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Rekommenderad för åk 1 - 4
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Titina
Titina är en varm och kärleksfull film som tar oss med på ett kyligt 
äventyr mot Nordpolen. Här får vi både ta del av livslång vänskap 
mellan hund och människa, liksom en brokig och konfliktfylld 
vänskap mellan två människor. Allt i en svunnen tid som utspelar 
sig under en historisk upptäcktsfärd: på höga höjder, i djup snö 
och på varma sydeuropeiska gator. Hunden Titina, hennes husse 
ingenjören Umberto Nobile och polarforskaren Roald Amundsen 
slår sina nävar och tassar ihop för att genomföra en expedition 
mot Nordpolen. 

Filmen tar avstamp i en verklig historia, samtidigt som den bjuder 
på filmens egen unika form som lyfter den till nya höjder. Det är 
en berättelse med flera stora teman: liv, död, vänskap och omsorg 
om djur, natur och miljö.  Den pekar också på hur maktkamp, 
nationalism och storhetsvansinne kan skymma sikten för oss 
människor, medan hundar som Titina trippar storögt fram genom 
livet.
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Om filmhandledningen
Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt 
verktyg där våra handledningar är till för att vägleda 
dig som lärare. Åldersrekommendationen, som här 
sträcker sig från åk 1-4, är just en rekommendation. 
Du väljer själv om du vill ta upp ett eller flera teman 
ur frågeställningarna och/eller om du kan viga lite mer 
tid till fördjupning och närstudier av själva filmmediet. 
Du känner dina elever bäst och vet vad som kan vara 
relevant och intressant just för dem. Med den här hand-
ledningen kan ni även se klipp från filmen för att få ett 
tydligare underlag och stöd för minnet. 

Filmens handling 
Tillsammans med den italienske ingenjören Nobile och 
den norske polarforskaren Amundsen, får vi uppleva 
en historisk resa mot Nordpolen genom hunden Titinas 
ögon. 

Vi möter Titina och hennes husse Nobile på äldre dar. 
Året är 1978. I en gemytlig lägenhet i hemstaden Rom 
lever de ett lugnt och bekvämt liv. Av en händelse väck-
er Titina gamla minnen till liv, och vips, så börjar husse 
och hund blicka tillbaka på livets äventyr. En film snur-
rar igång och de slår sig ned i vardagsrummets djupa 
fåtöljer. Även vi får göra dem sällskap framför filmen. 
Det visar sig vara början på berättelsen om deras stora 
äventyr till Nordpolen. 

Äventyret tar sin början på gatorna i Italiens huvudstad 
Rom, år 1925. Hennes dagar består av ett klart och tyd-
ligt mål, att mätta sin hungrande mage. Detta för henne 

av en slump rakt in i famnen på luftskepps-
byggaren Umberto Nobile, som visar sig vara en varm 
och omtänksam person. Det ser ut att vara ”kärlek vid 
första ögonkast”. Nobile faller pladask för Titina och 
välkomnar henne hem till sin familj. 

Inte långt därefter får Nobile ett oväntat samtal. Det 
är den äventyrslystne polarforskaren Roald Amundsen 
som ringer hela vägen från Norge. Han vill att No-
bile bygger ett stort luftskepp som de kan flyga över 
Nordpolen, en dröm för dem båda. Strax möts de två 
männen för första gången för att presentera sin kom-
mande expedition inför offentligheten. Det är goda 
ordalag och festlig stämning. En till synes nyfunnen 
vänskap tar sin början. De kommer överens om att 
Nobile ska flyga skeppet från Rom till Svalbard, där 
Amundsen kan kliva ombord. Snart lyfter Nobile och 
Titina från den italienska huvudstaden och passerar 
stadens spetsiga kyrktorn med knapp marginal. Sakta 
svävar de över land och stad mot nordligare breddgra-
der, med Titina storögt fastklistrad vid fönstret. 

