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Sammendrag 

Denne studien omhandler ulike perspektiver som kan bruke i samtale om etiske spørsmål og 

situasjoner. Hensikten med studien er å klargjøre hvilke perspektiver ungdommene benytter 

seg av i en samtale og hvordan disse kan tolkes i lys av etikkfilosofiske teorier. Mitt teoretiske 

rammeverk formes av tre ulike tilnærminger til etikken, henholdsvis prinsipporientert etikk, 

relasjonsorienterte etikk og eksistensiell etikk. Det er disse tilnærmingene jeg er interessert i å 

identifisere i min kvalitative undersøkelse. Problemstillingen for prosjektet er derfor:  

Hvilke tilnærminger viser et utvalg ungdommer i videregående skole i samtale om en etisk 

case? 

Med utgangspunkt i transkripsjoner fra to fokusgruppeintervjuer med ulike informantgrupper, 

har jeg analysert ungdommenes ytringer i søken etter prinsipporienterte, relasjonsorienterte og 

eksistensielle uttrykk. Resultater fra undersøkelsen viste markante forskjeller i tilnærmingene 

mellom de to informantgruppene, samt noen like tendenser. I overordnet grad var det slik at 

informantene som hadde en mer personlig interesse for saken brukte nære og utforskende 

tilnærminger, mens informantene som i utgangspunktet var mindre berørt av saken brukte 

distanserte og analytiske tilnærminger. Informantenes tilnærminger sammenfalt imidlertid da 

samtalen dreide seg om straff, og alle informantene resonnerte her med et prinsipielt 

utgangpunkt.  

Dette tolker jeg som en indikator på at personlig interesse har betydning for om ungdommene 

inntar et distansert analytisk eller nært og utforskende perspektiv til saken, samtidig som 

konkrete spørsmål med en juridisk dimensjon i stor grad besvares med den prinsipporienterte 

tilnærming som spørsmålene forutsetter.  

I diskusjonskapitlet undersøker jeg mine resultater i lys av tidligere empirisk forskning og 

teoretiske perspektiv. Jeg argumenterer for at prinsipporienterte og relasjonsorienterte 

tilnærminger fra et eksistensialistisk perspektiv legger til rette for utviklingen av individualitet 

og autonomi. Avslutningsvis knytter jeg også dette anliggende til læreplanen i religion og 

etikk. 
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Forord 

Arbeidet med denne oppgaven har vært en utfordrende og på samme tid svært givende 

prosess. Jeg opplever i stor grad at jeg selv har utviklet meg i løpet av arbeidet, og at min 

egen forståelse av etiske tilnærminger har blitt mer helhetlig og dynamisk. Når jeg nå leverer 

fra meg denne ferdige masteroppgaven, er det med en følelse av at temaet for meg ikke er 

avsluttet, men tvert imot noe jeg vil fortsette å modellere og utforske i møte med 

undervisningen i religion og etikk.  

Oppgaven ville imidlertid ikke blitt til uten hjelp og støtte fra en rekke personer. Derfor er det 

flere som fortjener en spesiell takk: 

Takk til mine foreldre Jens og Sabine for at dere har vist interesse og engasjement for 

prosjektet mitt, og for at dere gjennom hele skriveprosessen har støttet meg gjennom samtaler 

og innspill. 

Takk til min kjæreste, Julie, og min søster, Katrin, for all omsorg og oppmuntring jeg har fått, 

spesielt i prosjektets sluttfase.  

En stor takk til mine to veiledere Ole Andreas Kvamme og Jon Magne Vestøl, for at dere har 

vært så tilgjengelige og gitt meg gode faglige innspill som har ført meg videre i arbeidet.  

Til slutt vil jeg takke de 11 informantene som sa seg villige til å delta i undersøkelsen. 

Oslo, 24.5.2017 

Hella Magdalena Niebuhr 
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1 Innledning 

I dette kapitlet forklarer jeg valg av tema og problemområde, samt begrunner valg av 

perspektiver og litteratur. Dessuten redegjør jeg for læreplanen i religion og etikk og belyser i 

den forbindelse også formålet med oppgaven. Før jeg avrunder kapitlet med å klarlegge 

oppgavens oppbygning, definerer jeg enkelte begrep med sentral betydning i oppgaven. 

1.1 Valg av tema  

Denne oppgaven handler om ulike tilnærminger til etiske spørsmål, en tematikk jeg ble 

introdusert for gjennom de to emnene religionsdidaktikk og feministisk etikk som jeg tok på 

Blindern våren 2016. Det var i stor grad bevisstgjøringen av at etikk og moral ikke er definert 

en gang for alle, men kan utforskes, utfordres og begrunnes på forskjellige måter alt etter 

hvilket perspektiv man inntar, som inspirerte meg til å skrive en oppgave om etikk. I tillegg 

synliggjorde studier av læreplanen at spørsmål om etiske tilnærminger har stor betydning for 

en etikkdidaktisk sammenheng, fordi undervisningen skal stimulere elevene til å kunne tenke 

og handle selvstendig. Derfor valgte jeg å relatere oppgavens tema til spørsmål rundt elevenes 

individuelle utvikling til selvstendige mennesker.  

1.2 Problemstilling  

Problemstillingen for oppgaven er: Hvilke tilnærminger viser et utvalg ungdommer i 

videregående skole i samtale om en etisk case? 

Denne problemstillingen tar utgangspunkt i en forståelse av at vi kan nærme oss et tema fra 

ulike perspektiver og at disse perspektivene, eller tilnærmingene, kan identifiseres og knyttes 

til en etikkteoretisk eller filosofisk tradisjon.  

For å svare på problemstillingen har jeg gjennomført to fokusgruppeintervjuer med et utvalg 

ungdommer fra to ulike skoler. Jeg har også fordypet meg i tre ulike etiske perspektiver, 

henholdsvis prinsipporientert etikk, relasjonsorientert etikk og eksistensiell etikk. I analysen 

av intervjuene har jeg konsentrert meg om å tolke frem uttrykk som kan knyttes til disse 

tilnærmingene. Valg av perspektivene begrunnes i neste delkapittel.  
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1.3 Begrunnelse for valg av perspektiver og litteratur 

Oppgavens teoretiske rammeverk konstrueres gjennom to kapitler. Det første kapitlet belyser 

et utvalg av tidligere empirisk forskning, og det andre presenterer de tre etiske perspektivene 

som er sentrale i denne oppgaven. Jeg valgte å fokusere på disse perspektivene fordi jeg 

mener de viser til tre viktige aspekter av mennesket. Dette sier da noe om mitt menneskesyn, 

og synliggjør en grunnleggende interesse for å utforske individuelle, relasjonelle og normative 

anliggender hos mennesket. Styrende for valg av etiske perspektiver var et ønske om å la 

disse perspektivene møte et empirisk materiale for å undersøke deres verdi som bidrag til 

etikkdidaktisk refleksjon.   

Av tidligere empirisk forskning har jeg vurdert tre studier som særlig relevante for mitt 

prosjekt. Studien til Lawrence Kohlberg og Carol Gilligan er blant disse, fordi de skisserer 

grunntrekk i debatten mellom prinsipporienterte og relasjonsorienterte tilnærminger til etikk 

på en god måte. Jon Magne Vestøls studie er også relevant, fordi det utforsker samspillet 

mellom disse forskjellige tilnærmingene. Samlet sett utgjør de tre studiene et viktig 

forståelsesgrunnlag som mitt prosjekt relaterer seg til. For øvrig behandler Vestøl i sin 

avhandling etiske begrep og teori, som også jeg har vært opptatt av i min oppgave. Dette har 

gjort avhandlingen hans til en betydningsfull faglig kilde for mitt prosjekt generelt.  

I det andre av de to teorikapitlene presenterer jeg de tre etiske perspektivene gjennom fire 

filosofer, henholdsvis Immanuel Kant, Nel Noddings, Simone de Beauvoir og Rudolf Steiner. 

Det er flere grunner til at jeg har valgt akkurat disse filosofene. For det første ønsket jeg å 

fordype meg i en prinsipporientert og en relasjonsorientert teori. Derfor valgte jeg Kant og 

Noddings som er to betydningsfulle filosofer innenfor de to etiske tilnærmingene. For det 

andre ønsket jeg å undersøke eksistensielle uttrykk i ungdommenes ytringer, samt knytte 

forskningen min til læreplanen og grunnleggende spørsmål rundt ungdommenes individuelle 

utvikling. For å svare på slike spørsmål anså jeg det hensiktsmessig å fordype meg i det 

eksistensielle perspektiv. Beauvoir og Steiner ble valgt fordi de representerer to teorier som 

setter individets utvikling i sentrum og ser den i sammenheng med friheten. Frihetsbegrepet 

vil presenteres ytterligere i forbindelse med filosofene, men innledningsvis er det relevant å se 

frihet i motsetning til en mekanisk eller utenfra-kontrollert væren.  

Det er relevant å påpeke at jeg i min tolkning av Steiner tar utgangspunkt i verket Die 

Philosophie der Freihet fra 1894. Verket ble forfattet i en tidlig periode i Steiners liv, flere år 
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før han kom i kontakt med teosofien og utviklet antroposofien. I min tolkning av Steiner 

forholder jeg meg derfor ikke til de mer kontroversielle delene av hans forfatterskap, som 

inkluderer esoteriske og åndsvitenskapelige bidrag (Ebbestad-Hansen, 2015). 

Metodekapitlet er skrevet på bakgrunn av litteratur som jeg ble introdusert for gjennom 

metodefag på Blindern. I tillegg har jeg gjennom snøballmetoden funnet frem til litteratur som 

fremstår som særlig relevant for mitt forskningsprosjekt, slik som boken Fokusgrupper av 

Bente Halkier. 

1.4 Læreplanen og formålet med oppgaven 

Religion og etikk er et 84-årstimers skolefag som undervises på VG3 i studieforberedende 

utdanningsprogram. Siden fagets navnendring fra Kristendomskunnskap i 1976 har faget vært 

et ikke-konfesjonelt, allment orienterings- og dannelsesfag (Vestøl, 2004). Dannelse kan vi 

forstå som en kompleks prosess der den enkelte gjennom integrering av kunnskap og 

refleksjon over egen selvforståelse, utvikler seg til en selvstendig og deltakende 

samfunnsborger (Skeie, 2014). Læreplanen i religion og etikk deler undervisningen inn i fire 

tematiske hovedområder og presiserer hvilke kompetansemål som gjelder for hvert tema. I det 

følgende viser jeg til noen punkter i formålsbeskrivelsen, og gjør deretter rede for innhold og 

mål for hovedområdet kalt «Filosofi, etikk og livssynshumanisme».  

Formålsbeskrivelsen for religion og etikk presenterer faget som et «kunnskapsfag og et 

holdningsdannende fag». Dette gir et inntrykk av at faget skal bidra til kunnskap om ulike 

religiøse, livssynsmessige og etiske ståsteder. I tillegg som det skal skape rom for en mer 

eksistensiell utvikling gjennom «refleksjon over egen identitet og livsvalg» 

(Kunnskapsdepartementet, 2006, formålsbeskrivelsen).  

Dette tosidige målet med undervisningen er også synlig innenfor hovedområdet «Filosofi, 

etikk og livssynshumanisme». Innledningsvis forklares det at undervisningen innenfor dette 

hovedområdet skal gi elevene et «grunnlag for egne meninger og valg» 

(Kunnskapsdepartementet, 2006, hovedområder). Dette er et mål som kan forstås i lys av 

fagets dannelsesanliggende og ambisjonen om å stimulere den enkelte elevens utvikling til et 

selvstendig individ. Undersøker man kompetansemålene for hovedområdet kan man lese at 

elevene blant annet skal lære om etiske begrep og modeller. I tillegg skal de lære å drøfte, 

vurdere og føre dialog om etiske spørsmål (Kunnskapsdepartementet, 2006). 
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Kompetansemålene kan derfor hevdes å vise til kunnskapsaspektet av faget. Sammenhengen 

mellom kunnskap og dannelse presiseres ikke i læreplanen, men det er mulig å forstå fagets 

kunnskapsmål som grunnlaget for dannelsesmålene. I så fall kan vi tenke oss at kunnskap vil 

legge til rette for at elevene får nye perspektiver på seg selv og sin egen identitet, og på den 

måten bidrar til ny selvinnsikt som fører til individuell dannelse. Dette besvarer imidlertid 

ikke spørsmål om hvordan kunnskapen skal presenteres og bearbeides i undervisningen for å 

legge til rette for elevenes utvikling til selvstendige individer. 

Vestøl viser i sin avhandling til Skrunes som kritiserer religion og etikkfaget. Etter Skrunes’ 

mening, behandles kunnskapen i faget som et objektivt, fremfor et relasjonelt fenomen 

(Vestøl, 2004, s.22). Slik jeg forstår dette, innebærer en objektiv kunnskapsfremstilling at 

undervisningen i liten grad relaterer seg til mer personlige og eksistensielle sider av elevene, 

og i stedet fokuserer på etiske temaer fra en rasjonell distanse. Som Vestøl påpeker, er denne 

kunnskapsfremstillingen også toneangivende i lærebøkene som vektlegger rasjonell drøfting 

og argumentasjon (Vestøl, 2004).  

Spørsmålene som reises i møte med læreplanen fører oss over til formålet med denne 

oppgaven. Gjennom oppgaven ønsker jeg å bidra til en forståelse av ulike tilnærminger til 

etiske spørsmål, og hvordan disse tilnærmingene faller sammen med ønsket om å stimulere 

elevens utvikling til selvstendige mennesker.   

1.5 Begrepsavklaring 

Etikk og moral 

To sentrale begrep i denne oppgaven er etikk og moral. Begrepene relaterer seg til 

beskrivelser av viktige handlingsvalg og begrunnelser for valgene (Vestøl, 2004). Erfaring 

tilsier at det ofte er en forskjell mellom hva vi i teorien mener er rett og galt, og hvordan vi 

handler i praksis. Det er nettopp i relasjon til denne forskjellen det fremstår som meningsfullt 

å skille mellom etikk og moral. For mens etikken omhandler den systematiske refleksjon over 

handlingsvalg, handler moralen om hvordan vi faktisk handler i praksis. I norsk fagtradisjon 

er det derfor vanlig å definere etikk som læren om moral, og hevde at etisk tenkning kommer 

til uttrykk gjennom moralsk handling (Henriksen og Vetlesen, 2006). Denne forståelsen av 

begrepene kan ses i sammenheng med termenes historiske opprinnelse. Vestøl påpeker i sin 

avhandling at etikk stammer fra det greske ordet ethos, og betegnet en personlig holdning eller 
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karakter. Moral stammer derimot fra det latinske ordet mos, og betyr sed eller skikk, som 

ifølge Vestøl viser til en tydeligere sosial eller samfunnsmessig orientering (Vestøl, 2004). 

Tilnærminger til etiske spørsmål: prinsipiell, relasjonell og eksistensiell  

Det finnes ulike måter å nærme seg etiske spørsmål på. Tradisjonelt har det vært vanlig å 

skille mellom teleologiske teorier som retter fokus på handlingens formål og vurderer «det 

gode», og deontologiske teorier som fokuserer på selve handlingen og vurderer «det rette». I 

sin etikkdidaktiske avhandling gjør imidlertid Vestøl leseren oppmerksom på at disse 

hovedtilnærmingene bryter med perspektiver utviklet på 1900-tallet, som retter søkelyset på 

mellommenneskelige relasjoner. Videre skisserer Vestøl en alternativ inndeling av etiske 

teoriperspektiver der den formelle motsetningen mellom teleologisk og deontologisk etikk 

erstattes av en spenning mellom universelle og kontekstuelle begrunnelser for etikken. 

(Vestøl, 2001) 

Med utgangspunkt i denne inndelingen er det relevant å skille mellom henholdsvis 

prinsipporienterte etiske teorier som fokuserer på universelle tilnærminger, og 

relasjonsorienterte teorier som er opptatt av det nære og kontekstavhengige. I denne oppgaven 

viser termene prinsipporientert og relasjonsorientert til to ulike og motstående etiske 

perspektiver. Prinsipporienterte tilnærminger er opptatt av betydningsinnhold som kan 

generaliseres og universaliseres, mens relasjonsorienterte tilnærming fokuserer på å forstå det 

partikulære ved situasjonen og personavhengige faktorer.  

I tillegg ønsker jeg, som nevnt, å utforske eksistensielle tilnærminger. Slike perspektiver 

behandler ikke Vestøl i sin avhandling, og meg bekjent eksisterer det heller ingen studier som 

knytter eksistensielle tilnærminger direkte til empirisk forskning. Derfor har jeg selv måttet 

definere hvordan slike uttrykk kan komme til syne og kjennetegne tilnærminger til etiske 

spørsmål. Med grunnlag i Beauvoir og Steiner er eksistensielle tilnærminger opptatt av 

handlinger som et uttrykk for individets frihet, gjerne også knyttet til individets utvikling til 

frihet. Mer om dette i kapittel 3.3, se også tabell 2 på side 35. 
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1.6 Oppgavens oppbygning 

I innledningskapitlet har jeg gjort rede for tema for oppgaven og begrunnet valg av 

perspektiver og litteratur. Jeg har videre redegjort for læreplanen i religion og etikk og gitt en 

kort introduksjon og definisjon av sentrale begrep i oppgaven. Den videre oppgaven er bygd 

opp på følgende måte:  

I kapittel 2 gjør jeg rede for tidligere empirisk forskning som har en særlig relevans for min 

studie. Først presenterer jeg Lawrence Kohlbergs undersøkelser av moralsk utvikling. 

Deretter tar jeg for meg studien til Carol Gilligan og redegjør for kritikken som hun med 

bakgrunn i egne undersøkelser rettet mot Kohlberg. Til slutt presenterer jeg sentrale funn fra 

Jon M. Vestøls studie i etikkdidaktikk. 

I kapittel 3 redegjør jeg for tre etikkfilosofiske perspektiv gjennom filosofene Immanuel 

Kant, Simone de Beauvoir, Nel Noddings og Rudolf Steiner. Jeg presenterer aspekter av deres 

teori gjennom å forklare deres forståelse av tenkning, følelser og handling. Avslutningsvis 

oppsummerer jeg likheter og forskjeller mellom teoriene.  

I kapittel 4 klargjør jeg hvilke metodiske valg som er foretatt underveis i prosjektet. Jeg gjør 

rede for forberedelser og gjennomføring av intervjuene og analyseringen av disse. Dessuten 

viser jeg til relevante kvalitetsvurderinger og etiske overveielser knyttet til forskningen. 

I kapittel 5 presenterer jeg resultater fra undersøkelsen i tre delkapitler. Hvert delkapittel 

avrundes med en oppsummering av prinsipporienterte, relasjonsorienterte og eksistensielle 

funn.  

I kapittel 6 diskuterer jeg mine funn i lys av tidligere forskning og teoretiske perspektiv. 

Dessuten tar jeg opp igjen tråden fra innledningen og drøfter betydningen egne funn har for 

formålet med religion og etikkundervisningen.  
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2 Tidligere empirisk forskning 

Internasjonalt utgjør etikkdidaktikken et stort og veletablert felt under betegnelsen moral 

education, med eksempelvis Journal of Moral Education som en vesentlig publikasjonskanal. 

I sammenligning fremstår feltet i Norge som relativt lite utviklet. Allikevel eksisterer det flere 

bidrag, blant disse er doktoravhandlingene til Geir Afdal (2004), Jon Magne Vestøl (2004), 

Espen Schjetne (2011) og Trine Anker (2011), samt masteroppgaven til Lene Dolva (2014). 

Av disse har Dolva, Anker og Vestøl undersøkt elevperspektiver på etikk. 

For min studie er undersøkelser som relaterer seg til prinsipielle, relasjonelle og eksistensielle 

aspekter ved etikk interessante. Derfor har jeg gjort et utvalg av studier som fokuserer på 

disse aspektene. Imidlertid har jeg, som tidligere nevnt, ikke funnet undersøkelser som knytter 

an til eksistensielle perspektiver. Av den grunn presenterer jeg i dette kapitlet tre studier som 

relaterer seg til prinsipporienterte og relasjonsorienterte aspekter av etikken. Disse er 

Kohlbergs studie av etisk tenkning, med fokus på gutter og menn, Gilligans studie av etisk 

tenkning, med fokus på jenter og kvinner. Og til slutt Vestøls studie av norm- og 

relasjonsorientert tenkning blant skoleelever.  

2.1 Lawrence Kohlberg  

På slutten av 1950-tallet utførte Kohlberg en langtidsstudie av 75 amerikanske gutter. Guttene 

ble i løpet av en årrekke presentert for ulike moralske dilemma og resonnementene deres ble 

dokumentert. På bakgrunn av guttenes svar utviklet Kohlberg en teori som forklarer hvordan 

moralen utvikler seg (Kohlberg, 1981). Teorien er gjort til gjenstand for mye oppfølgende 

forskning som dels har bekreftet og dels utfordret sider ved teorien (Crain, 2000). Allikevel 

har jeg funnet det formålstjenlig å ta utgangspunkt i hovedtrekkene i Kohlbergs opprinnelige 

teori. 

Kohlbergs teori deler tenkning inn i tre nivåer: den prekonvensjonelle-, konvensjonelle- og 

postkonvensjonelle moral. Hovednivåene består av to stadier, derfor er det i alt seks stadier av 

moralsk tenkning. Ifølge Kohlberg utvikler hver enkelt seg i ulik hastighet fra ett stadium til 

det neste, men alle mennesker har det samme moralske tankemønsteret. Med utgangspunkt i 

Leer-Salvesen, Hølen og Eidhamar (2001)
 
kan de seks stadiene oppsummeres på følgende 

måte: 
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Stadium 1: Barnet har en egosentrisk tilnærming til virkeligheten, der de ikke forstår at andre 

kan ha interesser som er forskjellige fra de barnet selv har. Rett handling vil si å være lydig 

mot autoriteter og regler. Gale handlinger er de som blir oppdaget og straffet. 

Stadium 2: Barnet vil være kognitivt i stand til å skille mellom sine egne og andres interesser. 

Rett handling betyr å oppfylle egne og andres ønsker, samt inngå rettferdige byttehandler. 

Rettferdigheten forstås her som øye for øye, tann for tann.  

Stadium 3: Personer vil være i stand til å leve seg inn i andres situasjon og handle ut fra den. 

Rett handling vil si at man spiller rollen som snill gutt eller pike, gjennom å leve opp til 

andres forventinger. Frykten for å mislykkes eller mislikes har en sentral betydning. 

Stadium 4: Personer danner seg et etisk system som definerer roller og regler. Riktige 

handlinger er de som stemmer overens med regler og opprettholder lov og orden i samfunnet. 

Gale handlinger er de som truer etablerte samfunnsnormer. 

Stadium 5: Stadiet kjennetegnes av et mer dynamisk forhold til lover og regler - som ikke er 

satt en gang for alle, men kan endres. Rett handling vil si å følge grunnleggende rettigheter 

som følger av menneskeverdet og forestillingen av alle menneskers likeverd. Gale handlinger 

er de som bryter med disse grunnleggende rettigheter. 

Stadium 6: Personer som når opp til dette stadiet, har utviklet en moral der rett handling kun 

avgjøres ut fra universelle etiske prinsipper, dvs. etiske prinsipper som hele menneskeheten 

burde følge. Lover og regler i samfunnet er kun gyldige når de bygger på disse prinsippene.  

Ifølge Kohlberg utvikler altså menneskets moral seg fra en vektlegging av egne interesser, til 

en vektlegging av relasjoner, deretter regler og til slutt prinsipper. Denne teorien testet 

Kohlberg på ulike mennesker fra andre kulturer, deriblant i Mexico, på Taiwan og i Tyrkia. 

Utvalget hans besto av informanter både fra landsbyer og storbyer (Kohlberg, 1981). På 

bakgrunn av sine funn hevdet Kohlberg at selv om meningsinnholdet i informantenes ytringer 

varierte, var logikken som resonnementene fulgte den samme (Leer-Salvesen, et.al., 2001). 

Imidlertid fant Kohlberg signifikante forskjeller mellom moralsk tenkning i landsbyer og 

storbyer - i gjennomsnitt lå mennesker i storbyer et helt nivå høyere enn de fra landsbyene. 

Kohlberg forklarte at vi må utfordres intellektuelt for å nå høye moralske stadier. Mennesker 

med høyere utdanning som utfordres gjennom kompleks teori vil derfor være på høyere 

moralske stadier enn mennesker som lever enkle, mer praksisorienterte liv. På bakgrunn av 
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dette omfattende forskningsarbeidet hevdet Kohlberg at teorien hans hadde universell 

gyldighet: Teorien gjelder for alle mennesker, uavhengig av kulturrelative faktorer. 

(Kohlberg, 1981)
1
 

2.2 Carol Gilligan  

I en årrekke var Gilligan forskningskollega av Kohlberg. Etter hvert stilte hun seg kritisk til 

teorien om moralsk utvikling, som hun hevdet kun behandler menns moralske utvikling og 

ikke gjelder for kvinner. Hun påpekte at kvinner svært sjelden når høyere enn stadium 3 i 

modellen, og mente grunnen var at teorien ikke tar høyde for styrker i kvinners moral. Dette 

inspirerte henne til å gjennomføre egne empiriske studier. (Gilligan, 1982) 

På 1980-tallet presenterte Gilligan sine funn i boken In a different Voice. Her konkluderer hun 

med at når det gjelder etisk tenkning, står ikke jenter på et lavere utviklingstrinn enn gutter. I 

stedet viser jenter en annen tilnærming til etiske spørsmål. Der gutter forstår etiske dilemmaer 

som konflikter mellom rettigheter eller abstrakte prinsipper, ser jenter en konflikt mellom 

relasjoner. Gilligans tanker kan konkretiseres gjennom to eksempler hentet fra In a different 

Voice.  

