
Etik och Moral 
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I Skolverkets kursplan för religion står det att det är viktigt att eleven ”– 
reflekterar över etiska, existentiella och religiösa frågor som berör hans eller 
hennes liv,”. Din uppgift är att välja två av nedanstående teman att skriva 
utifrån. Det är viktigt att du skriver dina egna åsikter i ämnet du väljer även om 
du tar med fakta från böcker och redovisar olika ställningstaganden som finns. 
Om du t.ex. väljer att skriva om abort redovisar du först vilka argument som 
finns för och emot abort och sedan dina åsikter och argument för varför du 
tycker som du gör. Du måste även få med en argumentation kring alla de tre 
etiska reglerna. Hur tänker en pliktetiker, konsekvensetiker och sinnelagsetiker 
kring de ämnen du väljer att skriva om. 
Skrivuppgiften ska ni skriva minst en sida om varje tema. 
Ämnen att välja bland: 

• När börjar livet? – abort 

• Fosterdiagnostik – får man göra abort om det är något fel på barnet? Fel kön? 

• Vad händer efter döden? – dödshjälp 

• Varför finns det ondska? (vad är ondska?) Om Gud är god varför ser välden ut som den 
gör? 

• Vad är meningen med livet? (tycker man olika i olika religioner) 

• Hur blir man lycklig? Vad är lycka? 

• Varför är vi olika?  

• Vem bestämmer över mitt liv? 

• Finns Gud? Finns det en riktig tro/religion? Vad händer med de andra? 

• Äktenskap/skilsmässa, trohet/otrohet 

• Vad är rättvisa? Kan det bli helt rättvist? 

• Könsdiskriminering 

• Homofobi, homosexuellas rätt att adoptera barn? 

• Finns det liv på andra planeter? Rymdvarelser, UFO. 

• Kan man ställa horoskop efter stjärnbilderna? Finns det sanna horoskop? 

• Rasism – alla människors lika värde 

• Vad har djuren för rättigheter? Djurförsök. Ska vi äta djur när vi kan äta annat? Jakt. 

• Får vi använda naturens resurser hur mycket vi vill? Vad händer när ”saker” tar slut? 

• Alkoholpolitik – ska vi Systembolaget? Höga skatter? Begränsade öppettider? 
Åldersgränser? 

• Spermadonation. Anonym eller inte? Försäljning av ”avelsmäns” sperma? 

E



• Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverkar 
samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till 
viss del underbyggda resonemang.

• Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang 
och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt 
som till viss del för resonemanget framåt.

• Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och 
värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och 
använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt

• Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder 
då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss 
del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och 
relevans.

C

• Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka 
samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband 
med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

• Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika 
sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar 
på ett sätt som för resonemanget framåt.

• Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och 
värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang 
och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

• Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder 
då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och 
relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet 
och relevans.

A

• Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka 
samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med 
välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

• Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor 
skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra 
livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar 
det.

• Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och 
värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och 
använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

• Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder 
då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt ger välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och 
relevans.