Väl framme i Svalbard upptäcker Nobile en skulptur 
föreställande Amundsen med det nybyggda luftskep-
pet. Vill Amundsen ta åt sig hela äran för genomföran-
det av expeditionen? Spänningen mellan Nobile och 
Amundsen ökar gradvis under färden från Svalbard 
och kastar en allt större skugga över expeditionen. 
Samtidigt sätter Titina sina tassar i snö för allra första 
gången, upptäcker en sagolik varelse i det väldiga 
ishavet och nallar en och annan köttbulle från det 
italienska matbordet. Den frostiga relationen till trots 
finner de till slut Nordpolen, där både den norska och 
italienska flaggan sätts ned i isen. Även om den norska 
flaggan överskuggar den italienska.
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Färden går så vidare mot Alaska, men de kommer inte 
långt innan de bägge männen börjar bråka. När land finns 
i sikte vill Amundsen och hans kompani prompt ta på sig 
skidorna och hoppa ned i snön för att utforska oupptäckt 
land. Nobile sätter ned foten och förklarar att de måste 
landa först, vilket utlöser kalabalik i hytten. De norska 
skidorna fastnar i ratten och luftskeppet störtar. 

Titina separeras från Nobile och manskapet i kraschen 
och vaknar upp på ett isflak som glider längre och längre 
bort från land. Tack vare en stor blåval hittar Titina till-
baka till det störtade skeppet och följer spåren efter man-
skapet. Till slut kommer hon fram till en liten stuga där 
hon faller utmattad ned på verandan. Amundsen öppnar 
dörren och tar in Titina i värmen. Tryggheten visar sig 
kort. Det norska kompaniet är nämligen beredda att koka 
soppa på den lilla hunden. 

Nobile kliver in i stugan och upptäcker i sista sekund 
vad som är på väg att hända. Han kapar alla band med 
Amundsen och går sin egen väg. Det är ord och inga 
visor. När så Amundsen hamnar i tidningarna som upp-
täckaren av Nordpolen, startar en intensiv pajkastning 
mellan de två männen. Nobile reser tillbaka till Italien 
tillsammans med Titina och inom kort bestämmer han sig 
för att bygga ett nytt ståtligt luftskepp, målat i svart som 
han döper till ”Italien”. 

En ny resa mot Nordpolen tar vid, utan Amundsen om-
bord. Titina verkar känna på sig att någonting inte riktigt 
är som det brukar med sin husse, men hon står stadigt vid 
hans sida. Resan går dock inte så som man hoppats på. 
Besättningen möter stormigt väder, men Nobile utmanar 
naturens krafter och pressar på framåt. Det slutar i kata-
strof och besättningen blir strandsatta på isen. Amund-
sen ger sig ut i sitt flygplan för att leta efter sina gamla 

vänner, men flyger vilse i dimman. Till slut kommer dock 
räddningen till det italienska kompaniet och Titina och 
Nobile återvänder hem till Rom. 

Titina avslutas där vi en gång började, framför filmduken i 
vardagsrummet hemma hos Nobile och Titina, år 1978. Nu 
är filmen slut och likaså det långa livet. De två vännerna 
drar sin allra sista suck och reser vidare på nya äventyr i 
sitt luftskepp. På vägen flyger de till och med förbi den 
försvunne Amundsen.

Innan filmen
Titina bjuder på flera scener som kan vara relevanta att 
uppmärksamma innan vni ser filmen i sin helhet. Här följer 
några förslag på ingångar till ämnen att diskutera vidare 
efter filmens slut.

Berättarform, tid och genre 
I filmen skildras olika tidsperioder och platser genom till-
bakablicken på Titinas och Nobiles liv.

• På vilka sätt skildrar filmen detta? 

• Vilka grepp används för att markera tiden som passerat? 

• Vilken betydelse har detta för er upplevelse av filmen? 

• Finns det olika sätt att olka filmens slut?

Musik och ljudbild 
Fundera på vad musiken eller den övriga ljudbilden signa-
lerar i en utvald scen eller filmen som helhet. Det kan vara 
både en till synes ”tyst” scen eller en scen fylld av musik 
eller dialog. 
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Vad får den er att känna? Vilka instrument kan ni höra? 

Finns det en speciell ljudbild som återkommer flera gång-
er under filmen? Tänk på när den i så fall dyker upp. 

Har Titina eller någon av karaktärerna en egen signatur-
melodi?

Geografiska platser
Ta reda på var Nordpolen och Arktis ligger. Gå sedan 
vidare med att lokalisera Norge, Alaska och Italien på 
kartan. Detta är filmens huvudsakliga geografiska håll-
punkter som kan vara intressanta att ha med sig redan 
innan man ser filmen.