Det første eksemplet relaterer seg til det såkalte Heinz-dilemmaet, som opprinnelig ble brukt 

av Kohlberg i Kohlbergs studie. Dilemmaet handler om Heinz som har en kreftsyk kone, men 

ikke midler til å kjøpe medisin til henne. I desperasjon bryter Heinz seg derfor inn i et apotek 

for å stjele medisinen. Informantene i Kohlbergs studie ble bedt om å begrunne sitt svar på 

om Heinz hadde handlet riktig eller ikke (Kohlberg, 1981). Gilligan henviser til to 11-åringer, 

Jake og Amy, som hun hevder illustrerer forskjellen mellom gutter og jenters tenkning. Jakes 

resonnement er tydelig og strukturert: Heinz handlet riktig, konens liv er mer verdt enn 

prinsippet om å ikke stjele. Amy er derimot mer usikker. Hun fokuserer på alle de berørte 

parter: Heinz bør ikke stjele medisinen, for han kan havne i fengsel og hvem skal ta vare på 

konen da? Konen bør heller ikke dø, for da vil både hun, Heinz og vennene deres bli triste 

(Gilligan, 1982). På Kohlbergs skala skårer Jake et helt stadium høyere enn Amy, fordi han 

presenterer et klart resonnement der han stiller verdien av eiendom opp mot verdien av 

menneskeliv. Amy fokuserer på relasjonene mellom menneskene, en kvalitet Kohlbergs teori 

ikke tar hensyn til og som fører til at hun kategoriseres nærmere stadium 3. 

                                                 
1
 Videre i denne oppgaven viser kildehenvisninger etter punktum at kilden gjelder for hele avsnittet, mens 

kildehenvisninger i en setning viser at kilden kun er brukt for setningen.  
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Gilligan hevder at Amy viser en annen verdensforståelse enn Jake: Mens Jakes forståelse av 

verden består av klare roller og prinsipper, forstår Amy den som bestående av 

mellommenneskelige relasjoner (Gilligan, 1982). Hun viser også til at Amys tilnærming til 

det etiske problemet forandrer formen på hele intervjuet. Amy besvarer ikke spørsmålet om 

Heinz skal stjele medisinene eller ikke, men drøfter hvordan Heinz kan handle for å unngå å 

såre konen og apotekeren. Som Gilligan påpeker, ser Jake og Amy to ulike dilemmaer: Jake 

ser en konflikt mellom liv og eiendom, som kan løses gjennom logiske resonnement. Amy ser 

derimot mellommenneskelige relasjoner som må vurderes ut ifra situasjonens egne premisser. 

(Gilligan, 1982)  

I et annet intervju som Gilligan henviser til, ble 27 år gamle Claire bedt om å gjøre rede for 

sitt syn på abort. Claire viser nøyaktig samme usikkerhet som Amy: Hun klarer ikke å ta ett 

standpunkt. I stedet er hun for og mot abort, gitt bestemte forutsetninger. For Claire, som for 

Amy, avhenger hva som er rett og galt å gjøre, av de sosiale omstendighetene (Gilligan, 1982) 

Gilligan gjennomførte mangfoldige intervjuer som ga henne grunnlag til å hevde at moralsk 

utvikling foregår på ulike måter. Hun argumenterte at mens den tradisjonelle maskuline 

tenkningen setter prinsipper og regler som høyeste goder, kjennetegnes den kvinnelige moral 

av omsorg og relasjonsbygging (Gilligan, 1982). 

Avslutningsvis er det viktig å nevne at Gilligan presiserer at hun ikke søker å argumentere for 

at forskjeller i etisk tenkning skal forklares gjennom biologiske kjønn, men at de skal forstås 

som et bidrag til å utvide vår forståelse av menneskelig utvikling (Gilligan, 1982). Det er 

derfor mulig å tolke Gilligan dit hen at hun ikke nødvendigvis mener etiske forskjeller er 

knyttet til biologiske kjønn, men åpner for muligheten av at de er konstruert gjennom 

kjønnsorientert påvirkning fra samfunnet. Med dette synliggjør hun den potensielle 

relevansen av sin forskning for diskusjoner knyttet til miljø og oppdragelse. Dette fanges 

blant annet opp av den norske forskeren Eva Skoe (Skoe, 2004) som har anvendt Gilligans 

perspektiver som basis for sin egen forskning. Det er også relevant å påpeke at den norske 

etikeren Svein Aage Christoffersen har introdusert Gilligan i etikkdidaktisk sammenheng 

(Christophersen og Selvik. 1999).  
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2.3 Jon Magne Vestøl  

Doktoravhandlingen til Vestøl fra 2004, har tittelen Relasjon og norm i etikkdidaktikken og er 

så langt det eneste større empiriske forskningsarbeidet i Norge som undersøker forholdet 

mellom relasjonsorientert og prinsipporientert etikk. Vestøl nærmer seg prosjektet fra et 

sosiokulturelt teoriperspektiv og forstår språklige begreper og uttrykk som verktøy for 

samhandling i sosial interaksjon. (Vestøl, 2004). Undersøkelsen til Vestøl er for øvrig også 

presentert i en nyere artikkel (Vestøl, 2011). Jeg har allikevel valgt å forholde meg til 

fremstillingen i hans avhandling fra 2004, ettersom grunnlaget for artikkelen er det samme 

som i avhandlingen. 

Fokus for Vestøls forskning var å identifisere hvilken rolle språklige verktøy har innenfor en 

etikkdidaktisk kontekst. Som avhandlingens tittel antyder, var Vestøl særlig interessert i å få 

innsyn i forholdet mellom relasjon og norm. Disse begrepene viser til to ulike tilnærminger til 

etiske/moralske spørsmål. Relasjoner defineres som «forhold eller forbindelser mellom 

sosiale aktører» og normer defineres som «regler for handling og holdning» (2004, s.15). I 

avhandlingen sammenligner Vestøl relasjons- og normorienterte tilnærminger til etikk og 

moral i elevtekster og fagdidaktiske fremstillinger.  

Den feministiske filosofen Seyla Benhabib har en viktig betydning i Vestøls 

forskningsprosjekt. Ifølge Vestøl utviklet Benhabib en etikkteoretisk syntese mellom 

relasjons- og normaspekter.  Vestøl forstår syntesen som en mer helhetlig tilnærming til etiske 

utfordringer, fordi norm og relasjon inngår i et gjensidig samspill som knytter dem til 

hverandre i den etiske beslutningsprosessen. I denne syntesen forstås normene som en 

nødvendig universalisering av relasjoner, fordi de hindrer en partikulær ensidighet. 

Relasjonene er derimot et utgangspunkt for normdanningen samtidig som de er et nødvendig 

korrektiv som hindrer at prinsipptenkningen blir kontekstløs. (Vestøl, 2004) 

Vestøl samlet inn data gjennom en internettbasert undersøkelse der i alt 78 elever fra fire 

klasser i videregående skole ble presentert for etiske/moralske utfordringer gjennom PC-

skjermen. Gjennom denne interaksjonen produserte elevene tekster som Vestøl analyserte ved 

å beskrive karakteristiske trekk ved elevenes relasjonsorienterte og norm-/prinsipporienterte 

verktøybruk. Med henblikk på denne oppgaven er det særlig tre funn som synes relevante, og 

derfor skal disse presenteres i det følgende.  
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For det første hevder Vestøl at elevmaterialet var preget av et samspill mellom norm-

/prinsipporienterte og relasjonsorienterte verktøy. Verktøybruken i de ulike 

skjermsituasjonene varierer dessuten både i frekvens og karakter. For eksempel ble elevenes 

bruk av normverktøy delvis langt tydeligere i situasjoner preget av konflikt og normmessig 

avvik, og prinsippbruken ble her til dels dominerende. (Vestøl, 2004). Dette viser til en 

tendens som tilsier at bruken av normmessige verktøy øker når grunnleggende normer 

utfordres, mens relasjonelle verktøy blir mer dominerende i situasjoner hvor en 

grunnleggende norm ikke utfordres.  

For det andre identifiserer Vestøl en verktøybruk blant elevene som strekker seg utover de 

fagbegrep som presenteres i lærebøkene. Dette hevder han kan ha sammenheng med at 

lærebøkene i liten grad relaterer presentasjon og anvendelse av verktøyene til elevenes egen 

anvendelse og verktøy, og i stedet tar utgangspunkt i fagtradisjoner. (Vestøl, 2004) 

Til slutt må det nevnes at Vestøl ikke finner grunnlag for å knytte forskjeller i relasjonell og 

normmessig verktøybruk entydig til kjønnsbasert sosialisering. Allikevel gjør han 

oppmerksom på at slike forskjeller er til stede i materialet. Etter hans mening viser de 

kvinnelige informanter et større språklig repertoar i møte med relasjonelle utfordringer enn de 

mannlige informantene. Dessuten finner han grunnlag for å hevde at flertallet av de 

kvinnelige informantene hadde en mer tilpasset verktøybruk enn de mannlige. (Vestøl, 2004) 

2.4 Oppsummering 

Med utgangpunkt i empirisk forskning konstruerte Kohlberg og Gilligan hver sin teori om 

moralsk utvikling. Kohlbergs teori skisserer en trinnvis utvikling fra en egosentrisk tenkning 

og til en prinsipiell etisk tenking med universelle prinsipper som det øverste stadium. 

Gilligans teori retter derimot oppmerksomhet på en utvikling der omsorg og ivaretakelse av 

relasjoner står i fokus. Disse to teoriene kan derfor forstås dit hen at de viser to ulike måter å 

tenke etisk på, henholdsvis en prinsipporientert og en relasjonsorientert. Forskningen til 

Vestøl studerer nettopp spennet mellom disse to måter å nærme seg etiske/moralske 

situasjoner på. På bakgrunn av sine funn fra elevtekster viser Vestøl at elevene i stor grad 

kombinerer relasjonsorienterte og norm-/prinsipporienterte utsagn på ulike måter, men ofte i 

sammenheng med den tilnærming som situasjonen utfordrer. Han hevder også at de 

kvinnelige informantene hadde et større språklig repertoar i møte med relasjonelle 

utfordringer.  
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3 Etikkteoretiske perspektiver 

I dette kapitlet presenterer jeg fire etiske teorier som representerer henholdsvis den 

prinsipporienterte, relasjonsorienterte og eksistensielle etikk. Teoriene jeg har valgt å fokusere 

på er et utvalg, og valget kunne naturligvis vært annerledes. Derfor er det hensiktsmessig å 

påpeke at jeg har valgt prinsipporienterte- og relasjonsorienterte tilnærminger til etikken fordi 

de synliggjør bredden av etiske perspektiv. I tillegg har jeg valgt å inkludere eksistensielle 

tilnærminger fordi de representerer en fornyelse innenfor dette feltet. I det følgende viser jeg 

til relevante momenter ved pliktetikken til Immanuel Kant som representerer en 

prinsipporientert tilnærming. Deretter redegjør jeg for omsorgsteorien til Nel Noddings som 

representerer en relasjonsorientert tilnærming. Etter å ha introdusert disse to perspektivene, 

presenterer jeg den eksistensielle etikk gjennom Simone de Beauvoir og Rudolf Steiner. 

Deres faglige ståsteder er såpass forskjellige at det her er snakk om to ulike teoretiske 

innganger til det jeg i denne oppgaven kaller en eksistensiell etikk.  

3.1 Prinsipporientert etisk tenkning  

Når vi snakker om prinsipporientert etisk tenkning, mener vi altså den type etisk tenkning 

som legger konkrete prinsipper (regler og lover) til grunn for handling. Både 

konsekvensetikken og pliktetikken kan karakteriseres som prinsipporienterte etiske teorier. 

Forsvarere av disse teoriene har til felles at de gjennom fornuftsbaserte resonnementer 

kommer frem til konkrete prinsipper, som de mener skal gjelde absolutt og for alle mennesker 

(Henriksen og Vetlesen, 2006). Målet slike etikere har, er gjerne å legge til rette for et 

velfungerende fellesskap gjennom å sette krav til lover, regler, rettigheter og plikter. Fra et 

slikt perspektiv behandles etiske spørsmål med en viss distanse til situasjonen, slik at den kan 

vurderes og sammenlignes i tråd med på forhånd definerte rettslige og/eller moralske, 

forpliktelser. I det følgende skal jeg undersøke pliktetikken til den tyske filosofen Kant, som 

på mange måter har vært bestemmende for all moderne pliktetikk (Henriksen og Vetlesen, 

2006). 

3.1.1 Immanuel Kant 

For å forstå pliktetikken til Kant er det nødvendig med en tydelig forståelse av hva en plikt er. 

Henriksen og Vetlesen (2006) skriver at en plikt er en handling som vi er pålagt å gjøre av oss 
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selv eller andre. Resultatet av å ikke handle i tråd med en plikt, er at vi skaper en moralsk 

klanderverdig situasjon.  

Kant utviklet et universalprinsipp som han mente skulle ha allmenn gyldighet og være 

overordnet alle andre prinsipper. Han kalte dette for det kategoriske imperativ, også kjent som 

moralloven. En formulering av moralloven er som følger: «Du skal bare handle etter en 

handlingsregel som er slik at du samtidig kan ville at den blir gjort til en allmenn lov». Ifølge 

Henriksen og Vetlesen (2006) argumenterte Kant for at handlinger utelukkende kan 

karakteriseres som gode dersom de er i tråd med moralloven. Moralloven kan derfor forstås 

som en praktisk test: Når vi er i situasjoner der ulike hensyn spiller inn og det ikke er 

innlysende for oss hvordan vi skal handle, kan vi gripe til moralloven og spørre oss: Vil jeg at 

denne handlingen skal bli en handlingsregel for allmennheten? Er svaret «ja», betyr det at 

handlingen er i tråd med det kategoriske imperativ, og vi bør utføre den. (Henriksen og 

Vetlesen, 2006) 

Kants etiske teori er omfattende og kompleks, og det er viktig å understreke at de aspekter 

som presenteres her kun er fragmenter av en nøye gjennomtenkt helhetlig teori. Med dette i 

bakhodet er det interessant å kaste et blikk på Kants syn på fornuft, følelser og viljen. 

Fornuft og følelser 

Kant mener at menneskets tenkning enten kan være rasjonell og fellesmenneskelig eller 

følelsesstyrt og subjektiv. Han forklarer forskjellen ved å hevde at tenkningen foregår med 

utgangspunkt i ulike forestillinger, og disse forestillingene er enten rasjonelle eller 

følelsespreget alt etter hvordan de har blitt til. Ifølge Kant kan forestillinger dannes gjennom 

ulike prosesser. Dersom vi forbinder begrep med objekter, skaper vi en forestilling som 

legger grunnlaget for rasjonell tenkning. Forbinder vi følelser (sympati/antipati) med objekter, 

danner vi subjektive forestillinger som legger til rette for følelsesstyrt og personspesifikk 

tenkning (Kant, 2011a). På bakgrunn av denne oppfatningen av forestillinger og deres 

betydning for tenkningen, hevder Kant at mennesket gjennom fornuften har tilgang til en 

objektiv og teoretisk virkelighet, mens det gjennom følelsene er knyttet til en subjektiv 

virkelighet. Derfor kan følelser, ifølge Kant, aldri gjelde for alle mennesker, slik som 

fornuftsbaserte prinsipper kan. (Kant, 2011a) 

Kant hevder at menneskets hverdagslige tenkning baserer seg på forestillinger av begge typer. 

Derfor fungerer moralloven som en forsikring på at man handler for et fellesmenneskelig 
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beste. Han skriver at når mennesket gjennom fornuften erkjenner at det må følge moralloven, 

vil det oppstå en følelse som har et intellektuelt utgangspunkt. Denne følelsen beskriver han 

som «aktelse overfor moralloven» (Kant, 2011a, s.97). Derfor kan mennesket også gjennom 

fornuften forstå nødvendigheten av denne følelsen. 

Som vi ser har fornuften en grunnleggende og helt fundamental plass i Kants etikk, ettersom 

det kun er gjennom fornuften mennesket har mulighet til å begrunne etiske handlinger. 

Dessuten er det utelukkende gjennom fornuften mennesket har mulighet til frihet. Ifølge Kant 

handler frihet om å fullstendig kunne kontrollere motiver for handling. Ettersom følelser vil 

bevege til ulike handlinger som ikke alltid lar seg forstå rasjonelt, er det derfor fornuften som 

kan gi mennesket frihet. (Rohlf, 2016) 

Handling – viljen  

Kant mener at viljen har en grunnleggende oppgave når det gjelder moralske handlinger. 

Viljen kan enten motiveres av fornuftsbaserte eller følelsesbaserte forestillinger, men for at 

handlingen skal stemme overens med moralloven må den motiveres av fornuftsbaserte 

forestillinger. Gjennom fornuften har mennesket derfor mulighet til å gjøre etiske handlinger 

som ifølge Kant sammenfaller med moralloven og derfor også legger til rette for et felles 

beste. (Kant, 2011a) 

Et poeng i Kants teori er at det er en forskjell på handlinger som er etisk riktige og handlinger 

som er etisk gode. En handling som er etisk riktig følger moralloven, mens en handling som 

er etisk god motiveres av viljen til å følge moralloven (Kant, 2011a). Til syvende og sist 

handler alt om viljen, skriver Kant. For at handlinger kan betegnes som gode, må alle 

karaktertrekk slik som dømmekraft, forstand, besluttsomhet og utholdenhet, styres av viljen til 

å ville følge moralloven.  (Kant, 2011b) 

Nå som noen av Kants bakenforliggende antagelser har blitt presentert, er det relevant å 

oppsummere hans etikk. Kants etikk forteller oss at vi i møte med etiske spørsmål og 

problemer må bruke fornuftbaserte tilnærminger og ikke følelsesstyrte. Handlinger skal 

motiveres av viljen til å følge moralloven, hvilket innebærer at handlingen kan universaliseres 

og dermed gjelde for alle mennesker, til alle tider. Når handlinger motiveres av viljen til å 

gjøre det man personlig opplever som riktig eller har lyst til, risikerer man at handlingen ikke 

kan universaliseres. En handling som stemmer overens med moralloven, men ikke motiveres 

av viljen til å følge den, er en etisk riktig handling, men ikke en etisk god handling. 
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3.2 Relasjonsorientert etisk tenkning  

I sterk kontrast til den prinsipporienterte etikken står relasjonsorientert etikk. 

Prinsipporienterte etikere studerer en etisk situasjon med et analytisk blikk for å se hvordan 

synlige aspekter ved situasjonen sammenfaller med bestemte regler, lover og normer. 

Relasjonsorienterte etikere fordyper seg i selve situasjonen og undersøker på hvilke måter 

personene involvert berøres av handlingen. Spenningsforholdet mellom perspektivene 

kommer derfor tydelig frem gjennom at de vektlegger ulike hensyn i møte med etiske 

utfordringer. Det finnes flere anerkjente filosofer som har utviklet relasjonsorienterte etiske 

teorier. I den skjematiske inndelingen til Jon Magne Vestøl (2004, s.34) plasseres både 

holdningsetikken til Asheim og MacIntyre, så vel som nærhetsetikken til Levinas og Løgstrup 

innenfor kategorien relasjonsorientert etikk. Her finner vi også omsorgsteorien til den 

amerikanske filosof og pedagog Nel Noddings, som vil bli utdypet i det følgende.   

3.2.1 Nel Noddings 

Noddings betegnes som en relasjonsorientert etikker fordi hennes etiske fokus retter seg mot 

relasjoner mellom mennesker. Grunnleggende for Noddings er at det ikke er lydighet overfor 

på forhånd definerte prinsipper som bør styre en handling, men omsorg for personene 

involvert i den konkrete situasjonen. I boken Caring fra 1984 hevder Noddings at i det samme 

vi overfører vår konkrete virkelighet til et teoretisk problem, har vi mistet kontakten med 

personene som er involvert i situasjonen. I stedet beveger vi oss da på et abstrakt analytisk 

plan, der den andres virkelighet blir data som kan analyseres, studeres og tolkes. 

Det er denne forståelsen som plasserer Noddings etiske teori, den såkalte omsorgsetikken, i 

opposisjon til den prinsipporienterte etikken, og som gir henne et tydelig relasjonsorientert 

fokus. I det videre utforskes Noddings omsorgsetikk gjennom hennes syn på tenkning, 

følelser og handling. 

Tenkning og følelser 

Omsorgsetikken til Noddings bygger på hennes forståelse av menneskenaturen og forskjellen 

mellom tenkning og følelser. Ifølge Noddings har alle mennesker i utgangspunktet et naturlig 

behov for å gi og motta omsorg. Mennesker bygger ikke nære relasjoner fordi det kreves av 

oss, skriver hun, men fordi våre naturlige relasjoner fostrer naturlig omsorg for hverandre. 

Omsorgsfølelser forstår Noddings som en drivkraft som motiverer oss til å ta vare på 
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hverandre, støtte og glede hverandre. Spiren til å utvikle slike følelser ligger ifølge Noddings 

latent i ethvert menneske, men de må stimuleres og utvikles gjennom oppdragelse og 

samhandling med andre. Derfor argumenterer Noddings for at det er nødvendig å motta 

omsorg for å kunne utvikle egne omsorgsanlegg. (Noddings, 1984) 

Dette omsorgspotensialet i menneskenaturen forstår Noddings som positivt og elementært for 

vår sameksistens. Det er relevant å se dette grunnsynet i sammenheng med hennes forståelse 

av abstrakt tenkning. Ifølge Noddings har rasjonell tenking en viktig oppgave fordi den 

muliggjør at vi kan forstå sammenhenger, reflektere rundt og analysere situasjonen. I 

motsetning til Kant er hun helt tydelig på at analytisk tenkning ikke nødvendigvis legger til 

rette for etisk handling. Tenkningen vil forenkle og kategorisere den andres virkelighet til data 

som vi kan behandle i vår egen bevissthet, mener Noddings. Dette vil kunne føre til at vi 

handler i tråd med fordommer eller på forhånd definerte forestillinger av den andre personen, 

og ikke på grunnlag av omsorg for den andre. For å handle etisk må man derfor kunne skille 

mellom abstrakt tenkning og den konkrete situasjonen, og handlingen må være basert på et 

ønske om å følge omsorgsidealet. (Noddings, 1984) 

Omsorgsidealet viser til en person som i møte med andre mennesker handler ut fra en hensikt 

om å ta vare på den andres behov. Derfor må en omsorgsperson, ifølge Noddings, ha et 

bevisst og reflektert forhold til sine egne motiver. Å behandle mennesker som objekter som 

kan manipuleres eller formes etter egne preferanser, strider mot omsorgsidealet. Noddings 

skriver at en omsorgsperson er et menneske som ser den andre som et subjekt, og vil støtte 

vedkommendes individuelle behov, ønsker og drømmer (Noddings, 1984). Det synes rimelig 

å tolke Noddings dit hen at omsorgspersoner kan være uenige i en annens valg eller meninger. 

De kan også gi råd og veiledning, men aldri tvinge sine oppfatninger på en annen. Noddings 

illustrerer poenget gjennom en interessant henvisning til lærerrollen: Læreren skal, etter 

hennes mening, ikke jobbe for at eleven oppfører seg på en bestemt måte, men i stedet legge 

til rette for at eleven tar den kunnskapen som formidles og gjør den til sin egen. Elevene skal 

ha frihet til å kunne uttrykke sin kreativitet, følge sine interesser og respondere som de selv er. 

I lys av dette eksemplet kan vi oppsummere omsorgsidealet slik: En omsorgshandling 

involverer alltid to parter, og begge må oppleve handlingen som omsorg. Dette krever at 

omsorgspersonen ser den andre på personenes egne premisser, og ikke slik omsorgspersonen 

ønsker vedkommende skal være. (Noddings, 1984) 
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Handling - viljen 

Som gjennomgangen av Noddings’ syn på omsorgsidealet har vist, mener hun at etiske 

handlinger er de som blir gjort med utgangspunkt i ønske om å være en omsorgsperson. 

Derfor hevder Noddings at det kreves en vilje for å være omsorgsgiver. Hun skriver: 

«Everything depends, then, upon the will to be good, to remain in caring relations to the 

other» (Noddings, 1984 s.103). Det er rimelig å tolke viljen som den drivkraften som 

motiverer oss til å handle i tråd med omsorgsidealet selv når vi ikke har et naturlig ønske om å 

gjøre det. Med utgangspunkt i dette er det relevant å påpeke at Noddings skiller mellom 

naturlig omsorg og etisk omsorg. Naturlige omsorgshandlinger motiveres av en naturlig driv, 

mens etiske omsorgshandlinger motiveres av viljen til å være omsorgspersoner. (Noddings, 

1984)  

Her kan vi trekke en interessant parallell til Kant som skiller mellom etiske og riktige 

handlinger. Ifølge Kant er handlinger som motiveres av viljen til å følge moralloven etiske, 

mens handlinger som stemmer overens med moralloven, men motivers av andre hensyn er 

riktige. Det er et viktig poeng i Noddings’ etikk at hun er gjennomgående kritisk til den 

prinsipporienterte måten å rettferdiggjøre handlinger på. Hun trekker et klart skille mellom 

hva som er galt ifølge loven, og hva som er galt ifølge moralen. Her er det ingen automatisk 

sammenheng, sier hun. Å si at å drepe er feil og derfor ulovlig, er like lite sant som å si at å 

drepe er ulovlig og derfor feil. (Noddings, 1984)  

Spørsmålet som trenger seg på, er hvordan omsorgsetikken til Noddings kan forplante seg i 

handling. I boken Caring fra 1984 redegjør Noddings for en rekke hverdagslige konflikter og 

viser hvordan disse fra et omsorgsperspektiv, bør håndteres. På bakgrunn av disse eksemplene 

fremstår det som avgjørende for etisk handling at handlingen blir gjort med en genuin omsorg 

for den andre, en oppriktig respons på den andres behov. Hensyn til lover og regler skal derfor 

aldri veie tyngre enn ønsket om å vise omsorg. Samtidig er det ikke slik at Noddings 

oppfordrer til å forkaste alle lover og regler. Hun påpeker at de har en viktig funksjon i 

arbeidet for å fremme moralsk bevissthet og sensitivitet, men vi må kunne begrunne disse 

lovene og reglene, skriver hun. (Noddings, 1984) 
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3.3 Eksistensfilosofi 

I denne oppgaven tolker jeg Beauvoir og Steiner som eksistensfilosofer. Med denne termen 

sikter jeg til at deres tenkning, slik den kommer til uttrykk i de verkene jeg tar utgangspunkt 

i
2
, har et særlig fokus på menneskets eksistens og baserer etiske implikasjoner på antagelser 

rundt menneskets natur. Før jeg gjør rede for de to filosofenes tanker, skal jeg kort presentere 

termen eksistensfilosofi og begrunne hvorfor jeg presenterer Beauvoir og Steiner innenfor 

denne filosofiske rammen. 

