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Svar enten på oppgave 1 

 
Ex.phil:  
 
1. Gjør greie for utilitarisme
handlingsutilitarisme og regelutilitarisme. 
totrinnsutilitarisme kan opp
regelutilitarisme. Hva er 
hvorvidt det noen ganger kan forsvares moralsk 
 
2. Hva er det formale likhetsprinsippet
argumentasjon. Bruk eksempler. Drøft så hv
ligger til grunn for våre etiske vurderinger. Kom her inn på begreper som 
rasjonalisme.  
 
 

 
  
 

 
Svar anten på oppgåve 1 

 
 
1. Gjer greie for utilitarismens nytteprinsipp
handlingsutilitarisme og regelutilitarisme. 
totrinnsutilitarisme kan oppfattas som ei
regelutilitarisme. Kva er de
det nokon gonger kan forsvara

 
2. Kva er det formale likhetsprinsippet
argumentasjon. Bruk eksempel
grunn for våre etiske vurd
rasjonalisme.  
 
 
 

BOKMÅL:  

NYNORSK: 

på oppgave 1 eller oppgave 2. 

Gjør greie for utilitarismens nytteprinsipp og hva som er forskjellen mellom 
handlingsutilitarisme og regelutilitarisme. Gjør greie for hvordan R. M. Hares 

kan oppfattes som en syntese mellom handlingsutilitarisme og 
Hva er de viktigste innvendingene mot utilitarismen? D

hvorvidt det noen ganger kan forsvares moralsk å ofre ett enkeltmenneske for å redde flere. 

det formale likhetsprinsippet? Gjør greie for hvordan dette kan brukes i etisk 
argumentasjon. Bruk eksempler. Drøft så hvorvidt det er følelsene eller fornuften som 
ligger til grunn for våre etiske vurderinger. Kom her inn på begreper som 

på oppgåve 1 eller oppgåve 2. 
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n gonger kan forsvarast moralsk å ofre eitt enkeltmenneske for å redde fle

det formale likhetsprinsippet? Gjer greie for korleis dette kan bruka
argumentasjon. Bruk eksempel. Drøft så om det er kjenslene eller fornuft
grunn for våre etiske vurderingar. Kom her inn på omgrep som emotivisme

er forskjellen mellom 
Gjør greie for hvordan R. M. Hares 
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utilitarismen? Drøft til slutt 

å ofre ett enkeltmenneske for å redde flere.  
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