Filmen och läroplanen 
Titina kan kopplas till grundskolans värden och kun-
skapsmål på flera sätt, till exempel skrivningarna om  att 
främja förmågan till inlevelse och förståelse för andra 
människor och att visa respekt för sitt egna och andras 
egenvärde. Även läroplanens mål kring att kunna visa 
respekt för sin närmiljö och miljö i vidare perspektiv 
samt att kunna ta medvetna etiska ställningstaganden, är 
arelevanta i relation till filmen. Berättelsen uttrycker ex-
empelvis orsakssamband mellan hur våra val och hand-
lingar får konsekvenser för både nära relationer, miljön 
vi lever i och vårt egna liv och vår hälsa. Förslagsvis kan 
filmen integreras i ämnen som geografi, historia, bild, 
naturvetenskap och nordiska 
språk.

De verkliga karaktärerna och resan till Nordpolen
”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sam-
manhang. [...] Genom ett historiskt perspektiv kan elev-
erna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap 
inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt 
tänkande”. (Lgr22, skolans uppdrag). 

Gräv djupare in i den norske polarforskaren Amundsen 
och hans verkliga resa till både Sydpolen (år 1911) och 
Nordpolen (år 1926). Jämföra exempelvis miljö och 
levnadssituation under Amundsens, Nobiles och Titinas 
levnadstid, med tihur det set uti idag. 

• Vilka djur lever på Sydpolen respektive Nordpolen? 

• Kommer ni ihåg vilka djur ni såg i filmen? Såg 
ni någon isbjörn i filmen? Finns det lika många isbjörnar 
då som nu? Kan ni peka ut de geografiska platserna på en 
karta och redogöra för vilken temperatur som råder där 
idag? 

Samarbete över landsgränser och möten med olika 
kulturer
Se närmare på kulturella perspektiv genom Nobile och 
Titinas liv och bakrund i Italien. Deras resa över flera 
landsgränser öppnar upp för att diskutera och jämföra oli-
ka kulturer och samhällsskick. Under resan mot Svalbard 
och Nordpolen passerar Titina och Nobile exempelvis 
flera europeiska huvudstäder. 

• Hur många europeiska huvudstäder flyger de över med 
luftskeppet? Kan ni nämna några namn? 

• Känner ni igen byggnaderna? Ge exempel på en stad i 
filmen och ta reda på landets statsskick idag. 

• Vilket statskick rådde när Titina flög över staden?

Filmens form och innehåll

Filmen berättar om en orubblig vänskap mellan hund och 
människa, äventyret som kallas livet och det evigt svåra 
ögonblick då vi alla ska skiljas åt. Samtidigt bjuder den 
oss på insikter kring hur vi väljer att bete oss mot varan-
dra och naturen, vilka följder det kan få och de oväntade 
dörrar som öppnas och stängs för oss längs vägen. Kan-
ske kan vi lära en hel del av den nyfikna och 
upptäcktsresande hunden Titina.

Fakta och fiktion i animationens värld 
När vi slår oss ned för att se en fiktionsfilm så vet vi att 
det vi ser är just fiktion. En uppdiktad berättelse som är 
fylld av fantasi och färg som någon annan målat upp för 
oss. Allt detta tolkar vi och fyller i utifrån vår egen unika 
fantasi och livserfarenhet. Därför är det vanligt att vi har 
olika upplevelser av en film och kanske helt olika åsikter 
kring innehållet. 

Samtidigt är berättelser ofta starkt inspirerade av det 
verkliga livet, verkliga händelser och verkliga platser. En 
del berättelser är tydliga i detta medan andra kan vara mer 
hemlighetsfulla, för att exempelvis skapa spänning och 
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diskussion, eller för att leka, utforska och experimentera 
med olika format och genrer. I förtexten till Titina ger 
filmskaparna en talande beskrivning av den kommande 
filmen: ”I stort sett baserad på verkliga händelser”. 

• Fundera på vad denna beskrivning betyder för upple-
velsen av filmen. Hur tolkar ni den? 

• Ger den er några speciella förväntningar till filmen? 
Väcker den frågor? 

När en film skildrar en historia så som den faktiskt 
utspelat sig i verkligheten och presenterar fakta kring det 
aktuella ämnet, då kallar vi det en dokumentär. Liksom 
andra genrer inom filmmediet, har även dokumentären 
egna stilgrepp som vi känner igen och förknippar med 
just en dokumentär. Det kan exempelvis vara inslag av 
arkivbilder, foton av verkliga personer, intervjuer med 
olika personer eller en tydlig voice-over (berättarröst). 
Titina använder några av dessa klassiska dokumentära 
stilgrepp, men som vi vet är Titina en fiktiv animations-
film som lånat stoff från historiska händelser och perso-
ner. Ett exempel på detta kan vi se i filmens början, där 
Titina och Umberto spelar upp en svartvit dokumentär-
film från den verkliga expeditionen år 1926, med bland 
annat riktiga fotogragfier av Umberto och Titina. 