Det var filosofen Jean-Paul Sartre som for første gang brukte termen eksistensialisme til å 

beskrive sin egen filosofiske posisjon. Med utgangspunkt i Sartre og kretsen av filosofer rundt 

ham, der Beauvoir hadde en betydelig rolle, ble termen etter hvert identifisert med en bestemt 

kulturell bevegelse i Europa på 1940- og 1950-tallet. Til tross for at eksistensialismen som 

kulturell bevegelse tilhører fortiden, har den som filosofisk tradisjon fortsatt å spille en 

betydningsfull rolle. Sentralt i eksistensialistisk tankegang er begrepet autentisitet. Dette 

begrepet viser til en eksistens der mennesket selv er bevisst over friheten det har til å ta valg. 

Et autentisk menneske kan beskrives som en person som ikke handler mekanisk med 

utgangpunkt i det verdi- og handlingsgrunnlaget det er sosialisert inn i, men møter verden 

med den innstilling at det kan skape sitt selv. I forbindelse med å ta autentiske valg vil det 

også oppstå et ansvar enkeltindividet har for seg selv. Derfor handler autentisitet både om å ta 

valg ut fra eget skjønn, og om å ta ansvar for de valgene man tar. (Crowell, 2015) 

I lys av dette er det relevant å hevde at termen eksistensfilosofi kan brukes om en rekke 

filosofer som riktignok kan skille seg fra hverandre på sentrale områder, men som likevel 

beveger seg innenfor det samme tematiske landskapet. Slik jeg tolker Die Philosophie der 

Freihet, beskriver Steiner en konkret individualiseringsprosess som gir grunnlag for å forstå 

Steiner som eksistensfilosof. 

Poenget med å betegne Steiner og Beauvoir som eksistensfilosofer, er å understreke at det 

finnes likhetstrekk i deres tenkning. Både hos Steiner og Beauvoir har frihetsbegrepet en 

sentral betydning og henviser til en individualisert tilstand der bindende normer, regler og 

prinsipper er erstattet av selvstendig dømmekraft og handlingskraft. Dette kan utdypes med en 

referanse til filosof og forfatter Norunn Kosberg (2013). Hun beskriver fundamentet i 

eksistensorientert etikk gjennom de tre begrepene: frihet, valg og ansvar. Som presentasjonen 

                                                 
2
 Phyrros og Cineas, Tvetydighetens etikk og Die Philosophie der Freihet 
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av Beauvoir og Steiner vil synliggjøre, har de hver sin måte å vise hvordan frihet til å ta valg 

gir et personlig ansvar for de valgene man tar og hvordan dette ansvaret muliggjør 

sameksistens. 

3.3.1 Simone de Beauvoir  

Beauvoir var en fransk eksistensialistisk filosof og forfatter, særlig kjent for boken Det annet 

kjønn fra 1949. I dette verket, som i dag betraktes som en feministisk klassiker, anvender 

Beauvoir sin etiske tenkning om enkeltindividets frihet på kvinnens situasjon (Pettersen, 

2006). Hovedtrekk innenfor Beauvoirs etiske tenkning utvikler hun i bøkene Pyrrhos og 

Cineas fra 1944 og Tvetydighetens etikk fra 1947
3
. I min videre tolkning av Beauvoirs etikk 

baserer jeg meg på Tvetydighetens etikk (Beauvoir, 2009). 

Eksistensialistiske uttrykk i Beauvoirs filosofi kommer særlig til syne gjennom hennes 

grundige undersøkelser av menneskets eksistens. Ifølge Beauvoir kjennetegnes denne av to 

grunnleggende aspekter: tvetydighet og frihet. Tvetydigheten preger vår eksistens i form av at 

vi befinner oss i en konstant spenning mellom ulike valgmuligheter (Beauvoir, 2009). 

Friheten er en mulighet som oppstår nettopp i dette spenningsfeltet, og uttrykkes gjennom vår 

evne til å erkjenne at vi kan handle på bakgrunn av selvstendig valgte motiv. Dette gjør at 

mennesket skiller seg fra dyr og planter, fordi det gjennom tenkningen kan heve seg over sin 

naturbestemthet. For Beauvoir handler friheten om å være et autonomt individ som tar 

selvstendige valg og ansvar for sine handlinger. Forståelsen av frihet, ser Beauvoir i relasjon 

til aktiv handling i verden. Det er gjennom å sette seg mål og gjennomføre prosjekter at 

mennesket kan realisere sin frihet. (Pettersen, 2006)  

Frihet handler ikke om å nærme seg et fastsatt endepunkt, den absolutte kunnskap, perfekte 

skjønnhet eller ultimate lykketilstand. Det dreier derimot om å videreføre avdekkingen av 

konkrete arbeider, som for eksempel kunnskap, kunst, oppdagelser, oppfinnelser, industri, 

kultur, litteratur. Forutsetningen for å kunne leve et autonomt liv er derfor at det finnes rikelig 

med tilbud som mennesket kan velge mellom. I tillegg er det avgjørende at ethvert individ har 

handlingsrom for å realisere sine prosjekter. Tvang og undertrykkelse er åpenbare trusler mot 

frihetsidealet. Beauvoir beskriver det som grusomme måter å straffe mennesket på, fordi de 

bevarer menneskets eksistens uten at denne kan manifestere seg. (Beauvoir, 2009) 

                                                 
3
 Begge kom i samlet utgave på norsk i 2009.  
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Følelser  

Ifølge Beauvoir er følelsene en viktig kilde til motivasjon for handling. De skaper et 

engasjement i oss og inspirerer oss på den måten til å handle. Allikevel er det av avgjørende 

betydning at vi ikke fortaper oss i følelsene. For hvis vi hengir oss fullstendig til følelsene, gir 

vi fra oss det ansvaret vi har for vår egen eksistens. I Tvetydighetens etikk presenterer 

Beauvoir syv mennesketyper. Bortsett fra én, kjennetegnes alle disse av at de lar seg styre av 

tilbøyeligheter og naturlige drifter. Beauvoir ser det som en grunnleggende nødvendighet at 

mennesket tar ansvar for sitt eget liv, som betyr at man nettopp ikke gir seg hen til lyster eller 

ønsker, men streber mot å virkeliggjøre seg selv. Den syvende av mennesketypene kaller hun 

for «det frie mennesket». Et slikt menneske virkeliggjør sin frihet ved å engasjere seg i verden 

og sette prosjekter ut i livet. Hvilke prosjekter vedkommende engasjerer seg i, avhenger av 

subjektive preferanser, som på sin side henger sammen med medfødte tilbøyeligheter. 

(Beauvoir, 2009) 

Kunnskap og fornuft 

Relevant blir spørsmålet om hvordan en verden kan fungere hvis alle streber etter individuelle 

mål og virkeliggjør seg selv på ulike måter. Beauvoir drøfter dette nærmere og fastslår at 

ingen eksistens kan virkeliggjøres hvis den er begrenset til seg selv. Derfor hevder hun at 

mennesker trenger hverandre for å kunne realisere sine egne subjektive prosjekter. For å leve 

et autentisk liv er mennesker derfor avhengige av hverandre. Ifølge Beauvoir er en naturlig 

konsekvens av dette at ethvert individ har behov for de andre menneskers frihet for å kunne 

realisere sin egen frihet.  Derfor hevder Beauvoir at en handling aldri kan overskride en 

annens frihet. Dette peker direkte på fornuftens plass i Beauvoirs etiske teori: For å kunne vite 

hvordan våre handlinger påvirker andre, trenger vi kunnskap og fornuft. (Beauvoir, 2009) 

Kunnskap, innsikt og refleksjon har derfor stor betydning for et autentisk liv. Det er gjennom 

kunnskap at mennesket både får innblikk i hvilke muligheter det har til selvrealisering, og 

hvordan det kan gå frem for å nå sine mål. Med utgangspunkt i kunnskapen om, og innsikt i, 

situasjonen, kan mennesket handle etisk. Når det gjelder Beauvoirs syn på fornuften, kan vi 

trekke en parallell til Kant. Sentralt i hans teori er antagelsen om at menneskets fornuft 

muliggjør etisk handling i tråd med moralloven. Slik jeg forstår Beauvoir, fremstår fornuften 

også hos henne som betydningsfull for å kunne ta etiske valg. Allikevel er et viktig skille til 

Kants pliktetikk at Beauvoir anerkjenner følelser, fordi hun mener de vekker et etisk 

engasjement. Dette er en tydelig kontrast til Kants teori der han argumenterer for at følelser 
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vil oppmuntre til handlinger som er i konflikt med moralloven og er derfor ifølge ham, 

umoralske.  

Handling – viljen  

I kraft av å ha en vilje streber alle mennesker etter frihet. Det synes rimelig å forstå Beauvoir 

slik at viljen er streben etter frihet. Beauvoir skriver at en vilje som vil være ufri, er det 

samme som en vilje som søker å ødelegge seg selv. Viljen til å opprettholde sin eksistens har 

alle mennesker. Men hvordan den enkelte ønsker å virkeliggjøre seg selv, er personavhengig 

og individuelt. Derfor kan heller ikke moralsk handling defineres gjennom universelle 

retningslinjer – for hva som er riktig for den ene, er ikke nødvendigvis det for den andre. 

Imidlertid er det viktig å presisere at frihetskravet fungerer som en absolutt ramme for 

handling: All handling må skje ut fra et genuint ønske om å ikke begrense en annens frihet. 

(Beauvoir, 2009) Slik ligger kilden til alle verdier i menneskets frihet og i det etiske kravet til 

å ville denne friheten for seg selv og for andre (Bjørsnøs, 2013).  

Frihetskravet, som Beauvoir ser som en nødvendig begrensning for handling, kan forstås som 

en plikt, eller en morallov som handlinger skal testes i lys av. Imidlertid er det en tolkning 

som strider mot grunnleggende premisser i Beauvoirs teori: I motsetning til Kant er hun ikke 

opptatt av at handlinger skal kunne generaliseres og munne ut i universaliserbare plikter. Hun 

argumenterer nettopp for individuell ulikhet og utfoldelse. Derfor kan det være aktuelt å forstå 

frihetskravet som et ansvar som følger av å velge friheten. Motsetningen mellom Kant og 

Beauvoir tydeliggjøres ytterligere gjennom å påpeke at mens Kant mener at frihet er noe som 

oppstår innenfor universelle normer, mener Beauvoir at selve realiseringen av frihet er en 

universell normativ verdi.   

3.3.2 Rudolf Steiner 

Utgangspunktet for denne presentasjonen av Steiners filosofi er altså verket Die Philosophie 

der Freiheit
4
. Ifølge Christoph Lindenberg (1992, s.51) er Steiners prosjekt her å påvise 

frihetens mulighet empirisk. Hans fremgangsmåte i Die Philosophie der Freiheit er å 

konstruere en forståelse av mennesket som bygger på iakttagelser og selviakttagelser. Dermed 

tar Steiners filosofi, slik som naturvitenskapen, utgangspunkt i den hverdagslige erfaring 

(Lindenberg, 1992). Som Jan-Erik Ebbestad Hansen (2015) påpeker, var verket et innlegg i 

                                                 
4
 På norsk: Frihetenes filosofi. Grunntrekk av en moderne verdensanskuelse: sjelelige iakttagelsesresultater etter 

naturvitenskapelig metode. 
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tidens filosofiske debatt om vitenskapelig erkjennelse. Debatten var sterkt farget av Kants 

erkjennelsesteori som hevdet at det ikke var mulig å nå frem til erkjennelse av tingene slik de 

er i seg selv. Steiner, som hadde studert Kants Kritik der reinen Vernunft, avviste denne 

antagelsen (Lindeberg, 1992) og hevdet i stedet at en helhetlig erkjennelse av tingenes vesen 

var mulig (Hansen, 2015). 

I likhet med Beauvoir er også Steiner av den oppfatning at menneskets eksistens er preget av 

en tosidighet. Han ser denne tosidigheten i sammenheng med at mennesket eksisterer både på 

det fysiske og det metafysiske planet. Ifølge Steiner er muligheten til å overvinne dualismen 

mellom verden og selvet særegent for mennesket. Det er denne muligheten som skiller 

mennesket fra de tre andre klassiske naturrikene – mineralriket, planteriket og dyreriket. 

(Steiner, 1962) 

Utviklingen til frihet er ifølge Steiner en bevisstgjøringsprosess som begynner i tenkningen og 

som etter hvert gjenspeiles i menneskets handlinger. Etisk ansvar, handle- og dømmekraft 

ligger som en iboende mulighet i menneskenaturen og må utvikles i møte med verden. Ett fritt 

menneske er derfor en person som har utviklet evnen til å tenke og handle etisk med 

utgangspunkt i seg selv. Denne forståelsen av etisk tenkning stiller seg i kontrast til en 

mekanisk etisk handling etter allment aksepterte handlingsregler. Frihetsbegrepet handler 

derfor også om at mennesket fullstendig gjennomskuer hvorfor det ønsker å handle på den ene 

eller andre måten. (Steiner, 1962) 

Tenkning og følelser 

I håp om å gi et tydeligere bilde av Steiners forståelse av utviklingen til et fritt individ, er det 

relevant å vise til hans syn på tenkning og følelser. I likhet med Kant mener også Steiner at vi 

gjennom tenkningen får tilgang til en fellesmenneskelig verden, mens vi gjennom følelsene 

knyttes til vårt subjektive indre. Imidlertid påpeker Steiner at spenningsfeltet mellom tenkning 

og følelser er nødvendig for at individualiteten kan vokse frem. Steiner har en dynamisk 

forståelse av tenkningen. Den har ikke en bestemt form, men er en egenskap som kan 

utvikles. Slik retter Steiner kritikk mot Kants forståelse av tenkningen, som han hevder er 

statisk og ekskluderende. (Steiner, 1962) 

Ifølge Steiner er det tenkningen som muliggjør at mennesket kan erkjenne begrep og ideer. 

Tenkningen er en egenskap som ikke kan reduseres til noe annet, men «hviler i seg selv». Når 

mennesket sanser verden, knytter tenkningen begrep til sanseinntrykket og det oppstår i oss en 
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forestilling. Denne tenkeaktiviteten foregår i bevisstheten, som fungerer som en 

formidlingsarena mellom tenkingen og sansningen/iakttagelse. Derfor er det gjennom 

tenkningen at mennesket stilles som subjekter overfor verden, og samtidig forbindes med den. 

(Steiner, 1962) 

Når tenkningen setter begrep på sanseinntrykkene, oppstår det i oss en forestilling. Denne 

forestillingen som oppstår i oss er derfor et bestemt sanseinntrykk forbundet med et bestemt 

begrep. Slike forestillinger tolker og forstår vi i lys av tidligere forestillinger. Summen av 

forestillinger kaller Steiner for erfaring. Et menneske med mange forestillinger, kan derfor 

sies å være rik på erfaringer. Vi kan konkretisere Steiners forståelse av forestilling gjennom et 

eksempel. Når våre øyne (som sanser farger og lysforskjeller) treffer et tre, mottar vi et 

sanseinntrykk av treet. Umiddelbart vil vi gjennom tenkingen forbinde sanseinntrykket med 

begrepet tre. Da har vi en konkret forestilling av treet. En forestilling kan også forstås som en 

erkjennelse. Vi kan derfor si at erkjennelser er en syntese mellom begrep og iakttagelse. Med 

utgangspunkt i tidligere erfaringer kan vi forstå hva vi ser, og vi kan redigere eller supplere 

vår forståelse av begrepet. (Steiner, 1962) 

Forskjellen mellom begrep og forestilling er et viktig moment i Steiners teori: Mens et begrep 

er objektivt og fellesmenneskelig (alle har en mulig tilgang til begrep), er en forestilling mer 

personavhengig. Grunnen er ifølge Steiner at hvordan vi ser et objekt, avhenger av både 

eksterne faktorer (slik som tid og sted) og interne faktorer (som sanseorganene våre).  Derfor 

betegner Steiner en forestilling for et individualisert begrep, der «formen» er subjektiv mens 

«innholdet» er objektivt. Teoretisk sett vil derfor enhver som har de samme referanser og det 

samme sanseorgan, innholdsmessig kunne ha den samme forestillingen. Annerledes blir det 

om vi lar følelsene slippe til. I det samme vi farger forestillingen vår med følelser, gjør vi den 

til en subjektiv forestilling og derfor mer utilgjengelig for andre mennesker. For Steiner betyr 

dette at vi gjennom følelsene skaper vår særegne og personlige karakter. (Steiner, 1962) 

Steiner hevder at følelser i sin reneste form enten er lyst eller ulyst. De er en opplevelse av 

sympati eller antipati overfor noe. De mer komplekse følelser som vi opplever, er ifølge ham, 

ikke lenger «rene», men blandet med forestillinger. På bakgrunn av dette hevder Steiner at 

veien til hjertet går gjennom hodet – medlidenhet oppstår i mennesket når det i bevisstheten 

trer frem en forestilling av noen som trenger medlidenhet. (Steiner, 1962)   
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Menneskets individuelle karakter oppstår derfor i møtet mellom følelser og begrep. Dette 

betyr at når mennesket gjennom sin tenkning forbinder begrep med sanseinntrykk, og 

samtidig blander inn følelser, vil det oppstå subjektive forestillinger. For å bli individer må 

mennesket ifølge Steiner, gjennomsyre alle sine forestillinger med følelser, for det er 

følelsene som gir begrepene individuelt liv. (Steiner, 1962). Med denne forståelsen av 

følelsenes plass i tenkningen stiller Steiner seg i opposisjon til Kant. For mens Kant forfekter 

at den rene fornuften (følelsesfrie tenkingen) skal motivere handlingen, mener Steiner at 

følelser og tenkningen må føres sammen. 

Handling  

Som nevnt er Steiners prosjekt i Die Philosophie der Freiheit å beskrive utviklingen til frihet. 

Frihet handler for Steiner om at mennesket ikke mekanisk følger naturgitte tilbøyeligheter 

eller samfunnsgitte prinsipper, men utvikler motivene for handling i seg selv. Frie handlinger 

krever derfor at mennesket utvikler sin iboende etiske dømmekraft slik at handlingsgrunnlaget 

kun tar utgangspunkt i menneskets egen individualitet. Et menneske som er etisk individualist 

i Steiners forstand vil derfor alltid handle etter sine egne premisser, dvs. både uberegnelig, 

men samtidig i harmoni med omverdenen. (Steiner, 1962) 

Jan-Erik Ebbestad Hansen (2015) konkretiserer dette på en god måte. Han tolker Steiner slik 

at det etiske ligger i at den moralske handlingen ikke er bestemt av ytre normer og regler, men 

av individets egen indre aktivitet. Videre skriver han at dette ikke betyr at individet skal 

forkaste alle former for gitte, objektive normer, men at moralsk handling ligger i den egne, 

individuelle tilegnelsen av, og tilslutningen til et objektivt normsystem.  

3.4 Oppsummering 

Når vi nå skal avrunde teorikapitlet for å se nærmere på min egen forskning, er det interessant 

å peke på noen forskjeller og likheter mellom teoriene som har blitt presentert.  

Oppgaven startet med å bruke Kant som en representant for en pliktetisk tilnærming og 

Noddings som forsvarer av omsorgsetikken. Et skille mellom disse to filosofer er at Kant i 

stor grad fremhever menneskets rasjonelle evne, som han mener gjør det mulig å ta 

beslutninger for et felles beste, og avviser følelsene, som han mener kun motiverer mennesket 

til å gjøre egoistiske handlinger. Noddings gjør det motsatte og argumenterer for at 

kultivering av menneskets følelser, da særlig omsorgsevnen, er det mest betydningsfulle i 
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relasjoner og for et velfungerende samfunn. Det er interessant at deres ulike syn på etisk 

tenkning også kan sies å farge skrivestilen: Kant presenterer sin teori på en fagteoretisk og 

abstrakt måte, med tydelig appell til en logisk og rasjonell tenking. Noddings fremstår i langt 

større grad som praktisk orientert. Hennes skrivemåte er konkret og mindre fagtung. I tillegg 

har små fortellinger fra det virkelige liv en viktig oppgave ved å belyse hennes filosofiske 

poeng.  

Etter Kant og Noddings utforsket vi Beauvoir og Steiner. Begge disse filosofene hevder at 

etisk utvikling ikke bør strebe etter lovlydighet overfor prinsipper eller omsorg overfor andre. 

I stedet bør hovedmålet være å utvikle seg til et fritt individ. Friheten handler både for Steiner 

og Beauvoir om å realisere seg selv; sine ønsker, mål og drømmer. Et opplagt tema som 

enhver individualist må ta stilling til, er forholdet mellom individets utvikling og fellesskapet. 

Beauvoir tar tak i dette spørsmålet ved å argumentere for at utviklingen til individ bærer med 

seg et universelt krav, nemlig at den enes frihet aldri kan begrense den andres. Hennes filosofi 

synes derfor å forfekte at mennesker kan tillate seg å handle slik de vil så lenge det ikke 

begrenser en annens handlingsrom. Steiner angriper forholdet mellom individuell utvikling og 

fellesskapet på bakgrunn av sin forståelse av at vi skal tenke med hjertet og føle med tankene.  

Han hevder at menneskets utvikling til individ skjer på bakgrunn av at subjektive følelser 

(lyst/ulyst) blandes sammen med objektive begrep. Når dette skjer, vil mer komplekse følelser 

som kjærlighet og medlidenhet oppstå. Vi kan tolke Steiner slik at å utvikle seg til å bli en 

etisk individualist, innebærer at man utvikler seg til et genuint medmenneske. Man er seg selv 

i høyeste grad, samtidig som man er en del av noe større.  

Helt til slutt er det relevant å si noe om forholdet mellom på den ene siden de to 

eksistensfilosofiske ståstedene vi har undersøkt og på den andre siden Kant og Noddings. Det 

har flere ganger blitt antydet at Kant og Noddings kan sies å representere to motstående 

teorier: pliktetikken i den ene enden og omsorgsetikken i den andre. I forlengelse av dette er 

det naturlig å spørre seg hvor vi kan plassere de to eksistensialistene Beauvoir og Steiner. På 

den ene siden bør Beauvoir plasseres langt unna enhver prinsipporientert etikk, ettersom hun 

eksplisitt kritiserer ethvert prinsipp som begrenser vår selvrealisering. På den andre siden 

formulerer hun selv et krav som den individuelle utviklingen skal holde seg til. Derfor kan det 

hevdes at også hennes teori inneholder en plikt. Steiner formulerer ingen plikter, i stedet 

konstruerer han en teori som viser at utviklingen i kraft av seg selv vil føre til en forening 

mellom subjektive og objektive hensyn.  
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4 Metode 

I denne delen av oppgaven skal jeg klargjøre hvilken metode jeg har anvendt i forskningen 

min. Jeg vil peke på styrker og svakheter ved designet mitt og hvordan det har vært med på å 

forme de funn jeg har gjort. 

4.1 Fra problemstilling til valg av metode 

I lys av Maxwell (2005) er det relevant å se problemstillingen min som bestående av to mål, 

henholdsvis et praktisk og et intellektuelt. Mens det praktiske målet er å få innsyn i hvilke 

tilnærminger informantene mine brukte, er det intellektuelle målet å forstå betydningen av 

disse i lys av teoretiske perspektiv. Forskjellen mellom spørsmålene har relevans for 

forskningen ettersom det praktiske spørsmålet kan besvares gjennom empiri, mens det 

intellektuelle er et filosofisk spørsmål som må drøftes i lys av teori og analyser av 

forskningsfunn. (Maxwell, 2005) 

Det har vært naturlig for meg å velge en kvalitativ tilnærming i min forskning. Årsaken til 

dette er at det er vanlig å skille mellom kvantitative og kvalitative metoder og knytte disse til 

hvert sitt formål: Mens kvantitative metoder egner seg for å avdekke mønster og kartlegge 

sammenhenger blant store grupper av informanter, legger kvalitative metoder til rette for å gå 

i dybden og få innsyn i spesifikke forhold og individuelle forskjeller mellom informanter. 

(Cresswell 2006).  

Da jeg undersøkte hvilken kvalitativ metode som var formålstjenlig å bruke, fremsto flere 

som aktuelle. Særlig vurderte jeg observasjon av undervisning og intervju av enkeltpersoner. 

Jeg endte imidlertid opp med å velge fokusgruppeintervju, som jeg opplevde fordelaktig av 

flere årsaker. En viktig grunn var at denne intervjuformen er en kombinasjon av 

gruppeinteraksjon og emnefokus (Halkier, 2002). Dermed gir den innsyn i samspillet mellom 

informantene, samtidig som forskeren har mulighet til å forme samtalen gjennom sine 

spørsmål. Avgjørende for valg av fokusgruppeintervju var imidlertid intervjuets karakter. 

Kvale og Brinkmann (2012) beskriver fokusgruppeintervjuet som en intervjuform som skaper 

rom for et spontant og uformelt samspill mellom deltakerne. I forbindelse med dette hevder 

de at denne intervjuformen legger til rette for at ulike synspunkter på saken kommer frem, 

også de mer ekspressive og emosjonelle (Kvale og Brinkmann, 2012). Med tanke på at jeg var 

ute etter å få innsyn i nettopp ulike tilnærminger til etiske spørsmål, oppfattet jeg 
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fokusgruppeintervjuet som en egnet metode for å etablere et empirisk materiale som kunne 

kaste lys over problemstillingen min. 

