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Dear Planet…
Hur kan vi öka medvetenheten om och förståelsen för 
olika miljö- och klimatfrågor och på så sätt skapa ett 
ökat engagemang och ansvarstagande för den egna 
miljöpåverkan?

Med utgångspunkt från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 vill Fredens Hus 
projekt Dear Planet utmana klassiska utställningsmedier och testa nya modeller för 
att nå ut och göra budskapen mer begripliga för en bred publik. På olika sätt ska 
besökarens moraliska värderingar, inlärningsmotivation och vilja till engagemang 
utmanas. 

Projektet pågår 2019-2020 och finansieras med stöd från Postkodstiftelsen. En del av 
projektet är en gameshow som går på turné april-december 2020.
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Gameshowen
Gameshowen är ett upplevelsebaserat pedagogiskt rum på tema miljö, klimat 
och hållbar utveckling. En spännande steampunk-känsla genomsyrar hela 
utställningsrummet vilket gör upplevelsen unik och attraktiv för både barn och vuxna. 

Gameshowen kan upplevas i grupp tillsammans med en spelledare eller på egen hand 
av den enskilda besökaren. Den består av sju olika spelmoment, där fem moment 
spelas via skärmar och två spelas via fysiska maskiner. Vid spel i grupp spelas 
samtliga moment på en och samma skärm. Allt går på tid och ju snabbare en svarar 
desto högre poäng får en. 

I vår moderna, digitala lösning behöver inte besökaren ha med något annat än sin 
smartphone för att delta - och den bär de ju redan med sig! Klasser och andra grupper 
spelar i lag där surfplattor finns för utlåning.  
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I utställningsrummet finns också ett moment som är frånkopplat själva Gameshowen, 
som inte ger några poäng och som genomförs direkt via en touchskärm i utställningen. 
I momentet får besökaren får välja mellan 4 olika “uppoffringar” som hen skulle kunna 
tänka sig att genomföra i sin vardag. Efter att besökaren gjort sitt val visas statistik på 
vad tidigare besökare valt.  

Utställningsformat
Utställningen består av ett “spelrum” på ca 100 kvm som ramas in av draperier via ett 
Easy Drape-system. Rummet innehåller:

• 5 st spelskärmar inbyggda i moduler (100x200x50)
• En interaktiv touchskärm (150x100)
• 2 fysiska spelmaskiner (300x200x100 och 100x100x200)
• En skärm för när Gameshowen genomförs med klasser/grupper  
• Sittmöbel med plats för 25-30 personer inkl sittdynor (se mått på ritning nedan)
• Draperier med tillhörande stativ för upphängning
• Ljusslingor och vimplar för dekor

Utställningen är anpassad för dörrbredd på minst 90 cm.  
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PRAKTISK INFORMATION
Utställningen hyrs ut gratis. 

UTSTÄLLNINGSPLATS
Ett större klassrum, bibliotek, kulturhus eller liknande. Det måste gå att låsa om 
utställningen.

UTSTÄLLNINGSYTA
Ca 100 kvm. Takhöjd minst 3 m.

TEKNIK
Tillgång till minst 10 eluttag samt trådlöst WiFi utan lösenord.

TILLBEHÖR
• Spelinstruktioner
• Manus för spelledare
• Arbetsblad för lärare 
• Fem surfplattor för utlåning till grupper/enskilda besökare

Till vem vänder sig utställningen?

ÅLDER
Från ca 10 år och uppåt. 

SKOLA 
Åk 4 och till gymnasium/vuxenutbildning samt folkhögskola.

TIDSÅTGÅNG
Leverans och bygge av utställning 2 dagar, rivning av utställning 1 dag. 
Den pedagogiska övningen i Gameshowen tar cirka 60-90 minuter.

MOTTAGARENS ÅTAGANDE
Mottagaren ska tillhandahålla utställningen och dess pedagogiska innehåll, vilket ska 
vara tillgängligt hela dagar under de dagar den står på plats. Möjlighet för närliggande 
skolor att komma med sina klasser och genomföra den pedagogiska övningen ska 
ingå. Vid särskild överenskommelse kan det bli aktuellt att vår pedagog utför all 
pedagogisk aktivitet hos mottagaren under perioden som utställningen står på plats. 

FREDENS HUS ÅTAGANDE
Fredens Hus står för kostnader kring transport, byggande och rivning av utställningen 
samt tillhandahållande av pedagogiskt material och fortbildning för pedagogisk 
personal på plats.



FÖRSÄKRING
Fredens Hus står för försäkring under transport. Mottagaren ansvarar för försäkring på 
plats.

Kontakt för bokning eller frågor
Sofia Bergström, projektledare
Fredens Hus
info@fredenshus.se
Tel: 018-50 00 08

Om Fredens Hus
Fredens Hus är en samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter. 
Genom utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet med fokus på barn och 
unga jobbar vi för social hållbarhet. Det handlar om fredsarbete på gräsrotsnivå för att 
främja jämställdhet, motverka rasism och intolerans och att träna konflikthantering och 
aktivt medborgarskap.

• 59 825 personer nåddes av Fredens Hus verksamhet (2018) 
• 23 816 skolelever/ungdomar (2018) 
• 834 klasser/ungdomsgrupper (2-3 klasser varje dag hela året, 2018) 
• 31 allmäna visningar och öppna event (2018) 
• Verksamhet i 25 svenska städer 
• 6 internationella projekt i 10 länder de senaste fem åren 
 
Fredens Hus är en ideell förening som arbetar i Dag Hammarskjölds anda sedan 2006.


