
Upp i det blå

Rek för åk 1-4
Upp i det blå handlar om åttaåriga Pottan som ska på ponnyläger under sommarlovet, men som av 
misstag hamnar på en återvinningsstation. Motvilligt tar de udda typer som bor där hand om Pottan 
som snart upptäcker deras hemlighet. De bygger på en hemmagjord rymdfarkost och planerar att 
ge sig ut i rymden på jakt efter rymdskrot – och kanske också – en ny mening med tillvaron. Trots 
teman om ensamhet, kapitalism och slit- och slängsamhället, är filmen rolig och ger en odramatisk 
ingång till att arbeta med dessa frågor. 
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Filmen och läroplanen
I klassrummet kan Upp i det blå användas som utgångspunkt för värde-
grundsdiskussioner om vänskap, ensamhet och utanförskap, om relatio-
ner mellan barn och vuxna. Den kan också användas som utgångspunkt 
för samtal om hållbar utveckling, pengars värde, samt som inspiration 
till eget skapande i bild- och NO-ämnena. 

Den kan också, i nedanstående förslag på kreativa övningar, bemöta 
läroplanens formulering om att eleverna i årskurserna 1–3 ska möta ett 
innehåll som handlar om framställning av berättande bilder. Att arbeta 
med berättande bilder omkring ett ämne, ett fenomen eller ett skeende 
kan bidra till fördjupade kunskaper om det som berättas och skapa 
förståelse hos eleverna för olika förlopp och sammanhang.

Handling
Pottan är åtta år. När hon slutar skolan inför sommarlovet kommer inte 
hennes föräldrar på avslutningen. De har inte tid. 

Pottan ska åka på ponnyläger över sommaren. Hennes föräldrar 
skjutsar henne dit, tror de, men de är väldigt stressade med sina jobb. 
När vad de tror är lägret visar sig vara stängt lämnar de Pottan utanför 
grinden och åker därifrån. Hon sätter sig och väntar, men ingen kom-
mer. Hon ringer till sina föräldrar men ingen svarar.  När grindarna till 
slut öppnas visar det sig att det inte är ett ponnyläger utan en återvin-
ningsstation. 

Här träffar hon Ture, en äldre farbror i form av en tygdocka i permo-
bil, som jobbar och bor på tippen. Han presenterar Pottan för chefen, 
Rydberg, även han spelad av en tygdocka, och en man som heter Dennis 
Kofot. Pottan berättar att hon inte har någonstans att ta vägen och Ture 
tycker att hon kan stanna. Men Dennis är misstänksam, han verkar inte 
gilla barn. Chefen däremot blir entusiastisk när han förstår att Pottan 
inte är med i något fackförbund och erbjuder Pottan jobb. Utan lön. Det 
är det som är så bra med barnarbete, tycker Rydberg. När Pottans pappa 
till slut ringer tillbaka, säger Pottan att hon är på ponnylägret och har 
det bra. 

Rydberg talar om att det finns ett ställe på tippen där man inte får gå 
in. Det är förbjudet område. En dag ramlar Pottan ner i en container och 
gör sig illa. Hon måste till sjukhus, och de andra tycker att Dennis ska 
köra henne dit. Men han vill inte. Saken är att han är efterlyst av polisen 
och är på rymmen. Motvilligt kör han Pottan till sjukhuset. Där försöker 

han smita iväg, men får syn på en polisbil utanför och stannar. Tillsam-
mans smiter de ifrån polisen och åker tillbaka till tippen. Pottan säger 
att hon gillar Dennis. Men han verkar mest bara sur. 

Ture gör olika robotar av skrotet på tippen och Pottan får en som he-
ter Trassel. När Trassel åker in på området där man inte får vara, följer 
Pottan efter. Där inne står något som ser ut som en rymdraket. 

När Pottan nu avslöjat hemligheten, berättar de andra att Dennis ska 
flyga ut i rymden för att hämta hem rymdskrott, som de tänker att de 
kommer att tjäna massor av pengar på. När Pottan frågar Dennis om 
han inte är rädd, säger han att ”det är läskigare här på jorden”.  Dennis 
har inte haft någon familj, utan har alltid känt sig ensam och bortglömd. 

På kvällen tittar de på TV och får se en intervju med en annan ast-
ronaut, Miss Il, som säger att hon tänker bli den som först flyger ut i 
rymden. Rydberg tror att hon tänker försöka sno åt sig allt rymdskräp. 
Nu blir det bråttom. Dennis gör sig redo, raketen funkar inte som den 
ska och kraschar. Det verkar som att allt är över. 