4.2 Utvalg  

Det første spørsmålet jeg måtte ta stilling til med tanke på utvalget, var antallet informanter 

som ville være hensiktsmessig. Ifølge Bente Halkier (2002) avhenger størrelsen på 

fokusgrupper av prosjektets formål, altså hva forskeren ønsker å få innsyn i, og hvor mye tid 

forskeren har til rådighet. For mitt prosjekt var det ønskelig å få innblikk i ulike måter den 

enkelte informant i en gruppe nærmet seg en etisk case på. Jeg ønsket derfor mange nok 

informanter til å få en dynamisk interaksjon, men ikke så mange at den enkelte informant ikke 

kunne komme til orde. I tillegg var det viktig for meg å ha et realistisk masterprosjekt. Det var 

derfor et vesentlig anliggende å ikke produsere mer data enn hva jeg kunne analysere på en 

forsvarlig måte. Halkier (2002) skriver at kvalitative data er tidkrevende og omfattende å 

analysere, og at forskeren derfor må være oppmerksom slik at det ikke genereres så mye 

materiale at fortolkningene kan bli overfladiske. Samtidig påpeker hun at en svakhet ved for 

små grupper er at de er sårbare overfor frafall og sykdom (Halkier, 2002). Jeg tenkte nøye 

gjennom dette, og bestemte meg for å bruke seks informanter. Dette antallet fremstod for meg 

som passende for å legge til rette for en konstruktiv og dynamisk gruppeinteraksjon, samtidig 

som jeg ville ha tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre dyptgående analyser av materialet.  

Med disse avgjørelsene på plass, tok jeg kontakt med ulike videregående skoler i Oslo og 

Akershus og forhørte meg om muligheten for å gjennomføre et etikk-relatert intervju av seks 

ungdommer. Jeg fikk positivt svar fra to religion- og etikklærere. Disse lærerne underviste på 

ulike skoler og i to meget forskjellige klasser. Umiddelbart opplevde jeg de to klassene som 

svært interessante for å synliggjøre ulik etisk perspektivbruk i intervjuet. Årsaken til dette var 

for det første at den ene klassen var en idrettsklasse bestående kun av gutter, mens den andre 

var en studiespesialiserende klasse med elever av begge kjønn. For det andre hadde 

idrettselevene ennå ikke jobbet med etikkdelen av faget, mens elevene fra 

studiespesialiserende allerede var ferdige med denne delen av faget. Dermed bestemte jeg 

meg for å gjennomføre to intervjuer med et utvalg ungdommer fra begge klassene. Dette 

innebærer at det er ulik kjønnsbalanse i de to utvalgene. Mulige implikasjoner av dette 

diskuterer jeg i kapittel 6. 
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I forkant av intervjuene hadde jeg et møte med hver av lærerne der vi snakket om 

masterprosjektet mitt. Begge lærerne var engasjerte i temaet for oppgaven, og hadde gode 

tanker rundt hvilket utvalg som ville være hensiktsmessig for å generere relevant data. Vi ble 

enige om at læreren strategisk skulle velge ut seks ungdommer etter følgende to kriterier: De 

skulle være komfortable med å snakke med hverandre i en gruppe og representere ulik grad av 

kompetanse i religion og etikkfaget. Det første kriteriet anså jeg som nødvendig både for å 

kunne bruke tiden vi hadde til rådighet på en effektiv måte, og for at intervjuet skulle være en 

positiv opplevelse for informantene. Det andre kriteriet vurderte jeg som egnet for å skape 

dynamikk i samtalen og legge til rette for ulike tilnærminger på saken. Lærerne ga meg 50 

minutter til rådighet for å gjennomføre intervjuene. 

Grunnlaget for min analyse er dermed to fokusgruppeintervjuer som ble gjennomført med 

ungdommer fra to forskjellige skoler. IntervjuA består av seks gutter, som alle gikk på vg3 i 

en idrettsklasse. IntervjuB består av tre jenter og to gutter, som gikk på vg3 i en 

studiespesialiserende klasse. Opprinnelig skulle også intervjuB bestå av seks ungdommer, 

men da en av guttene i siste liten ble syk, valgte jeg å gjennomføre med de fem ungdommene 

som møtte opp.  

4.3 Forberedelser og gjennomføring av intervjuene 

I dette delkapitlet forklares hvordan jeg forberedte intervjuene gjennom å utvikle 

intervjuguide, og hvordan intervjuene ble gjennomført. Til slutt sier jeg noe om hvilke etiske 

hensyn som var viktige i denne fasen. 

4.3.1 Tema for intervjuet 

Formålet med intervjuet var å få innsikt i hvilke etiske tilnærminger informantene viste i en 

samtale om en case. Ettersom jeg skulle gjennomføre to intervjuer med informanter fra ulike 

studieretninger, var det nødvendig å velge en case som jeg mente begge informantgruppene 

kunne relatere seg til. Etter mye frem og tilbake, bestemte jeg meg for å bruke den såkalte 

«Johaug-saken». Valg av case har sammenheng med at jeg opprinnelig kun hadde tenkt å 

forholde meg til ungdommene som gikk på idrettslinjen. Da jeg etter hvert også bestemte meg 

for å inkludere en gruppe fra en annen linje, anså jeg casen likevel som aktuell for denne 

gruppen. Til tross for at ungdommene i begge intervjuene sa de kjente til saken, presenterte 

jeg den kort ved å oppsummere hovedmomentene. Rammeteksten som følger her, er min egen 
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oppsummering av saken og var utgangspunktet for den muntlige presentasjonen informantene 

fikk.   

 

Slik rammeteksten presenterer saken, er det tydelig at den relaterer seg til rettslige spørsmål 

angående straff og derfor i første omgang kan tenkes å etterspørre prinsipporienterte 

tilnærminger. For å utfordre relasjonelle- og eksistensielle tilnærminger hos informantene, 

bestemte jeg meg derfor for dele intervjuet i faser og bruke ulike medium som utgangspunkt 

for samtalene. Disse blir gjort nærmere rede for i etterfølgende delkapittel.  

4.3.2 Intervjuguide  

En intervjuguide definerer Kvale og Brinkmann (2012) som et manuskript som mer eller 

mindre stramt strukturerer intervjuforløpet. Min intervjuguide (vedlegg A) delte jeg inn i 

ulike faser og tilordnet disse tid, tema og intervjuspørsmål. I tillegg til en innledende og 

avsluttende fase, hadde jeg tre faser med ulike innholdsmomenter som samtalen skulle ta 

utgangspunkt i. For det første var det en informativ artikkel om Johaug-saken fra VG 

26.10.16, som jeg forkortet noe (vedlegg B). For det andre viste jeg et filmklipp (Dagbladet, 

2016) der Johaug gråt kraftig mens hun forklarte hva som hadde skjedd. Til slutt viste jeg til 

et resultat av en spørreundersøkelse (NRK, 2016) med statistikk på hvor mange som mente 

Johaug henholdsvis burde få og ikke få en strengere straff enn to måneder suspensjon. 

Hensikten med de tre fasene var å trigge ulike tilnærminger blant informantene. 

Avisartikkelen la i stor grad opp til en prinsipporientert tenkning, i form av argumentasjon om 

skyld og uskyld knyttet til ansvar og roller. Videoklippet skulle i større grad appellere til 

informantenes følelser, og gjennom sympati/antipati overfor Johaug trigge relasjonsorienterte 

Høsten 2016 tok Johaug-saken stor plass i nyhetsbildet. Den dreide seg om skiløper 

Therese Johaug som samme høst hadde testet positiv på en dopingprøve. Ifølge henne selv 

og daværende landslagslege Bendiksen var utslagsgivende for den positive dopingprøven 

at hun hadde brukt en krem som inneholdt det forbudte stoffet clostebol. I en 

presseuttalelse kort tid etter den positive dopingprøven gråt Johaug kraftig, mens hun 

hevdet uskyld. Hun mente å ha fått kremen av Bendiksen, grunnet solbrente lepper. 

Bendiksen bekreftet dette og trakk seg fra jobben med øyeblikkelig virkning. Johaug ble 

suspendert i påvente av endelig dom. I pressen fortsatte hun å hevde sin uskyld og møtte 

både på støtte og motstand fra idrettsstjerner og andre. Særlig dreide debatten seg om hvem 

som hadde skyld for at Johaug brukte leppekremen, og hvor streng straff hun burde få. 
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tilnærminger. Resultatene av spørreundersøkelsen var ment å synliggjøre hvordan 

informantene skilte mellom sine egne og andres meninger.  

Knyttet til hver av disse fasene var det et knippe med intervjuspørsmål. Ifølge Maxwell 

(2005) er formålet med intervjuspørsmål å få den innsikt man trenger for å besvare 

forskningsspørsmålene. På bakgrunn av dette så jeg det som hensiktsmessig å strukturere hver 

fase av intervjuet som en trakt (Kvale og Brinkmann, 2012). Jeg startet derfor med et åpent 

spørsmål der jeg spurte informantene hva de tenkte om det de hadde lest/sett. Dette ble gjort 

for å få innsikt i hvordan informantene selv, og seg imellom, tolket og forsto saken. Deretter 

snevret jeg det inn med flere mer konkrete spørsmål som dreide seg om informantenes syn på 

skyld og hvordan de hadde reagert i samme situasjon. 

4.3.3 Gjennomføringen av intervjuene 

Begge fokusgruppeintervjuene ble gjennomført i et grupperom som skolen stilte til rådighet. 

Etter avtale med informantenes lærer, ble de på et avtalt tidspunkt sendt til grupperommet der 

jeg satt og ventet. Ungdommene ble tatt ut av undervisningen, og til tross for at intervjuet 

foregikk på skolen forsøkte jeg tydelig å vise at intervjuet ikke hadde sammenheng med 

undervisningen. Jeg åpnet intervjuet med en kort briefing (Kvale og Brinkmann, 2012) der jeg 

presentere meg selv, og på en generell og overordnet måte forklarte hva mitt 

forskningsprosjekt handlet om. Slik som forskningslitteraturen anbefaler (bl.a. Halkier, 2002) 

hadde jeg i forkant forberedt meg særlig nøye på briefingen for å klarlegge på en forsvarlig 

måte hva informantenes rolle er i prosjektet, uten å legge føringer på deres interaksjon under 

intervjuene. Gjennom et avslappet og vennlig kroppsspråk forsøkte jeg bevisst å ufarliggjøre 

situasjonen. En slik strategi kan ifølge Kvale og Brinkmann (2012) være hensiktsmessig for å 

etablere kontakt til informantene og på den måten legge til rette for en mer autentisk dialog. 

Det kan også være særlig nødvendig når intervjuet gjennomføres på et institusjonelt sted, som 

en skole, da dette kan påvirke informantene og gjøre dem mindre avslappet (Halkier, 2002). 

Jeg tok lydopptak av intervjuet, som jeg startet etter at briefingen og signering av 

samtykkeskjemaene var unnagjort. I tillegg tok jeg også notater under intervjuene. Flere 

forskere vektlegger at det kan være vanskelig å skille stemmer fra hverandre når man lytter til 

lydopptaket i etterkant (Halkier, 2002). Derfor lot jeg hver enkelt presentere seg etter at 

lydopptaket var startet. I tillegg noterte jeg flere ganger hvilken informant som snakket når, 

noe som var til stor hjelp under transkripsjonen. 
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Under intervjuet stilte jeg spørsmål fra en intervjuguide. Spørsmålene rettet jeg i første 

omgang til gruppen som helhet. Tidvis ble det nødvendig å avvike fra intervjuguiden og stille 

oppfølgingsspørsmål for å drive samtalen fremover eller få klarhet i hva informantene mente. 

Under intervjuene opplevde jeg i stor grad at jeg mestret balansen mellom å holde meg til 

intervjuguiden og det å la intervjuet bli formet av uforventede innspill fra informantene. Da 

jeg transkriberte intervjuene, oppdaget jeg imidlertid en rekke tilfeller der det hadde vært 

interessant om jeg hadde oppfordret informantene til å utdype svarene sine ytterligere.  

I tillegg til den verbale kommunikasjonen, påpeker Kvale og Brinkmann (2012) at forskerens 

kroppsspråk og holdning er betydningsfull for intervjuet. For å få et mest mulig autentisk 

innsyn i informantenes samspill, anså jeg det som avgjørende å legge til rette for en avslappet 

og varm stemning. Jeg forsøkte derfor å bruke smil, oppmuntrende nikk og et interessert blikk 

for å skape en positiv og avslappet stemning. Under intervjuA møtte jeg på den utfordring at 

en av informantene var tilbakeholden og kun ytret seg på direkte tiltale. Jeg forsøkte derfor å 

aktivisere vedkommende ved skape øyekontakt og nikke oppmuntrende. Dessuten opplevde 

jeg det som utfordrende at informantene i dette intervjuet flere ganger avvek fra tema og 

begynte å diskutere andre ting. Jeg forsøkte derfor også å bruke kroppsspråk og 

kroppsholdning for å sette tydeligere rammer rundt samtalene og signalisere at jeg ønsket 

fokus på intervjuets tema.  

Jeg avrundet intervjuet med en debriefing (Kvale & Brinkmann, 2012) der jeg spurte om 

informantene hadde noe å tilføye. 

4.3.4 Etiske hensyn i forberedelsesfasen 

Grunnleggende i ethvert forskningsprosjekt som involverer informanter, er prinsippet om at 

forskeren må ha deltakernes informerte og frie samtykke. Dette betyr at deltakerne før 

oppstart av studien får informasjon om hva prosjektet handler om og hva deltakelse i 

prosjektet innebærer. For mange kvalitative forskningsstudier er det utfordringer knyttet til 

dette, ettersom for mye informasjon om studien kan påvirke informantenes atferd og svekke 

autentisiteten ved datamaterialet. (Thagaard, 2009). Her tok jeg en skjønnsmessig vurdering 

og endte med å informere informantene om at jeg ønsket å undersøke ulike måter å snakke om 

etiske caser på, uten å utdype dette ytterligere. Deretter forklarte jeg kort hvordan intervjuet 

ville foregå. Jeg presiserte at intervjuet ikke hadde noen tilknytning til undervisningen og at 

det var en naturlig dialog jeg var interessert i. Jeg samlet også inn samtykkeerklæring fra 
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informantene (vedlegg C) og understreket at alle informantene ville være anonymisert i den 

endelige oppgaven. Navnene som brukes i presentasjonen av analysen er derfor fiktive. Til 

slutt informerte jeg informantene om at de når som helst kunne trekke seg fra studien. Disse 

tiltakene var ment som en tilrettelegger for forutsigbarhet, for å unngå at intervjuet ble en 

negativ opplevelse for deltakerne (Kvale & Brinkmann, 2012). 

Ettersom alle forskningsprosjekter som behandler personopplysninger er meldepliktige, 

sendte jeg søknad til personvernombudet for forskningsdata
5
 for tillatelse til å gjennomføre 

forskningen. Desember 2016 fikk jeg svar på at mine behandlinger av personopplysninger 

tilfredsstiller kravene i personopplysningsloven § 31.  

4.4 Databehandling og analyse 

I dette delkapitlet forklarer jeg veien fra lydopptakene til de skriftlige analysene som 

presenteres i resultatkapitlet. Jeg gjør rede for transkripsjon, analyse og tolkning og viser til 

noen av de etiske overveielsene som var særlig aktuelle i dette arbeidet.  

4.4.1 Transkriberingsprosessen 

Intervjuene til grunn for analysen ble gjennomført høsten 2016 og transkribert i ukene etter 

datainnsamlingen. For å transkribere brukte jeg programmet Transcribe, som er tilgjengelig 

gratis på UiO sine nettsider. Jeg transkriberte stort sett ordrett og korrigerte kun ordstillinger 

for å gjøre teksten mer lesbar uten å forandre meningsinnholdet. Både samtykker som «ja» og 

«m-m», og uferdige setninger som «men», ble tatt med. Steder der informantene snakket i 

munnen på hverandre og der det var vanskelig å forstå hva som ble sagt og av hvem, 

kommenterte jeg i teksten. I tillegg markerte jeg i parentes emosjonelle uttrykk som latter, 

knising og når informantene hevet stemmen merkbart. I fremstillingen har derimot enkelte 

sitater blitt bearbeidet for at setningene skal gi mening i skriftlig form. Jeg transkriberte til 

sammen 26 sider skrift. Tabellen nedenfor viser en oversikt over antall ord som ble 

transkribert for intervjuA og intervjuB. Det er presisert hvor mange ord som ble transkribert 

for hver av de tre tematiske fasene: artikkelen, filmklipp og meningsmålinger.  

 

                                                 
5
 NSD, Norsk senter for forskningsdata  
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Fase Ord i intervjuA Ord i intervjuB 

Fase 1: Artikkel 3905 4249 

Fase 2: Filmklipp 1049 1156 

Fase: Meningsmålinger 985 481 

Totalt 5939 5885 

Tabell 1: Antall ord transkribert for intervjuA og intervjuB, per fase i undersøkelsen. 

4.4.1 Analysen 

I mitt analysearbeid brukte jeg en personsentrert analytisk tilnærming (Thagaard, 2009). Det 

betyr at jeg utførte inngående studier av de tilnærminger den enkelte informant viste i 

intervjuets ulike faser. I resultatkapitlet presenteres det forskjellige tilnærminger som jeg 

tolket frem hos informantene i intervjuA og intervjuB. Jeg startet analysearbeidet med det 

Kvale og Brinkmann (2012) kaller for meningsfortetting. Med dette menes at man 

komprimerer intervjupersonens ytringer og med få ord gjengir den umiddelbare meningen. 

Deretter kodet jeg materialet ved å knytte noen få nøkkelord til tekstavsnittene (Kvale og 

Brinkmann, 2012) og strukturerte enhetene i kategorier. Å kategorisere datamaterialet 

innebærer at man utvikler kategorier som er relevante for forskningsprosjektets tema, og at 

man kan dele materialet inn i disse. De ulike kategoriene hadde primært et deskriptivt 

siktemål, noe som betyr at de bidro til å skape oversikt over sentrale temaer i materialet. 

Kategoriene ble også betegnet med erfaringsnære begrep, som fremhevet det 

meningsinnholdet som jeg mente informantene ga uttrykk for. (Thagaard, 2009) 

Etter å ha kategorisert materialet, startet den tolkende fasen i analysearbeidet. Denne er 

nødvendig for å få forståelse for fenomenene som studeres, og har derfor en sentral plass i all 

kvalitativ forskning. Jeg fordypet meg i mine teoretiske perspektiver og undersøkte ulike 

måter informantenes ytringer kunne fortolkes på. For å få innsyn i tendenser som kunne 

gjelde for materialet som helhet, sammenlignet jeg tolkninger av de ulike informantene. 

Denne strategien kalles for en replikasjonsstrategi, og den gir grunnlag for en forståelse av 

typiske og atypiske tendenser i materialet som helhet (Thagaard, 2009).   
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Til slutt utviklet jeg kategoriene som presenteres i resultatkapitlet. Kategoriene gjenspeiler 

mine egne refleksjoner av hvordan informantenes ytringer kan tolkes og hvordan disse kan 

knyttes til de tre tilnærmingene som behandles i teorikapitlet. Tabellen (tabell 2) som 

presenteres i det følgende, viser til uttrykksformer som jeg har brukt for å kategorisere 

informantens ytringer etter de perspektivene jeg ønsket å belyse i oppgaven.  

Hovedkategorier Underkategorier (uttrykksformer) 

Prinsipporienterte 

uttrykk 

Vurderer noe som riktig/galt på bakgrunn av prinsipper. 

Sakorientert tilnærming. 

Bruker begrep som skyld, ansvar, straff. 

Distansert tilnærming – fokus på situasjonen som helhet. 

Analytisk tilnærming – Fornuftsbaserte resonnement. 

Relasjonsorienterte 

uttrykk 

Vurderer riktig/feil for å bevare relasjoner. 

Anerkjenner følelser og emosjoner hos personer i saken. 

Nær tilnærming – fokus på konkrete personene. 

Personlig engasjement for personene i saken. 

Eksistensielle 

uttrykk 

Synliggjør personlig aksept av det perspektivet som brukes. 

Riktig/galt defineres med bakgrunn i egne bevisstgjorte motiver. 

Ser ansvar i sammenheng med muligheten til å ta frie valg. 

Viser innlevelse i andres livssituasjon og synliggjør slik personlig livsforståelse. 

Bruker personlig livsforståelse for å stille spørsmålstegn ved eller utfordre etablerte 

normsystemer eller verdier i samfunnet. 

Viser selvstendig vurderingsevne og forståelse av egne motiver.  

Tabell 2: Tre hovedkategorier med tilhørende underkategorier 

4.4.2 Etisk ansvarlighet i personbaserte tilnærminger 

Til tross for anonymisering, muliggjør en personsentrert analytisk tilnærming at informantene 

kjenner seg igjen, og da eventuelt i en sammenheng som kan oppleves fremmed i lys av deres 

selvforståelse. Dersom forskeren skal gjøre resultatene fra undersøkelsen offentlig 

tilgjengelig, har forskeren et særlig ansvar for å ta hensyn til informantenes integritet og 

vurdere hvilke konsekvenser en slik offentliggjøring vil kunne få for informantene (Thagaard 

(2009). Ettersom masteroppgaven min vil bli offentlig tilgjengelig, var det derfor spesielt 

viktig for meg opptre etisk ansvarlig overfor informantene. Derfor arbeidet jeg bevisst med å 

nyansere materialet og vise forståelse for deres livsverden. Her fikk jeg også god hjelp av 

mine veiledere, som gjorde meg oppmerksom på formuleringer og tolkninger som fremsto 

som normative. Dette er også grunnen til at jeg i analysen jevnlig benytter uttrykket tolke 



 

36 

 

frem, som indikerer en epistemologisk grunninnstilling som tar høyde for at datamaterialet er 

analysert innenfor min forståelsesramme og kunnskap.  

4.5 Kvalitetsvurderinger 

Metodekapitlet avrundes ved å vise til noen relevante kvalitetsvurderinger ved 

gjennomføringen av prosjektet. Jeg gjør rede for validitet og reliabilitet og drøfter til slutt om 

resultatene har overføringsverdi.  

4.5.1 Validitet  

Validitet handler om gyldigheten av de funn forskeren presenterer, og den kan knyttes til alle 

faser av forskningsprosjektet (Kvale og Brinkmann, 2012). Validiteten i et prosjekt styrkes 

når forskeren gjør rede for den fremgangsmåten som er valgt for å gjengi materialet, og når 

grunnlaget for konklusjonene tydeliggjøres. Dette stiller krav til refleksjon og kritisk distanse 

til arbeidet for at forskeren ikke blendes av sine egne forutantagelser (Kvale og Brinkmann, 

2012). For å styrke validiteten til prosjektet mitt, har jeg i analysen jobbet aktivt med å 

kontekstualisere informantenes ytringer for slik å vise hvilken sammenheng mine tolkninger 

baserer seg på. Selv om de tre tilnærmingene som jeg kategoriserte ytringer etter i analysen, 

åpner opp for vesentlige etiske aspekter ved materialet mitt, kan det også tenkes at de har styrt 

og begrenset mitt eget forskerblikk.  

Maxwell (2005) påpeker at det er viktig å være bevisst på at det informanten sier alltid er et 

resultat av spørsmålene forskeren stiller under intervjuet. Kunnskap, kompetanse og innsikt er 

derfor vesentlig for at forskeren kan stille spørsmål som kan belyse tema på en hensiktsmessig 

og god måte. For meg, som i utgangspunktet ikke er særlig interessert i idrett, var det derfor 

viktig å lese meg opp på Johaug-saken for å ha et stabilt kunnskapsgrunnlag i 

moderatorrollen. Under intervjuA med idrettsungdommene, møtte jeg allikevel på en 

utfordring ettersom informantene flere ganger refererte til andre idrettsutøvere og dopingsaker 

som jeg ikke kjente til. Under transkripsjonen anså jeg det derfor nødvendig å søke opp 

informantenes ulike referanser og undersøke hvilken betydning disse kunne tenkes å ha for 

deres ytringer. Dette er tiltak som trolig har bidratt til å øke min forståelse rundt 

informantenes livsverden. Samtidig tydeliggjør dette at analysen baserer seg på min 

tolkningsprosess. 
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4.5.2 Reliabilitet 

Begrepet reliabilitet brukes blant annet av Kvaale og Brinkmann (2012) for å betegne 

forskerens troverdighet i fremstillingen av materialet. Det handler om at man må kunne stole 

på at resultatene som presenteres har blitt utarbeidet på en pålitelig og oppriktig måte, og at 

forskeren klarer å skille mellom konkrete beskrivelser og sine egne tolkninger. I 

resultatkapitlet har jeg derfor valgt å presentere informantenes tilnærminger gjennom sitater 

fra transkripsjonen som er minst mulig redigert. Dette bidrar til å tydeliggjøre skillet mellom 

egne tolkninger og informantenes ytringer. I tillegg har jeg valgt å kontekstualisere ytringer 

for å vise sammenhengen de ble ytret i.  

4.5.3 Overførbarhet 

Er det mulig å generalisere funn fra min analyse til andre informantgrupper og situasjoner? 

Kvaale og Brinkmann (2012) skriver at generalisering i kvalitative studier krever at vi spør 

om den kunnskapen som produseres i en spesifikk intervjusituasjon kan overføres til andre 

relevante situasjoner. Det er derfor vi kan si at det i kvalitative studier ikke er mønstre i 

dataene, men fortolkningen som gir grunnlag for overførbarhet. Jeg håper å kunne gi en økt 

forståelse av hvordan samtaler rundt etiske caser kan foregå, hvilke perspektiver og 

tilnærminger informantene bruker og hvordan dette kan virke inn og forme en samtale mer 

generelt. Det er innsikt i disse spørsmålene som jeg mener er overføringsverdien ved min 

studie. 

Dette betyr imidlertid ikke at mine funn kan brukes til å forutsi eller uttale noe om hvordan 

andre lignende informantgrupper ville uttrykt seg i en tilsvarende situasjon. Til dette er det 

altfor mange ukjente variabler som trolig kan påvirke informantenes ytringer. Av hensyn til 

personvern blir det for eksempel ikke gjort rede for informantenes sosiale og kulturelle 

bakgrunn, noe som trolig vil virke inn på hvordan de tolker og samtaler om en sak. Derfor må 

funn og tolkninger forstås som kontekst- og personavhengige, og ikke som universelle uttrykk 

for ungdommers etiske tenkning.  
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5 Resultater 

I dette kapitlet presenterer jeg de funn som gjennom analysearbeidet har skilt seg ut som 

særlig relevante for problemstillingen. Analysekapitlet er delt i tre deler, som tilsvarer de 

tematiske fasene i intervjuet: artikkelen, filmklippet og meningsmålingene. Disse tre fasene la 

opp til ulike tilnærminger på casen, og genererte forskjellige typer innsyn. 