I vardagsrummet hos Umberto och Titina förstår vi att de 
ser sin expedition i retrospektiv, precis som vi i publiken 
ser på en animerad film som baserar sig på denna his-
toriska expedition, hämtad från verkligheten. Titina tar 
oss alltså med på ett fantasifullt äventyr i tecknad form, 
samtidigt som den använder dokumentära inslag för att 
berätta sin historia.

• Hur tycker ni att dessa inslag av dokumentära filmklipp 
och bilder påverkar berättelsen? Vilken effekt får det 
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dokumentära i den i övrigt tecknade filmen? Varför tror ni 
att filmskaparna valt att forma filmen på detta sätt? 

Är det något speciellt i filmen som ni tror är sant eller helt 
och hållet påhittat? I så fall - vad? Se om ni kan ta reda på 
om det stämmer eller inte. 

En del av filmen som vi med säkerhet vet är sann, är det 
faktum att Nobile adopterade gatuhunden Titina. I filmen 
skildras deras oväntat möte som ”kärlek vid första ögon-
kastet”. I detta möte får vi också en närmare inblick i 
karaktärerna Nobile och Titina. 

• Vilka är dessa två varelser? Har de något gemensamt? 

• Vad är det som gör att de passar så bra ihop och blir så 
goda vänner tror ni? 

Titta på klipp 1.

• Fundera på hur karaktärerna presenteras för varandra och 
oss i publiken. 

• Vilka ljud hör ni i samband med mötet? Finns det musik? 
Vad säger ljudbilden er om mötet och karaktärerna? Hur 
reagerar Nobile och Titina när de får ögonkontakt med 
varandra? 

Efter att Nobile gett Titina en liten bit av sina grönsaker 
i matkassen och sagt hej då, springer Titina efter honom. 
Hon släpper inte taget. Efter en stund förstår Nobile att 
Titina är hemlös och klappar henne på huvudet för första 
gången. Snart blir Titina en del av Nobiles familj, en stor 
och glädjefylld dag för familjen, men kanske ännu större 
för Titina, som äntligen hittat hem. 
• Vad är det som gör att Titina vågar följa efter Nobile tror 
ni? Vad hade hänt om han inte hade stannat till och valt att 

KLIPP 1
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ta med Titina hem? 

Fakta och fiktion i animationens värld
Filmskaparna bakom Titina har arbetat med filmen i 
flera år. Den består bland annat av 94 000 handgjorda 
teckningar. Siri Dokken har tecknat huvuddesignen till 
karaktärerna i filmen, som senare har bearbetats i ett 
större samarbete med andra illustratörer som skissar, 
färglägger och sätter teckningarna i rörelse. I kombina-
tion med ljudeffekter, musik, skådespelarnas röster och 
filmens klippning skapas ett alldeles eget universum med 
både poetisk och humoristisk stil. 

När vi talar om dramaturgi och karaktärsutveckling 
inom film, så benämns ofta huvudpersonen som filmens 
”hjälte” eller ”hjältinna”. Det behöver inte alltid betyda 
att karaktären ger sig ut på långa äventyrliga expeditio-
ner eller utför stordåd av något slag. Det kan kan också 
betyda att karaktären genomgår en sorts inre resa. Ibland 
en kombination av de båda. Karaktären tar sig förbi stora 
som små, synliga som osynliga hinder under resans gång 
och kan lära sig något nytt eller få en ny insikt som ofta 
leder hen i en ny riktning. 

I Titina kan vi fundera på vem som har huvudrollen i 
dramat. Är det Titina, Umberto eller Nobile? I filmen får 
vi uppleva resan genom Titinas ögon, hon är en betrakta-
re och följeslagare till Nobile och Amundsen, precis som 
vi i publiken. 

• Vem upplever ni har huvudrollen i filmen? Är det 
samma karaktär som ni föreställde er innan som efter 
filmen? 

