
Etik och moral 
Försök att besvara de följande frågorna så utförligt som möjligt. Motivera 
ALLTID dina svar. Tänk efter ordentligt innan du svarar. Sätt dig in de olika 
situationerna och försök tänka ett steg längre. Du har lång tid på dig så utnyttja 
tiden väl. Diskutera gärna frågorna och kom ihåg att exempel är ett bra knep 
för att visa hur man tänker. Det finns inga rätta eller felaktiga svar bara dåliga 
motiveringar. 
LYCKA TILL!!! 

1. Förklara begreppen etik och moral? 
2. ”Lennart och Eva har sökt samma tjänst som föreståndare för ett 

elevhem med enbart pojkar. Lennart har högre meriter men vid intervjun 
framkommer det att han är homosexuell” Fundera över vem du skulle 
anställa och varför? 

3. ”Det är inte förbjudet att vara fattig, men det är opraktiskt. Det är inte 
brottsligt att vara färgad, men man blir straffad. Det är inte fel att vara 
kvinna, men det är ojämlikt. Det är inte nödvändigt att vara ung, vit, rik 
och man, men det underlättar.” 

4. Stämmer detta överens med din syn på livet? Hur fungerar det i vårt 
samhälle? Är alla människor verkligen lika mycket värda? Skriv ner dina 
reflektioner över det du nyss läste. 

5. Förklara uttrycket dubbelmoral? 
6. a) Är det fel att ljuga? b) Vad är en vit lögn? Vart går gränsen mellan en 

”vanlig” lögn och en vit? Tycker du att det är tillåtet med vita lögner? 

7. ”Det var i Europa i början av 1900-talet. En ung kvinna låg för döden i en 
speciell typ av cancer. Det fanns bara en medicin som läkarna trodde 
kunde rädda hennes liv. Den medicinen var uppfunnen av en apotekare i 
kvinnans hemstad. Medicinen var dyr att framställa och apotekaren tog 
tio gånger så mycket betalt för att få en rejäl vinst. Den sjuka kvinnans 
man, Tomas gjorde allt han kunde för att få ihop pengarna. Han jobbade 
extra, han frågade vänner om att få låna pengar. Tomas bad apotekaren 
att få köpa medicinen till halva priset men apotekaren vägrade. Till slut 
blev Tomas så desperat att han bröt sig in hos apotekaren och stal 
medicinen till sin sjuka hustru.” 

8. a) Var det rätt av Tomas att stjäla medicinen? b) Hade det vara rätt att 
stjäla medicinen till en främling? c) Tomas blev arresterad för sitt brott, 
vilket straff tycker du han ska få? 

9. ”Du och tolv andra människor sitter på en räddningsflotte efter en 
färjekatastrof. Det är fruktansvärt kallt och blött. Några människor börjar 
yra och snart ser du att två människor börjar glida ner mot flottens 
botten. De verkar inte ha långt kvar till döden. Flotten har börjat ta in 
vatten och du inser att något måste göras. Plötsligt kommer fyra 
människor och försöker ta sig upp i flotten. Ni blir då för många, det 
kommer aldrig att gå...” Vad gör du? 

10. Skriv tre argument FÖR och tre argument MOT dödstraff? 



11. Du är och köper plockgodis på en mataffär. När du betalar i kassan 
få du tillbaka pengar på en femhundring trots att du betalade med en 
hundralapp. Vad gör du nu? 

12. Är man alltid ansvarig för sina egna handlingar? Finns det 
situationer när argumentet ”alla gjorde det” håller? Kan man försvara sitt 
handlande med att fler gjorde samma sak? 

13. Martin Luther King var en man som slogs för de svartas rättigheter i 
60- talets USA. Han har sagt ”Problemet är inte de onda människornas 
ondska utan de goda människornas tystnad”. Vad tror du att han menar 
med det? Förklara! 

14. Du ska nu formulera ett eget ”problem” som har med etik och moral att 
göra. Problemet får givetvis vara självupplevt men även påhittat. 


