
Pedagogisk vägledning inför och 
efter besöket i utställningen  
Face the Facts

Utställningen Face the Facts är ett samarbete mellan Arbetets museum, Kriminalvården och Riksförbundet Attention. 
Utställningen stöds med medel ur Allmänna arvsfonden.



OM UTSTÄLLNINGEN FACE THE FACTS

”Face the facts” bygger på unga intagnas egna berättelser om att sitta i 
fängelse. Varför blev det som det blev? När började det gå snett? Hur är 
det att vara inlåst? Svåra frågor som blandas med drömmar om framti-
den - hur blir det sen?

Avbruten skolgång, mobbning, arbetslöshet, utbrändhet, socialt utanförskap och 
ekonomiska svårigheter är vanligt bland personer som hamnar i kriminalitet. Ofta 
börjar den kriminella banan i mycket ung ålder. Många in tagna har eller får en 
ADHD-diagnos under fängelsevistelsen. Arbetets museum, Kriminalvården och Riks-
förbundet Attention bestämde sig för att gå bakom statistik och medias nyhetsrappor-
teringar och låta unga intagna berätta sin egen berättelse – om deras liv och vägen 
till frihetsberövad. Samarbetet har resulterat i utställningen Face the facts.

Unga interner har bidragit till innehåll och form
I Luleå finns Sveriges enda anstalt för unga mellan 18-21år. Sammanlagt har 15 
ungdomar ingått i ett produktionsteam som har jobbat fram utställningens innehåll 
och form. Deras berättelser skildras i en 3D-utställning som i åtta områden belyser 
ungas väg till kriminalitet, mötet med kriminalvården, att vara frihetsberövad, synen 
på sig själva som unga vuxna och vägen till arbete. Med en gestaltning som är starkt 
förknippad med de ungas berättelser vill de berätta om deras situation och på det 
sättet vara med och påverka. 

Innehållet är kopplat till läroplanerna för grundskola och gymnasium
Utställningen vänder sig i första hand till ungdomar, från åk 6 i grundskolan till år 3 
på gymnasiet, men fungerar även i fortbildningssammanhang för alla yrkesområden 
som arbetar med ungdomar. 

Utställningen Face the Facts är ett samarbete mellan Arbetets museum, Kriminalvården och 
Riksförbundet Attention. Utställningen stöds med medel ur Allmänna arvsfonden.



Här följer några förslag på hur ni kan arbeta med klassen i anslut-
ning till ett besök i utställningen Face the Facts. Klassrumsarbetet 
är inte en förutsättning för att ni ska kunna ta till er besöket utan en 
möjlighet att koppla besöket till den ordinarie undervisningen och 
eventuella teman som ni arbetar med. 

FÖRE BESÖK I UTSTÄLLNINGEN

Diskussion: Vilken osynlig lapp sätter andra på dig? 
Vi människor grupperar och grupperas ständigt i vår vardag. Innan besöket kan 
ni arbeta med att göra eleverna medvetna om att de själva är med om detta 
dagligen. Forum för levande historia och RFSL Ungdom har tagit fram ett me-
todmaterial som heter BRYT. Materialet går att beställa eller ladda ner på RFSL 
Ungdoms hemsida. På sidan 86-89 finns uppgiften ”Vilken osynlig lapp sätter 
andra på dig?”. Genomför övningen enligt instruktionerna i metodmaterialet. 

Syftet är att ge eleverna en grund för att ta sig förbi sina egna fördomar då 
vi pratar om vem som hamnar i fängelse. Efter ert besök i utställningen Face 
the Facts kan ni diskutera om eleverna tror att övningen påverkade deras bild 
av vilka som är intagna. Kriminalvården har på sin hemsida statistik över vilka 
deras klienter är som kan användas i anslutning till diskussionen efter besöket.

Workshop: Bakom rubrikerna
En workshop i utställningen Face the Facts startar 
med att eleverna får fundera över vem de tror det 
är som hamnar i fängelse. De får identifiera sina 
egna fördomar och under besöket sedan fundera 
över om de stämmer eller ej. Ni kan med fördel 
låta eleverna fundera över detta redan innan 
besöket genom att låta dem skriva ner sina tan-
kar. Ett förslag på mall för denna övning finns i 
slutet av denna skrift. 

Efter besöket i utställningen kan ni titta på 
Kriminalvårdens statistik över vad deras klienter 
har för bakgrund för att få faktaunderlag till 
hur det ser ut i verkligheten.

Studie: Rättsprocessen
Gå gärna igenom rättsprocessens faser innan besöket i utställningen. På ut-
ställningens hemsida finns en illustration från utställningen som visar rättssys-
temet. Polisen har information med illustrationer och film på sin hemsida om 
vad som händer efter att ett brott begåtts. 