• Vad tror ni att Titina lär sig under filmen? Vilka känslor 
visar hon under filmens gång? När blir hon rädd, arg, 
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ledsen, glad eller nyfiken exempelvis? Hur visar hon detta? 
Kanske hon också speglar andras känslor? 

I flera tecknade filmer är det vanligt att djur talar samma 
verbala språk som oss människor, som till exempel djuren 
i filmen Madagaskar (2005), Ice Age (2002) eller Djung-
elboken (1967). Hunden Titina förblir dock hund så som 
vi känner dem från verkliga livet. Vi hör endast realistiska 
hundläten och inga svenska, norska eller italienska ord. Vi 
läser av Titinas kroppsspråk, lyssnar till hennes olika ljud 
och möter hennes blickar. På så sätt förstår vi en hel del. 

• Hur tycker ni detta fungerar i filmen? Skulle ni vilja att 
Titina talade så som oss, eller fungerar det bra som det är? 

• Kan ni känna igen kommunikationen mellan hundar 
och andra djur i verkliga livet? Förstår hundar allt som vi 
människor säger och gör? 

En av fördelarna med animerad film kan vara att det finns 
större möjligheter att visa sådant som vanligtvis inte går att 
se eller filma i verkligheten. Det kan till exempel handla 
om att visualisera någons fantasier, drömmar eller att syn-
liggöra en känsla och stämning. 

Kanske animation på så sätt kan vara extra användbart för 
att komma närmare just djurens inre värld. I Titina får vi 
bland annat se hur Titina upplever några drömlika och hal-
lucinatoriska sekvenser efter att ha andats in gasen helium 
som luftskeppet behöver för att flyga fram. 

I en av sekvenserna uppstår exempelvis ett gasläckage un-
der Nobiles stormiga färd mot Nordpolen, där vi får följa 
med Titina in i en fantasifull dröm. På så sätt får vi kom-
ma ännu närmare karaktären Titina och hennes subjektiva 
upplevelse av expeditionen. Denna drömsekvens markeras 



även via musiken. 

• Känner ni igen musiken i sekvensen? På vilket sätt 
låter musik och ljud annorlunda i Titinas dröm? 

• Kan ni komma på andra scener i filmen där animatio-
nen visar något som kan vara svårare att filma i verklig-
heten?

Nationalism, ära och storhetsvansinne
”Du luktar vitlök!", "Du luktar fisk!", "Hönshjärna!" 
"Val!" "Pizzaätare!” ""Långfärdsskridskor!!!" 

Ja, så låter det när konflikten mellan Amundsen och 
Nobile är som hetast. Hårda tongångar och ord som står 
mot ord. Stridigheterna kring vem som är den rättmätige 
upptäckaren av Nordpolen eskalerar när det visar sig att 
de båda männen är lika envisa och stolta. De tidigare 
nyfunna vännerna blir till varandras fiender och strax 
påbörjar Nobile sin egen expedition till Nordpolen. 

Kapplöpningen om att bli den att sätta första foten på 
Nordpolen speglar hur maktkamp mellan nationer kan 
eskalera och förgöra goda relationer. Här är det den 
norska och italienska flaggan som tävlar om första plats. 
Det påminner om nationers styrkeuppvisning inom olika 
sportevenemang som vi ser än idag, som till exempel 
under VM i fotboll eller längdskidor. 

• Kan ni komma på flera aktiviteter, evenemang eller 
händelser där olika länder tävlar mot varandra? Är det 
lek eller allvar? Kanske båda delarna?

• Hur tror ni att Titina upplever Nobiles nya resa i jämfö-
relse med den första resan mot Nordpolen?
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Titta på klipp 2. 

Här eskalerar bråket mellan männen i ett montage - en 
filmsekvens som klipper snabbt mellan Nobile i Italien och 
Amundsen i Norge. I dessa klipp ger de sina olika upp-
fattningar om expeditionen till pressen och oss i publiken. 
Amundsen påpekar att det var hans idé att flyga till Nord-
polen, medan Nobile menar att expeditionen var ett helt 
och hållet italienskt projekt. 

I klippet säger exempelvis Nobile tydligt och bestämt: 
”Med risk för att låta hård, så måste jag säga att norrmän-
nen först och främst var passagerare”. 

• Fundera på människors och länders vilja att tävla mot 
varandra. Vad är det som gör att länder vill tävla mot var-
andra? Varför tror ni det finns landsgränser? 

• Vad hade hänt om det inte fanns landsgränser? 

