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Fråga 4 

 

Vad är det som gör vissa handlingar riktiga 
och andra felaktiga? Vad är skillnaden 
mellan gott och ont? Det här är viktiga 
frågor för religioner och jag vill veta mer 

om hur det hela hänger ihop. 

Ibland får jag höra att man måste agera på ett visst sätt därför 
att man bara ska eller för att det är skrivet. Andra gånger hör jag 
att hur man agerar i en viss situation beror på olika saker. Vem har 
rätt? Är gott och ont absoluta begrepp, oföränderliga över tiden? 

Jag hör att det är fel att döda en annan människa men era soldater 
blir tränade för att döda människor. Vissa människor säger att 
kärlek är bra men samma människor kan sedan säga att det är fel 
att vara kär i någon av samma kön. Jag hör att man ska betala skatt 
men de flesta verkar vilja komma undan. Jag blir förvirrad. 

Berätta för mig om etik och moral. Ge mig några exempel som gör att 
jag förstår vad som är rätt och fel och vad som är gott och ont. 

 

 

 

 

 
 

Berätta om gott och 
ont 
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Din uppgift är att, med hjälp av 
någon eller några källor, göra en 
enkel och kortfattad översikt av 
etik och moral. Du ska ge några 
konkreta exempel på etiska och 

moraliska ställningstaganden. 
 
Det finns tre steg i det här arbetet 

1. Beskriv de olika etiska synsätten (pliktetik, 
konsekvensetik, sinnelagsetik, situationsetik). 

2. Ta fram egna etiska situationer och förklara 
hur du förhåller dig i de här situationer och 
hur det passar in i de olika etiska synsätten 
som du skrev om i början. 

3. Skriv om ondskan. Finns det något som kan 
kallas för ondska? Vad är det i så fall? 

Sedan ska du reflektera och diskutera dina resultat 
med andra. 

Det finns olika sätt att se på etik. De olika sätten 
kan ha olika namn beroende på vilken källa du läser. 
En del pratar om t.ex. pliktetik, konsekvensetik, 
sinnelagsetik och situationsetik; andra talar om 
deontologisk etik, effektetik och relativistisk etik. I 
den första delen av din uppsats ska du reda ut de 
olika etiska begreppen. Beskriv vad de olika etiska 
synsätten går ut på. 

Du ska också fundera på ditt eget etiska tänkande 
med hjälp av några exempel. 

Visst kan du skilja 
mellan rätt och 

fel?! 
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I din uppsats ska du skriva om etiska situationer 
som du själv kommit på och berätta om hur du 
ställer dig. 

Ett exempel på en etisk situation är när man måste 
bestämma om man ska ge livsuppehållande 
medicinska åtgärder på ett sjukhus. Berätta om hur 
du ställer dig och analysera dina egna etiska och 
moraliska grunder i svaret. 

Det här med gott och ont är också något du ska 
behandla. Finns ondskan? Finns det olika sorters 
ondska? Här får du både forska och tala från 
hjärtat. 

Uppsatsen bör vara minst 800 ord (ca. 2 A4 sidor). 
 
Läser du ensam? Läser du med andra? 
Posta ditt svar direkt till 
din handledare. Din 
handledare återkommer 
med kommentarer och 
synpunkter. 

Ett antal etiska exempel 
kan vaskas fram i 
diskussionsgruppen och 
bli gemensamma för allas 
uppsatser. 
 
Posta din uppsats till 
diskussionsgruppen. 
 
Skriv sedan kommentarer 
på minst två uppsatser 
(200 ord), särskilt när det 
gäller de etiska exemplen 
och ställningstagandet. 
Också kommentera synen 
på ondskan i de andras 
uppsatser. Svara på 
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Suck… så många 
frågor! 

minst en kommentar (200 
ord) på din uppsats. 
 
 

 
 

Du får som vanligt använda både böcker och andra källor 
i det här arbetet, bara citaten är klart markerade 
tillsammans med källan. 

 
Det finns goda exempel på etiska situationer som du kan fundera på 
tillgängliga via Internet. Surfa till exempel till 

http://www.etiskainstitutet.org/index.htm 
Där kan du hitta många bra exempel. 
 
Det mesta jag kan hjälpa dig med har jag redan sagt. Gå igenom den 
information jag gav dig i fråga 2 och använd gärna de källor som jag har 
lagt ut för dig. 