Til tross for at lengden på intervjuene var lik og at den samme intervjuguide ble brukt, var 

innholdet i samtalen og interaksjonen mellom informantene svært forskjellige i de to 

intervjuene. Informantene i intervjuA formulerte seg i korte og ofte ufullstendige setninger. 

De snakket stadig flere på samme tid, eller avbrøt hverandre. I tillegg sporet samtalen flere 

ganger av og havnet langt utenfor tema. Informantene i intervjuB snakket lenge om gangen, 

de formulerte seg stort sett i fullstendige setninger og avbrøt hverandre ikke. Sjargongen i 

intervjuene var også svært ulik. Mens informantene i intervjuA tidvis tullet og spøkte, holdt 

informantene i intervjuB seg seriøse gjennom hele intervjuet. Informantene i begge 

intervjuene viste et engasjement i saken, men mens informantene i intervjuA til tider ble 

høylytte og usaklige, holdt informantene i intervjuB seg utelukkende til saken og samtalte på 

en rolig og behersket måte.  

I det følgende presenterer jeg mine analysefunn knyttet til de tre fasene av intervjuet. 

Formålet er å tolke informantenes språkbruk og ytringer med etikkteoretiske begrep og 

perspektiver som analyseredskap. Jeg innleder hver fase med å fortelle hvilke 

interaksjonspremisser som ligger til grunn for fasen. Deretter skriver jeg frem ulike 

karakteristiske tilnærminger som informantene brukte under intervjuets fase. Hver fase 

avrundes med en oppsummering der jeg for det første viser hvilke av informantenes 

tilnærminger som kan tolkes som prinsipporienterte og relasjonsorienterte, for det andre gjør 

oppmerksom på tilnærminger som faller utenfor disse kategoriene og til slutt peker på 

eksistensielle uttrykk i informantenes ytringer. For ordens skyld gjentar jeg at alle navn som 

brukes i analysen er pseudonymer.  

Tegnforklaring 

(…) Betyr at deler av setningen ikke er gjengitt 

… viser til en pause i informantens utsagn 
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5.1 Fase 1: samtale med utgangspunkt i artikkel 

I denne fasen fikk, som tidligere nevnt, informantene utdelt en artikkel (vedlegg B) som på en 

informativ og saklig måte forklarer hva Johaug-saken handler om, og hvilken betydning de 

ulike personene har i saken. Intervjuer leste artikkelen høyt, mens informantene fulgte med på 

sitt eksemplar. Både artikkelen og de påfølgende spørsmål fra intervjuer var tenkt å legge 

grunnlaget for en saksorientert samtale fra et distansert perspektiv. Samtalen mellom 

informantene i de to intervjuene hadde imidlertid svært ulikt fokus. Mens samtalen i intervjuA 

i stor grad forsøkte å få en dypere forståelse av saken, forsøkte informantene i intervjuB i 

langt større grad å definere hvem som hadde ansvar og skyld.  

5.1.1 Tilnærminger i intervjuA 

Informantene i det første intervjuet fokuserte på å forstå seg på personene i saken og 

gjennomskue hvorfor disse hadde handlet slik de gjorde. I det følgende presenteres disse 

tendensene gjennom fire ulike kategorier. 

Kontekstnærhet 

Utdraget som blir presentert nedenfor, er hentet fra starten av intervjuet. Intervjuer stilte 

informantene følgende spørsmål: Er det noen som har skylden for at Johaug testet positivt? I 

så fall hvem? Spørsmålet var tenkt å utfordre informantenes forståelse av skyld, og legge til 

rette for en dialog med distanserte tilnærminger til saken. Som følgende meningsutveksling 

illustrerer, nærmet informantene seg spørsmålet på en annen måte:   

Toni: (…) kanskje hun (Johaug) så varseltrekanten, men så tok hun likevel 

sjansen. Det var jo en liten krem, hva skal den gjøre liksom? Jeg tror hun var 

klar over det, og at hun bare tok sjansen likevel. 

Sigurd: Men hvorfor ta den da? Hvorfor ikke bare ta en annen krem? 

Ole: Hun er vel litt naiv da. 

Mikkel: Solbrente lepper … Du kan jo gå langrenn selv om du har solbrente 

lepper. 

Det er verdt å merke seg at informantene ikke direkte diskuterer spørsmålet som intervjuer 

stilte, i stedet forsøker de å få klarhet i hvorfor Johaug overhodet tok kremen. Med dette viser 

de en tilsynelatende interesse for bakenforliggende årsaker og opplysninger som ikke direkte 

behandles i artikkelen. Informantene har en nær og partikulær tilnærming der de synes å være 
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opptatt av å forstå seg på Johaug som person. Samtidig kan det hevdes at informantene 

indirekte utforsker om Johaug er skyldig eller ikke, men i stedet for å knytte skylden til 

hennes rolle som idrettsutøver, forsøker de å definere den med grunnlag i hennes personlige 

karakter. Videre synes det å være gjennom å stille spørsmål og kommentere punkter ved 

saken som informantene oppfatter som tvilsomme, at de både utfordrer hverandres meninger 

og driver samtalen fremover. Språket informantene bruker kan beskrives som uformelt og 

utforskende, med innslag av spontane og muligens intuitive ytringer. Dette kan indikere at 

målet for samtalen i større grad er å etablere forståelse enn å argumentere for egne meninger.  

Bruk av den personlige erfaringsverden  

Dialogen mellom informantene handlet etter hvert om å forstå hvorfor Johaug ikke hadde 

undersøkt kremen hun brukte, og hvorfor hun hadde stolt på legens anbefaling. Fra denne 

samtalen er det relevant å presentere tre uttalelser fra informantene Ole, Sigurd og Mikkel: 

Ole: Sånn helt seriøst, når jeg får et eller anna legemiddel, så må jeg jo se på 

pakningen. Jeg åpner ikke bare pakken uten å se på hva jeg får. Jeg er ikke 

en sånn som bare putter i meg hva som helst. Det er bare tull. 

Sigurd: Hvis en lege hadde sagt til deg at du bare kunne ta den medisinen, 

selvfølgelig hadde du gjort det da. 

Mikkel: Men jeg forstår jo situasjonen, jeg hadde også tatt en medisin hvis 

legen hadde anbefalt meg det. Hvis det i tillegg hadde vært en lege for 

toppidretten, så hadde jeg kanskje også stolt blindt på ham. 

I utdraget synes informantene å ytre seg med direkte utgangspunkt i sin egen livsverden. Når 

vi ser nærmere på ytringen til Ole, synes de tre første setningene å referere direkte til hans 

oppfatning av hvordan han ville tatt i bruk et nytt legemiddel: han ville lest på pakningen. 

Den siste påstanden synes derimot å relatere seg til Johaug-saken. Dette indikerer at Ole 

tolker saken på bakgrunn av antagelser av hvordan han selv ville handlet. Ytringen til Sigurd 

og Mikkel antyder samme fremgangsmåte; begge sammenligner Johaugs situasjon med 

antagelser rundt hvordan de selv hadde handlet. Vi kan derfor hevde at fellestrekket ved disse 

ytringene er at informantene bruker sin egen livsverden for å forstå seg på Johaugs 

handlinger. De forklarer dermed Johaugs handlemåte ut ifra hvordan de selv ville ha reagert 

og handlet i en tilsvarende situasjon. Tilnærmingen har et tydelig fokus på konkrete aspekter 

av saken, samtidig som informantene synliggjør personlige og bakenforliggende motiver for 

hvordan de selv ville ha handlet. Med dette antyder de et utgangspunkt i deres personlig 

livsverden som kan tolkes som et eksistensielt uttrykk.   
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Det er relevant å påpeke at informantene i løpet av intervjuet stadig overfører sine personlige 

oppfatninger over på saken. Dette kan forklares nærmere i lys av følgende utsagn, som ble 

ytret da informantene diskuterte hvorfor landslagslegen trakk seg fra sin stilling: 

Max: Når du mener at du ikke har gjort en feil, da skal du beholde jobben. 

Du trekker deg fra jobben når du vet at du har gjort en feil. 

Interessant er at resonnementet kun tar høyde for legens egen oppfatning av riktig/feil 

handling. Andre faktorer som kunne tenkes å påvirke legens valg, tar ikke informanten 

hensyn til. Slik fremstår forklaringen klar og tydelig, og bildet som tegnes av situasjonen 

synes ukomplisert og enkelt. Vi kan ikke vite hvor representativ denne ytringen er for Max’ 

forståelse av legens betydning i saken. Det kan godt tenkes at utsagnet bør forstås som 

spontant og lite gjennomtenkt. Til tross for det kan det tenkes at Max forstår legens handling i 

lys av sine egne, og at han generaliserer med utgangspunkt i den logikken han på bakgrunn av 

egne erfaringer kjenner seg igjen i. Dette indikerer at informantene både forstår, så vel som 

forklarer i lys av sine subjektive erfaringer og opplevelser. Dette er en tilnærmingsmåte som 

ser ut til å være en typisk blant informantene i intervjuA.   

Distanse til saken 

Etter nå å ha undersøkt to aspekter av en nær og personlig tilnærming, er det interessant å 

presentere noen funn som indikerer en mer distansert tilnærming til casen: 

Mikkel: Johaug har det fulle ansvar på en måte. Det er det samme med meg, 

selv om jeg ikke er topp idrettsutøver så har jeg selv ansvar for hva jeg putter 

i meg. Man må stå for det man gjør, liksom (…) 

Sigurd: (…) hun (Johaug) har tatt det, det er hennes eget ansvar. 

I disse ytringene viser informantene en tydelig avstand til saken, de tar ikke hensyn til 

personlige eller skjulte aspekter, men uttrykker en klart prinsipporientert forståelse av skyld. 

Interessant er at de ikke knytter ansvarsbegrepet til Johaugs rolle som toppidrettsutøver, de 

nevner ikke det ansvaret hun har i kraft av å være på landslaget, men snakker om et ansvar 

som hun har for egne handlinger. Det er rimelig å hevde at informantene her sikter til et 

moralsk ansvar som Johaug har for seg selv. Denne tilnærmingen kan vi tolke som et 

eksistensielt uttrykk, fordi resonnementet bygger på en forståelse av at ansvar oppstår som 

følge av friheten mennesket har til å ta selvstendige valg. Samtidig har uttrykket en klar 

prinsipporientert form, ettersom den viser til en universell forventning.  
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Det er relevant å påpeke at selve ansvarsbegrepet var et lavfrekvent ord i intervjuet, som kun 

ble brukt tre ganger, alle i de to replikkene gjengitt ovenfor. Muligens skyldes dette at 

informantene ikke hadde blitt introdusert for begrepet i etikkfaglig sammenheng, og derfor 

heller ikke hadde en bevissthet rundt relevansen det har for ulike etikkteoretiske tilnærminger.  

Fokus på å opprettholde regler og rettferdighet 

Et spørsmål intervjuer stilte i løpet av fase 1, var om informantene mente det var riktig at 

Johaug var blitt suspendert i påvente av dommen. Dette spørsmålet førte til en samtale rundt 

tema straff og synliggjorde ulike tilnærminger. I det følgende presenteres flere ytringer fra 

informantene, først ut er Mikkel: 

Mikkel: Ja, det er doping, alle skal ut av sporten. Jeg syns helt ærlig, at det 

burde vært strengere straffer. 

Her fokuserer Mikkel ikke på hvorfor Johaug fikk i seg det ulovlige stoffet, i stedet fokuserer 

han utelukkende på det faktum at hun testet positivt på en dopingprøve. Med utgangspunkt i 

dette blir saken tydelig for ham: Hun har gjort noe ulovlig, og må få sin rettmessige straff. 

Tilnærmingen hans indikerer en prinsipporientert tankegang, fordi den tar utgangspunkt i de 

åpenbare forhold og bedømmer disse i lys av på forhånd definerte regler.  

En noe annen begrunnelse kan vi se hos Ole:  

Ole: Hun burde få samme straff som alle andre som har gjort det tidligere, 

det skal ikke være noe forskjell. 

Ole er enig i at en ulovlig handling må straffes, men i motsetning til Mikkel argumenterer han 

fra et rettferdighetsperspektiv. Begrunnelsen hans synes ikke å være rotfestet i ønsket om å 

opprettholde regler rundt dopingen, men i ønsket om å opprettholde rettferdigheten i den 

konkrete situasjonen. Mikkel og Ole snakker begge med en tydelig avstand, men med ulike 

tilnærminger til saken. Dette distanserte perspektivet på saken kan imidlertid ikke sies å være 

representativt for samtalen mellom informantene. Stadig kommer informantene inn på hvem 

sin skyld det kan sies å være, og hvorfor personene i saken handlet slik de gjorde. Dette 

illustreres blant annet i følgende utdrag: 

Max: (…) jeg er uenig i at det bare er Johaug sin feil. Jeg mener at det er 

mer legen sin feil, for hun har jo selvfølgelig ikke satt seg inn i de forskjellige 

kremene (..). 
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Mikkel: Men det står jo doping på esken (…) hvis det står her (peker på 

appelsinjuicen sin) appelsinjuice med fruktkjøtt, og jeg ikke tåler fruktkjøtt, så 

drikker jeg ikke den appelsinjuicen, det er jo nesten det samme. 

I stedet for å drøfte fra et utenforstående perspektiv, diskuterer informantene igjen premissene 

som ligger til grunn for handlingen. Max argumenterer for at Johaug antageligvis ikke har 

kunnskap om de ulike kremene, mens Mikkel viser til at hun må ha sett dopingmerket på 

esken. En forskjell mellom ytringene er at Max har en kontekstorientert tilnærming der han 

viser forståelse for Johaugs situasjon og forklarer hvorfor det, etter hans mening, ikke er 

hennes feil. Mikkel har derimot en mer distansert tilnærming der han overfører logikken i sitt 

resonnement til en annen situasjon og demonstrerer poenget gjennom appelsinjuicen sin.  

Interessant i dette utdraget er at mens Max argumenterer for at Johaug ikke så eller forsto hva 

hun tok, så forutsetter Mikkel i sitt resonnement at hun gjorde det. I dette utdraget synes ikke 

informantene å lytte til hverandre, i stedet argumenterer de for sine syn på grunnlag av egne 

antagelser rundt saken.  Samtidig er det interessant at ytringen til Max tar utgangspunkt i den 

spesifikke saken, og derfor kan tolkes som relasjonsorientert, i motsetning til Mikkel som 

overfører sitt poeng til en annen situasjon og synliggjør en mer prinsipporientert tilnærming. 

Til tross for at informantene flyktig viser distanserte tilnærminger i intervjuet, er den 

generelle tendensen i samtalen at de undersøker og diskuterer fra et nært perspektiv med 

fokus på å forstå seg på personene i saken.  

5.1.2 Tilnærminger i intervjuB 

Informantene i intervjuB var særlig opptatt av å fordele ansvar og skyld blant personene i 

saken. Avslutningsvis nærmet de seg også aspekter av saken på en måte som kan beskrives 

som kritisk og utfordrende. Disse tendensene presenteres nå gjennom tre ulike kategorier. 

Analytisk distanse til saken 

Informantene i intervjuB hadde helt fra starten av intervjuet en tilnærming som i stor grad 

stemmer overens med den distanserte tilnærmingen som ble formidlet gjennom artikkelen og 

intervjuers spørsmål. Følgende tre ytringer er et svar på intervjuets første spørsmål, der 

informantene ble bedt om å gjøre rede for hvilken rolle personene i artikkelen har for saken, 

og om noen har skyld i at Johaug fikk i seg det forbudte stoffet:  
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Rakel: Therese er offer for feiltagelsen, og legen er han som har gjort noe 

galt, han er, hva skal vi kalle ham? Ansvarlig. 

Lars: Men Therese kan også ses på som ansvarlig, siden hun ikke har lest om 

kremen selv. 

Astrid: Hun sier jo at hun setter all tillit til legen, og det er jo trolig fordi han 

er en lege og vi går jo ut fra at leger vet hva de snakker om (…) Det er en 

risiko når du setter personlig tillit til et annet menneske som skal ta kontroll 

over ting i ditt liv. (…) Å gi ansvar til et annet menneske er alltid en risiko. 

Det er flere momenter ved dette utdraget som det er interessant å se nærmere på. Først og 

fremst er det relevant å nevne at informantene, i motsetning til de i intervjuA, behandler 

spørsmålet fra intervjuer. Rakel åpner hele samtalen ved å sette opp et regnestykke der hun 

ser Johaug som offeret og legen som den ansvarlige. Lars nyanserer ansvarsforståelsen til 

Rakel ved å påpeke at Johaug også har et ansvar overfor seg selv. Astrid går ikke nærmere inn 

på utsagnet til hverken Rakel eller Lars, i stedet gjør hun oppmerksom på noen helt 

grunnleggende følger av menneskelige relasjoner, nemlig at de bygger på tillit og at tilliten 

åpner for muligheten for å bli ført bak lyset. På den ene siden kan dette tolkes som et 

relasjonsorientert uttrykk fordi tillit er et sentralt element i mellommenneskelige relasjoner. 

På den andre side knytter hun ikke tilliten til relasjoner, men ser den i sammenheng med 

ansvar og legens profesjon. Derfor fremstår dette ikke som en relasjonsorientert tilnærming. 

Informantene ser saken fra avstand, og har en tydelig distanse til hendelsene. De har en 

sakorientert tilnærming, der de tar utgangspunkt i opplysningene fra artikkelen og drøfter 

saken uten å trekke åpenbare paralleller til sin personlige livsverden. Fokuset i samtalen er 

først og fremst på det profesjonsetiske ansvaret som personene i saken har i lys av sin rolle 

som lege og toppidrettsutøver, og saken drøftes i lys av informantenes forståelse av ansvar 

knyttet til disse rollene. Det er også interessant å undersøke språket, som kan beskrives som 

faglig og presist. Informantene snakker på et generelt, snarere enn personlig nivå, og de 

formulerer seg på en måte som gir samtalen et saklig og litt formelt preg. Muligens indikerer 

dette et høyt intellektuelt og faglig nivå, men det kan også ha sammenheng med at 

informantene har fått undervisningen i etikk og derfor er kjent med denne måten å 

argumentere på.  

Gjennom å definere roller og fordele ansvar, glir samtalen etter hvert over på tema skyld, som 

i denne sammenheng blir noe man får som følge av å ikke holde seg til de normer og regler 
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man er forpliktet til. Denne fremgangsmåten for å definere skyld og ansvar var særlig synlig i 

informanten Astrid sin tilnærming. Følgende ytring viser dette på en god måte: 

Astrid: Det er legens skyld, for han hadde én jobb og det var å finne en krem 

som hun kunne bruke. 

Resonnementet er klart og tydelig: legen har ikke utført jobben sin på en adekvat måte og har 

derfor skyld for at Johaug fikk i seg det ulovlige stoffet. Ansvarsforståelsen til Astrid fremstår 

tydelig juridisk orientert med fokus på et ansvar legen har som følge av sin profesjon. Flere av 

de andre informantene var imidlertid ikke enige i at det var så enkelt. I det følgende illustreres 

dette gjennom ytringen til Lars: 

Lars: Jeg mener at en del av ansvaret er hennes, hun kan ikke gi all skyld til 

legen, selv om hun har tillitt til alt han sier. Man må også ta ansvar for egne 

handlinger. 

I motsetning til Astrid relaterer Lars ikke først og fremst ansvaret til Johaugs profesjon som 

idrettsutøver, i stedet viser han til et grunnleggende ansvar som Johaug mer generelt har for 

egne handlinger. Til tross for at begge informantene har den samme analytiske tilnærmingen, 

synes utgangspunktet for ansvarsforståelsen å være forskjellig. 

Det er imidlertid også mulig å tolke Lars på en annen måte, hvor det da er hensiktsmessig å 

vise et større utdrag av samtaleforløpet:  

Lars: Jeg mener at en del av ansvaret er hennes, hun kan ikke gi all skyld til 

legen, selv om hun har tillit til alt han sier. Man må også ta ansvar for egne 

handlinger. 

Tim: Men det er jobben til legen altså. Hvis du jobbet som servitør på et fly 

som styrtet, så skal ikke du ta ansvar for det. Det er pilotens oppgave å holde 

flyet i lufta. 

Lars: Det er jo ikke det samme som å bruke en leppekrem da. 

Tim mener, i likhet med Astrid, at legen har all skyld fordi det er hans ansvar å sørge for at 

pasientene hans får den rette behandling. I forsøk på å tydeliggjøre sitt poeng overfor Lars, 

overfører Tim dilemmaet til en annen og mer ekstrem situasjon. Dette overbeviser imidlertid 

ikke Lars som i stedet påpeker at disse casene ikke kan sammenlignes. Her kan man tolke 

Lars dit hen at han mener casene ikke kan sammenlignes fordi det er åpenbare forskjeller 

mellom dem: Mens en servitør er sjanseløs under en flystyrt, har Johaug mulighet til å påvirke 

hva hun tar til seg av medikamenter. En slik tolkning sammenfaller også på en god måte med 



 

46 

 

hans forståelse av ansvar som personrelatert fremfor profesjonsrelatert. Imidlertid er det også 

mulig å tolke Lars ytring som en generell motstand mot å overføre saken til en annen 

situasjon. Dette er i så fall en holdning til etiske situasjoner som stemmer overens med en 

relasjonsorientert tilnærming til etikken. 

Fokus på konsekvenser og rettferdighet  

Det er nå interessant å vise til noen av de ulike tilnærmingene som informantene i intervjuB 

hadde til saken. Disse illustreres på en god måte da samtalen handlet om tema straff. Det 

innledende spørsmålet til intervjuer var om informantene mente det var riktig at Johaug i 

påvente av den endelige dommen, var blitt suspendert i to måneder fra både fellestrening og 

konkurranser. I det følgende presenteres fire utvalgte utsagn, først ut er informanten Lars:  

Lars: Fra konkurranser er jeg helt enig i at hun skal være suspendert. For 

hvis hun hadde fått lov til å delta ville det åpnet muligheter for smutthull for 

andre som skal delta i konkurranser. 

Lars fokuserer ikke på skyld, eller uskyld, men på formålet av straffen. Etter hans mening bør 

Johaug suspenderes for å vise at doping ikke tolereres og at klare rammer rundt idretten 

opprettholdes. Her viser han en tilnærming vi kjenner fra konsekvensetikken, der en handling 

defineres som riktig/feil ut ifra hvor mange positive/negative konsekvenser den vil få. Når 

Lars forfekter Johaugs suspensjon gjennom å hevde at det vil sende de rette signaler, er han 

tydelig opptatt av konsekvensene handlingen vil få, ikke av de konkrete personene som er 

involvert i situasjonen. Nå er det interessant å undersøke to utsagn fra informanten Tim, som 

har et ganske annet fokus enn Lars: 

Tim: Kan hun ikke bare saksøke legen for å få tapet dekket? Det ville jeg 

tenkt var rettferdig. 

Tim diskuterer ikke nærmere hvem han mener er skyldig og uskyldig i saken, sannsynligvis 

fordi han allerede tidligere i samtalen (se forrige side) forklarte at det etter hans mening var 

legen som hadde all skyld. Denne ytringen bør antagelig ses i sammenheng med Tims 

oppfatning av Johaug som uskyldig, fordi han her synliggjør et ønske om å gjenopprette 

rettferdigheten i situasjonen.  Ifølge Tim har legen ikke handlet i overenstemmelse med sine 

forpliktelser, derfor er han både skyldig i at Johaug fikk i seg det ulovlige stoffet og for at hun 

nå må lide et økonomisk tap. Det er interessant at Tim utelukkende viser til det materielle 

tapet ved situasjonen, og ikke andre tenkelige tap, som tap av ære, anerkjennelse og lignende. 
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Ved å fokusere på målbare og synlige sider av saken, har han en klar prinsipporientert 

tilnærming. Dette underbygger også følgende ytring: 

Tim: (…) vi kan ikke lage en liste over hvor mye hun visste og hvor mye som 

er hennes skyld. Enten så må vi si at det er skylden til de som har jobben å 

finne ut av det, eller så må vi si at det er skylden til enkeltpersonene som er 

ansvarlige for hva de tar inn i kroppen sin. 

Fra Tims perspektiv er saken åpenbart enkel, konkret og tydelig. Han påpeker at hvem som 

har skyld, avhenger av hvordan vi definerer de to rollene, idrettsutøver og lege. Den av de to 

som har ansvar, har også skyld. Fordi det etter hans mening er legen som har ansvar, har han 

også skyld. Interessant er at denne svart/hvitt-forståelsen av ansvar og skyld ikke synes å ha 

rom for at flere samtidig kan være ansvarlige eller skyldige. Muligens indikerer dette et ønske 

om å bevare struktur og orden i analysen av saken.  

En annen informant som hadde den samme tydelige og konkrete måte å argumentere på, var 

Astrid. Dette er følgende eksempel ment å vise:  

Astrid: Jeg ville gitt henne samme straff som folk som får dop i seg, det er det 

som har skjedd. Det er en idrettsutøver som har klart å dope seg, og uansett 

om de har gjort det med vilje eller ikke, så er det deres ansvar å ikke få dop i 

seg. 

Astrid vurderer situasjonen fra et mer generelt ståsted enn Tim, og forsvarer hverken legen 

eller Johaug. For henne fremstår saken svart/hvitt: Johaug har tatt dop, derfor skal hun 

straffes. Denne tilnærmingen er, i likhet med Tims, prinsipporientert. Den indikerer en 

tankegang i tråd med rettferdighetsprinsippet som sier at like tilfeller skal behandles likt. 

Dersom to tilfeller skal behandles ulikt, skal det være på bakgrunn av relevante forskjeller. 

Ifølge Astrid synes det ikke å være noen relevante forskjeller å ta hensyn til, noe som gjør 

situasjonen enkel å forstå. I likhet med Tim viser Astrid en prinsipporientert tilnærming, der 

skyld er noe man får som et resultat av at en handling bryter med på forhånd definerte regler.  

