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Handledningsmaterial för pedagoger 
 

Polarörnen 

 
Stina är 8 år. Hon har inga kompisar. Åtminstone verkar det inte så för andra. 
Stinas bästisar är nämligen en pingvin i plast och en tomte i plysch. 
Hennes familj har flyttat till en ny stad. Stina är orolig över att inte passa in. Hon är 
orolig att hon inte kan tillräckligt mycket i skolan. Då kommer ett paket från hennes 
mormor med tre saker och ett brev. Hennes mormor som alltid varit fascinerad av 
ingenjör Andrée ger henne i uppdrag att flyga till Nordpolen och rädda… Ja vad är 
det hon ska rädda? 

Stina bestämmer sig för att följa i Andrées flygspår för att ta reda på det. Utrustad 
med en tvättkorg, lakan och fantasi ger sig Stina, Plyschtomten och Pingvinen av mot 
Nordpolen. Precis som Andrée landar även hon långt från målet men samtidigt, 
mirakulöst, kommer hennes bästisar till liv. Tillsammans kämpar de tre 
upptäcktsresandena för att hitta vägen hem. 
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Före 
Berätta för barnen att de ska få se en spännande och rolig föreställning om en flicka som är 8 år. Var 
inte rädd för att driva upp förväntningarna; vi lovar att det kommer att bli riktigt roligt. För några 
barn kanske det är första gången de ser teater live? Passa på att berätta om skådespelaryrket, 
manusförfattarens och regissörens arbete och glöm för all del inte den som bygger scenen. 

Under föreställningen 
Njut tillsammans med barnen. Vi har väl alla varit en liten Stina som är 8 år. 

Efteråt 
Tillbaka i klassrummet. Samla barnen och prata om det de sett. Vad tyckte de? Kände de igen något? 
Vad var bra? Var det något som de inte tyckte om? Minns de någon speciell episod? Låt samtalet 
flöda utan att styra. 

Övningar att pröva: 
 

1. Flytta till en annan stad. En ny skola. Hur skulle det kännas? Finns det någon i klassen som 
vet? Föreställ er det. Hur skulle ni vilja bli mottagna? Låtsas att någon är ny och hitta på ett 
fint mottagande. Turas om. Använda drama, skriv eller gör ett grupparbete utifrån vad som 
passar er klass bäst. 
 

2. Stinas bästa vänner är en tomte och en pingvin. Varför är de så viktiga för henne, tror ni? 
Varför tror ni att hon har dem som låtsaskompisar? Hitta på en låtsaskompis och berätta för 
klasskamraterna. Rita, berätta eller skriv. 
 

3. Mormor skickar en present till Stina. Det innehåller saker för en polarexpedition. Det finns en 
flagga som hon måste sätta upp på Nordpolen. Mormor har skrivit ett brev där det står:  
- Det enda sätt du kan rädda…? Men texten är helt oläslig! Oj, vad är det hon måste rädda? 
Låt barnen fantisera. 
 

4. Stina har en halsduk som mormor har gjort. Hon kallar den för mormors turhalsduk. Varför 
då, tror du? När tror du att Stina behöver tur? 
 

5. Ta fram karta och jordglob. Stina hittar först inte till Nordpolen. De cirkulerar med ballongen 
runt jorden. Minns du vilka länder de passerade? Vad vet du om Nord – och Sydpolen? Vilken 
skillnad är det på Arktis och Antarktis? Ta reda på mer om våra poler. Vad händer med isen 
och snön på Arktis när temperaturen ökar? Vilka djur bor där och vad händer med dem om 
isen smälter? Ta reda på mer, prata mer om miljö och uppvärmning. Ni kanske till och med 
vill bli en isbjörnsfadder: https://www.wwf.se/stod/bli-fadder/isbjornsfadder/#bli-fadder 
Här finns en lite film om det: https://www.youtube.com/watch?v=yHf9vEMIoJM 
 

6. Hur funkar en varmluftsballong? Ta reda på det:  
https://www.ballong.org/drupal/node/21 
https://dreamballoon.se/luftballonger/ 
Rita och tillverka egna ballonger. Här finns pappersballonger att köpa och måla på: 
https://www.adlibris.com/se/produkt/luftballong-i-papper-for-dekoration-playbox-
31564951?article=P31564951 

https://www.wwf.se/stod/bli-fadder/isbjornsfadder/#bli-fadder
https://www.youtube.com/watch?v=yHf9vEMIoJM
https://www.ballong.org/drupal/node/21
https://dreamballoon.se/luftballonger/
https://www.adlibris.com/se/produkt/luftballong-i-papper-for-dekoration-playbox-31564951?article=P31564951
https://www.adlibris.com/se/produkt/luftballong-i-papper-for-dekoration-playbox-31564951?article=P31564951
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7. Om ni har möjlighet: Besök Gränna museum och se utställningen Andréeexpeditionen och 

Polarcenter. http://www.grennamuseum.se/?page_id=1570 

Lästips för lärare: 
Expeditionen – Min kärlekshistoria, Bea Uusma 2014 
Ingenjör Andrées luftfärd, Per Olof Sundman 1980 

Här tänker vi att ni vill ha mer kunskap att berätta om för barnen. Eventuellt kanske ni vill läsa något 
kapitel högt för klassen. 

Lästips för barnen: 

   

En ballongfärd genom tiden, Erik Magntorn 2016 

Andrées ballongfärd, Per Olof Sundman 1980. Lättläst talbok. Finns på Legimus. 

Se filmen: 
Ingenjör Andrées luftfärd av Jan Troell 1982 

Sjung: 
https://www.youtube.com/results?search_query=ett+gammalt+fult+och+elakt+troll+youtube 
https://www.youtube.com/results?search_query=helen+sj%C3%B6holm+horace+engdalhttps://ww
w.google.com/search?q=det+var+dans+bort+i+v%C3%A4gen&oq=det+var+dans&aqs=chrome.1.69i5
7j0l7.6184j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Eller spela musiken för barnen när de ritar. 

Mycket nöje tillönskas! 

http://www.grennamuseum.se/?page_id=1570
https://www.youtube.com/results?search_query=ett+gammalt+fult+och+elakt+troll+youtube
https://www.youtube.com/results?search_query=helen+sj%C3%B6holm+horace+engdal
https://www.google.com/search?q=det+var+dans+bort+i+v%C3%A4gen&oq=det+var+dans&aqs=chrome.1.69i57j0l7.6184j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=det+var+dans+bort+i+v%C3%A4gen&oq=det+var+dans&aqs=chrome.1.69i57j0l7.6184j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=det+var+dans+bort+i+v%C3%A4gen&oq=det+var+dans&aqs=chrome.1.69i57j0l7.6184j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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