
Årets utställning 2015 
 
Utställningsplatsen: Regionmuseet Kristianstad samt på riksturné Västmanlands läns 
museum Västerås, Teknikens hus Luleå, Upplandsmuseet Uppsala, Norrköpings 
stadsmuseum.  
 
Utställningens titel: Det ligger i tiden 
 
Utställningens varaktighet: Regionmuseet Kristianstad, 26/10 2014 – 22/2 2015. Därefter 
riksturné som pågår fortfarande. 
 
Budget (cirka kostnad för själva utställningsproduktionen, minus lokalkostnad, fasta löner 
och dylikt): ca 2,3 miljoner kronor fram till öppning i Kristianstad. Summan innehåller 3 
årslöner (1.3 miljoner konor) för projektassistent samt lärare Högskolan Skövde. 
Huvudfinansiär, Arvsfonden. 
 
Kontaktuppgifter till utställningsansvarig. Anna Hadders, 044/0733 13 57 22, 
anna.hadders@regionmuseet.se  
 
Övrig arbetsgrupp: 
Projektassistent Susannah Young, pedagog Elisabeth Ekstam, projektteam, 15 elever från 

Söderportgymnasiets IB-program. Huvudsamarbetspart: 20-talet studenter, lärare och 

forskare på Högskolan i Skövde med inriktning på dataspelsutveckling. Referensgrupper, 

Furuboda Folkhögskola (elever ur grundkurs samt kursen På väg igen) samt föreningen 

Konnichikai (ungdomsförening som främjar japansk kultur, cosplay och spel). 30 elever med 

svenska som andra språk, Österänggymnasiet, 2 elever, Ljud- och bildskolan, Kristianstad 

(examensarbeten). Elever från Christian 4:s Gymnasium, (praktik, film, foto). Elever vid SFI 

(egna tankar om tid, inspelning citat). 5 studenter Malmö högskola (utveckling hemsida). 

Referensperson och faktagranskning, fysikprofessor Bodil Jönsson. 

Formgivning, Eric Langert och Per Peterson 

mailto:anna.hadders@regionmuseet.se


Berättelse/dramaturgi 

Redan i entrén sätts besökarnas syn på tiden på prov. Har du verkligen tid att se den här 

utställningen? Interaktiva stationer inbjuder till att vara med och skapa utställningens innehåll. 

Stämpelklockor med frågor om besökarens relation till tid, lyfter paradigmskiftet från att köpa 

någons produkt till att köpa hens tid. Svaren visas som statistik i ett digitalt konstverk med 

uppdatering i realtid. För att stanna upp och reflektera ges möjlighet att bokstavligen dra i 

nödbromsen, för att sedan gå vidare och tagga ner i stolar med lugnande naturljud eller för att skapa 

sitt eget lugna ljud. Det går också att handgripligen lämna ifrån sig tidstjuvar eller ge sig själv en 

tidspresent.  

Innehållet är tematiskt och bygger på citat från projektets deltagare såväl som kända personer. 

Mångfalden röster ger breda perspektiv. Hur ser man på tid när man dömts till livstids fängelse? Vad 

har en elitidrottare för syn på tid och betydelsen av en tusendels sekund? Vad innebär väntan för en 

person som lever gömd i väntan på uppehållstillstånd. Och hur känns tid för en familj där 11 årige 

sonen väntar på att få ett nytt hjärta?  

Gestaltning 

Känslan i utställningen bygger på tankarna kring att utveckla ett dataspel med utgångspunkt i boken 

Momo eller kampen om tiden. Formgivarna kom med temat steampunk, vilket triggade igång 

projektets ungdomar. Tidsmässigt är miljön odefinierbar, full av anakronismer, föremål och ytor som 

kräver mer än ett första påseende för den nyfikne. Det konstnärliga och poetiska uttrycket, 

tillsammans med mängden interaktiva moment, försätter besökaren i ett bisarrt lugn som 

uppmuntrar till att inte bara skumma utställningen, utan att stanna upp, reflektera över innehållet 

och begrunda tiden. 

Publikvänlighet 

Den höga graden av interaktivitet gör att publiken är med och skapar utställningen. Mängden 

uttryckssätt gör det lätt för alla att hitta någon form man gillar för att ta till sig innehållet. Allt från 

igenkänning genom citat till poesi, serier, film, dataspel och rap-musikvideo. I formgivningsprocessen 

har tillgänglighet för alla projektets medverkande varit en ledstjärna.  

Metod 

Projektet är en fortsättning på Regionmuseets strävan att arbeta tillsammans med och inte bara för 

sina målgrupper. Att genom medskapande ge plats för många synvinklar, utmana våra egna 

tankebanor och tvingas ompröva idéer och beslut utifrån den kompetens ungdomarna bidragit med. 

Det har även gett oss styrkan att våga prova nya uttryckssätt, som när en av killarna inte alls vill göra 

en serie, men istället presenterade en fantastisk rap-text om tid. Resultatet blev en musikvideo som 

helt producerades av projektets ungdomar. 

Ett projektteam med ungdomar har samarbetat med museet, formgivare och teknikutvecklare under 

2 års tid, en utveckling av utställningen efter uppsatta effektmål, som följts upp när utställningen väl 

öppnat, enligt Generic Learning Outcome. Elever med svenska som andra språk har förmedlat sina 

tankar om tid genom serier de producerat tillsammans med professionella serietecknare. Ungdomar 

med medfödda och förvärvade hjärnskador har bidragit med perspektiv från den som har svårt för 

abstrakta begrepp som tid.  

Studenter, lärare och forskare på Högskolan i Skövde, har utvecklat alla interaktiva stationer med 

input från deltagande ungdomar och genom egna studier och tester IRL. 



Foto: Anna Hadders, Evelyn Thomasson 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 



 