Normutfordrende tilnærminger 

Da samtalene mellom informantene dreide seg om straff, begynte de også å diskutere 

hensikten med å straffe Johaug. Her følger en meningsutveksling mellom tre av informantene: 

Lars: Det virker egentlig bare som en straff for å få en straff liksom. Jeg 

skjønner at hun ikke skal delta i konkurranser, men syns det er unødvendig at 

hun ikke skal få trene med laget. 
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Astrid: Det er som å ha husarrest liksom, det har ingen hensikt. Det er bare 

for å henge deg ut på en måte.  

Tim: Jeg tror det er fordi Norge er så veldig på å anklage andre 

idrettsutøvere for å dope seg (…), så vi må liksom slå hardt ned på det for 

ikke å fremstå som hypokritter. 

Lars stiller seg tvilende til straffens hensikt, et poeng som Astrid tar tak i og utdyper. Det er 

interessant at Astrid, som tidligere i intervjuet ytret at hun ville «gitt Johaug samme straff som 

de som får dop i seg», nå fremstår kritisk mot straff som metode. En mulig forklaring på dette 

er at Astrid mener Johaug skal straffes ut av prinsipp, samtidig som hun mener at straffen ikke 

har noen hensikt utover det at den opprettholder prinsippet. En slik tolkning av Astrid, styrker 

inntrykket av Astrid som prinsipporientert, samtidig som det indikerer at Astrid først og 

fremst mener straff har en symbolsk verdi ved at den markerer uønsket atferd. Måten Astrid 

formulerer seg på er ikke direkte knyttet til casen, snarere synliggjør den hennes tanker rundt 

straff generelt. Dette viser til en refleksjon rundt bakenforliggende motiv eller hensikten ved å 

bruke straff, og kan derfor tolkes som et eksistensielt uttrykk. Mens Astrid snakker på et 

generelt plan, knytter Tim tema direkte til casen ved å presentere en forklaring på hvorfor 

«Norge» straffer Johaug. Det er rimelig å tolke hans ytring som en bekreftelse på Astrid sitt 

syn på straff, for også han mener at hensikten med å straffe Johaug er å symbolisere for 

omverdenen at hun har gjort noe uakseptabelt. De andre informantene syntes å være enig i 

denne tolkningen av straff, og nikket samtykkende. Kanskje på bakgrunn av denne enigheten i 

gruppen sa Tim følgende: 

Tim: Burde vi ikke heller forebygge det (doping), i stedet for å bare straffe de 

som gjør det? 

Tims spørsmål faller utenfor den samtalen som spørsmålene fra intervjuer la opp til, og 

utfordrer i stedet selve straffens normgrunnlag. Han løfter bruken av straff opp på et generelt 

nivå og spør om det ikke er mer hensiktsmessig å satse på å forebygge at idrettsutøvere doper 

seg, enn å straffe de som avlegger positive prøver. Man kan tolke Tim dit hen at han utfordrer 

selve konseptet straff. I den grad dette kan tolkes som et normutfordrende, eller et avvisende 

uttrykk, kan vi forstå dette uttrykket som eksistensialistisk. 
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5.1.3 Oppsummering av funn i fase 1 

Funn fra denne fasen synliggjør markante forskjeller mellom tilnærmingen til informantene i 

de to intervjugruppene. Relasjonsorienterte uttrykk kom særlig til syne hos informantene i 

intervjuA. Disse synliggjorde et ønske om å forstå og forklare bakenforliggende årsaker for 

handling. Dialogen mellom informantene ble beskrevet som uformell og utforskende, og funn 

viste at informantene stadig brukte sine egne erfaringer og antagelser til å forstå seg på 

Johaug. Muligens har dette sammenheng med informantenes idrettsorienterte interesse og 

skolegang, som sannsynligvis gjorde saken mer personlig for denne informantgruppen. Det 

ble imidlertid ikke identifisert noe ønske om å bevare relasjoner eller vise omsorg for 

personene i saken. Informantenes tilnærming er derfor relasjonsorientert kun i den forstand at 

de bruker den samme kontekstnære tilnærming som er sentralt for dette perspektivet. 

Prinsipporienterte uttrykk var det få av i intervjuA, men de var hovedtendensen i intervjuB. 

Informantene i dette intervjuet hadde en analytisk tilnærming med tydelig distanse til saken. 

Samtalene dreide seg om å definere hvilke forpliktelser som følger med rollen som 

henholdsvis lege og idrettsutøver, og hvordan skyld og straff skulle fordeles. Noen av 

informantene brukte konsekvensetiske argumenter, mens andre diskuterte med utgangspunkt i 

en forståelse av rettferdighet som likhet for alle. Derfor argumenterte informantene med 

bakgrunn i etiske modeller styrt av prinsippbaserte forståelse av rett og galt som i stor grad 

synes å bekrefte samfunnsmoralen. Det ble også gjort oppmerksom på at informantenes 

samhandling fremsto som formell og velartikulert, og at språket var mer upersonlig. Det er 

rimelig at dette indikerer et visst faglig nivå, og muligens har en sammenheng med at 

informantene allerede hadde hatt etikkundervisning. 

Det ble tolket frem eksistensielle utrykk i begge informantgruppene. I intervjuA ble disse 

tolket frem gjennom informantenes innlevelse i Johaugs situasjon og deres bruk av egen 

livsverden for å forstå saken. I tillegg synliggjorde informantene en forståelse av ansvar 

knyttet til Johaugs eksistens som fritt individ. Gjennom å knytte ansvarsbegrepet til Johaug 

som person, fremfor hennes forpliktelser som idrettsutøver, argumenterte informantene fra et 

grunnleggende eksistensielt perspektiv, fremfor et juridisk konstruert perspektiv.  Det ble 

også tolket frem eksistensielle uttrykk i intervjuB, gjennom to ulike tilnærminger. Begge disse 

dreide seg om straff, men de fremsto som ganske forskjellige. Det første ble identifisert 

gjennom informanten Astrid sin grundige refleksjon rundt bakenforliggende motiv for bruken 

av straff som metode. Her viste hun selvstendighet og antydet at hun hadde gjennomskuet de 
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prinsipielle funksjonene ved bruken av straff, og at hun bevisst valgte å fremme bruken. Det 

andre eksistensielle uttrykket ble identifisert i informanten Tim sin avvisende eller 

utfordrende holdning til straff som en normativ metode. 

5.2 Fase 2: samtale med utgangspunkt i filmklipp 

Fase 2 ble innledet av et filmklipp som informantene fikk se på intervjuers PC. Før oppstart 

fikk informantene opplyst at filmen viste den første pressekonferansen som ble holdt etter at 

nyheten om den positive dopingtesten var blitt kjent. Deretter ble klippet satt i gang, og 

informantene fikk se en fortvilt og tårevåt Johaug som forklarte bakgrunnen for saken og 

hevdet sin uskyld. I begge intervjuene virket informantene kjent med klippet, allikevel fulgte 

de oppmerksomt med på skjermen. Noen av informantene i intervjuA ble tydelig provosert av 

det de så. Særlig Mikkel ytret flere ganger kommentarer som «grineunge» og «se som hun 

griner da», hvorpå de andre kniste eller ba ham være stille. Informantene i intervjuB satt stille 

og fulgte tilsynelatende uanfektet med på skjermen.  

Filmklippet og intervjuers spørsmål var tenkt å legge til rette for en mer følelsesmessig og 

relasjonell tilnærming til saken.  

5.2.1 Tilnærminger i intervjuA 

Informantene synliggjorde tilnærminger til Johaugs oppførsel på pressekonferansen som i stor 

grad var følelsesbetont. I det følgende presenteres to tendenser i samtalen gjennom 

kategoriene provokasjon og forståelse.   

Provokasjon 

Et av de første spørsmålene som intervjuer stilte informantene, var hva de selv syntes om det 

de hadde sett. I den påfølgende samtalen skilte Mikkel seg ut ved å fremstå irritert over 

Johaugs oppførsel på pressekonferansen. Han bannet og ropte ut ytringer, deriblant følgende 

to: 

Mikkel: Slutt å grin da, hold kjeft. 

Mikkel: Faen ta altså, hun er på TV her liksom. 

Mikkels valg av ord skiller seg fra formuleringer han brukte i fase 1. Gjennom å banne gir han 

inntrykk av å være opprørt og irritert. Det er også interessant at han ikke forklarer eller 

begrunner hvorfor Johaug skal oppføre seg annerledes, men kun forteller at hun skal det.  
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På et senere tidspunkt i samtalen spurte intervjuer om informantene oppfattet Johaugs 

fortvilelse som overbevisende. Her følger et relevant utdrag fra samtalen, der intervjuer 

forsøker å få innsyn i årsakene til grunn for Mikkels irritasjon: 

Mikkel: (…) hun kan vel tørke vekk de tårene. Hun kan se trist ut, men heller 

forklare det på en ordentlig måte. Hun sier ett ord, snufser i fem minutter og 

så sier hun ett ord igjen. 

Intervjuer: Hvorfor mener du at det er feil? 

Mikkel: Fordi hun kan snakke om saken. Jeg vil høre om saken, ikke bare se 

på at hun griner. 

Det er relevant å gjøre oppmerksom på at Mikkel aktivt brukte kroppsspråk og stemmen. I 

den første ytringen demonstrerte han hvordan Johaug «snufset», ved å etterligne henne på en 

komisk måte. Den siste ytringen ropte han ut, hvorpå flere av de andre informantene reagerte 

ved å be ham roe seg, kanskje fordi de ble ille berørt over hans uformelle oppførsel. 

Interessant er uansett at ytringene til Mikkel antyder bakgrunnen for hans irritasjon: Mikkel 

mener at Johaugs følelsesbetonte tilnærming ikke gir ham den informasjon han ønsker. Han 

ønsker at saken skal være i sentrum, noe som indikerer at han etterlyser en mer sakorientert 

og informativ tilnærming, ikke et emosjonelt følelsesutbrudd.  Ifølge ham kan Johaug se trist 

ut, men det er saken som skal være i sentrum for hennes redegjørelse, og den skal ikke 

avbrytes av gråting.  

Mikkels ytringer antyder at han er misfornøyd med hvordan Johaug oppfører seg, han 

begrunner dette med å viser til saken, som han mener havner i bakgrunnen når hun har så 

sterke emosjonelle uttrykk. Dette er et viktig hensyn for prinsipporienterte tilnærminger til 

etikken, der saken fremfor personene, skal være i sentrum for den etiske vurderingen. 

Interessant er også at Mikkel ikke synes å anerkjenne Johaug sine følelser, snarere provoseres 

han av dem. En mulig forklaring er at Mikkel opplever følelsesutbruddet som uekte eller lite 

troverdig, og at han blir provosert fordi han opplever at Johaug flytter fokus fra fakta i saken 

og over på sine følelser. Det er imidlertid ikke klart om han her uttrykker sin generelle og 

prinsipielle oppfattelse av følelsesuttrykk, eller om han opplever Johaug som lite troverdig. 

Derfor synes det ikke å være tilstrekkelig grunnlag for å si noe om hvorvidt Mikkel har en 

prinsipporientert tilnærming, eller synliggjør et negativt relasjonelt uttrykk. Muligens er 

ytringen også en blanding av disse tilnærmingene som de analytiske perspektivene, brukt for å 

tolke ytringene, ikke fanger opp. 



 

52 

 

Forståelse 

På et tidspunkt i samtalen spurte intervjuer hvordan informantene selv hadde reagert om de 

var i Johaugs situasjon. Det var kun Max som direkte svarte på dette spørsmålet gjennom 

følgende utsagn:  

Max: Ja, jeg tror mange hadde reagert sånn. Bortsett fra Mikkel kanskje.  

Det er rimelig å hevde at Max viser forståelse for Johaug. På spørsmålet fra intervjuer om hva 

informantene syntes om oppførselen til Johaug, svarte Max at han syntes det var helt greit at 

hun gråt. Han påpekte også at mange antageligvis ville ha reagert som Johaug. På et tidspunkt 

i samtalen sa Ole at Johaug reagerte dramatisk, til dette svarte Max følgende:  

Max: Jeg tror hun føler seg lurt, derfor syns hun det er trist at det skal gå 

såpass mye utover henne. 

Denne ytringen impliserer at Max har sympati og medfølelse for Johaug. Han er ikke irritert 

over at hun viser følelser, og etterlyser heller ikke en mer sakorientert tilnærming. I stedet 

fokuserer han på Johaug og hennes subjektive følelser, slik de kommer til uttrykk i filmen. 

Han påpeker at Johaug er trist, fordi hun føler seg lurt, noe om etter hans mening synes å være 

tilstrekkelig grunn til å gråte. Dette antyder at han aksepterer følelsene til Johaug, fordi han 

ser dem som et uttrykk for hennes opplevelse av å være urettferdig behandlet. Gjennom å vise 

forståelse og aksept for følelsene til Johaug tar han hensyn til det som er et sentralt anliggende 

for en relasjonsorientert etiker. Max synes derfor å bruke en relasjonsorientert tilnærming. 

Samtidig synes hans forståelse for Johaug å ha et utgangspunkt i hans personlige livsverden 

og kan derfor også tolkes som et eksistensielt uttrykk.  

5.2.2 Tilnærminger i intervjuB 

Informantene i intervjuB ytret seg saklige og rasjonelle i samtalen, og viste i stor grad den 

samme nøkterne distanse til saken som de hadde vist tidligere i intervjuet. Imidlertid hersket 

det i hovedsak to motstående oppfatninger av Johaugs oppførsel på pressekonferansen. I det 

følgende presenteres disse gjennom to kategorier.  

Fokus på rasjonalitet 

To av informantene i intervjuB var særlig opptatt av at følelsesutbruddet til Johaug fører til at 

hun fremtrer som en mindre troverdig person i saken: 
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Astrid: (…) Så det er hun som mister troverdighet, i hvert fall hos meg. Jeg 

kan ikke stole på det hun sier når jeg ser at hun er så påvirket av følelser, 

fordi dømmekraften hennes kan bli litt lite realistisk. 

Dette utsaget er interessant fordi det antyder et spenningsforhold mellom subjektive følelser 

og en mer objektiv virkelighet. Astrid synes å forstå følelser som noe personavhengig og 

partisk som kan svekke evnen til å erkjenne faktiske forhold. For Astrid synes troverdighet å 

være et resultat av rasjonalitet og fornuftsbaserte ytringer, derfor forstår hun utsagn som er 

påvirket, eller styrt av følelser, som tvilsomme. Med denne forståelsen av skillet mellom 

fornuft og følelser peker hun på selve fundamentet for prinsipporienterte tilnærminger til 

etikken. Astrid argumenterer dermed fra et prinsipporientert perspektiv og synes i tillegg å 

dele den bakenforliggende forståelsen av hvorfor dette perspektivet er å foretrekke. Det er 

rimelig å tolke Astrids ytring dit hen at hun selv har erkjent bruken av den prinsipporienterte 

tilnærming som ønskelig. I så fall kan vi tolke dette som et eksistensielt uttrykk og hevde at 

eksistensielle uttrykk kan komme til syne gjennom den prinsipporienterte tilnærmingen ved at 

individet har gjort den til sin egen.  

Senere i samtalen ytrer Astrid følende: 

Astrid: (…) Hun (Johaug) forklarer sin side av saken, det blir mer en slags 

måte for henne å få medfølelse av den norske befolkningen på. Slik at de ikke 

skal få et mer negativt syn på henne. 

Utsagnet synliggjør igjen Astrids forståelse av følelser knyttet til en subjektiv dimensjon av 

mennesket. Imidlertid synes den ikke å virke inn på Astrids oppfatning av saken eller Johaug. 

Grunnen kan være, som hun selv ved et senere tidspunkt påpeker, at hun ikke er ski-entusiast 

eller engasjert i ski. 

I intervjuB var Astrid ikke alene om å mene at Johaug mister troverdighet ved å vise så sterke 

følelser. Særlig Ida påpekte flere ganger at følelser er subjektive og reduserer troverdigheten 

til Johaug. Dette synliggjør følgende to ytringer:  

Ida: (…) Det blir litt barnslig, som et barn som sitter der og gjentar «det var 

ikke min feil». Hun mister troverdighet når hun har den holdningen. 

Ida: Jeg tror jeg hadde prøvd å holde de sterkeste følelsene for meg selv og 

heller være mer seriøs om saken. (…). Det er unødvendig å vise så mye 

følelser, det er så innmari fra en side og alt blir ikke like logisk og troverdig. 
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I det første utsagnet sammenligner Ida Johaug med et barn: Et barn som er underlagt følelsene 

sine og ikke har andre muligheter enn å handle i tråd med disse. Det er hensiktsmessig å se 

ytringen i sammenheng med det andre utsagnet, fordi vi da kan forstå hvorfor Ida mener det 

er uheldig å være så preget av følelser. Ifølge henne viser følelser bare én side av saken, 

nemlig hvordan Johaug opplever den. For at Johaug skal fremstå troverdig og det hun sier gi 

mening, må hun vise mer enn kun følelsene sine. Hos Ida som hos Astrid, er det klare 

prinsipporienterte tendenser som kommer frem gjennom deres fokus på rasjonaliteten og en 

distansert tilnærming til saken. Det er imidlertid interessant at Ida i det siste utsagnet viser til 

seg selv og hvordan hun ville ha reagert. Derfor kan dette også tolkes som et eksistensielt 

uttrykk. 

Aksept av følelser 

Mens informantene Ida og Astrid hevdet at det å vise følelser svekker troverdigheten, var 

særlig Tim og Lars av en annen oppfatning. Nå skal vi først undersøke Tims tilnærming til 

saken, slik den kommer til uttrykk gjennom to ytringer. Den første ytringen er et svar på Ida 

og Astrids påstand om at Johaug mister troverdighet når hun opptrer følelsesstyrt: 

Tim: Du ser bare saken fra en side uansett, tenker jeg. (…) Det eneste som 

egentlig er interessant å høre fra henne, er hennes synspunkt. Alt annet kan vi 

finne andre steder.  

Tim snakker med en tydelig distanse til saken, der han skiller mellom saken som sådan og 

Johaugs subjektive følelser. Han hevder at det som er interessant å høre fra Johaug nettopp er 

hennes subjektive syn. I stedet for å kritiseres Johaug for at hun ikke forholder seg mer 

sakorientert, påpeker han at Johaugs oppgave nettopp er å gi innsyn i hennes forståelse av 

saken. Ettersom Tim anerkjenner Johaugs følelser, kan vi karakterisere tilnærming som 

relasjonsorientert. Imidlertid ytret han litt senere i samtalen følgende:  

Tim: Jeg tenker jo at her appellerer hun til hvordan folk tenker om henne, og 

det må hun jo få lov til. (…).  Uavhengig av om hun skal straffes eller ikke, så 

må hun få lov til å rette opp bildet folk har av henne. Men hvorvidt hun skal 

straffes eller ikke, følger fremdeles de der klare linjene. 

Tim kan tolkes dit hen at han til tross for å anerkjenne Johaugs følelser, ikke mener at de skal 

påvirke om hun skal få straff eller ikke. Slik som i ytringen ovenfor kan vi se at han skiller 

mellom subjektive følelser på den ene siden, og saken på den andre. Mens Johaug gjennom å 

vise sin side av saken kan forandre hvordan andre tenker om henne, må hun fremdeles straffes 
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slik reglene tilsier. Denne analytiske tilnærmingen der saken skal bedømmes etter på forhånd 

definerte regler, er prinsipporientert og poengterer sakens tilknytning til rettslige og juridiske 

spørsmål. En annen informant som anerkjente Johaugs følelser uten å la de påvirke hans 

oppfatning av hvilke konsekvenser det Johaug skulle få, var Lars. Dette viser følgende ytring:  

Lars: Hun mister ikke troverdighet. Jeg tror ikke hun gjorde det med vilje, 

men jeg har ikke endret synet mitt på hva som burde være konsekvensene. For 

selv om hun ikke gjorde det med vilje, så burde det få konsekvenser. 

I likhet med Tim, mener heller ikke Lars at Johaug mister troverdighet ved å fremstå 

følelsesstyrt. Men til tross for at hun ikke fikk i seg dop med vilje mener Lars at handlingen 

må få konsekvenser. Også Lars synes å vise forståelse for Johaugs situasjon og subjektive 

opplevelser, men det virker ikke som om dette har en direkte påvirkning på de konsekvensene 

som han mener handlingene hennes skal få.  

Et interessant funn er at de kvinnelige informantene (Astrid og Ida) avviser reaksjonen til 

Johaug ved å forklare at den får henne til å virke useriøs og miste troverdigheten. De 

mannlige informantene (Tim, Lars) mener derimot at Johaug skal få lov til å uttrykke seg slik 

hun vil, og at hun ikke mistet troverdighet gjennom å vise følelser. Det er på ingen måte klart 

hvordan denne forskjellen mellom informantenes møte med filmklippet skal tolkes, men det 

er mulig at dette er et uttrykk som har sammenheng med et tradisjonelt syn på kvinner som 

mer følelsesstyrte og emosjonelle. I så fall er det mulig at de kvinnelige informantene 

opplevde at Johaug brukte sitt «fortrinn» som kvinne ved å vise så sterke følelser, og at de av 

den grunn anså det som særlig viktig å innta en fornuftsstyrt tilnærming for å markere et 

brudd med slike kjønnsforestillinger. Samtidig er det slik at særlig Astrid hadde en 

prinsippstyrt tilnærming gjennom hele intervjuet, slik at hennes ytringer knyttet til filmklippet 

først og fremst bekrefter hennes tilnærming generelt.  

5.2.3 Oppsummering av funn i fase 2 

I likhet med fase 1 var det også i fase 2 markante forskjeller i tilnærmingsmåtene til de to 

informantgruppene. I intervjuA ble det funnet tegn på emosjonelle tilnærminger synlig hos 

informanten Mikkel. Dette ble tolket som et negativt relasjonelt uttrykk som ikke synes å høre 

hjemme hverken i et relasjonsorientert eller prinsipporientert perspektiv. En tydelig 

relasjonsorientert tilnærming ble identifisert hos informanten Max som viste forståelse og 

sympati for Johaugs situasjon. Lignende forståelse ble også funnet i intervjuB, der 

informantene Lars og Tim forsvarte Johaugs følelsesutbrudd. Imidlertid ble tolkningen av 
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disse som relasjonsorienterte komplisert av informantenes prinsipporienterte forståelse av 

hvilken straff Johaug skulle få. Begge informantene presiserte at sympati for Johaug sin 

situasjon ikke skulle ha innvirkning på avgjørelser rundt straff. Dette er en åpenbar 

motstridende tanke for relasjonsorienterte etikere, ettersom det for dem nettopp er hensyn til 

personer som burde veie tyngre enn prinsipielle oppfatninger rundt rett/galt. Samtidig er det 

slik at selv om filmklippet av Johaug inviterte til relasjonsorienterte tilnærminger, tilhørte det 

fremdeles saken som helhet og derfor også det juridiske aspektet. Dette kan tenkes å ha 

komplisert informantenes bruk av relasjonsorienterte tilnærminger, og bidratt til det tydelige 

skillet mellom på den ene siden forståelse for Johaug og på den andre bekreftelse av at hun 

fortjente straff. 

Det ble tolket frem prinsipporienterte tilnærminger på bakgrunn av informantenes direkte 

avvisning av filmklippets emosjonelle appell. Både i intervjuA og i intervjuB mente flere av 

informantene at den følelsesstyrte oppførselen til Johaug var upassende og svekket hennes 

troverdighet i saken. De etterlyste en saklig og rasjonell holdning, som de mente var mer 

passende og hensiktsmessig for at hun skulle fremstå som en oppriktig og troverdig person.  

Eksistensielle uttrykk ble funnet hos flere av informantene. I intervjuA kom disse til syne 

gjennom Max sin innlevelse i Johaugs situasjon og forståelsen som han med utgangspunkt i 

innlevelsen viste for Johaug. I intervjuB synliggjorde Astrid en bakenforliggende forståelse av 

at hun selv hadde erkjent bruken av prinsipper, og bevisst brukte denne tilnærmingen i 

samtalen om casen. Det ble også tolket frem et eksistensielt uttrykk hos informanten Ida. Hun 

levde seg inn i Johaugs’ situasjon og begrunnet hvorfor hun selv ville ha oppført seg på en 

annen måte. I tillegg ble det påpekt at flere av informantene i begge intervjuene anerkjente 

følelsesutbruddet til Johaug og mente at dette hadde betydning for å rette opp bildet av 

Johaugs rolle i saken. Samtidig mente disse informantene at dette ikke skulle ha påvirkning på 

hvilken straff hun skulle få, ettersom straffen skulle følge prinsipielle retningslinjer. Dette 

indikerer en personlig aksept av normmessige forpliktelser og ble derfor tolket som et 

eksistensielt uttrykk.  

5.3 Fase 3: samtale med utgangspunkt i meningsmålinger 

Intervjuet ble avrundet med en samtale rundt meningsmålinger fra en spørreundersøkelse 

presentert av NRK. Formålet med denne samtalen var å belyse hvordan informantene skiller 

mellom sine egne og andres meninger, og hvordan de forklarer disse. I begge intervjuene var 
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det ikke tilstrekkelig tid til å føre en grundig samtale omkring spørsmålene fra intervjuer, 

allikevel ga transkripsjonen grunnlag for noen interessante funn. 

5.3.1 Tilnærminger i intervjuA 

Fokus på Johaug  

Første spørsmål til informantene var hvilke grunner de mente kunne ligge bak at 32 prosent 

av personene i spørreundersøkelsen mente at Johaug burde slippe straff. Et interessant utdrag 

fra samtalen viser følgende meningsutveksling mellom informantene Ole og Toni: 

Ole: Hvis Johaug hadde vært polsk og det her hadde skjedd, og de hadde 

spurt, da hadde hundre prosent sagt at hun burde bli utestengt. Hadde hun 

vært svensk, hadde hundre prosent sagt hun burde bli utestengt. Alle 

nasjonaliteter utenom norsk. 

Toni: Eller hvis hun hadde vært mindre kjent, ikke så viktig i idretten. Da 

hadde saken også vært litt annerledes. 

