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Projektstart 2018-01-15 Öppnad 2020-11-06
Storlek 320 m2  Kostnad 8 mkr

Budget inkluderar: projektanställd projektledare, print, snickare, formgivare, 
illustratör, foto/�lm, ljud/ljus m.�. logi, resor, teknik, materialkostnader. 
Ingår ej: fasta löner, lokalkostnad, vissa transporter.

Producent      Katali Jarefjäll
Projektledare    Anna Martindahl 
Projektanställda ungdomar  Anna Blomqvist, Amitis Mohebali
Spelkoncept och form   Alexis Holmqvist, Jönköpings läns museum
Spelutvecklare    Per Gantelius, Björn-Olle Rylander
Rumslig form, scenogra�, 
gra�sk form och layout   Igor Isaksson, Ilkka Isaksson, Gullers grupp AB

Främst vill vi lyfta länets ungdomar som hela vägen har testat, bidragit och 
utvärderat form och innehåll vilket lett fram till vår slutversion. Många �er 
deltog med research, text, �lm, illustration, foto, ljud, ljus, byggnation, 
tekniska lösningar. Alla fotogra�er i ansökan: Jönköpings läns museum.
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Berättelsen har fem teman och du kan starta vart du vill.
• Vem vet? – om tro, vetenskap, skrock, rykten
• Passa in – om sex, identitet, kroppsnormer
• Vem bestämmer? – om maktstrukturer, kamp, demokrati
• Hitta Hem – om plats, immigration, emigration
• Ta i! –om arbete och fritid

KIT är en utställningshybrid som kan upplevas som ett spel. 
Du får frågor i plattan och som svar ska du hitta rätt person i 
utställningen. 37 faktiska livsöden från länet visas jämsides, 
oavsett när i tiden de levt. För att öka identi�kationen �nns 
minst en nu levande person i varje tema, presenterad med 
rörlig media. 

SPELPLATTA

HITTA HEM

TA I!

STUDIO

VEM BESTÄMMER?

VEM VET?

PASSA IN

START

START

START

START

START

BERÄTTANDE

Vem vet? (Who knows?) med siktet mot Passa in (Fitting in) Karta med teman Spelplatta



• KIT:s primära målgrupp är 10–16 år, men passar alla som gillar en utmaning 
• KIT spelas med fördel i grupp
• KIT går inte på tid och redan vid 50% rätt svar kan man nå avslut m. sel�e
• KIT är tillgänglig på svenska och engelska
• KIT presenterar alla föremål i en analog föremålskatalog och fördjupning 
    via digitala qr-koder

PUBLIKVÄNLIGHET

Ta i! Passa in



KIT är ett spel i en museal kontext, med de utmaningar det 
innebär – som säkerhet runt museets föremål till förväntningar 
på ett interaktivt spel. I fritt tillgängliga iPads �nns ett spel som 
lockar att utforska länets historia via 37 faktiska livsöden, 276 
föremål, ljud, fotogra�er, illustrationer och 15 �lmproduktioner.

Spelarens framgångar belönas med stjärnor. Beroende på 
hur de fördelas av spelaren i slutet paras hen ihop med tre 
historiska förebilder från utställningen. De visas i en tidslinje 
som kan mailas vidare för senare fördjupning. 

Utanför – ta en ipad och börja spela Skärmar - ipad

GESTALTNING



In�uencer Caroline Mac/Mactacky samt berättelser

om hbtq, funktionsvariationer och evig vänskap. En frälsningssoldats stadiga pumps.

Wildland �re behavior analyst och jägmästare

Annie Johansson berättar om skog och mångfald. 



Från idé till färdig utställning är KIT producerad i nära samarbete 
med målgruppen i hela länet. Två 18-åringar anställdes och blev 
djupt involverade i utformning och innehåll. Via dem nådde vi 
målgruppen på ett nytt sätt. Kontinuerligt målgruppstestande 
gjorde oss trygga i utformningen av KIT.

Projektassistenter Amitis Mohebali, Anna Blomqvist

Fler ungdomar involverades stegvis i gestaltning, pre-
sentation, �lmproduktion och spelutveckling. Utan 
denna dialog hade idén att göra en kulturhistorisk 
basutställning som digitalt spel aldrig blivit verklighet.   

METOD

Idéutveckling Hagabodaskolan, Habo åk 7-9Speltest Kålgårdskolan, Jönköping åk 5



Passa in Hitta hem



En interaktiv station per tema ger “uppdrag” från spelkaraktärerna.
Fabriken/Labbet RAÄ Utställningsverkstan, Per Gantelius, Alexis H
Stenen/Borgen Kalmar Mediespecialist
Kartan  Björn-Olle Rylander, Alexis Holmqvist

Stenen – tolka symbol Labbet  – blanda receptKartan - navigera fartyg Borgen – minnas sekvens Fabriken – tillverka föremål 



Ta i! Studion. Start- och slutzon, se�ies mm
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KONTAKTPERSON

Anna Martindahl
anna.martindahl@jkpglm.se

0703867093

Test slutsel�e, Kålgårdskolan, Jönköping årsk 5 

ANIMERAD SPELINTRODUKTION (FILMLÄNK):

jonkopingslansmuseum.se/spela-kampen-i-tiden