Hur tycker ni att denna konflikt påverkar karaktären Nobile 
som person? Förändras han på något 
sätt i jämförelse med hur han är i starten av filmen? 

Genom den historiska fejden mellan Amundsen och Nobi-
le, så belyser filmen några av de mänskliga faktorer som 
kan ställa sig i vägen för vänskap och ett gott samarbete. 
Till skillnad från den självklara vänskapen mellan Titina 
och Nobile, får relationen mellan Amundsen och Nobile 
en kraftig törn. Nobile och Amundsen förenas i sitt ge-
mensamma projekt av att flyga till Nordpolen, men under 
resans gång spricker relationen 

• Fundera på när Nobile och Amundsen blir ovänner för 
första gången. Vad är det som händer i filmen just då? Är 
det något speciellt som utlöser konflikten tror ni? 

KLIPP 2
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• Kan ni komma på något i filmen som visar att Nobile 
eller Amundsen ångrar sig eller försöker bli vänner igen?

Samspelet mellan djur, natur och människor
Både människor och djur är nyfikna väsen. Därför är det 
inte ovanligt att vi ger oss ut på olika sorters upptäckts-
färder som ger livskraft och glädje, så som Nobile och 
Amundsen. Kanske har människan en större tendens att 
glömma bort sin nyfikenhet. 

I slutet av filmen betonar Nobile att det var just Titi-
na som var den första hunden på Nordpolen. Kanske 
var hon också den mest upptäcktsresande av dem alla. 
Hundar och andra djur har ofta följt med som sällskap 
eller använts som hjälp vid människors olika resor och 
projekt i historien. 

• Känner ni till andra historiska hundar genom tiderna? 

• Förslag: Försök att rita ett av djuren ni kommer att tän-
ka på. Ni kan också prova att rita Titina eller andra djur 
som finns i Arktis-området. 

Titta på klipp 3. 

• Var är Titina i klippet? Kan ni se vad hon gör? 

När fotograferingen är färdig och besättningen drar sig 
tillbaka in i skeppet är Titina fortfarande kvar på isen. 
Här spanar hon ut över ishavet. Plötsligt upptäcker hon 
en stor val under isen som hon glatt springer efter.

• Hur upplever ni Amundsen och Nobile på upptäckts-
färd över Nordpolen i jämförelse med Titina? 
• Finns det något vi kan lära av Titina tycker ni? 

• Hur tror ni att det låter på Arktis? Är det helt helt tyst 
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där? Spetsa öronen och fundera på hur det låter när Titina 
sitter alldeles stilla på isen. 

Idag är även Arktiskområdet högaktuellt genom sin sårbara 
position i klimatförändringarna och stormakternas intresse 
av områdets naturresurser. På Arktis går den globala upp-
värmningen snabbare än någon annan stans enligt forskar-
na, vilket gör det extra svårt för området att hinna med att 
anpassa sig. Samtidigt menar många politiker att nyckeln 
till en mer miljövänlig omställning (”det gröna skiftet”) 
ligger just där, eftersom man tror att det finns stora källor 
till naturgas under havsbottnen. 

Arktis är alltså ett sårbart område med många intresserade 
parter som alla vill ha del av naturresurserna som finns där. 
Därför pågår och har länge pågått diskussioner och debat-
ter huruvida länder som exempelvis Norge, ska få borra 
efter naturgas och olja eller inte i detta känsliga, men rika 
naturområde. 

• Ta reda på vilka länder som ligger runtom Nordpolen och 
Arktisk. 

• Vad tänker ni om länders intresse av att borra i den arktis-
ka havsbottnen? Hur tror ni att detta påverkar naturen och 
djuren runtomkring? Vilka fördelar och nackdelar finns? 

• Vad är egentligen olja och naturgas och hur är det möjligt 
att utvinna energi av detta? 

KLIPP 3

Klipp 3
Källa. Folkets Bio
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Se
Upp (Pete Docter, Bob Peterson, 2009)

Modig (Brenda Chapman, Mark Andrews, 2012

Frankenweenie (Tim Burton, 2012) 

Amundsen (Espen Sandberg, 2019) 

Läs
"Titina" (Lars Mähle, 2022) 

"Hunden" (Kerstin Ekman, 1986) 

"Laika" (Nick Abadzis , 2007)
Tecknat album på engelska. som blandar fakta och 
fiktion. 
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