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DSS mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder

Hovedmandat for læringssenteret:

22. juli-senteret er et læringssenter, som skal balansere 
minne og kunnskap om 22. juli 2011. Gjennom pedagogisk 
virksomhet skal 22. juli-senteret drive kunnskapsformidling 
og undervisning om terroraksjonen og tilgrenset tematikk, 
for skoleverket og samfunnet generelt. 

Gjennom utvikling, undervisning og dokumentasjon av 
minne, læring og bearbeidelse av terroraksjonen, skal 22. 
juli-senteret bidra til økt kunnskap om betydningen av 22. 
juli, fundert i demokratiske verdier og medborgerskap. 



DSS mal: Tekst uten kulepunkter

"Hva skal vi lære bort om 22. juli?"

Samtlige skoler arrangerte minnemarkeringer og jobbet 
med sorg- og krisehåndtering i starten av skoleåret 2011, 
men 22. juli i vid forstand ser ut til å ha vært lite tematisert. 
Dette kan sees som en svakhet, fordi spørsmål om 
ekstremisme og terror «innenfra» forties, men også fordi 
elevene selv uttrykker ønske om å kunne ta opp 
terrorhandlingene i en større sammenheng

Anker og von der Lippe , Norsk pedagogisk tidsskrift, 2015
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Læreplan for samfunnsfag

"I eit demokratisk samfunn er verdiar som medverknad
og likeverd viktigs prinsipp. Sentralt i arbeidet med 
samfunnsfaget står forståing av og oppslutning om 
grunnlegjande menneskerettar, demokratiske verdiar og 
likestilling. Faget skal stimulere til og gje erfaring med 
aktivt medborgarskap og demokratisk deltaking". 
(http://www.udir.no/kl06/SAF1-03/Hele/Formaal).

http://www.udir.no/kl06/SAF1-03/Hele/Formaal
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Mål og visjoner for 
undervisningen: 

• Bygget på historiebevissthetstenkning, minnekultur 
og didaktiske prinsipper om elevmedvirkning.

• Mål om å bevisstgjøre elevene om at de er aktive og 
viktige deltakere i samfunnet - demokratisk 
medborgerskap, og med på å påvirke hvordan 
samfunnets verdier og historie formes og formidles i 
fremtiden, utvide narrativet om 22. juli.

• Tilrettelegge aktivt for at elevene skal bidra gjennom 
diskusjon, stille spørsmål og å komme med sine tanker 
og betraktninger, samt å være kildekritiske. 

• Være en trygg arena for å samtale om vanskelige 
temaer som ekstremisme, terrorisme og fremmedfrykt, 
ved å ta tak i disse temaene på en pedagogisk måte som 
er godt faglig fundert. 
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"Hva skal vi lære bort om 22. juli?"

• Se gjennom kildematerialet (bildene og 
twittermeldingene)

• Diskuter utvalget

• Velg bilder og tweets som deres utstilling 
vil inneholde

• Gi utstilling et navn

• Forbered presentasjonen

• Presenter utstillingen for de andre 
gruppene

• Felles diskusjon av utstillingene
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Takk for oss!

hannah-kristine.lunde@dss.dep.no

kjetil-meinstad.aaserud@dss.dep.no


