
ADVENTURE DOME
LÄRARHANDLEDNING



Lärarhandledning för Adventure Dome 
Roboten och Räven är två välkända figurer på Visualiseringscenter C. Vanligtvis 
hittar ni dem i Professor Pupills laboratorium, men i denna interaktiva film är de ute 
på ett spännande uppdrag vid en ö i tropikerna - på jakt efter hemliga gömställen, 
skatter och piratskepp. 

Vad menas egentligen med interaktiv film? 
Eftersom Adventure Dome är skapat att fungera som ett spel har publiken  
möjlighet att själva påverka handlingen vid varje visning. Varje resa blir unik då 
publiken får välja mellan olika vägskäl, svara på frågor och rösta för att ta sig vidare 
i filmen. Under resans gång behöver Roboten och Räven publikens hjälp att flyga 
över bergstoppar, leta efter djur, hitta dinosaurieskelett och skeppsvrak, dyka ner i 
vattnet bland hajar och lysande maneter, åka nerför vattenfall samt kämpa sig upp 
på öns högsta berg. Publiken utmanas också genom minneslekar och fysiska  
rörelser.

Inte bara ett äventyr
Då upplevelsen inkluderar alla i publiken kan barnen lära sig om samspelet mellan 
sig själva och övriga besökare. Varje deltagare har chansen att lägga fram sin  
personliga röst, samtidigt finns möjlighet att samarbeta mellan varandra för att föra 
resan framåt mot ett gemensamt mål. Den demokratiska frågan kan enkelt tas upp i 
klasser som besöker Adventure Dome tillsammans, då det är det totala resultatet av 
publikens val som påverkar utgången av filmen.
För att välja väg i filmen, svara på en fråga eller rösta måste publiken hålla upp  
någon av de två symboler som de blivit tilldelade – en triangel eller en cirkel. Vill 
man prata om symbolik, kommunikation, spelregler och uttryckssätt är Adventure 
Dome en bra utgångspunkt för sådana diskussioner. 



Lite praktisk information

• När ni anländer till kommer ni att tas emot i vår reception. Efter det önskar vi att 
ni hänger av er ytterkläder en trappa ned. Där nere finns skåp där ni kan låsa in 
eventuella värdesaker. Tänk på att besöket genomförs tillsammans med minst en 
annan klass, så försök att snåla lite med utrymmet.

• För att hinna anmäla sig i receptionen och/eller köpa biljetter till filmen är det bra 
om man är i god tid. Våra utställningar är tillgängliga direkt på morgonen, så det 
finns alltid något att göra. Om ni ändå skulle komma lite sent så önskar vi att ni  
kontaktar oss så att vi vet att ni är på väg (011 – 15 63 00).

• Filmen är ungefär 30 minuter lång och inkluderar en kort presentation av en av 
våra värdar. Varje besökare kommer bli tilldelad två symbolskyltar som används för 
att göra val i filmen.

• Glöm inte att vi också kan erbjuda skollunch i samband med besöket. Lunchen 
kostar 45 kronor och serveras i vår restaurang. Hör av er till vår bokning om ni har 
frågor angående detta (bokning@visualiseringscenter.se alt. 011-15 63 30).



 
Adventure Dome knyter an till följande punkter i LGR11

Förskoleklass
Natur, teknik och samhälle

• Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför 
regler kan behövas.

• Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för 
eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett 
konstruktivt sätt.

• Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt före-
kommande arter.
Språk och kommunikation
• Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Årskurs 1-3
Biologi
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestäm-
mas samt namn på några vanligt förekommande arter.
Samhällskunskap
• Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer 
och i sportsammanhang.