Metodmaterialet BRYT:
http://www.rfslungdom.se/
material/bryt

Kriminalvårdens statistik 
över klienter:
www.kriminalvarden.se/
forskning-och-statistik/statis-
tik-och-fakta/kriminalvardens-
klienter

Utställningens hemsida:
http://www.arbetetsmuseum 
.se/utstallning/utstallning- 
pa-turne/

Information på Polisens 
hemsida
https://polisen.se/Utsatt-for-
brott/Efter-polisanmalan/
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Studie: Kriminalvården – vad gör de?
Introducera Kriminalvårdens tre olika ansvarsområden eller låt eleverna själva 
ta reda på dem via Kriminalvårdens hemsida (fängelse, frivård, häkte). Vad 
innebär det att vara häktad eller att dömas till fängelse? Vad innebär frivård 
och vad är en verkställighetsplan? 

Kriminalvården arbetar med ledorden ”Bättre ut”. De intagna ska efter av-
tjänat straff vara bättre rustade för ett liv utan droger och kriminalitet än de var 
när de blev frihetsberövade. Vad tror ni att detta innebär. Vad tror du att Krimi-
nalvården kan ge för verktyg till ett bättre liv? På Kriminalvårdens hemsida finns 
statistik och fakta som är ett bra stöd i detta arbete.

EFTER BESÖK I UTSTÄLLNINGEN

Diskussion: Brottsofferjouren
Utställningen Face the Facts berättar de intagnas berättelser. Brottsoffren nämns 
men har inte så mycket utrymme i utställningen. Fördjupa er gärna efter besö-
ket i brottsoffrens roll. Hur är det till exempel att vara ung och brottsoffer? På 
ungaboj.se finns berättelser från unga människor som varit utsatta för brott. Läs 
texterna och diskutera:

1. Varför blev Lisa kränkt? Vad var olagligt i det hennes före detta pojkvän
gjorde?

2. Vad kan det ha funnits för anledning till att Johan blir angripen och inte
Kristoffer? Vilka tror ni är mest utsatta för brott?

3. Varför gör inte Anna en polisanmälan direkt?

På ungaboj.se kan du också beställa en film med handledning om unga 
brottsoffer.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gör varje år en nationell trygghetsundersök-
ning. I sammanfattningen av den får man en bild av vilka det är som utsätts för 
brott och vilka brott som är vanligast.

Studie: Straff vs vård
Fakta om det som kallas för ungdomsrabatt.

”I Sverige blir man straffmyndig när fyller 15 år. Detta betyder att man bara kan 
dömas till straff om man har fyllt 15 år. Om en person som är under 15 år be-
går ett brott så är det de sociala myndigheterna som ska ta hand om personen. 

Lagen, 29 kap. 7 § brottsbalken, säger att om någon har begått brott innan 
han eller hon fyllt 21 år ska domstolen särskilt ta hänsyn till hans eller hennes 
unga ålder när straffets längd eller antal dagsböter bestäms. Det krävs inte att 

Fakta om Kriminal- 
vården: 
www.kriminalvarden.se/
fangelse-frivard-och-hakte

Statistik om Kriminalvår-
dens arbete:
https://www.kriminalvarden 
.se/forskning-och-statistik/
statistik-och-fakta

Berättelser från unga 
brottsoffer:
http://www.ungaboj.se

BRÅ:s trygghetsundersök-
ning:
https://www.bra.se/bra/brott-
och-statistik/statistik/utsatthet-
for-brott/ntu.html
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personens låga ålder påverkat hans eller hennes handlande utan om personen 
är under 21 år när brottet begås så ska detta leda till ett lägre straff än vad som 
normalt gäller för brottet. Ju yngre personen är då brottet begås desto större blir 
”rabatten”. 

I lagen, 29 kap. 3 § tredje punkten brottsbalken, finns även möjlighet för dom-
stolen att ta hänsyn till om personens handlande kan sägas ha ett samband 
med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga. 
Detta innebär alltså att om det finns en koppling mellan vad personen gjort och 
brister i personens utveckling eller omdömesförmåga så kan detta leda till ett 
lägre straff. Denna bestämmelse gäller även personer som är över 21 år. 

En person som begått ett brott innan han eller hon fyllt 18 år får bara dömas till 
fängelse om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan finnas om det handlar 
om ett mycket grovt brott. Inte sällan behöver dock personen vård och då döms 
istället till sluten ungdomsvård. Om personen är mellan 18 år och 21 år då 
brottet begås så krävs det fortfarande särskilda skäl för att döma till fängelse. 
Detta betyder att det krävs mer för att döma den unga personen till fängelse än 
vad som gäller för vuxna.”

