
PÅ FLYKT 
– visningskoncept som utgår från två aktuella utställningar 
på Arbetets museum.

Utställningar: Flykt och Better Shelter
Syfte: Ge elever utifrån ålder,  en fördjupad kunskap om flyktingsituationen idag och ökad förståelse till 
vem som flyr och varför.
Tid: 60 min 
Målgrupp: åk 5 till åk på gymnasiet
Erbjudandet gäller: 30/1 – 15/5
 

Flykt

Sedan 2003 har fotografen Anders Hansson dokumenterat flykt och 
migration runt om i världen, ett arbete som 2014 resulterade i bok-
en Flykt och senare fotoutställningen med samma namn.
Utställningen speglar människors flykt från sju olika områden i 
världen (Libyen, Syrien, Tchad, Kongo, Afghanistan, Pakistan och 
Serbien).
Anders Hansson vill med utställningen få oss att förstå varifrån och 
varför människor kommer till Sverige. Detta för att minska gro-
grunden till främlingsfientlighet och rasism. 

Samarbetspart: Svenska Röda Korset

Better Shelter

Utställningen består av flyktingbostaden Better Shelter, filmer och foto-
dokumentation. Better Shelter har tagits fram med svenska formgivare i 
samarbete med Ikea foundation och UNCHR med syftet att utveckla ett 
tryggare och mer hållbart boende för människor i flyktingläger. 
Här får eleverna ta del av viktig fakta kring flyktingsituationen i världen 
och få en bild av flyktingars boendesituation.

Medarrangörer: Globala Norrköping och Utbildningskontoret i Norrköpings 
kommun. 

 



ÅLDERSANPASSADE VISNINGAR
 
Visningen är årskursanpassad utifrån läroplanen för grund- och gymnasieskolan.  
I visningen ingår även övningar som innebär möjlighet för eleverna att själva reflektera över områden som 
är kopplade till ämnet. 
Genom att eleverna tar del av visningskonceptet kan kunskap och förståelse kring följande områden in-
hämtas.  

Åk 5-6
* Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser 
samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att för- 
bättra människors levnadsvillkor 

Åk 7-9
* Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
* Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
* Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
* Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
* Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets 
maktstrukturer.
* Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga upp-
drag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
* Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen 
för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Gymnasiet
* Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättig-  
heterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal 
till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
* Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, 
sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
* Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på fram-     
tiden.
* Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet 
med varierande uttrycksformer. 

Texterna är hämtade från läroplanerna för grund- och gymnasieskolan

BOKA VISNING
http://www.arbetetsmuseum.se/visningsforfragan/ 

ERBJUDANDE – FAKTURERING – NORRKÖPINGS KOMMUN:
För att ta del av erbjudandet att Norrköpings kommun betalar för visningen gäller följande:  

Under Kampanjkod skriv: BetterShelter17
Max 30 personer (elever + lärare) i en workshop (OBS! Glöm inte att ange årskurs) 
Erbjudandet gäller 31/1 - 15/5 2017


