Arbetsblad för utställningen om S A Andrées polarexpedition, åk 1-3.

Frågor till utställningen på entréplan
Leta reda på Strindbergs kamera. Titta även i lådan intill montern, där kan du också
hitta svar på frågan. Nils Strindberg skulle fotografera från ballongkorgen. Vad skulle
fotona användas till?

Ballongen Örnen har landat, 14 juli 1897

Leta reda på kartor i utställningen och se om du kan hitta platsen där Andrée startade
ifrån. Vad har den för namn?

Hur tror du att det är på Nordpolen? Beskriv med några få ord.

Vad finns det för djur i Arktis? Titta vad du kan hitta i utställningen.

Jämför klädutrustningar nutid och dåtid. Jämför Andréexpeditionens kläder med Ola
Skinnarmos kläder som också finns i utställningen. Vad är det för material i
Andréexpeditionens kläder? Vilka kläder hade du helst velat ha på resa mot Nordpolen
och varför?

Frågor till utställningen en trappa ner
När du går ner för trappan kan du titta på kopian av ballongkorgen till luftballongen
”Örnen” som hänger där.
Vad använde Andrée och hans kamrater för hjälpmedel för att hitta rätt väg och för att
veta var de är?

Titta på alla saker som Andrée, Strindberg och Fraenkel hade med sig. Vilka saker
tycker du var de viktigaste som de hade med sig? Välj tre saker och tala om varför du
valde just dem?

Utrustning från Andréexpeditionen

Leta reda på Andrées naglar. Var hittade man dem?

Hur tror du de dog?

Arbetsblad för utställningen om S A Andrées polarexpedition, åk 4-6.

Frågor till utställningen på entréplan
Varför skulle Andrée flyga över Nordpolen? Vad var syftet med resan?

Ballongen Örnen har landat, 14 juli 1897

Vad heter området runt Nordpolen och Sydpolen med andra namn? Nämn några
vanliga djur som finns där.

Vilka historiska källor berättar om Andréexpeditionen? Vilka källor hittar du i
utställningen? Nämn någon källa som du tycker är extra viktig i berättelsen. Varför
tycker du den är viktig?

Vad handlar dagens polarforskning om?

Idag finns det kvinnliga polarforskare. I utställningen finns det berättat om en nutida
forskare, vad heter hon och vad forskar hon om?

Frågor till utställningen en trappa ner
När du går ner för trappan kan du titta på kopian av ballongkorgen till luftballongen
”Örnen” som hänger där.
Titta på alla saker som Andrée, Strindberg och Fraenkel hade med sig. Vilka saker
tycker du var de viktigaste som de hade med sig? Välj tre saker och tala om varför du
valde just dem?

Utrustning från Andréexpeditionen

Hur tänkte Andrée att han och hans vänner skulle kunna meddela sig med omvärlden
under sin resa? Och hur fungerade det?

Vad hette de båda fartygen vars besättning hittade Andrées sista lägerplats på Vitön?

Vad tror du att expeditionsmedlemmarna dog av? Nämn något som finns i
utställningen som man har undersökt för att finna svaret på vad de kan ha dött av.

Arbetsblad för utställningen om S A Andrées polarexpedition, åk 7-9.

Frågor till utställningen på entréplan
Varför skulle Andrée flyga över Nordpolen? Vad var syftet med resan?

Ballongen Örnen har landat, 14 juli 1897

Vilka länder hör till Arktis?

Varför fanns inga kvinnliga polarforskare och polarresenärer på Andrées tid, vad tror
du?

Vad handlar dagens polarforskning om?

Idag finns det kvinnliga polarforskare. I utställningen finns det berättat om en nutida
forskare, vad heter hon och vad forskar hon om?
Vad är det för material i Andréexpeditionens kläder? Jämför Andréexpeditionens
kläder med Ola Skinnarmos kläder. Vilka kläder hade du velat ha på resa mot
Nordpolen? Och varför?

Frågor till utställningen en trappa ner
När du går ner för trappan kan du titta på kopian av luftballongen ”Örnen”.
Titta på alla saker som Andrée, Strindberg och Fraenkel hade med sig. Vilka saker
tycker du var de viktigaste som de hade med sig? Välj tre saker och tala om varför du
valde just dem?

Utrustning från Andréexpeditionen

Välj ut ditt favoritföremål och berätta varför du valde det.

Vad tror du att expeditionsmedlemmarna dog av? Nämn något som finns i
utställningen som man har undersökt för att finna svaret på dödsorsaken.

Arbetsblad för expeditionslådorna och utställningen om S A Andrées
polarexpedition, åk 1-6.

I utställningen på entréplan finns 8 expeditionslådor som du kan kika i. Där kan du hitta
svaren på en del av frågorna nedan. Så här ser lådorna ut:

Låda 1, Strindbergs kamera
Vad är det för slags foton Strindberg ska ta med sin kamera och vad ska han använda
fotona till? Lyft kameran och känn hur tung den är. Titta på hans riktiga kamera här
bredvid i montern.

Vad heter Andrées första luftballong?

Låda 4, Strindbergs hjärtmedaljong
Vad heter Strindbergs fästmö? Och vad finns det för någonting inne i
hjärtmedaljongen. Titta på bilderna i lådan. I utställningen en trappa ner kan du se den
riktiga medaljongen som Strindberg hade med sig.

Låda 5, foton på familjen
Vad heter S A Andrées mamma och pappa? Glöm inte att titta på Andrées födelsehus
när du går ut från museet.

Låda 6, Gurlis kudde och monogram
Vad är det för motiv på Andrées kudde? Och varför broderar Gurli ett A?

Titta på expeditionens kläder som finns i den stora montern!

Låda 7, Strindbergs socka
Känn på en yllesocka. Sockan är märkt med NS, vad står det för?

Låda 8, Frænkels sista brev
Vem skriver Frænkel brev till? Läs vad han skriver.

Gå en trappa ner till nästa del av utställningen.
När du går ner för trappan kan du titta på kopian av ballongkorgen till luftballongen
”Örnen” som hänger där.
Titta på alla saker som Andrée, Strindberg och Frænkel hade med sig. Vilka saker tycker
du var de viktigaste som de hade med sig? Välj tre saker och tala om varför du valde
just dem?

Vad hette ön där Andrée, Strindberg och Frænkel hittades 1930?

Leta reda på Andrées naglar. Var hittade man dem?

Hur tror du de dog?

Leta föremål i utställningen.
Vad är detta?
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