
Uppgift ondska och filosofi

Om ondska: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/70900?programid=793

Ni ska i grupp, max 4 per grupp, diskutera frågorna nedan. Välj ut en 
gruppledare (ordförande) som är ansvarig och en annan som för 
protokoll. Jag vill att ni skickar in protokollet den med namn och vad ni 
har kommit fram till. Det går bra om ni inte är överens men skriv då de 
olika svaren i protokollet.  

1. Rangordna följande händelser efter grad av ondska, sätt en etta 
framför den mest ondskefulla osv.

• Du utnyttjade en full tjej sexuellt
• Du snattade godis
• Du slog ihjäl din man på fyllan
• Du hette Adolf Hitler och såg till att miljontals judar, handikappade, 

zigenare etc utrotades. Dessutom startade du andra världskriget
• Du rånade en bank
• Du mobbade den tjocke killen i klassen
• Du misshandlade personen som kränkt din partner
• Du lustmördade två kvinnor
• Du högg armar och ben av folk när du var barnsoldat i Sierra Leone
• Du heter Joseph Fritzl och höll din dotter kidnappad i källaren i 24 år.
• Du bedrev incest, våldtäkt och misshandel mot henne och hon födde 

era sju barn

Diskussionsfrågor
2. Vad är ondska? Definiera en ondskefull handling. 

3. Läs artikeln ”Fredsskadade”  svenskar blinda för ondskan där fyra 
grundformer av ondska” : http://www.svd.se/kultur/understrecket/
fredsskadade-svenskar-blinda-for-ondskan_397071.svd 

a) I artikeln beskrivs fyra grundformer av ondska, sammanfatta dess. 
b) Om någon mördade 20 personer, tycker du det spelar någon roll 

vilken grundform det är på hur man ska ser på handlingen och vilket 
straff personen ska få?

4. Kan vem som helst begå onda handlingar? Under vilka 
omständigheter?
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5. Vilken roll har grupptryck, arv och miljö när människor begår onda 
handlingar?

6. Föds vi goda eller onda?

7. Har människan som art ett företräde på jorden? Motivera svaret

8. Vilken person anser du är en väldigt ondskefull person? Förklara varför 
du/ni har valt personen, vad personen har gjort och vilken grundform 
av ondska hen hamnar under. 


