
Läs nedanstående texter och gör uppgiften på nästa sida.

Utöya 
2011 utförde Anders Behring Breivik två terrorattacker, varav en var på ön Utöya utanför Oslo. 
Ett 60-tal unga människor mördades, varav hälften var mellan 14 och 17 år gamla. Endast sju av 
dödsoffren var över 25 år. Hela Norge chockades och man sörjde de unga döda.

Laleh: ”Some die young”
Samma år som attacken vid Utöya skedde släppte den svenska artisten Laleh en låt med titeln ”Some 
die young”, vilket kan översättas till ”En del dör unga”. Låten blev väldigt populär i Norge och många 
tänkte på offren från Utöya när de lyssnade på sången.

Utdrag från Lalehs sång “Some die young” 

Why some die young
Why some die young
Why some die
Please don’t let me go
And we said we would die 
together
Some die young
But you bett er hold on
So many things I need to say to you
Please don’t let me go
And we said we would die 
together
Some die young 
But you bett er hold on
So many things I need to say to you
Please don’t let me go
And we said we would die 
together
Some die young
(Some die young)

Du behöver inte översätta 
låttexten och förstå varje ord för 
att lösa uppgiften på nästa sida.
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Tänk att så många unga 
människor dog vid terrorattacken 

på Utöya.

Tycker du det är värre 

när unga dör, än när äldre                      

dör? 
Det håller jag inte med om.

Ja, det är verkligen helt sjukt. Det är extra tragiskt när just unga dör.

Utgå från det som ungdomarna pratar om här 
ovan.

Hur kan man resonera om ungdomarnas fråga:

Tycker du att det är värre när äldre dör eller 
att det är värre när unga dör?

TÄNK PÅ
- Använd olika perspektiv, till exempel 
att det är värre när unga dör, att det är 
värre när äldre dör, eller att det är lika 
illa. 
- Du behöver inte ha med information 
om världsreligionerna i ditt svar.






