
 

 TILLSAMMANS- VÄRLDSKULTURMUSEET  
  
FÖRSÄTTSBLAD  

Tillsammans är Världskulturmuseets första basutställning som med regelbundna förändringar 
beräknas stå till november 2025.  

Målgrupp: Barn 0-12 och deras vuxna  

Budget: Ca 9,5 miljoner kronor/ 600 m2  

Kontaktuppgifter utställningsansvarig: Karl Magnusson, museichef, 

karl.magnusson@varldskulturmuseerna.se 010-456 11 13  
Övrig arbetsgrupp:  

Fyra fokusgrupper ca 70 personer bestående av 7 barnfamiljer och 2 barngrupper  

Projektgrupp 13 personer: producent/projektledare, teknisk producent, pedagog, intendent, 
konservator, kommunikatör, programkoordinator, städ, frontpersonal, inhouse-designer.  

Operativ arbetsgrupp 4 personer bestående av producent/projektledare, teknisk producent, 
pedagog, intendent/konservator.  

Styrgrupp: 4 personer bestående av enhetschef Innehåll och Lärande, Museichef, avdelningschef 
för Forskning och samlingar och producent/projektledare  

Fotograf: Ina Winther Ashaug 

  



Berättelse/dramaturgi och gestaltning  

Tillsammans handlar om det fantastiska och svåra med att leva tillsammans. Här möts barnens 

stora frågor och föremålsberättelser från samlingarna. Syftet är att öka nyfikenheten för varandra 

och stärka viljan till kommunikation och samvaro.  

Det är en värld med omslutande platser av olika karaktär och växlande väder. Besökarna erbjuds 

upplevelser och utmaningar för kropp, hjärta och tanke i ett landskap som stimulerar till lärande 
genom lek och fantasi.  

I separata gläntor i landskapet tar sju delteman plats: Förstå Varandra, Bo ihop, Bråka och bli 

sams, Skiljas åt, Dansa, Samspela och Passa in. Här finns också Berget, Mörka Grottan och 
Urskogen. Samt Skuggor och Ljus där besökarna skapar nya världar tillsammans.  

1000 föremål från jordens alla håll befolkar Tillsammans och spelar olika roller på olika platser. 

Informationen utgår från vad fokusgrupperna velat veta. Ett stort antal föremål bär berättelser på 

utställningens teman. Några berättar i jag-form när man rör vid dem. Vissa upplevs i mörker, 

andra är lekskulpturer att klättra in i och upp på.  

Flera aktiviteter bygger på att besökarna interagerar tillsammans och påverkar ljus, ljud, innehåll 

och stämningar. Varje del har också specialanpassade aktiviteter för åldrarna 0-3, 4-7 och 8-12 år:  

De minsta barnen utmanas motoriskt och socialt. Lekskulpturer utforskas med hela kroppen, i 

lära-stå-montrar intill finns originalföremålen. Här finns hemliga gömställen att hitta och dela 
med andra, och spännande material och former att känna på i mörker och ljus.  

Små och lite större barn kan träna på att läsa av ansiktsuttryck och kroppsspråk. Prova sovskåp 

med olika upplevelser och gestalta känslor av saknad och sorg. Läshörnor med böcker på deltemat 

erbjuder en alternativ ingång. Fysiska utmaningar finns också; klättra uppför Bergets branta sida 

och åka nedför stången till musikgrottan. Med hjälp av olika hattar kan de välja att passa in eller 

sticka ut mot den bakgrund de hamnat i.  

Större barn kan undersöka olika konfliktstrategier i Bråkaspelet och framkalla ett vulkanutbrott. 

De kan utforska föremål tillsammans i sökstationer och i den mörka Grottan, lära sig danser från 
olika delar av världen och göra sig förstådda med hjälp av föremålscharader.  

Metod  

Innehåll/gestaltning har tagits fram tillsammans med fokusgrupper som personalen träffat ca 30 

tillfällen under loppet av två år: Två familjegrupper och tre grupper från förskola, skola och 

fritidsverksamhet. Till varje omgång träffar har konkreta frågor ställts och vägval presenterats. 

Föremål och berättelser har valts ut, aktiviteter, textinnehåll och funktioner har testats och 
utvärderats och beslut har sedan fattats. 

Publikvänlighet  

Tillsammans är en värld där besökarna kan interagera och skapa med varandra. Landskapet är 

okänt för både liten och stor och utforskas på lika villkor. För att smälta intrycken i den nya 

världen finns täta möjligheter att sitta, ligga och vila. Det är en plats att återvända till och växa i, 

där de stora mänskliga frågorna kan lyftas på olika nivåer.  

Tillsammans har ett innehåll och en miljö tillgänglig för alla med läs- och skrivsvårigheter och 

alla som använder rullstol. Genom lättlästa texter med ljudstöd uppmuntras alla att känna sig 

kompetenta. Rullstolar kommer fram överallt och kan ta del av alla aktiviteter. Alla behövs och 
kan bidra. 
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