Men, gänget får kontakt med Babblan Krubblo, en nyinflyttad och 
ensam rymdexpert, som hjälper dem att laga raketen. Kvällen innan 
Dennis ska flyga iväg igen har de middag. Pottan är orolig för att 
Dennis inte ska komma tillbaka. De har blivit vänner nu, men Dennis 
säger att han ändå inte kan inte vara kvar på jorden. Han tror inte att han 
kan få en andra chans efter allt dumt han gjort. Då säger Pottan att om 
man inte får en andra chans, så får man ta en andra chans. 

Samtidigt gör en ”ninja” inbrott på tippen. Det är Miss Il, som tänker 
förstöra raketen. I villervallan hamnar Pottan av misstag i raketen, som 
startar och flyger iväg med henne. 

De andra får panik. Hur ska de rädda Pottan? De kommer på att Miss 
Il ju har en raket. Tillsammans med henne ger de sig av på räddnings-
mission. Pottans föräldrar ser på tv-nyheterna att en liten flicka är fast i 
rymden och förstår att det är deras dotter. Nu blir de oroliga. 

Till slut hinner de andra upp Pottan. Först verkar det omöjligt att 
rädda henne, men Pottan kommer på att det finns en magnet i raketen 
som ska dra till sig rymdskräpet och använder den för att dra till sig 
den andra raketen. Dennis hämtar Pottan och tillsammans återvänder de 
till jorden. Där väntar Pottans föräldrar tillsammans med polisen som 
arresterar Dennis. 

I filmens slut firar Pottan sin födelsedag. Dennis har fått komma ut 
och har äntligen blivit glad. Alla är där och Pottan är lycklig. 
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Om filmen
Upp i det blå är regisserad av Petter Lennstrand som också skrivit 
manuset tillsammans med Martin Olczak. Tidigare har Lennstrand 
haft framgångar med en rad barnprogram på TV, som Trasslan och 
Höjdarna, där han precis som i filmen arbetar med dockfigurer som 
”spelar” mot vanliga skådespelare. Hans kanske mest kända figur är 
den självsäkre och burduse Alram Eest, som först var huvudperson 
i sin egen talkshow för barn, men sedan har blivit något av en egen 
kulturpersonlighet som dyker upp i sammanhang som Melodifestivalen, 
Allsång på Skansen och Julkalendern. 

Lennstrand är från början inspirerad av den amerikanska dockmaka-
ren Jim Henson, skapare av de klassiska Mupparna. Men till skillnad 
från sina amerikanska förebilder är Lennstrands dockor ofta ”skitigare”, 
lite kantstötta och defekta. Både i hur de ser ut och i hur de beter sig. 
Han drar sig inte för att låta sina karaktärer vara egenkära och tanklösa, 
på ett sätt som gör dem mänskliga, vilket väcker empati, inte minst för 
dem som befinner sig i samhällets marginaler. Så också i Upp i det blå. 
Tekniken med dockor som inte beter sig som man kanske förväntar sig, 
skapar en blandning av vardagsrealism och lekfullt äventyr, och bidrar 
inte minst till filmens stora humor. Lennstrand, som själv ger röst åt 
Rydberg i filmen, har fyllt handling och dialog med referenser till såväl 
popkultur som samhällsfrågor. 

Stress, ensamhet och utanförskap 
I början av filmen har Pottans föräldrar glömt hennes skolavslutning. 
När de ska lämna henne på ponnylägret, verkar de väldigt stressade. 

Hur märker man det? Låt barnen diskutera utifrån filmen:

• Varför är vuxna ibland stressade? Vad är stress? Hur märker man det 
i filmen? Kan barn också vara stressade? Vad händer om man stressar 
för mycket?

•Är Pottan ensam? Även om hennes föräldrar verkar ganska upptagna 
och lämnar henne utanför återvinningen, verkar inte Pottan särskilt 
ledsen för det. Eller? Visar man alltid om man känner sig ensam? Hur 
gör man det i så fall? 

• Hur är det med de andra karaktärerna i filmen? Ture, som sitter i rull-
stol, är han ensam? Brukar gamla människor vara ensamma? Dennis 
Kofot är på rymmen från polisen. Varför det? Varför verkar han så sur 
och avig mot Pottan och alla andra? 

• När Pottan säger till Dennis att om man inte får en andra chans, så 
får man ta en andra chans. Vad menar hon med det? Hur blir Dennis 
glad igen?  

• Och hur är det med rymdforskaren Babblan Krubblo, varför är han 
ensam? Hur känns det att komma till en ny plats där man inte känner 
någon? 

I slutet av filmen har Pottan och Dennis blivit goda vänner som tycker 
om varandra. Babblan Krubblo har blivit tillsammans med Miss Il.  Alla 
verkar glada. 

