
 

 

Barnetegninger som samtalestarter  

 

Under finner du en oversikt over barnetegninger som kan brukes som samtalestarter om hva 

som skjedde 22. juli, og relevant tematikk. Bruk gjerne vår veileder for hvordan å snakke 

med barn på ulike klassetrinn om 22. juli som en støtte til dette. Der står det forslag til 

formuleringer og hvilken informasjon som kan inkluderes. Du gjør dine egne vurderinger 

rundt hva som skal inkluderes basert på klassen/barnet du kjenner, hva du opplever at de er 

klare for å snakke om, og hva de selv viser interesse for å lære mer om.  

 

Dette bildet kan du bruke for å snakke om 

det som skjedde i Regjeringskvartalet.  

 

- Hvem var statsminister i Norge i 

2011? 

- Hvem sitter i en regjering, og hva 

gjør de? 

 

Dette bildet kan du bruke for å snakke om 

det som skjedde på Utøya. Mange velger å 

ikke snakke om det som skjedde på Utøya 

for de yngre barna fordi det kan oppleves 

som brutalt. Vår erfaring er at veldig 

mange unge barn har mye kunnskap om 

det som skjedde, også på Utøya.  

 

Dette bildet kan brukes for å snakke om 

den umiddelbare responsen etter 

terrorangrepene.  

 

- Store samlinger over hele landet 

(kanskje inkludere et bilde fra en 

lokal samling i skolens område fra 

2011) 

- Barn som tegnet tegninger, og la 

ned bamser og blomster 

- Det store fellesskapet som 

fordømte handlingene – terroristen 

er blant et fåtall 

- 'Barn av Regnbuen' ble sunget – 

hvorfor det?  

- Mange barn tegnet regnbue ifbm. 

korona – er det noen link? 



 

 

 

Dette bildet kan brukes for å snakke om 

ungdomsengasjement.  

 

- Utøya og AUF  

- Et sted for ungdomsengasjement  

- Hva betyr det å engasjere seg i 

samfunnet? Hvordan kan man 

engasjere seg i samfunnet? 

- Hvilke saker bryr dere dere om? 

 

 

Disse kan brukes for å snakke om 

minnesmerker, markeringer og tegn på 

omsorg.  

 

- Hvordan kan vi vise andre at vi bryr 

oss? 

- Rosen som symbol – generelt og i 

dette tilfellet  

- Bamse som et tegn på omsorg 

 

Dette bildet kan brukes til å snakke om 

fellesskap, inkludering, mangfold og 

rasisme.  

 

- Hva er rasisme? 

- Hva har rasisme med 22. juli å 

gjøre? 

- Hva sier det om motivet til 

terroristen? 

- Hvordan kan vi inkludere alle? 

 



 

 

 

'Ondskap kan drepe et menneske, men 

aldri beseire et folk' 

 

- Hva kan det bety? 

- Klarte terroristen å endre 

samfunnet og verdiene han 

angrep? 

 

'Vi vil aldri glemme dere'  

 

- Hvem er det vi aldri skal glemme? 

- Hvordan går det med de som 

opplevde 22. juli – i dag? 

- Hvorfor er det viktig å ikke 

glemme? 

- Hvorfor lærer vi om 22. juli? 

 

' Vi er alle mennesker ikke djevler' 

 

'Alle er smarte ingen er dumme men du 

kan gjøre et dumt valg' 

 

- Menneskeverd, 

menneskerettigheter – hvordan 

snakker vi om en terrorist  

- "å være dum" - "å gjøre noe dumt" 

– hva er forskjellen?  

 

 



 

 

 

 

Dette bildet kan brukes for å snakke om at 

terroristen sitter i fengsel 

 

- Hvor lenge skal/kan han sitte? 

- Hvorfor har vi ikke livstidsstraff i 

Norge? 

- At samfunnets sikkerhet skal veie 

tungt når man eventuelt snakker 

om å løslate noen som har gjort 

noe kriminelt.  