Ole: Fordi ... Mange tror jeg føler at de kjenner henne.  

Toni: det er liksom: «Åå det er Therese Johaug», liksom. så blir det litt sånn 

ekstra sånn: «Ja, det var jo bare en liten krem da, det var ikke så ille». 

Toni og Ole viser begge til positive relasjonelle forbindelser mellom Johaug og de personer 

som mener at hun skal slippe straff. Ole påpeker at Johaug forbindes med en form for 

nasjonal stolthet, og at dette bidrar til at mennesker føler at de kjenner henne. Toni synes å 

være enig i dette og antyder at mange antageligvis lar sitt personlige forhold til Johaug som 

toppidrettsutøver bagatellisere det faktum at hun avla en positiv dopingprøve. Begge 

informanter synes å uttale seg fra et situasjonsspesifikt perspektiv der prinsipielle aspekter 

ikke fremstår som relevante.  

Fokus på dopingprøven 

På spørsmål om hvorfor 24 prosent av personene i spørreundersøkelsene mente at Johaug bør 

få en strengere straff enn to måneders utestengelse, svarte de slik: 

Toni: Det er viktig for Norge å ikke drive med sånt (doping). Derfor må de 

vise at de kan slå strengt ned på andre utøvere også kanskje. 

Ole: Norge er jo opptatt av å vise seg for verden som ett av de beste anti-

doping agency’ene. Da må de jo straffe sine egne utøvere. 
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Her viser begge informantene til det verdigrunnlaget som den positive dopingprøven er i 

konflikt med. Det å straffe Johaug blir en forebyggende handling som skal verne mot doping 

innenfor idretten. Fokuset er på den positive dopingprøven, og straffen fremstår som en 

prinsipiell handling som ilegges på grunnlag av den positive prøven, med den hensikt å 

opprettholde et bestemt bilde av den norske idretten utad.  

5.3.2 Tilnærminger i intervjuB 

I intervjuB var samtalen i fase 3 meget kort og ikke alle informanter ytret seg i forbindelse 

med de ulike spørsmålene. Derfor presenteres det i det følgende ytringer knyttet til fire ulike 

informanter.  

Fokus på Johaug 

Da informantene i intervjuB fikk i spørsmål å forklare hva de kunne tenke seg lå bak at 32 

prosent mente Johaug burde slippe straff, svarte de slik:  

Rakel: Jeg tenker at dette er Norge, de fleste elsker ski og alle elsker Johaug. 

Ingen vil at hun skal ut av landslaget.  

Ida: Men jeg tenker at det er litt sånn nasjonalfølelsen da, at vi liker å se på 

ski, se at vi vinner. Og vi vil ikke miste den. 

Rakel og Ida løfter begge frem relasjonelle og emosjonelle motiver. Ifølge Rakel er grunnen 

den at mennesker har en positiv relasjon til Johaug. De er glad i henne og vil ikke at hun skal 

straffes, og de er glad i ski og vil ikke miste en talentfull skiløper. Ida viser også til verdien av 

nasjonal stolthet og gleden over å vinne. Begge informantene svarer på spørsmålet ved å 

fokusere på Johaug, enten gjennom personlige relasjoner til henne eller de positive følelsene 

hun kan gi andre ved å være en god idrettsutøver. I informantenes fremstilling av nordmenns 

mening om mildere straff, tilsidesettes den fornuftsstyrte prinsippbruken til fordel for de 

positive følelsene som Johaug er i stand til å gi.  

Fokus på dopingprøven 

Da informantene fikk spørsmål om hvorfor 24 prosent av personene i spørreundersøkelsen 

mente at Johaug skulle få en strengere straff, svarte de på følgende måte: 

Tim: Det er kanskje mange som syns at idrettsutøvere får så mye penger til å 

gjøre akkurat det de liker uansett, så det å passe på at slike ting ikke skjer … 

det er en liten oppgave. 
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Lars: Jeg tror det er for å sette eksempel for resten av verden, at doping 

uansett form, ikke er greit og at man skal være forsiktig for ikke å få dop i seg 

hvis man skal delta i konkurranser. 

Tim antar at andres synspunkter på en strengere straff har sammenheng med det ansvaret 

Johaug som idrettsutøver har for å overholde sentrale verdier og regler innenfor idretten. Det å 

få i seg et ulovlig stoff er et brudd på disse verdiene og reglene. Tim viser også til det 

økonomiske perspektivet av saken, og antyder at andre kan oppleve Johaugs brudd på disse 

retningslinjene som særlig alvorlig fordi hun får mye penger. På den måten kan vi se at Tim 

ser andres meninger i sammenheng med generelle og formelle forventninger knyttet til rollen 

som idrettsutøver.  

Lars antar at grunnene bak andres synspunkter har sammenheng med et nasjonalt perspektiv 

på saken. Han henviser til verden og den helhetlige oppfatningen av norsk toppidrett. Fokuset 

er ikke på Johaug eller betydningen hun har for nordmenn, men på sakens betydning i et 

større perspektiv.  

5.3.3 Oppsummering av funn i fase 3  

Til spørsmålet om hvorfor noen mener at Johaug skal slippe straff, viser informantene til 

situasjonsspesifikke motiv. De løfter frem betydningen av at mange har en personlig relasjon 

til Johaug, og viser til gleden og stoltheten ved å være en god langrennsnasjon. Med dette 

synes informantene å tillegge deltakerne i meningsmålingene et relasjonsorientert perspektiv.  

Når informantene skal ta stilling til hvorfor mennesker mener at Johaug skal få en strengere 

straff, skifter fokuset fra å være situasjonsnært, til å bli mer distansert og sakorientert. 

Relasjoner og følelser spiller en mindre rolle og i stedet viser informantene til et formelt 

ansvar og Norges idrettsforbunds fremstilling overfor omverdenen. Slik synes prinsipielle 

motiver å få betydning, da først og fremst med den hensikt å sette et eksempel for andre.  

Det ble ikke påpekt funn av eksistensielle uttrykk i informantenes ytringer. Allikevel kan vi 

hevde at slike uttrykk er synlige. Informantene viste i denne fasen en tydelig innlevelse i 

andre menneskers meninger og emosjoner, som indikerer selvbevissthet samt en forståelse for 

at mennesker har individuelle oppfatninger og følelser. Derfor er det relevant å hevde at 

informantene i denne fasen viser eksistensielle uttrykk gjennom de prinsipporientert og 

relasjonsorienterte tilnærmingene de ytrer seg fra.  
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Nå som jeg har presentert mine forskningsresultater er det tid for å klargjøre hvilke funn jeg 

tar med meg videre til diskusjonskapitlet: 

Relasjonsorienterte tilnærminger ble særlig identifisert i intervjuA. Informantenes tilnærming 

var preget av en kontekstnær og situasjonsorientert holdning, der fokuset primært var rettet 

mot å forstå personene og årsaker som hadde bidratt til den positive dopingprøven. Imidlertid 

ble det påpekt at informantene i liten grad syntes så være opptatt av å bevare relasjoner eller 

vise omsorg. I tillegg ble det presentert flere funn, både fra intervjuA og intervjuB, av 

relasjonsorienterte refleksjoner som førte til normative eller prinsipporienterte slutninger. 

Dette er naturligvis noe som ikke samsvarer med den relasjonsorienterte tilnærming slik den 

kommer til uttrykk i Noddings omsorgsteori og skal drøftes nærmere i diskusjonskapitlet.   

Prinsipporienterte tilnærminger var særlig synlig i intervjuB. Det ble påpekt at språket til 

denne informantgruppen var mer formelt og velartikulert enn språket til informantene i 

intervjuA. Videre ble det antydet at argumentasjonen mellom informanten i stor grad 

bekreftet grunnleggende prinsipper i samfunnet og generelt fremsto som en bekreftelse på 

samfunnsmoralen. Spørsmål rundt fornuftsbaserte tilnærminger til etikken og følelsenes plass 

i dette skal diskuteres i påfølgende kapittel.   

Eksistensielle uttrykk ble identifisert med utgangspunkt i de to andre perspektivene. I begge 

intervjuene synliggjorde informantene en forståelse av ansvar først og fremst knyttet til 

individet og ikke profesjonsrollen. Flere av informantene i intervjuB viste også 

bakenforliggende forståelse for, samt en bevissthet rundt, bruken av prinsipporienterte 

perspektiv. I tillegg ble det funnet normutfordrende uttrykk knyttet til særlig én av 

informantene (Tim). Betydningen av disse som eksistensielle uttrykk krever en mer inngående 

drøftelse, særlig fordi de ofte sammenfalt med prinsipporientert og relasjonsorienterte 

tilnærminger. Dette blir gjort i diskusjonskapitlet.  
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6 Diskusjon  

Oppgaven har siktet mot å belyse følgende problemstilling: Hvilke tilnærminger viser et 

utvalg ungdommer i videregående skole i samtale om en etisk case? For å besvare dette 

spørsmålet har jeg analysert informantytringer fra to fokusgruppeintervjuer, gjennomført med 

et utvalg informanter fra to ulike skoler. Tilnærminger i analysen viser i stor grad to måter å 

nærme seg saken på, en distansert og en nær. På bakgrunn av min analyse var den distanserte 

tilnærmingen karakterisert av argumenterende ytringer som tok utgangspunkt i kjente, juridisk 

aspekter av saken. Informantene definerte roller, fordelte ansvar på de ulike rollene og kom 

slik frem til hvem som var skyldig og uskyldig. Videre viste analysen at informantene som 

ytret seg fra det nære perspektivet hadde mindre fokus på sakens juridiske betydning. I stedet 

var de opptatt av å forstå hvorfor personene i saken hadde handlet slik de gjorde. Imidlertid 

sammenfalt tilnærmingene da samtalen dreide seg om straff, og alle informantene resonnerte 

her med et prinsipielt utgangpunkt. 

I dette kapitlet skal jeg drøfte mine resultater i relasjon til tidligere forskning. Deretter skal jeg 

undersøke disse i lys av teoriene til Kant, Noddings, Beauvoir og Steiner. Før jeg avrunder 

oppgaven med å peke på noen aktuelle ideer til videre forskning, kaster jeg et siste blikk på 

læreplanen og diskuterer implikasjoner de etiske teoriene har for utvalgte læreplanmål. 

6.1 Resultater og tidligere forskning 

I teorikapitlet ble Kohlbergs empiriske studie av moralsk utvikling presentert. Det ble også 

påpekt at Kohlberg argumenterte for at moralen hos barnet er sentrert rundt det egosentriske, 

og i takt med utviklingen til ungdom og voksen blir mer generell og universell. Til tross for at 

min studie ikke gir grunnlag for å diskutere informantenes moralske utvikling, synliggjorde 

den tydelige forskjeller i etisk tenkning mellom de to informantgruppene som er relevant å 

diskutere i lys av stadieteorien. Hovedtendensen i de to intervjuene var at informantene i 

intervjuA primært viste personlige og nære tilnærminger, mens informantene i intervjuB i 

langt større grad argumenterte med prinsipielle og analytiske resonnement. Dersom man 

legger Kohlbergs teori til grunn synes de to informantgruppene å være på forskjellige nivåer i 

sin moralske utvikling. Teorien gir også et grunnlag for å kunne forklare forskjellen i lys av 

ulik tilgang på teoretisk og intellektuell stimulering. Det er da relevant å ta med i betraktning 

at informantene i intervjuA ikke hadde hatt etikkundervisning, mens informantene i intervjuB 

allerede hadde hatt undervisningen om etiske begrep og argumentasjonsmodeller. Ut fra 
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Kohlbergs perspektiv vil etikkundervisningen kunne bidra til å øke evnen til å abstrahere og 

tenke prinsipielt og analytisk. Imidlertid ble det i resultatkapitlet påpekt at informantgruppen 

skilte seg fra hverandre i flere henseender og at både språket og sjargongen i intervjuB var 

mer formell og fornuftsorientert. Dette gir inntrykk av at informantgruppene var på ulike 

faglige nivå generelt og uavhengig av etikkundervisningen. Imidlertid utelukker det ikke 

muligheten for at etikkundervisningen oppfordrer til mer abstrakt tenkning samt skaper 

bevissthet rundt ulike strategier som kan brukes for å diskutere etiske spørsmål.   

Til tross for at det kan være sammenhenger mellom etikkundervisningen og etisk tenkning 

blant informantene, gir ikke forskningsdesignet mitt grunnlag for å peke på disse. I tillegg til 

de forskjellene som allerede er nevnt, er det en rekke variabler utover etikkundervisningen 

som kan tenkes å ha betydning for informantenes ytringer. For det første er det trolig mer 

nærliggende og naturlig for ungdommene som går idrettsfag (intervjuA) å velge personlige og 

nære tilnærminger til saken. Antageligvis hadde casen større relevans for deres liv, enn for 

ungdommene fra studiespesialiserende program (intervjuB) som selv nevnte at de ikke hadde 

noe personlig engasjement for skisporten. Informantenes bakgrunn og personlige interesse 

kan derfor ha påvirket tilnærmingene og bidratt til å holde samtalen på et henholdsvis mer 

nært og mer distansert nivå. For det andre kan det tenkes at gruppesammensetningen hadde 

betydning for fokus, sjargong og slik også tilnærminger i samtalene. I intervjuA var alle 

informantene gutter, de var også blitt valgt fra en klasse med utelukkende gutter. I intervjuB 

var det informanter av begge kjønn som gikk i en klasse der begge kjønn var representert. Å 

synliggjøre hvilken påvirkning biologisk eller sosialt kjønn kan ha på etiske tilnærminger, har 

ikke vært et fokusområde for denne studien. Allikevel kan vi tenke oss at kjønn kan ha hatt 

betydning både for gruppedynamikken og hvilke temaer informantene er kjent med å samtale 

om. Det kan derfor tenkes at den enkelte informant ville uttrykt seg på andre måter i en annen 

gruppe. Derfor må det tas forbehold om at de utsagn som ble tolket, har blitt ytret i 

samhandling mellom informanter med svært ulike forutsetninger. Det er derfor relevant å 

presisere at selv om funn fra de to intervjuene kan knyttes til ulike stadier i Kohlbergs teori, 

vet vi ikke i hvilken grad disse er representative for den enkelte informantens etikk.  

Som vi så i teorikapitlet brukte Gilligan sin forskning til å vise at jenter og kvinner i større 

grad enn menn har en relasjonsorientert tilnærming til etiske spørsmål. I mitt resultatkapittel 

ble de fleste relasjonsorienterte uttrykk tolket frem med utgangspunkt i ytringer fra intervjuA. 

Informantene i dette intervjuet var alle gutter, og det er derfor ikke mulig å uttale seg om 
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eventuelle forskjeller knyttet til kjønn i denne gruppen. I intervjuB, som besto av informanter 

av begge kjønn, var det hovedsakelig prinsipporienterte tilnærminger. I min studie er derfor 

tendensen at relasjonsorienterte uttrykk var sentrale i intervjuA, mens prinsipporienterte var 

hovedtendensen i intervjuB. Dette betyr at min studie ikke kan knytte forskjeller i etiske 

tilnærminger til kjønn, men må tenkes å ha sammenheng med andre faktorer. Det er 

nærliggende å anta at informantenes egen interesse og personlige tilknytning til casen har 

betydning for hvilken tilnærming de bruker. Samtidig kan vi ikke vite om informantene i 

intervjuB ville ha brukt mer relasjonelle tilnærminger til en case de selv hadde et personlig 

forhold til – like lite som vi kan vite om informantene i intervjuA ville brukt mer 

prinsipporienterte tilnærminger i en samtale om et tema de var mindre personlig engasjerte i. I 

hvilken grad personlig interesse og engasjement for casen har betydning for informantenes 

etiske tilnærming er derfor et spørsmål som forskningen min ikke kan besvare. 

Det er interessant å supplere spørsmål knyttet til etisk tenkning og kjønn med Vestøls studie. 

Vestøl sine funn indikerte at jentene hadde et større språklig repertoar i møte med relasjonelle 

utfordringer enn guttene. I fase 2 av mine intervjuer ble det beskrevet at informantene ble 

konfrontert med en videofilm av Johaug der hun gråt fortvilet. Funn fra den påfølgende 

samtalen viste at særlig én av informantene i intervjuA reagerte på en følelsespreget måte. 

Han ropte, bannet og hermet etter Johaug. Det var imidlertid først gjennom direkte spørsmål 

fra intervjuer at han forklarte hvorfor han ble så opprørt. Muligens kan hans reaksjon ha 

sammenheng med at den følelsesmessige tematikken var uvant for ham, og at det var mer 

nærliggende å reagere gjennom utagerende uttrykk enn å bruke språket til å formulere hva 

som trigget ham. Dette kan ha sammenheng med et mer begrenset språklig repertoar i møte 

med egne og andres følelser.  

Interessant i intervjuB var at det gikk et klart skille mellom de mannlige og de kvinnelige 

informantene med tanke på hvem som aksepterte og hvem som avviste Johaugs 

følelsesutbrudd. De kvinnelige informantene mente Johaug mistet troverdighet av å vise 

følelser, de mannlige informantene var uenig i dette. Som antydet i resultatkapitlet kan dette 

ha sammenheng med informantenes kjønnsforståelse, og henholdsvis et opprør mot og en 

aksept av forestillinger av kvinner som mer emosjonelle. Mitt forskningsdesign har ikke tatt 

sikte på å studere kjønnsforskjeller mellom informantene, men funn gir grunnlag til å stille 

spørsmålet om slike forskjeller eksisterer og har betydning for informantenes språk i møte 

med etiske caser.  
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Et relevant funn i Vestøls studie var at elevenes tilnærming i stor grad var tilpasset de ulike 

premissene til grunn for skjermsituasjonene. Min forskning la opp til å avdekke slike 

tilpasninger gjennom de ulike fasene. Imidlertid var det få funn som indikerte at informantene 

tilpasset tilnærmingene sine til fasen. Bortsett fra den ene informanten i intervjuA som viste 

en mer utagerende tilnærming enn under fase 1, var tendensen at informantene samtalte med 

de samme tilnærminger som under de andre fasene. Her er det imidlertid viktig å påpeke at 

Vestøl brukte en annen metode for å samle inn data, som naturligvis har betydning for hvilke 

funn som blir gjort. I sin studie brukte Vestøl ulike fiktive caser som informantene ble 

introdusert for individuelt gjennom en skjerm. I min studie brukte jeg derimot én reell case 

som informantene kjente til fra tidligere og som de diskuterte i grupper. Ytringene jeg har 

analysert må derfor forstås som produkt av gruppens samtalefokus og dynamikk, og det må 

tas med i betraktning at informantene hadde et reelt forhold til casen som de tok med seg inn i 

intervjuet. Dessuten er det rimelig å tenke seg at informantene gjennom å sitte overfor 

intervjuer, i større grad følte seg forpliktet til å ytre seg på en måte som de opplevede 

representerte deres posisjon i saken generelt. Derfor er det mulig at Vestøl sin metode i større 

grad la opp til innlevelse i ulike hypotetiske saker (og delvis også ulike roller), mens min 

studie primært fremmet informantenes faktiske synspunkter til en reell sak. Synspunkter de 

mest sannsynlig allerede hadde gjort seg opp på forhånd, med tanke på at det var en for dem 

allerede kjent sak. Dette kan ha ført til en sterkere forankring av synspunktene, hvilket også 

kan virke forklarende på hvorfor informantene brukte de samme tilnærmingene under de ulike 

fasene.  

Et siste funn i Vestøls studie som er aktuelt å trekke frem her er at informantenes tilnærming 

var for mangfoldige og komplekse til å dekkes av de to kategoriene: relasjonelle og norm-

/prinsipielle uttrykk. Dette er et funn som bekreftes i min studie, særlig gjennom ytringene fra 

intervjuA der informantene viste kontekstnære tilnærminger, men i liten grad syntes å være 

opptatt av å bevare relasjoner. Det siste er noe jeg vil drøfte videre når jeg nå skal se studien 

min i lys av teoretiske perspektiv. 

6.2 Resultater i lys av teoretiske perspektiv 

I løpet av arbeidet med denne oppgaven har også min egen posisjon knyttet til de tre 

perspektivene utviklet seg. Jeg gikk inn i dette prosjektet med den innstilling at 

prinsipporienterte, relasjonsorienterte og eksistensielle tilnærminger var tre ulike og 
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avgrensete perspektiver som måtte diskuteres og drøftes hver for seg. Etter hvert ble jeg 

imidlertid mer og mer av den oppfatning at det i mitt materiale er slik at prinsipper og 

relasjoner synliggjør ulike, men viktige, sider av etiske spørsmål, og at eksistensielle uttrykk 

synliggjøres gjennom disse perspektivene. Med utgangspunkt i teorikapittelets beskrivelse av 

Beauvoirs forståelse av autonomi og Steiners beskrivelse av etisk individualisme, er det også 

relevant å peke på at prinsipporienterte og relasjonsorienterte perspektiver kan skape en 

mulighet for å utvikle seg til et selvstendig individ. 

Situasjonsnære tilnærminger  

I sammenheng med presentasjonen av Noddings i teorikapitlet, ble det vist at situasjonsnære 

tilnærminger er en nødvendig følge av hennes etikk. I resultatkapitlet så vi at spesielt 

informantene i intervjuA samtalte med en tydelig nærhet til saken. I motsetning til 

informantene fra intervjuB dreide samtalen seg ikke om å kartlegge synlige forhold med 

utgangspunkt i definerte prinsipper, men om å utforske saken og gjennomskue 

bakenforliggende handlingsmotiv. Informantene var i mindre grad opptatt av å diskutere skyld 

og ansvar, og i langt større grad interessert i å forstå hvorfor Johaug hadde brukt kremen. 

Som analysen viste, brukte informantene i hovedsak seg selv og sine personlige antagelser for 

å forstå seg på Johaug. Til tross for at dette sammenfaller med den tilnærmingsmåten til etiske 

situasjoner som Noddings forfekter, ble det påpekt at informantene i liten grad viste et ønske 

om å bevare relasjoner eller vise omsorg for personene i saken. Dette indikerer et skille 

mellom henholdsvis situasjonsorienterte og relasjonsorienterte/omsorgsorienterte 

tilnærminger, som analysen ikke har tatt høyde for. Videre brukte ikke informantene det 

situasjonsnære perspektivet konsekvent gjennom hele intervjuet. Da samtalen dreide seg om 

straff, inntok de et mer distansert perspektiv og argumenterte for at doping er forbudt og 

uønsket i idretten. Derfor kan vi hevde at informantene synliggjorde en dynamisk bruk av 

prinsipporienterte og situasjonsorienterte tilnærminger.  

Med referanse til Kohlberg og Noddings sine teorier, vil denne variasjonen i etiske 

tilnærminger kunne forklares gjennom å hevde at informantene ikke har tilstrekkelig utviklete 

forutsetninger til å nærme seg saken på en henholdsvis analytisk og omsorgsorientert måte. 

Imidlertid synes det nærliggende å tenke at informantenes personlige interesse for saken har 

hatt avgjørende betydning for tilnærmingene i samtalene. Doping innenfor idretten var 

antageligvis et aktuelt og relevant tema for informantene og deres idrettsorienterte 

skolehverdag. Det er dermed rimelig å anta at saken hadde en stor relevans for denne 
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informantgruppen, og at de derfor var opptatt av å forstå seg på Johaug og hva som lå til 

grunn for dopingen. Således kan vi tenke oss at informantene bruker situasjonsorienterte 

tilnærminger fordi de har interesse for konkrete momenter ved saken, men at de skifter til 

prinsipporienterte tilnærminger når tema er straff for å underbygge sakens prinsipielle side. 

Dette fremstår som en parallell til Vestøls funn. Hos Vestøl var det variasjon i etisk 

perspektivbruk mellom ulike kontekster. Sett fra en side er konteksten i min studie den 

samme, men informantenes perspektivbruk endres når det tilføres et nytt element i samtalen. 

Vi kan derfor tenke oss at personlig interesse og engasjement for tema som diskuteres har 

betydning for hvilke sider av saken man ønsker å fokusere på. Og slik sett også hvilke etiske 

perspektiver man ytrer seg fra. Dette indikerer at personlige motiver har betydning for etiske 

tilnærminger, og tegner slik et mer komplekst bilde av moralsk utvikling enn det Kohlbergs 

teori skisserer.  

Utgangspunkt i fornuft eller følelser? 

Gjennomgangen av Kant og Steiner i teorikapitlet viste at begge disse filosofene mener at 

mennesket gjennom tenkningen får tilgang til en fellesmenneskelig verden. Imidlertid kom 

det frem at filosofene har ulike oppfatninger av hvilken betydning dette skal ha for etisk 

handling. Kant mente at motivet for handling skal ha utgangspunkt i ønsket om å følge en 

allmenn moral som den enkelte kan erkjenne nødvendigheten av gjennom fornuften. Steiner 

hevdet at motivet skal ha utgangspunkt i den enkeltes utviklede individualitet - som for 

Steiner inkluderer følelsene.  

I analysen (intervjuB, fase 2) ble det presentert flere ytringer som antydet en forståelse av 

følelser og fornuft som særlig samsvarer med den vi finner hos Kant. Spesielt to av de 

kvinnelige informantene (Astrid, Ida) argumenterte for at Johaug mistet troverdighet ved å 

fremstå følelsespåvirket fordi følelser, etter deres mening, svekker dømmekraften. Slik 

antydet informantene en oppfatning av at følelser ikke hører hjemme i en etisk diskusjon, som 

ifølge dem skal være fornuftsstyrt. Dette er et funn som ikke stemmer overens med Gilligans 

teori rundt kvinners tilnærming til etiske spørsmål. Imidlertid føyer den seg tydelig inn på et 

stadium 4 på Kohlbergs skala. Dessuten er dette en oppfatning av følelser og fornuft som 

finner gjenklang hos Kant. Som beskrevet i teorikapitlet mente Kant at når følelser føres over 

i tenkningen, vil den enkelte ikke lenger ta etiske valg som legger til rette for et felles beste. I 

stedet tas det irrasjonelle valg som ikke nødvendigvis stemmer overens med moralloven. I lys 

av denne innordningen er dette et tydelig prinsipporientert funn.    
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En av informantene (Ida) påpekte i samtalen at følelser fikk Johaug til å fremstå som 

«barnslig». Det kan tenkes at denne referansen til barnestadiet henger sammen med et syn på 

rasjonalitet som noe som utvikler seg i løpet av en modningsprosess. Dette viser til en 

utvikling som vi også med bakgrunn i Kohlberg teori kan se går fra det følelsesorienterte til 

det rasjonelle. Med referanse til Kant og hans forståelse av etisk handling kan det videre 

påpeke at en slik utvikling er hensiktsmessig for å etablere et samfunn der borgernes moral 

har utgangspunkt i ønsket om å handle i overenstemmelse med moralloven. Informantenes 

prinsipporienterte syn på straff synes derfor å bekrefte et slikt ønske. 

