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Herr Pinnemans äventyr

Herr Pinnemans äventyr
En underbar bilderboksklassiker av Julia Donaldson i 
översättning av Lennart Hellsing har blivit en fantasifull 
filmsaga för alla åldrar.

Herr Pinnemans äventyr
Herr Pinneman lever ett stillsamt liv i ett träd tillsammans med sin 
pinnefru och sina pinnebarn.  Helst av allt vill han bara vara med 
sin familj. Men en dag inträffar en kedja av händelser som ska få 
Pinneman att hamna längre bort från hemmets trygga vrå än vad han 
någonsin varit förr. Både djur och människor tror ofta att Pinneman 
är en helt vanlig pinne som man kan använda som slagträ eller som 
käpp, och det spelar ingen roll hur mycket Pinneman försöker förklara 
att han inte alls är en vanlig pinne. Pinneman finner sig själv i många 
underliga situationer innan han slutligen träffar en vän som kan 
hjälpa honom att hitta hem. 

Nyckelord
Saga, Pinneman, familj, äventyr, animerat. 
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Herr Pinnemans äventyr

Diskussionsfrågor
1. Vad är Pinneman för slags figur?
2. Varför är det så lätt för Pinneman att hamna i 

trubbel när han går hemifrån?
3. Både djur och människor misstar ofta Pinneman 

för en vanlig pinne. Ge exempel på sådana 
missförstånd från filmen!

4. Ville Pinneman ha ett äventyr? Vad tror du?
5. Vad hände med Pinnemans familj medan han var 

borta?
6. Hur gick det till när Pinneman tillslut fick hjälp att 

komma hem?
7. Om du var en pinne, vad skulle du göra då?
8. Vad betyder ordet karaktär? Vilken karaktär skulle 

du välja om du fick vara med i filmen? Varför valde 
du den?

9. Kan vi lära oss något från sagan om Pinnemans 
äventyr?

Övningar
• Fantisera med en kompis och hitta på två saker som 

ska hända Pinnemans barn när de är ute och leker 
själva. Rita några bilder och berätta sedan sagan för 
andra!

• Försök rimma på några ord som pinne, gren, leka, 
boll skratta, hoppa, springa, simma och andra om 
du vill.

• Lek pinneleken! Vem vill vara pinne? Vem vill vara 
hund?

• Gör en egen bilderbok!

Här kan du hämta mer information
http://www.ungafakta.se/sagor/ - Unga fakta har 
samlat många sagor på sin hemsida. 
http://sverigesradio.se/sida/default.
aspx?programid=3129 - Radioprogrammet Magiska 
skrinet har sagor på alla Sveriges minoritetsspråk. 
http://urskola.se/Produkter/106257-Sagor-i-varlden-
Sagan-om-Gromoboj - Utbildningsradions program 
Sagor i världen med sedelärande berättelser från 
världens alla hörn. 
http://www.berattarverkstan.se/berattarkiv.htm - 
Berättarverkstan samlar sedelärande historier från olika 
kulturer. 
http://www.svtplay.se/tinga-tinga-sagor - Tinga Tinga 
sagor är ett barnprogram på Svt play som berättar 
historier baserade på afrikanska fabler.
http://rimlexikon.com/mobil/?rim=dag - På rimlexikon.
com kan man få hjälp att hitta ord som rimmar. 
www.ne.se - Nationalencyklopedin
https://duckduckgo.com/ - En sökmotor som inte 
spårar dig
http://factlab.com/#lo=1 - Dagens nyheters skolsajt
http://www.cinebox.se/ - Cinebox hemsida

Sagan om Herr Pinneman passar bra för undervisning i svenska för förskolan och grundskolans lägre åldrar. 
Här enligt det centrala innehållet i Lgr11, se www.skolverket.se.

I årskurs 1-3, svenska, Lgr11

• Läsa och skriva:
”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga 
drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar”   

• Tala, lyssna och samtala:
”Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer”

• Berättande texter och sakprosatexter:
”Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av 
rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska 
texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter”
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