strasbourg.  
Dette blir tolket slik, at et bryllup i tillegg til å være en privatsak også er en offentlig  
handling.  
Etter folkeskikken burde journalistene holdt seg borte fra en slik begivenhet når de ble bedt om det.  
Men etter presse-etikken og de øverste domstolene er det altså lov å fotografere på en offentlig plass.  
Pressen må likevel opprettholde de moralske grensene: Hovedregelen er at det kreves samtykke i 
situasjoner som kan oppleves krenkende og sårende. Etikk og juss er to forskjellige ting.  
 

x Gen-etikk: Arvelære 
Sak til ettertanke: Om å bruke DNA-teknikk på haner og høner. 
DNA-teknikk er på full fart inn i plante- og husdyravl. Høner og haner blir nå avlet med en slik DNA-
teknikk. Disse hønene kan gi mange flere egg, og de kan også leve lenger.  Det er ikke tilført gener fra 
andre arter. De har plukket ut høner med de beste DNA-profilene og så avlet nye høner. Den første 
generasjonen med disse ”genomisk selekterte” hønene og hanene kom i 2014. Året etter var det 
meningen at de første hønene skulle være i produksjon hos norske eggprodusenter.  
 
Til refleksjon: 
Kan det være noen fare med å avle dyr og planter med DNA-teknikk? Ev. hvilken? 
Kan vi få ukjente sykdommer? 
Hva er fordelene med å bruke denne teknikken? 
Hvor langt mener du man kan gå i å manipulere liv? Er det greit å kopiere mennesker (kloning)? 
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Denne hanen er det nok ikke brukt DNA-teknikk på. Men er det greit å avle fram høner og haner med  
DNA-teknikk? 
 

x Yrkesetikk: Regler for hvilke holdninger som forventes i et yrke og hvordan en arbeidstaker skal 
opptre i et samarbeidsforhold. De fleste yrkesgruppene har egne yrkesetiske regler.  
Men selv om ulike yrker har formulert disse retningslinjene noe forskjelling, har de en del til felles: 

o Alle menneskers likeverd 
o Å vise respekt for den enkelte 
o En forpliktelse til å utvikle seg faglig 
o Å bidra til et positivt samarbeid med andre yrkesgrupper 
o Å sørge for å få informasjon om sine rettigheter 
o Overholdelse av taushetsplikten 

 
x Gallup-etikk: Ulike byråer foretar meningsmålinger i mange slags saker. Norsk Gallup har vært et slikt 

byrå. Da er spørsmålet: Skal meningene til flertallet av de spurte bli normen vi skal leve etter? 
Eks.: Et stort flertall av de spurte vil svare at bensinprisen ikke må overstige 15 kroner. Betyr det at 
oljeselskapene ikke skal sette prisen høyere enn det? Nei, det er ikke slik samfunnet virker. 
Et annet eks.: Et stort flertall av de spurte liker ikke opera. Skal man på bakgrunn av det forby opera i 
Norge? Nei, små grupper skal også ivaretas. 
 

x Handelsetikk  
Etisk handel vil si å:  

- Kjøpe varer fra fattige land (fairtrade) 
- Ikke kjøpe varer fra kjeder som selger varer som er laget av barnearbeidere 

Eks. Tøyprodusenter blir ofte beskyldt for å selge billige klær som er laget av barnearbeidere for svært 
lav lønn 
Nå har flere norske produsenter begynt å opplyse folk om hvor klærne er laget. På den måten kan folk 
kontrollere at de utenlandske klesfabrikkene disse bruker, følger etiske regler 

- Ikke kjøpe varer som for eksempel truer avskoging 
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Framvisning av skinnklær, Tyrkia. Er det greit å kjøpe klær som kan være laget av truede 
dyrearter? Er det greit å kjøpe klær som kan være laget av barnearbeidere? 

 
 
Sak til ettertanke: Om å bruke utrydningstruede tresorter. 
En organisasjon som kaller seg regnskogfondet, gjorde på slutten av 2013 en undersøkelse for å finne ut 
om tropiske og truede tresorter ble brukt i norske bygg.  
Resultatet av det undersøkelsen viste, opplevde de som svært nedslående. 
68 av landets nybygg er bygget, eller delvis bygget, med regnskogstømmer. 
På en skole ble det for eksempel brukt en tresort som kalles ayous. Dette er tømmer som er hentet ut fra 
områder i Sentral-Afrika hvor lokalbefolkningen blir utnyttet, og hvor utrydningstruede dyrearter lever.  
Flere byggherrer sier at de ikke visste om dette. De burde visst om det, fordi de har  regler som sier at de 
ikke skal bruke slike materialer.  
 
Sak til ettertanke: Om priser på kaffe og te. 
Prisen på kaffe og te har sunket kraftig i 2013. Det får store konsekvenser for bøndene som dyrker disse 
råvarene. 
Kenya er verdens største eksportør av svart te. Titusenvis av småbønder rammes fordi prisene er så lave. 
De som fra før har vært fattige og sårbare, blir nå enda fattigere.  
Litt av årsaken til dette er uroen og opprørene som har vært i Egypt. Egypt har vært den største 
importøren av kenyansk te. Men på grunn av den politiske krisen i landet, er importen kraftig svekket.  
Organisasjonen Fairtrade Norge mener at vi i Norge har råd til å betale en mer passende pris for disse 
produktene. Det er viktig at forståelsen for rettferdig handel når ut til flere i Norge, mener de.  
 
  
Til refleksjon: 
Tenker du over hvor det du kjøper kommer fra? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
Synes du det er viktig å bevare regnskog i land langt borte fra oss? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
Synes du vi skal tenke på fattige bønder i Afrika eller Asia, slik at de får bedre betalt for det de dyrker? 
Hvorfor? Hvorfor ikke? 
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Hvordan få til rettferdig handel med te og krydder? Her fra et marked i Tyrkia. 
 

x Idrettsetikk: 
Idrettsetikk er det som verner 
om det som er edelt og godt i 
idretten.  
Viktige verdier innen idretten 
er rettferdighet, trivsel, glede, 
livsutfoldelse og 
ferdighetsutvikling. Det er 
viktig at utøverne ikke bryter 
med disse verdiene eller 
fusker. 
Det går ikke an å drive idrett, 
spille spill eller leke en lek uten 
etikk. Like viktig som det er å 
prestere best, er det å vise seg 
som moralsk god.  
I idretten kan moralen 
hemmes ved at man tilfører 
kroppen kunstige 
dopingmidler, eller når man vil 
vinne ved å bruke tjuvtriks.  Sykkelsporten har vært mye rammet av dopingmisbruk. 
Noen ser på idretten som en  
pliktetikk, det vil si at det er en 
dommer som dømmer etter gitte 
regler. Men idretten bør også vurderes ut fra dydsetikken, det å se viktigheten av å være moralsk god. 

    
Oppgave: 
Finn ut om andre etikk-begreper, for eksempel: (Lag et to-kolonne-notat.)  

x Lege-etikk 
x Medisinsk etikk 
x Seksualetikk 
x Krigsetikk  
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