Imidlertid viste teorikapitlet at både Noddings, Beauvoir og Steiner argumenterer for 

følelsenes betydning i etisk handling. I analysen (intervjuB, fase 2) var det da også flere av 

ungdommene som synliggjorde et noe annet syn på følelser.  Særlig to informanter (Tim og 

Lars) hevdet at selv om subjektive følelser ikke skulle påvirke prinsipielle aspekter av saken, 

så var det likevel et relevant perspektiv å frembringe for å vise hvordan Johaug har det og for 

å rette opp forståelsen andre kan ha av henne. Dette indikerer en aksept for følelser og en 

forståelse av at følelser har betydning for mellommenneskelige relasjoner. Derfor er det 

grunnlag for å tenke seg at informantene i større grad ville synliggjort slike relasjonsorienterte 

tilnærminger i en samtale om en sak med mindre åpenbar tilknytning til det juridiske. 

Teorikapitlet viste at særlig Noddings argumenterer for utviklingen av følelsesanlegg fordi 

disse, etter hennes mening, vil muliggjøre at motivasjon for handling har utgangspunkt i et 

ønske om å være en omsorgsperson. Sett i sammenheng med Noddings’ teori er det derfor 

naturlig å påpeke at å anerkjenne følelser er nødvendig for å styrke egne evner til empati og 

omsorg.  

Frihet og ansvar 

Teorikapitlet fremhevet Beauvoir argument om at mennesket for å bli et autonomt og fritt 

individ må ta selvstendige valg, og ansvar for de valgene det tar. Denne ansvarsforståelsen 

kan tenkes å ha et annet utgangspunkt enn et formelt ansvar som følger av profesjonsroller 

eller juridiske og rettslige forpliktelser. Forskjellen kan eksemplifiseres gjennom å henvise til 

analysen av intervjuB, fase 1. Etter min mening, synliggjorde informantene her to ulike måter 

å begrunne ansvar på. Den ene tok utgangspunkt i et ansvar legen har for å overholde 

forventninger knyttet til hans profesjon, mens den andre viste til ansvaret Johaug har for seg 

selv. Nå er det naturligvis slik at også Johaug har et ansvar knyttet til forventninger som 

følger av hennes rolle som toppidrettsutøver, og kanskje refererte informantene til dette da de 
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argumenterte for at Johaug har ansvar for hva hun gjør. Allikevel tolket jeg deres ytringer dit 

hen at de snakket om et ansvar knyttet til muligheten for å ta frie valg. Som påpekt ovenfor, er 

ikke dette en ansvarsforståelse som er i konflikt med et normativt ansvar. Det er i stedet en 

forståelse som har et annet grunnlag, eller et annet motiv, enn lydighet overfor normer. Etter 

min mening viser dette til et viktig anliggende i Steiners teori, som handler om at utviklingen 

til individ ikke nødvendigvis innebærer en fraskrivelse av å følge normer, men en personlig 

anerkjennelse av de normene man velger å rette seg etter. Det er dette som han tillegger 

begrepet frihet. 

Både for Beauvoir og Steiner er etisk handling knyttet til idealet om frihet. Slik jeg tolker 

disse filosofene, forutsetter oppnåelsen av deres frihetsideal en utvikling som den enkelte har 

mulighet til å gjøre i møte med andre mennesker, utfordringer og situasjoner. Utviklingen er 

derfor en kontinuerlig prosess som ikke skjer i et tomrom, men nettopp i møte med sosiale 

utfordringer og spørsmål. Med bakgrunn i denne forståelsen kan vi tenke oss at etiske 

samtaler kanskje først og fremst legger grunnlaget for at den enkelte kan utvikle seg til et 

autonomt, fritt menneske. Særlig fordi samtaler – og mellommenneskelige møter generelt - 

øker vår innsikt i, og forståelse for, ulike spørsmål. På den måten legges det nødvendige 

grunnlaget for at vi kan utvikle egne meninger og motiver. Derfor kan det tenkes at 

eksistensielle uttrykk er tydeligere tilstedeværende i en samtale med eldre mennesker som har 

mer livserfaring og individualiserte motiver. Samtidig konkluderer Kohlberg i lys av sin 

empiri at de fleste mennesker ikke når lengre enn til det konvensjonelle nivået (Crain, 2000), 

som innebærer at moralsk utviklingen stort sett ender i en moral som overholder normer og 

regler i samfunnet. Det avgjørende spørsmål fra et eksistensfilosofisk perspektiv er derfor: 

overholdes regler og normer for prinsippets skyld, eller fordi den enkelte selv opplever, 

oppfatter og anerkjenner disse som riktige? Eksistensielle uttrykk handler derfor om 

motivasjonen eller motivet som ligger til grunn for ytringen. Dette forklarer hvorfor 

eksistensielle uttrykk i min forskning kom til syne gjennom relasjonsorienterte og 

prinsipporienterte tilnærminger.  

6.3 Undervisningens formål 

I oppgavens første kapittel ble det gjort rede for læreplanen i religion og etikk. Her ble det 

påpekt at et formål ved faget er å støtte elevenes utvikling til selvstendige mennesker som kan 

ta egne valg og stå opp for egne meninger i et fellesskap. Det er da interessant å undersøke 
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hvilke implikasjoner de ulike etiske tilnærmingsmåtene kan ha for ungdommenes utvikling til 

selvstendige mennesker.  

Tilnærmingen til etiske utfordringer som skisseres av pliktetikken til Kant, krever at 

menneskets etiske tenkning og moralske handling baserer seg på plikter. Disse pliktene er 

imidlertid ikke definert en gang for alle, men må justeres i tråd med moralloven. Dette betyr 

at plikter i prinsippet kan reformuleres, dersom forandringer i samfunnet fører til at plikten 

ikke lenger legger til rette for et felles beste. En etisk utvikling i tråd med pliktetikken til Kant 

kan derfor forstås som en utvikling til en generell og fellesmenneskelig moral som indikerer 

at mennesket handler og tenker likt om spørsmål som relaterer seg til fellesskapet. Fordi 

denne forståelsen av etikk bygger på rasjonell erkjennelse av objektive prinsipper, forutsetter 

den nødvendigvis evnen til å tenke logisk og analytisk. Som påpekt under presentasjonen av 

læreplanen (s. 2), er dette også ferdigheter som er sentrale i etikkundervisningen. Dette viser 

relevansen av Kohlbergs antagelse om at abstrakt og analytisk tenkning krever faglig og 

intellektuell tilrettelegging. På den ene siden synes derfor Kants etikk å være egnet til en slik 

etisk bevisstgjøring. På den andre siden forteller læreplanen at etikkundervisningen skal 

danne et grunnlag for elevenes «egne meninger og valg», noe som utfordrer Kants forståelse 

av en universell etikk. Egne meninger og valg impliserer i langt større grad et ønske om, eller 

en anerkjennelse av, individualitet og subjektivitet. Derfor fremstår det problematisk å bruke 

Kants pliktetikk som et mål for etisk tenkning og moralsk handling. Dette synes relevant å 

reflektere over i møte med lærebøkene i religion og etikk, som ifølge Vestøl (2004) i stor grad 

vektlegger rasjonell drøfting og argumentasjon. 

Noddings’ teori tegner et ganske annet bilde av etisk utvikling. Hun løfter frem 

nødvendigheten av å utvikle emosjonelle anlegg hos elevene, som hun mener vil føre til at 

handlinger blir gjort på grunnlag av omsorg for de konkrete menneskene handlingen berører. 

Noddings’ definisjon av omsorg inkluderer en forståelse av at mennesker er individer med 

ulike behov, og at disse behovene må respekteres og ivaretas av andre. Implikasjoner av 

denne teorien synes å være at elevene vil utvikle evnen til bevisst å skille mellom sine egne 

og andres virkelighetsoppfatninger, ønsker og behov. Dersom vi streber mot den etiske 

bevissthet som Noddings forfekter, får antageligvis undervisningen et mindre 

kunnskapsorientert og mer omsorgsorientert fokus. For læreren vil dette trolig også ha 

betydning, fordi synet på læreren som en kunnskapsformidler må suppleres med en tydelig 

forståelse av læreren som en omsorgsperson. Her skal vi ikke gå nærmere inn på hvordan 
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lærer og undervisning vil fremstå, men det skal nevnes at Noddings (1984) i kapitlet «Moral 

Education» konkretiserer sin teori gjennom en rekke eksempler. Til tross for at 

omsorgsetikken skisserer en hensiktsmessig etikk med tanke på sameksistens og 

mellommenneskelige møter, er det ikke helt klart hvordan teorien bidrar til å utvikle elevene 

til selvstendige mennesker. Med forbehold om at jeg kun har tatt utgangspunkt i boken 

Caring, er det etter min mening ikke helt klart hvordan teorien bidrar til å utvikle 

selvstendighet hos elevene. Slik jeg ser det legger også Noddings’ etikk til rette for en bestemt 

måte å handle på, der det å følge omsorgsidealet fremstår som en plikt vi må følge for å 

handle etisk. Derfor kan både pliktetikken, så vel som omsorgsetikken, hevdes å redusere 

elevenes individuelle etiske utvikling til bestemte forestillinger av hvilke valg og meninger 

som er ønsket.  

Beauvoir og Steiner har i sine teorier hovedfokus på den enkeltes frihet. For Beauvoir handler 

det å utvikle seg til frihet om å ha muligheten til å realisere individuelle prosjekter og innsikt i 

hvordan dette kan gjøres. Betydningen dette har for undervisningen, kan tenkes å være en 

tilrettelegging for at eleven får bevissthet rundt egne ønsker og mål, samt at de får kunnskap 

om hvordan de kan virkeliggjøre disse. Dette er to mål som læreplanen for faget også viser til. 

I tillegg kan vi med referanse til Beauvoirs teori hevde at elevene også må få en bevissthet om 

nødvendige begrensninger for deres handlinger. Frihetskravet fremstår på den ene siden som 

en forpliktelse vi må følge, men på den andre siden kan det tolkes som en innsikt som vokser 

ut av viljen til å være fri. Denne tolkningen viser til en ontologisk antagelse av at 

menneskenaturen innehar et potensiale til å bli fri, som gjennom stimulering kan utvikles. 

Steiner formulerer i sin teori ikke noe krav, men han er tydelig av den oppfatning at det 

iboende i mennesket er et potensial til å utvikle seg til et fritt menneske, noe som muliggjør 

sameksistens. Ifølge Steiner har mennesket muligheten til å utvikle seg til individ fordi det 

selv kan overvinne dualismen mellom tenkning og følelser: Vi kan tenke og føle bevisst. I 

tillegg har det muligheten til å selv føre tenkning og følelser sammen til individuelle 

opplevelser og motiv for handling. I lys av dette kan vi tenke oss at etikkundervisningen kan 

bidra til å stimulere elevenes utvikling til frie og selvstendige individer, gjennom å 

bevisstgjøre rasjonelle og følelsesmessige aspekter ved mennesket, og i tillegg øke elevenes 

egen selvbevissthet. 

Avslutningsvis er det relevant å skissere et syn på mennesket som viser til betydningen av alle 

de ulike etiske teoriene som har blitt diskutert. Det er rimelig å hevde at ontologiske 
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antagelser er grunnleggende i alle teoriene som har blitt behandlet i denne oppgaven – alle 

forutsetter at menneskenaturen innehar bestemte potensialer som gjennom et godt livsmiljø og 

et godt læringsmiljø kan utfolde seg: Kunnskap og intellektuelle oppgaver kan bidra til å 

utvikle menneskets rasjonelle evne til å erkjenne logiske og analytiske sammenhenger. 

Omsorg og forståelse kan bidra til å utvikle evnen til å vise empati og medmenneskelig 

sensitivitet. Og sist, men ikke minst, kan mennesket gjennom møte mellom fornuft og følelser 

og erkjennelsen av sitt selv som opplever disse ulike aspektene, utvikle sitt potensiale til å 

være fri.  

6.4 Videre forskning 

Dette prosjektet må først og fremst betraktes som et første skritt mot å forstå et fenomen som 

må undersøkes på mange flere måter. Det er en rekke variabler min studie ikke gjør rede for 

og som kan tenkes å ha relevans for funnene. Drøftelsen og teorikapitlet har også flere ganger 

relatert etisk tenkning til moralsk handling, noe min forskningsmetode ikke gir grunnlag for å 

uttale seg om. Derfor hadde det vært svært interessant å undersøke sammenhengen mellom 

etisk tenkning og moralsk handling, og i hvilken grad ungdommer handler i overenstemmelse 

med sin etikk.  

Et annet spørsmål som, etter min mening, vil være interessant å undersøke nærmere, er på 

hvilken måte etikkundervisningen fører til en forandring i elevenes bruk av etiske 

perspektiver. I min studie er en sterk tendens at ungdommene som hadde hatt 

etikkundervisning brukte prinsipporienterte tilnærminger, mens ungdommene som ikke hadde 

hatt det i langt større grad brukte personlige og kontekstnære tilnærminger. Derfor er det 

relevant å undersøke om dette har sammenheng med etikkundervisningen, eller kan forklares i 

lys av andre variabler, som skole, sosial bakgrunn eller interesse for den spesifikke casen.  

Med referanse til Beauvoir og Steiner og utviklingen til et fritt individ, som de argumenterer 

for, er det også svært interessant å forske på forskjeller i etiske tilnærminger over tid. En slik 

studie kan være beslektet med Kohlbergs, men analysere funn med utgangspunkt i spørsmål 

relatert til eksistensialfilosofisk perspektiv på mennesket. 
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Vedlegg 

Vedlegg A: Intervjuguide 

 

Intervjuguide skrevet med tanke på å belyse foreløpig problemstilling. Spørsmålene 
formulert slik at de skal være enkle å forstå og fri for akademisk sjargong. 
 

Fase 1: 
Briefing 

 

1.1 Løst prat (3 min) 

 Uformell prat: noen ord om meg: navn, alder, studieretning, interesser… 

1.2. Informasjon (5 min) 

 Informere om intervjuets struktur og innhold: Viktig for prosjektet at samtalen er mest 
mulig naturlig. Vil stille noen spørsmål, den som vil kan begynne å svare, de andre tilføyer, 
utdyper. Spørsmålene er åpne og legger derfor til rette for en samtale, ikke ja/nei svar. Mulig 
jeg avbryter hvis jeg opplever noe uklart eller ønsker at dere skal utdype.  

 Forklar hva intervjuet skal brukes til og forklar taushetsplikt og anonymitet: Ingen 
andre enn meg vil høre intervjuet, de utdrag av intervjuene som jeg bruker i min forskning vil 
anonymiseres fullstendig. Det vil ikke være mulig å spore hvem dere er. Jeg har taushetsplikt, 
det som sies og diskuteres forblir mellom oss. Totalt uavhengig av undervisningen; ingenting 
av det som sies og diskuteres her, har betydning for undervisningen.  

 Spørre om noe er uklart og om deltakerne har noen spørsmål: Var det forståelig forklart? 

 Informer om opptak og samtykkeskjema 

Start opptak 

Fase 2: 
Skriftlig 
case 

2.1 Skriftlig case (5 min) 

 Kontekstualiseres skriftlig artikkel: I artikkelen møter dere skiløper Therese Johaug, 
daværende landslagslege Fredrik Bendiksen og apotekeren Monica Faifer. Artikkelen publisert 
oktober dette året. Jeg har forkortet den noe. 

 Utdeling og høytlesning av skriftlig artikkel (se vedlegg B) 

 

Fase 3: 
Samtale 

3.1 Nøkkelspørsmål (12 min) 

 Hva tenker dere om denne saken? 
 Er det noen som har skylden for at Johaug testet positivt? I så fall hvem? 
 Johaug er nå suspendert i påvente av dommen. Dette innebærer bl.a. at hun ikke får 

delta i fellestrening, og taper enormt mye penger. Hva syns dere om at Johaug ble 
suspendert? 

 Representerer Johaug-saken et etisk problem*, og i så fall: hva mener dere er 
problemet? 

o Hva må til for at det blir et etisk problem? 
o Hva slags idrettssaker er/kan være etiske problem, hvorfor? 
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*Mange valg er vanskelige fordi det er så mange hensyn å ta. Når vi blir trukket mellom 
ulike hensyn, sier vi at vi har et etisk dilemma. Står vi overfor valg der vi må veie ulike 
hensyn mot hverandre, er det opp til oss å bestemme hva som skal gjøres. 

Fase 4: 
Filmklipp 

4.1. Vise filmklipp (3 min) 
http://www.dagbladet.no/sport/gratkvalt-johaug---det-er-den-verste-uka-i-hele-mitt-

liv/63961381 

Fase 5: 
Samtale 

4.1 Nøkkelspørsmål (13 min) 

 Hvordan ville dere ha reagert om dere hadde vært i hennes situasjon? 
 Hvilken betydning spiller det for saken at Johaug gråter? 

o Er det viktig for saken at Johaug gråter? 
 

Fase 6:  

Meningsmå
linger 

 6.1 Meningsmålinger (3 min) 

 Kontekstualisere: Nå skal vi se på resultatene av en spørreundersøkelse med 1000 deltakere:  

 Se på meningsmålingene: https://www.nrk.no/sport/annenhver-nordmann-mener-johaug-
bor-fa-dopingstraff-1.13216464 

  

Fase 7:  

Samtale 

 7.1 Nøkkelspørsmål (10 min) 

 32% mener at Johaug ikke bør få straff, hva slags grunner tror dere ligger bak at noen 
mener det? 

 24% mener hun bør få en strengere straff enn å utestenges i to måneder, hvorfor tror 
dere noen mener det? 
 

Fase 8: 

Debriefing  

 8.1. Avrunding (5 min) 

 Er det noe dere vil legge til? 
 Er det i orden at jeg tar kontakt dersom det dukker opp noen flere spørsmål?  

Utdeling av sjokolade 

 

  

http://www.dagbladet.no/sport/gratkvalt-johaug---det-er-den-verste-uka-i-hele-mitt-liv/63961381
http://www.dagbladet.no/sport/gratkvalt-johaug---det-er-den-verste-uka-i-hele-mitt-liv/63961381
https://www.nrk.no/sport/annenhver-nordmann-mener-johaug-bor-fa-dopingstraff-1.13216464
https://www.nrk.no/sport/annenhver-nordmann-mener-johaug-bor-fa-dopingstraff-1.13216464
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Vedlegg B: Skriftlig artikkel 
 

Johaug-saken: Timene som endret norsk skihistorie 

1. september: Kraftig solforbrent leppe 

Torsdag 1. september ankommer daværende landslagslege Fredrik Bendiksen Italia og Livigno. 

– Jeg ventet til han kom ned for å høre hva vi skulle gjøre. Jeg støttet meg til legen, sier Johaug på 

pressekonferansen. 

2. september: Akutt problem 

– Jeg så med en gang ved frokosten at det ikke så bra ut. Jeg skulle se i legekofferten om vi hadde 

Terra-Cortril, men det hadde vi ikke. Da måtte jeg ut på apoteket lokalt i Livigno, sier Bendiksen på 

pressekonferansen. 

– Apotekeren Monica Faifer 

Apotekeren Monica Faifer snakker lavt – og er avventende. 

- Det er sannsynligvis jeg som har solgt esken med salven Trofodermin. Det er trist at hun (Johaug) er 

tatt i doping. Men både hun og legen må ha sett hva som står på esken. Det er nesten ikke til å unngå. 

Det er tydelig merket «doping», sier Faifer. 

Hun plukker frem Trofodermin og Keratoplastica fra hyllene. Og beklager at hun ikke har Terra-

Cortril. Det er salven Bendiksen helst skal ha ønsket å handle. 

Faifer holder Trofodermin i hånden og peker på doping-merket. På spørsmål fra VG om en prislapp 

eller noe annet kan han dekket over advarselen rister hun på hodet. 

– Nei, vi har ikke prislapp på produktene våre, og strekkoden er plassert for seg selv, sier Faifer. 

Apoteket er en «Parafarmacia». Det har ikke tillatelse til å selge reseptbelagt medisin. Trofodermin 

kan man kjøpe uten å oppsøke lege i Italia. Men Faifer understreker at det ikke må brukes av 

toppidrettsutøvere fordi det inneholder clostebol – et anabolt steroid – som er prestasjonsfremmende, 

ifølge WADA (verdens antidopingbyrå). 

3. september: Bendiksen kjøper kremen 

Bendiksen går til apoteket like før klokken 10 lørdag 3. september. Apoteket har ikke produktet som 

skistjernen normalt bruker, ifølge legen. 

– Jeg forklarte situasjonen til Therese og spurte apotekeren om hva vi kunne bruke, sier Bendiksen. 

Bendiksen understreker at han – som Johaugs lege – på spørsmål fra henne bekrefter at kremen 

Trofodermin var grei å bruke. 
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- Jeg har vært legen hennes i 2,5 år. Hun stoler på meg, og det skal hun selvfølgelig gjøre, sier 

Bendiksen på pressekonferansen. 

– Jeg spurte om kremen sto på lista. Han sa nei, og jeg stolte hundre prosent på ham, sier Johaug. 

4. september: Behandlingen 

Dersom Therese Johaug og legen hadde søkt på salven Trofodermin i Google, ville de raskt ha 

oppdaget at salven inneholdt det anabole steroidet clostebol, som er forbudt. I tillegg ville de ha sett 

bilder av innpakningen med det tydelige forbudt-merket. 

Ingen av dem gjør grundige undersøkelser. 

– Jeg ga henne bruksanvisning: Morgen og kveld i 5-10 dager eller til skorpen er borte, sier Bendiksen 

på pressekonferansen. 

– Jeg vet at jeg har et ansvar for det jeg har i kroppen min. Det ansvaret tok jeg ved å spørre legen 

min, som er ekspert på idrettsmedisin, og som jeg har tillit til. Jeg hadde ingen grunn til å tro at den sto 

på lista, sier Johaug. 

16. september: Urinprøven 

12 dager etter at Johaug startet behandlingen, blir hun dopingtestet hjemme i Oslo, 16. september. I 

skjemaet som utøverne må fylle ut, oppgir hun at hun har brukt salven Trofodermin. 

4. oktober: Resultatet 

– Det å få en uforskyldt prøve er en utøvers verste mareritt, men jeg skal kjempe alt. Og jeg skal vise 

alle at jeg er så uskyldig i den saken her, sier Johaug på pressekonferansen – og slår i bordet. 

Bendiksen føler at «taket falt i hodet på et vis» når han får beskjeden og drar hjem til Johaug denne 

høstkvelden. 

– Jeg registrerte clostebol acetat, men jeg klarte ikke å koble det opp mot at det var et forbudt stoff på 

WADAs liste. Jeg fikk det ikke med meg. Jeg er dypt fortvilet for at jeg ikke oppdaget dette og satt 

Therese i denne veldig vanskelige situasjonen som Therese er i. Jeg, som doktor, sviktet og gjorde 

ikke den jobben jeg skulle, sier Bendiksen, og kommer med en klar personlig vurdering av saken til 

pressen. 

Kilde: Teksten ovenfor er forkortet av meg. Den baserer seg på artikkelen som ble publisert på vg.no 

26.10.2016, http://www.vg.no/sport/langrenn/therese-johaug/johaug-saken-timene-som-endret-

norsk-skihistorie/a/23827520/ 

 

  

http://www.vg.no/sport/langrenn/therese-johaug/johaug-saken-timene-som-endret-norsk-skihistorie/a/23827520/
http://www.vg.no/sport/langrenn/therese-johaug/johaug-saken-timene-som-endret-norsk-skihistorie/a/23827520/
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Vedlegg C: Samtykkeskjema 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

Beskrivelse av masteroppgaven 

Denne studien gjennomføres i sammenheng med min masteroppgave ved Instituttet for 
lærerutdannings og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Tema for min masteroppgave er ulike 
tilnærminger til etiske problem.  En del av oppgaven er å gjennomføre et gruppeintervju. 
Mitt navn er Hella Niebuhr, epost. hella.niebuhr@gmail.com   
Veileder for oppgaven er Jon Magne Vestøl, epost j.m.vestol@ils.uio.no 

Deltakelse i studien 

Deltakelse i studien innebærer at du deltar i et gruppeintervju med 4-5 andre elever hvor dere 
sammen diskuterer utvalgte temaer. Intervjuet foregår på skolen, og tar omtrent en skoletime. 
For å være sikker på at jeg får med alt som blir sagt, ønsker jeg å bruke lydopptaker. Lydopptakene vil 
bli overført til PC og avskrevet av meg anonymt. Deretter slettes de.  

Anonymitet 

Jeg vil ikke lagre navn eller andre identifiserbare opplysninger fra intervjuene. Anonymiserte 
resultater av studien vil presenteres i min masteroppgave. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i 
resultatene av studien når disse publiseres. Etter at prosjektet er ferdig vil også samtykkeskjema 
slettes. 

Frivillig deltakelse 

Det er helt frivillig å delta i gruppeintervjuet. Du kan når som helst avslutte intervjuet og trekke 
tilbake informasjon som er gitt under intervjuet. 
Før intervjuet begynner ber jeg deg om å samtykke i deltagelsen ved å undertegne på at du har lest 
og forstått informasjonen på dette arket og ønsker å delta. 
 
 

Samtykke 

Jeg har lest og forstått informasjonen over og gir mitt samtykke til å delta i gruppeintervjuet  

 
 
_______________   ___________________________________________ 

Sted og dato     Signatur  
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