Varför är det viktigt med vänner? Hur är en god vän? Låt barnen disku-
tera och gestalta. 
Filmens blandning av människor och dockor väcker lätt en lust hos 
tittaren att själv skapa. Genom att låta eleverna själva rita och göra egna 
dockor, av till exempel strumpor och gamla prylar, kan man göra vidare 
samtal och arbete levande i linje med läroplanen. 

• Låt barnen göra egna dockor av återanvänt material. Uppmuntra 
eleverna att ge de olika dockorna egna historier där de berättar hur de 
är kompisar och varför. 

Pengar, skrot och hållbar utveckling
På återvinningen hamnar saker som folk inte längre vill ha. Men Ture 
och de andra tar ju vara på skrotet. De bygger en rymdraket och Ture 
gör roliga ”robotar”, som Trassel, av prylar som har blivit bortslängda. 
Chefen, Rydberg, tänker mycket på pengar och menar att skrot kan vara 
värdefullt. Han drömmer om hur de ska hämta hem en massa skrot från 
rymden och, som han säger, tjäna ”cash!”

Här kan man läsa in flera saker i vad filmen kan tänkas vilja ha sagt: 
Vi kanske slänger alldeles för mycket saker som egentligen skulle 
kunnas användas igen. Samtidigt verkar det inte som om karaktärerna 
i filmen framförallt längtar efter pengar, utan snarare efter vänskap och 
närhet. 

I läroplanen ingår hållbar utveckling som ett centralt innehåll i flera 
ämnen. ”I de tidiga skolåren tar hållbarhetsfrågorna sin utgångspunkt i 
elevnära och vardagliga sammanhang. I kursplanen för SO 1–3 uttrycks 
det som miljöfrågor utifrån elevens vardag. Det handlar om hur elever-
na själva kan bidra till hållbar utveckling och minska påfrestningen på 
miljön.”
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Även pengars användning och värde ingår i läroplanen.  ”Med 
pengars användning avses vad pengar kan användas till och hur man 
beter sig när man använder pengar. […] Pengars värde kan också ges 
en fördjupad innebörd genom att undervisningen belyser det faktum att 
de flesta människor får pengar i utbyte mot arbete. Pengars värde kan 
slutligen problematiseras ur ett etiskt perspektiv: Är det viktigt att vara 
rik? Finns det saker man inte skulle göra för pengar?” 

Dessa två mål kan förstås lätt kombineras i samtal och eget arbete 
utifrån filmen. Här kan man även väva ihop arbetet med tidigare före-
slagna samtalspunkter om värdegrund, om stress och gemenskap, om 
varför man arbetar osv.

Låt eleverna ta med sig skrotsaker hemifrån eller samla såndant ni 
hittar i naturen. Låt dem göra ”robotar” av den sort som Ture gör i 
filmen. Gör egna dockor och/eller rita ”skrot-robotar”.

• Diskutera i klassen. Vad är återvinning? Har eleverna själva varit på 
en återvinningsstation? Varför slänger man så mycket saker? Vad 
händer med naturen om man slarvar med var man slänger saker? 
Slänger man alla saker på samma ställe, eller ska man dela upp saker i 
olika kategorier. Varför det? 

• Kan man tjäna pengar på återvinning? (pantburkar och så vidare) 
Varför slänger man sånt som man först har köpt för dyra pengar? Är 
det viktigt med saker? Finns det något som är viktigare? 

• Är pengar viktigt? Varför då? Finns det något som är viktigare? Var-
för jobbar vuxna? Finns det barn som arbetar? I filmen gör ju Pottan 
det…
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   Tips på fördjupning

Film
Tomorrow (Mélanie Laurent, Frankrike, 2015)
En obekväm sanning (David Guggenheim, USA, 2006)
Dokumentär om global uppvärmning och hållbar utveckling

TV 
Allra mest tecknat (Petter Lennstrand, 2002)

Allrams Höjdarpaket, julkalender (Petter Lennstrand,  2004)

Webbsida
Föreläsning av den indiske dockmakaren Arvind Gupt
https://www.ted.com/talks/arvind_gupta_turning_trash_into_toys_for_learning

En föreläsning av den indiske dockmakaren Arvind Gupta, som i trettio år har gjort 
leksaker för och med barn av återvinningsmaterial. Här berättar han hur han arbetar 
och hur barn själv kan bygga leksaker av gamla prylar, samtidigt som de får lära sig 
grundläggande vetenskap och design. 

Bok:
Dockor och djur för lek och teater  (Maija Baric, Berghs, 1998)

   Om hur man tillverkar egna dockor. 
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Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i distribution 
sedan den har slutat visas på ordinarie biografrepertoar. Via 
filminstitutet.se/boka-skolbio kan du lära dig mer om hur du hittar 
och bokar film för visningar i lärande sammanhang.


