
 
Skolen planlegger et besøk til 22. juli-senteret. Utstillingen forteller historien om terrorangrepet i Oslo 

og på Utøya i 2011. 

Utstillingen omhandler terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Historien fortelles på åstedet 

for det første angrepet, Høyblokka i regjeringskvartalet. Her bærer bygningen og rommene fortsatt 

tydelig preg av bombeeksplosjonen. 

Utstillingens hovedtekster er hentet fra dommen mot gjerningsmannen 24. august 2012. De utstilte 

gjenstandene er hovedsakelig bevismateriale fra politiets etterforskning. Utstillingen består videre av 

fotografier, utdrag fra en overvåkningsfilm fra regjeringskvartalet og filmede intervjuer med vitner fra 

regjeringskvartalet og Utøya. 

Før og etter besøket i utstillingen oppholder vi oss i et tilstøtende rom som egner seg til undervisning, 

og som er lite preget av hendelsene 22. juli. Her forberedes elevene på utstillingens forskjellige rom 

og til dels sterke innhold, og vi samles her etterpå for spørsmål og samtaler. 

Undervisning om 22. juli 2011 dreier seg om å overføre kunnskap om de realhistoriske 

kjensgjerningene, men kanskje like viktig er det at tematikken åpner opp for sentrale verdidiskusjoner 

og refleksjoner for elever på ulike klassetrinn. Terroraksjonen var et angrep på både 

enkeltmenneskene og det norske demokratiet. Hvordan mener unge mennesker at vi som fellesskap 

skal møte framtiden etter det som skjedde? 

De fleste elever husker 22. juli 2011 godt. I likhet med voksne har elevene mange ubesvarte spørsmål 

og tanker rundt terrorangrepet. Våre formidlere tilstreber å gi gode svar på elevenes spørsmål rundt de 

konkrete hendelsene. Samtidig har vi en målsetning om å i løpet av besøket flytte fokus fra det 

faktiske hendelsesforløpet, og sammen med elevene bevege oss inn i en mer overordnet dialog om 

hva 22. juli kan handle om i en større fortolkningsramme. 

Vi oppfordrer hjemmene til å snakke om besøket på forhånd og vi setter pris på at det gis informasjon 

til skolen dersom eleven som skal besøke senteret på noen måte er berørt av hendelsene 22. juli 2011. 

I slike tilfeller forsøker vi å forberede oss på best mulig måte for å møte elevens behov. 

Undervisningsressurser og mer informasjon finnes på www.22.julisenteret.no 

 

 

Vennlig hilsen 22. juli-senteret 
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