
 
 
 
 
 

 

Oppgave til Krig og dehumanisering 

 
Det gode i det onde – det onde i det gode 
  
Hva er ondskap? Blir mennesker født onde eller er det noe som kan 
læres? Finnes onde handlinger som har gode hensikter? Kan man ha en 
god verden uten at det finnes litt ondskap? 
 
I dette undervisningsopplegget skal elevene arbeide med å bryte ned 
konseptene ondskap og godhet, ved å se, reflektere over og diskutere 
dokumentarfilmen Yodok Stories. 
 
Læringsmål: Reflektere over og nyansere idéen om ondskap og godhet    

 

Lærerens ark:  
 
Dette undervisningsopplegget har arbeid som foregår individuelt, i virtuelt plenum og 
samskriving i grupper. Det kan gjerne gå over flere dager. 
  

Del 1: Hjemmeoppgave (individuelt) 
For å starte arbeidet med dette opplegget får elevene først en individuell 
refleksjonsoppgave for å starte tankeprosessen.  
Spørsmålet er:    
• Hva gjør at mennesker gjør onde ting mot hverandre? 

  

Del 2: Ordsky (virtuelt plenum i digitalt rom) 
Bruk et digitalt ordsky-verktøy, for eksempel Mentimeter.  
Still spørsmålet: 

• hva er ondskap? (Elevene skal svare med ett ord) 
 
Når elevene har svart - snu spørsmålet og gi en friskrivingsoppgave. Her kan du for 
eksempel bruke Mentimeter sin open ended-funksjon. 
Still spørsmålet:  

• Hva av ondskap kan også være godhet?  
 
Ta vare på svarene fra elevene – elevene kan bruke dem i skriveoppgaven i del 3.  

Om filmen Yodok Stories:  
Dokumentarfilmen Yodok Stories følger en 36 år gammel nordkoreansk 
avhopper, Jung Sung San. Han klarte å rømme via Kina til Sør-Korea. I Sør-
Korea skaper han et kontroversielt teaterstykke sammen med andre flyktninger, 
om deres erfaringer som fanger i konsentrasjonsleiren Yodok i Nord-Korea. 
Mellom 2-300.000 mennesker er fengslet i konsentrasjonsleirer i Nord-Korea.  
 



  
 
 

Del 3: Påstander og filmvisning (individuelt)  
Hver elev får utdelt hver sin påstand, A, B, C eller D. Det er viktig at omtrent like 
mange elever har hver av påstandene.  
  
Påstandene:  
A: Folk er født onde – derfor gjør de onde ting 
B: Onde handlinger kan være godt ment 
C: Ondskap skjer med dem som fortjener det 
D: Noe ondskap må til for at verden skal være god 
  
(oppgaveteksten til elevene er formulert på elevarket)  
 
Deretter skal elevene se filmen Yodok Stories. (lenke til filmen på elevarket) 
  

Del 4: Samskrivingsoppgave (gruppeoppgave) 
Etter filmen skal elevene arbeide i grupper og sammen skrive en tekst. Gruppene 
består av 4 elever, hvor det er 1 elev med hver sin påstand om ondskap (ABCD). 
Gruppene sin oppgave er å skrive en sammenhengende tekst hvor de svarer på:  
• Hva gjør at mennesker gjør onde ting mot hverandre?  

  
OBS: Teksten bør inneholde minst eksempel på hvert syn på ondskap.  
  
Lengde og sjanger på teksten avgjøres av lærer basert på elevenes trinn.   
  
Bruk et digitalt skriveverktøy hvor elevene kan jobbe i samme dokument samtidig.  
  
Del gjerne elevenes svar fra del 1 med elevene.  
 
  



 

Elevark:  
 

Del 1: Hjemmeoppgave (individuelt) 
Tenk over spørsmålet:  
• Hva gjør at mennesker gjør onde ting mot hverandre? 

  

Del 2: Ordsky (virtuelt plenum i digitalt rom) 
Følg instrukser fra lærer om bruk av ordsky og kortsvar. Dette gjennomføres på en 
digital plattform. Alle svarer samtidig. På disse spørsmålene er det ingen rette svar og 
det viktigste er å dele sine tanker om ondskap og godhet.  
  

Del 3: Påstander og filmvisning (individuelt)  
Før du ser filmen skal du ha fått utdelt en bokstav; A, B, C eller D. Bokstavene viser til 
hvilken påstand du skal ta utgangspunkt i når du ser filmen. Når ser filmen notér deg 
ulike eksempler eller situasjoner på påstanden du har fått utdelt.  Ta vare på notatene 
dine – de skal brukes i del 4.  
  
Påstandene:   
A: Folk er født onde – derfor gjør de onde ting 
B: Onde handlinger kan være godt ment 
C: Ondskap skjer med dem som fortjener det 
D: Noe ondskap må til for at verden skal være god 
  
Se filmen Yodok Stories (83min). Finnes gratis her: 
https://www.snagfilms.com/films/title/yodok-stories  
  

Del 4: Samskrivingsoppgave (gruppeoppgave) 
Etter filmen skal dere skrive en gruppeoppgave. Gruppene skal bestå av 4 elever, hvor 
det er 1 elev med hvert syn på ondskap (ABCD). Dere skal skrive en 
sammenhengende tekst hvor de svarer på spørsmålet:  

• Hva gjør at mennesker gjør onde ting mot hverandre?  
OBS: Teksten må inneholde minst eksempel på hvert syn på ondskap. 

 

https://www.snagfilms.com/films/title/yodok-stories

