
Hur kan en Elevplanering se ut?



Förväntat resultat:

Efter arbetsområdets slut förväntas du:
• kunna återge etiska tankesätt (teorier) förankrade hos Aristoteles, 

stoikerna (mänskliga rättigheter), Thomas av Aquino (nythomism), 
Bentham och Mill (social ingenjörskonst), Kants etik och existentialism hos 
Kierkegaard och Sartre. 

• kunna applicera och identifiera olika etiska tankesätt på 
verklighetsliknande fall

• behärska centrala begrepp som yttersta värde och förstå de principiella 
skillnaderna mellan teleologisk och deontologisk etik, etisk egoism, 
grupptänkande och universalism, situationsetik och regeletik. 



Examinationsuppgifter, några exempel
Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov med 8 uppgifter. 
Uppgift 1-4 är E-uppgifter t ex: 
• ”Inga-Lill erbjuds en vidareutbildning på företagets bekostnad. Hon 

försäkrar att hon inte tänker lämna företaget i första taget, i alla fall inte 
bara därför att ett konkurrerande företag erbjuder henne högre lön för 
samma jobb. Direkt efter avslutad utbildning erbjuds hon högre lön för 
samma jobb av ett konkurrerande företag. Immanuel Kant skulle troligtvis 
råda Inga-Lill att säga nej till det nya jobbet. Hur skulle Kant motivera sin 
uppfattning? Av ditt svar ska framgå vilken betydelse ”den goda viljan” 
och ”det kategoriska imperativet” har i Kants moralfilosofi.”



Examinationsuppgifter, några exempel

Uppgift 5 och 6 är C-uppgifter t ex: 
• ”Nedan finns en diskussion mellan två personer: A och B. Karaktärisera 

vardera personens uppfattning i etiska frågor. Ange vad de – etiskt sett –
är oense om. Använd filosofiska facktermer. 

• A: Jag håller med Tännsjö. Jag kan inte tycka att det är så fruktansvärt fel 
om en kvinna väljer att abortera ett foster beroende på att fostret har ”fel” 
kön. 

• B: Jag tycker att det är egoistiskt av henne.
• A: Är det något fel på att vara egoist? Som jag ser det så är vi alla egoister.
• B: Det tycker jag med. Och just därför borde det vara förbjudet att abortera 

foster med ”fel” kön. Som jag ser det, så bör samhällets lagar vara 
utformade så att egoistiska beslut får sämre konsekvenser – ger fängelse, 
böter osv – än andra beslut. Det är det lagarna är till för.”



Examinationsuppgifter, några exempel
Uppgift 7 och 8 är A-uppgifter t ex: 
• Somliga yrkesgrupper – journalister, poliser, advokater, psykologer, läkare, 

terapeuter m fl – har formulerat etiska regler för sin yrkesutövning. I läkarnas 
regler står: ”Läkaren skall i sin gärning låta sig ledas av människokärlekens och 
hederns bud och hans främsta mål ska vara patientens hälsa. /…/ Läkaren skall 
handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och ständigt söka 
vidga sina kunskaper. /…/ Läkaren skall besinna vikten av att skydda och bevara 
människoliv. /.../ Den som vinner inträde i Sveriges läkarförbund /.../ skall inte 
medverka i sådan vård där han saknar frihet att handla efter dessa (regler)” En 
svaghet med regelsamlingar av den typ som läkarna har enats om är att de 
ingående reglerna kan komma i konflikt. Det är bl a därför som Sartre – i det 
utdrag ur Existentialismen är en humanism som vi läste – avvisar kristen 
regeletik. Visa att läkarnas regler kan komma i konflikt. Ge ett exempel som 
illustrerar konflikten. I svaret ska följande ingå: (1) Två regler (minst) ska vara 
tolkade med egna ord. (2) Det ska finnas ett konkret exempel som illustrerar att 
reglerna kan komma i konflikt och (3) Det ska framgå vad Sartres invändning 
mot regelsamlingar går ut på.



