


I’m Alive - mobil teknik på liv och död

Varför visar vi utställningen?
Under 2016 har Tekniska museet drivit ett projekt för att spegla smartphones och 
internets betydelse för människor på flykt. Vi har samlat in berättelser och föremål 
som vi bevarar i museets samlingar för framtiden. Museet har också samlat in bilder, 
både informanternas egna och bilder som vi själva tagit.  

I projektet möts två högaktuella samtidsfenomen – de ökande flyktingströmmarna 
och den digitala tekniken. Aldrig förr har så många varit på flykt samtidigt. Aldrig 
förr har den digitala tekniken varit så betydelsefull för människor på flykt. En del 
säger till och med att deras smartphone varit viktigare än allt annat under flykten, 
viktigare än mat.
 
 Vad kan du uppleva? Här möter du Deema, Hanadi, Khalid, Alkhaliss, Rahel och 
Abdullah som alla delat med sig av sina egna erfarenheter.
 
Bilderna längs väggarna är tagna av fotograf Emma Fredriksson i vår studio på 
Tekniska museet. Personerna på bilderna befinner sig i rörelse, på flykt.   

I montrarna intill ser du föremål som berättar om olika händelser under flykten och 
där den mobila tekniken varit en livlina men att den också kan innebära faror.
 
I videoinspelningar berättar några av dem vi mött själva om sina upplevelser. 

I en interaktiv visualisering kan du följa flyktingarnas färd geografiskt, från deras 
hemländer till Sverige, via Google Earth. 

En interaktiv visualisering  och  en film visar hur flyktingar hjälper andra flyktingar 
att ta sig över Medelhavet för att nå trygghet.
 

Kör hårt och 
lycka till!



I’m Alive - mobil teknik på liv och död

Pedagogiskt material till utställningen
Till läraren:

De uppdrag eleverna får i utställningen syftar till att påbörja ett resonerade 
och tänkande kring de utmaningar flyktingar möter på sin väg och den  
betydelse mobil- och IT-teknik har på vägen. 

För att få ut så mycket som möjligt av uppdragen är det lämpligt om eleverna 
hjälps åt i par eller i små grupper. Alla kommer inte hinna med alla uppdrag 
och det går bra att ta dem i vilken ordning som helst. Alla bör dock få möjlig-
het att se VR-filmen. 

 ■ Förbered besöket genom att dela upp eleverna i grupper om 3-4   
 stycken i varje

 ■ Till vissa av uppdragen behöver eleverna använda sin egen mobil  
 och egna hörlurar. Har ni behov av att låna ett par mobiltelefoner, 
 hör av er innan besöket till skolbokningen

 ■ Tillbaka i skolan kan ni, efter besöket, fortsätta och fördjupa de  
 resonemang som påbörjats i utställningen
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1. Föremålen

 ■ Resonera med varandra om de risker Hanadi utsattes för när hon  
 inte hade tillgång till sin mobiltelefon

 ■ Inför båtresan stoppade Deena det viktigaste hon hade med på  
 sin flykt i en plastpåse. Vad skulle du ha valt och varför?

 ■ Läs om Khalids smartphone. Vilka tillbehör och Appar skulle du  
 välja att skaffa till din smartphone under en flykt och varför?

 ■ Vad tror ni skulle ha hänt om inte Rahel gömde sin telefon, varför 
  var GPS så viktigt för henne under båtresan?

 ■ Varför skickade Alkhaliss sin position till en WhatsApp-grupp  
 under båtresan?
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2. Fem flykter 

Vid den här stationen kan du följa fem flyktingars vägar till Sverige. Genom 
att klicka på markeringarna och deletapperna kan du läsa mer om hur de olika 
personerna tog sig till Sverige och vad de upplevde på vägen. Zooma gärna in 
för att bättre kunna se deras färdvägar. 

Välj en person och följ dennes väg  till Sverige.

 ■ Hur lång tid tog flykten?

 ■ När tror ni att det var svårast?

 ■ Vilken mobil teknik var extra viktig  för den person du valt?   
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3. Åtta minuter på flykt/Clouds over Sidra (VR-film)

För att se filmen använder du VR-set som finns att låna mot pant i museets  
information. Är ni en skolklass kan läraren låna ett VR-set.

Filmen ger ett unikt perspektiv av hur livet ser ut för världens mest utsatta 
människor. I filmen visar den tolvåriga flickan Sidra runt tittaren i ett av 
världens största flyktingläger, Zaatari i norra Jordanien. Där lever över  
80 000 syriska flyktingar. Vi får följa med Sidra till skolan, till fotbollspla-
nen och träffa hennes familj när de äter middag. 

Filmen går även att ladda ner.

 ■ Flickan Sidra visade flera miljöer. Vad får filmen dig att tänka om  
 att bo i ett flyktingläger?
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4. Mobil teknik

 ■ Välj någon mobil teknik (app, laddare, wi-fi etc) som presenteras i  
 utställningen  

 ■ Vilka problem löser denna teknik?

 ■ Finns det faror med den mobila tekniken för människor på flykt?

5. Better Shelter

  
 ■ Undersök/ta reda på hur det fungerar

 ■ Vilka problem har man löst?

 ■ Vad var annars det alternativa boendet?

 ■ Kommer ni på någon förbättring?   



I’m Alive - mobil teknik på liv och död

6. Var är du? Att prova med egen mobil

 

 ■ Vad är din position i koordinater?

 ■ Hur lång tid tar det för dig att gå hem?

7 .Titta på QR-koder - länkar till filmer och webbsida

 ■ Om du inte redan har, ladda ner en QR-läsare

 ■ Här kan du se flera korta filmer, missa inte nummer två

 ■ Välj den film som du ska  berätta om. Fundera på varför du  
 valde just den?



I’m Alive - mobil teknik på liv och död

8. Flykten över Medelhavet och filmen Livlinan

För att göra den farliga flyktvägen över Medelhavet säkrare finns små  
frivilligorganisationer som håller kontakt och följer båtarna genom appar 
som Google Maps, WhatsApp, Facebook, Google Translate och Zello. 

Med hjälp av unik data kan vi nu följa båtarnas verkliga resor. Från smugg-
larnas gömmor i de turkiska olivlundarna över det skrämmande havet och 
förhoppningsvis hela vägen i land på en grekisk ö. Det här är de positioner 
och meddelanden som faktiskt skickades under resan till Europa. 

Klicka på båtarna för att ta del av historien och kommunikationen under 
just Saleh, Hassan och Fatimas båtfärd. Du kan också välja en speciell dag 
med hjälp av tidslinjen längst ned på skärmen. 

Mer att göra i utställningen eller efter besöket
Tänk dig att du vaknar en morgon och befinner dig i en krigszon.  Utanför ditt 
hem, i din stad och i ditt land pågår det strider mellan ditt lands regering  och 
beväpnade rebeller.  Båda sidor ödelägger din stad med bombräder,  granat- 
attacker och med slumpmässigt dödande på gatorna.  Du och din familj måste 
lämna landet till fots NU! 

 ■ Vad tar du med dig på din flykt? – Tänk på att du ska kunna bära.  
 Du vet inte vilken miljö du kommer att möta. Vilka problem kommer  
 du att möta?

 ■ Kan du tänka dig en app eller mobil teknik som skulle kunna hjälpa  
 dig som inte ännu finns. Hur skulle den fungera? Vilket problem  
 skulle man kunna lösa med mobil teknik?

 ■ Har man olika behov av den mobila tekniken beroende på vilken 
 typ av terräng flykten går igenom? Till exempel genom en öken, 
 över ett hav eller genom en skog?