Debatt: Ungdomsrabatt eller inte?
Dela in klassen i två partier, ett som är FÖR hårdare straff för unga, ett som 
är MOT hårdare straff för unga. Ge dem 10 minuter att komma överens inom 
varje parti om vilka punkter som ska vara deras huvudargument. Poängtera att 
de inte gör detta som sig själva och inte behöver stå för de argument de tar 
fram. Ingen ska känna att man blir dömd utifrån den ståndpunkt man presen-
terar. Ta sedan rollen som moderator och starta debatten genom att be partiet 
FÖR att presentera sitt första argument. Uppmana partiet MOT att bemöta 
argumentet. Fördela ordet och låt båda partierna presentera och bemöta 
argument. Ge dem sedan 5 minuter att förbereda ett slututtalande och avsluta 
debatten med dessa presentationer.

Gå ur era roller och diskutera vad som hände under debatten. Blev det några 
låsta lägen? Vart tror ni att dessa argument diskuteras idag? Hur ser opinionen 
ut i Sverige överlag? Vilka konsekvenser skulle hårdare straff kunna få? Tänk på 
både ett samhälleligt och ett individuellt plan. Hur ser lagstiftningen ut för unga 
brottslingar i andra länder?

Artiklar om ungdomsrabatt att arbeta med före eller efter en debatt:
• Slopa ungdomsrabatten
• Brottslingar ska inte kunna få straffrabatt
• Slopad straffrabatt inte gratis
• Behåll straffrabatten för unga brottslingar
• Artikel på forskning.se om hjärnans utveckling i olika faser 

Slopa ungdomsrabatten 
www.moderat.se/debatt/ 
slopa-ungdomsrabatten

Brottslingar ska inte kunna 
få straffrabatt
http://www.svd.se/opinion/
brannpunkt/brottslingar-ska-
inte-kunna-fa- 
straffrabatt_8553904.svd

Slopad straffrabatt inte 
gratis
http://www.vt.se/opinion/
slopad-straffrabatt-inte- 
gratis-6710106.aspx

Behåll straffrabatten för 
unga brottslingar
http://www.aftonbladet.se/
debatt/article18099798.ab

Artikel på forskning.se om 
hjärnans utveckling i olika 
faser 
www.forskning.se/ 
nyheterfakta/teman/hjarnan 
ochlarande/tiofragorochsvar/
vadarbraattvetaomhjarnorsom
vaxer.5.2e8f151e133b9963
de48000658.html
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Uppgift: Krönika om att vara oense
Ge eleverna i uppgift att skriva en krönika om en situation då hen tyckt annor-
lunda än någon/några personer i hens närhet. Situationen ska återges kro-
nologiskt. Vad föregick? Vad hände? Hur agerade de inblandade? Vilka blev 
konsekvenserna?

Uppgift: Skriva dagbok
Ge eleverna i uppgift att skriva en fiktiv dagbok 
för en person som är frihetsberövad. 
1. Vad kretsar vardagen kring?
2. Vilka tankar dyker upp hos den frihetsberövade?
3. Vad längtar personen efter?

Studie: Riksförbundet Attention
Att leva med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) kan skapa utma-
ningar för både individ och omgivning. Riksförbundet Attention är en intres-
seorganisation för personer med NPF så som ADHD, Aspergers syndrom/Au-
tismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom.

Riksförbundet Attention arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta 
med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på 
fritiden. De arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning. 
På Riksförbundet Attentions hemsida finns information om NPF och som an-
knyter till deras arbete. Där finns även fler tips och goda idéer, exempelvis hur 
man kan skapa en skola som fungerar för alla.

Studie: Attention Fri-projektet
ADHD är en funktionsnedsättning som visat sig vara överrepresenterad bland 
personer som lever med kriminalitet. I samhället i stort beräknas 3-5 % ha 
ADHD medan denna siffra bland intagna på Kriminalvården beräknas vara 20-
30 %. Projektets syfte är att skapa en bättre frigivning för personer med ADHD 
genom att minska lidandet för dessa personer och skapa bättre förutsättningar 
för ett meningsfullt liv. Texten är hämtad från Attentions hemsida om projektet 
och på deras hemsida hittar du en PDF om lösningsfokus och resursglasögon 
som tas upp i utställningen.

Attentions hemsida:
http://attention-riks.se/

Min skola-projektet:
http://attention-riks.se/
varaprojekt/pagaende-projekt/
min-skola-projektet/

Skolplattform med tips på 
hur en skola som fungerar 
för alla kan skapas:
http://attention-riks.se/
om-oss/sahar-paverkar-vi/
attentions-skolplattform/

PDF – lösningsfokus och 
resursglasögon:
http://attention-riks.se/ 
varaprojekt/pagaende-projekt/
attention-fri-projektet/
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Mall – Workshop ”Bakom rubrikerna”
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Mer information om utställningen Face the Facts finns  
på Arbetets museums hemsida: 
http://www.arbetetsmuseum.se/utstallning/utstallning-pa-turne/
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