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Lesbrief — Ethiek 

Onderwerp 3: Moraliteit Les 1 

 

Overzicht 

Lesdoel:  Leerlingen laten begrijpen wat "moraal" is (antwoord op de vraag 'wat is goed gedrag?'). 

Korte inhoud:  Door middel van de gespreksvorm ‘dialoog’ onderzoeken de leerlingen wat ‘moraliteit’ is 

en leren hier zelfstandig over nadenken. 

Lesduur:  45 min. 

Handleiding:  http://kinderkennisbank2.wordpress.com/overzicht-handleidingen/ 

 

 

Dia 2 Introductie: Wat is moraliteit? 

Uitleggen wat “moraliteit” is: een antwoord op de vraag ‘wat is goed gedrag?’. Verschillende mensen kunnen 

verschillende moralen hebben. Zo vind de één misschien dat een man de deur moet open houden voor een 

vrouw, maar iemand anders vindt dat misschien onzin. 

 

Dia 3 Wat is moraliteit?  

Laat de leerlingen zelf een moraal verzinnen. Voorbeelden (uit Disneyfilms/sprookjes/strips) kunnen zijn: : “lieg 

niet”, “doe je niet beter voor dan je bent”, “wees goed voor de armen”, “ga goed met de natuur om”. Bij het 

sprookje Rooskapje kan het moraal zijn: “vertrouw niet zomaar iedereen. Iemand die aardig lijkt, hoeft dit niet 

te zijn.” Hierbij kan de werkvorm bijenkorf	  gebruikt worden. 

 

Dia 4 Onderzoek Wat is moraliteit? – Inleidende opdrachten 

Laat de leerlingen nadenken over de twee inleidende opdrachten op de dia. Je kunt hiervoor de werkvorm 

zoemrondje gebruiken en dan even plenair uitwisselen.  

Voorbeeld van een moraal die een leerling misschien belangrijk vindt, maar een klasgenoot niet: "Je mag maar 

1 snoepje per dag eten", "je moet geld geven aan arme mensen", "je moet thuis meehelpen met 

schoonmaken". 

Voorbeeld van een moraal die wel bij één cultuur hoort maar niet bij een andere: "je mag niemand doden" 

(westerse cultuur) tegenover "je moet zoveel mogelijk hoofden van vijanden eraf hakken (zie  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koppensnellen_(ritueel)- oude culturen in o.a. China en India). 

Of: "vrouwen hebben minder rechten dan mannen" (o.a. Jemen), tegenover "vrouwen en mannen zijn gelijk" 

(o.a. westerse cultuur). 
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Dia 5 Onderzoek: Moraliteit – Startvraag & Verkennen 

We maken gebruik van de gespreksvorm dialoog en gaan zitten in een kring. 

 

Dia 6 Onderzoek: Moraliteit –Verdiepingsvraag 

Een moraal die voor iedereen geldt: daar zijn de filosofen ook niet uit! (zie ook de volgende dia) Mogelijk: 

behandel anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden. De meeste wereldgodsdiensten delen het begrip 

van naastenliefde. Een ander voorbeeld zijn de Universele Rechten van de mens van de Verenigde Naties. 

Kunnen de kinderen samen een moraal bedenken die in elk geval voor erg veel mensen geldt?   

	  

Dia 7 Extra uitleg Moraliteit 

Een stukje extra verdieping. Binnen de filosofie zijn er twee grote denkrichtingen te onderscheiden. Wat komt 

er uit de dialoog tot nu toe naar voren: Zijn de leerlingen meer natuurrechtdenkers (een moraal voor iedereen) 

of cultuurrelativisten (verschil in moraliteit tussen culturen)?  

 

Dia 8 Afronding 

Wat is “moraal”? Samenvatting geven over wat er in de les naar voren is gekomen. Kan er nu een antwoord op 

de startvraag gegeven worden: Is er een moraal die geldt voor alle mensen? Welke dan? Of overheerst een 

cultuurrelativistisch standpunt? Kunnen kinderen een moraal noemen die voor henzelf belangrijk is? 

 

  


