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En verden uten krig? – skriveoppgave i forbindelse med fredsprisen og 

FN-dagen  

Tema: Reflekterende skriving 

Mål: Uttrykke og begrunne egne tanker og meninger om samfunnsspørsmål gjennom reflekterende 

skriving.  

Om opplegget: Målet med oppdragene er å trene elevene i reflekterende skriving. Det er viktigere at 

elevene skriver om sine egne tanker og meninger, enn at teksten blir helhetlig og gjennomarbeidet med 

tanke på struktur, språk, tematikk, avsnitt og lignende. Nettopp derfor er det et poeng at eleven får 

relativt kort tid på skrivingen, og at kriteriene for utformingen av teksten er enkle. For å gi elevene 

best mulig forutsetninger for oppgaven, kan skriveoppdraget gjerne gis i forbindelse med 

undervisningsopplegg om relevant tematikk i KRLE eller samfunnsfag.Oppgaven er lagt opp slik at 

den kan startes i en skoletime, og fullføres som lekse til neste time.  

Lærestoff: Kurs 4.6 i Nye Kontekst 8-10  

 

Elevoppdraget  

Deloppdrag 1: 

Diskuter spørsmålene to og to. Begrunn tankene deres i samtalen.  

 Hva er fred? 

 Tror du på en verden uten krig?  

 Hvis man fjernet all krig fra jorda, hvordan ville verden sett ut? Hvordan ville det endret 

verden?  

 Kan krig føre til noe positivt? 

 Hva skaper krig? Hvorfor kriger menneskene? 

 Hva skaper fred? 

 Hvordan vil du bidra til å skape fred? Kan enkeltmennesker skape fred? 

 Hva er makt? Hvordan henger ordene makt og krig og fred sammen? 
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Deloppdrag 2: 

Individuelt arbeid 

Du skal nå skrive en reflekterende tekst. Ta utgangspunkt i kunnskapen du har om verden, 

meningene og tankene dine, diskusjonen du nettopp hadde med læringspartneren din. Velg en av 

oppgavene under og skriv om temaet. Benytt tipsene du finner under oppgavene.  

Skriveemne 1: Før 1977 var det kun tre kvinner som hadde fått Nobels fredspris. I 2016 teller vi 

fortsatt kun 16 kvinner som har mottatt den prestisjetunge prisen. Langt ut på sekstitallet var 

fredsprisvinnere i hovedsak hvite menn fra USA og Europa. Når det gjelder geografisk bakgrunn 

endret dette seg kraftig utover 80-tallet og fram mot vår tid. Av prisvinnerne fra 1980 til 2007 var 2/3 

fra land utenfor Nord-Amerika og Europa (www.nobelpeaceprize.org/nb_NO/home/) 

Skriv en tekst med tittelen: Hvem har makten i verden? En reflekterende tekst om krig, fred og gjeve 

priser.  

Skriveemne 2: Skriv en tekst med tittelen: En verden uten krig? 

 

Skrivetips for reflekterende skriving 

 Innled gjerne teksten med noen spørsmål du ønsker å tenke rundt. 

 Utforsk dine egne tanker: hva mener jeg, hvorfor mener jeg dette 

 Utforsk andre synspunkt og still kritiske spørsmål til dine egne tanker: 

 Tenk at målet er å være mer bevisst på hva du tenker om spørsmålet etter at du er ferdig med å 

skrive, og at du tenker noe annet eller noe mer. 

 

 

 

 