Bedömning/Rättning av prestationer/resultat

Ett godkänt svar på E-uppgiften kan se ut så här: 
• ”Kant tycker att man ska följa regler. För att veta vilken, ska 

man använda det kategoriska imperativet: ”Följ den regel 
som du vill ska vara allmän lag.” Inga-Lill ska därför tänka på 
vilken allmän lag hon ska följa. Att folk struntar i saker som 
man har kommit överens om. Eller att folk håller fast vid saker 
som man har kommit överens om. Då kommer hon säga nej. 
Vill hon göra undantag för sig själv så tycker Kant inte att hon 
har god vilja.” 



Bedömning/Rättning av prestationer/resultat

Ett bra svar på C-uppgiften kan se ut så här: 
• ”A är utilitarist och tänker på konsekvenser. A är också etisk 

och psykologisk egoist. Han säger att alla tänker på sig själva. 
Vilket yttersta värde A har, framgår inte. Det kan vara att 
mamman blir lyckligare av en son och därför borde få välja 
kön. B är också psykologisk egoist och även B verkar tänka på 
konsekvenser. Men en skillnad är att B säger att det är 
samhället som får bestämma vilka regler som får bäst 
konsekvenser medan A tänker att var och en får bestämma 
från fall till fall. I så fall är B regelutilitarist.”

Ett svar som klargör vad A eller B står för, men inte båda, får E 
på uppgiften.



Bedömning/Rättning av prestationer/resultat
Ett bra svar på A-uppgiften kan se ut så här: 
• ”En läkare undrar över om man ska pröva en ny medicin på en patient. 

Man han får ingen hjälp reglerna. Vad menas med patientens hälsa? Vad 
menas med att bevara människoliv? Vad menas med att vidga sina 
kunskaper? Det finns flera exempel där läkare felaktigt har trott att en 
medicin inte försämrade hälsan men det visade sig att den gjorde det. När 
man väl förstod det, var det för sent att bevara hälsa och människoliv, 
men man hade ändå vidgat sina kunskaper. Reglerna om att bevara liv och 
hälsa kan komma i konflikt med regeln om att vidga sina kunskaper. Sartre 
menar att alla regelsamlingar kan tolkas på olika sätt. Om man befinner 
sig i en svår situation och inte vet vad som är rätt, så får man ingen hjälp. 
Man måste improvisera men man orkar inte ta ansvar själv.”

Ett svar som klargör en konflikt mellan reglerna men inte vad Sartre har för 
uppfattning, får C på uppgiften. 



Krav för uppgiftsbetyg på provet
• 3 E-svar = E på provet
• 3 E-svar + 2 C-svar = C på provet 
• 3 E-svar + 2 C-svar + 1 A-svar = A på provet



Lärarens kunskapsomdömen, inte elevens:
När ett terminsbetyg ska sättas måste läraren formulera kunskapsomdömen 
som baseras på all information. En elev som fick E på ett prov kan då få ett 
bättre kunskapsomdöme. Kunskapsomdömen klargör inte hur elevsvar ska se 
ut (indikatorer) och de förbättrar inte elevernas kunskaper.  
E-nivå: 
• NN kan översiktligt redogöra för teorier som gäller värdefilosofi 
• NN kan viss säkerhet använda några relevanta filosofiska begrepp
• NN kan med viss säkerhet identifiera filosofiska frågor samt göra enkla analyser av 

teorier som gäller värdefilosofi 
C-nivå: Utöver vad som krävs för E
• NN kan utförligt redogöra för teorier som gäller värdefilosofi 
• NN kan använda flera relevanta filosofiska begrepp
• NN kan göra välgrundade analyser av teorier som gäller värdefilosofi, 
A-nivå: Utöver vad som krävs för E och C
• NN kan med säkerhet identifiera filosofiska frågor 
• NN kan formulera sig självständigt i förhållande till källor. 
• NN kan ta ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och 

nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen.
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