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Abstract (in English) 

In our attempts to understand the world, wildlife films play a significant role. Wildlife films 

help us to see new places and learn about animals in remote locations, that we otherwise 

wouldn’t be able to do. Yet wildlife films have throughout history been criticized, mainly for 

the ambivalent relationship between science and storytelling. While the films give us a 

scientific impression and say something about the “reality”, they clearly have the intension to 

amuse, capture and entertain their audience. In doing this, the wildlife film shapes characters, 

plays dramatic music and creates narratives with beginnings and ends.  

In this essay I study the narrative structures in five chosen parts of the BBC production Life 

(2009). I attempt to show how the parts can be seen through the narrative scheme that Labov 

and Waletzky introduce in 1967. The results are leading to a discussion about the way in 

which the narrative structures affects the science in the film parts. Mainly through the 

narrative need of spectacular points and breach from normality, and the way in which 

narrative structures contribute to anthropomorphism.  

My intension is to show how the narrative structures are working in order to better, as a 

viewer, determine what´s fact and what´s fiction.  

 

Key words: Narrative, wildlife film, William Labov, Joushua Waletzky, Edward Branigan, 

storytelling, Life, rhetoric, anthropomorphism.  
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1 Inledning 

I vår förståelse av den planet vi bor på spelar naturfilmer en viktig roll. Genom naturfilmer 

kan vi lära oss om naturfenomen och djurarter på andra sidan jorden, utan att behöva resa dit. 

Vi får helt enkelt möjlighet att se delar av världen och djur och växer som vi annars aldrig 

skulle kunnat se.  

Samtidigt har naturfilm fått utstå en hel del kritik. De är framförallt förhållandet mellan 

filmernas naturvetenskapliga intryck och filmernas sätt att underhålla som har kritiserats. Man 

menar att naturfilmerna, inspirerade av Hollywood, skapar berättelser med karaktärer, intriger 

och romantiseringar på ett sätt som knappast är naturvetenskapligt. Vissa menar att naturfilm 

snarare bör betraktas som konst än som vetenskap. 

I den här undersökningen vill jag mer detaljerat ta reda på hur naturfilmer kan ses som 

berättelser. Alltså på vilket sätt filmerna kan vara uppbyggda efter narrativa strukturer. Jag 

vill också ta reda på vilken inverkan dessa strukturer kan ha för beskrivningen av 

verkligheten. Jag hoppas att med retorikämnet som utgångspunkt och narrativ teori som medel 

kunna bidra med nya, mer språkliga perspektiv i diskussionen om naturfilm.  

Mitt syfte med undersökningen är varken att kritisera eller försvara den berättarform som 

naturfilm har idag. Snarare är syftet att genom att analysera fem naturfilmsdelar synliggöra 

narrativa strukturer i dessa filmer som stöd för den kritiska förmågan att kunna urskilja fakta 

från fiktivt berättande. Förhoppningsvis bidrar undersökningen till mer nyanserade sätt att se 

på naturfilm. 

Ur BBC naturfilm Life från 2009, väljs fem filmdelar ut, där varje filmdel handlar om ett 

specifikt djur. Dessa filmdelar analyseras sedan genom de narrativa funktioner som Labov 

och Waletzky (1967) kategoriserat, samt Branigans begrepp mål (1992). Resultaten från dessa 

analyser ligger sedan till grund för en diskussion om narrativa strukturers inverkan på 

vetenskapligheten och verklighetsbeskrivningen i dessa fem filmdelar.  
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2 Syfte & Forskningsfråga 

Syftet med undersökningen är att bidra i granskningen av naturfilm genom att visa exempel 

på vilka narrativa strukturer naturfilm kan ha. Syftet är primärt att undersöka hur de fem 

utvalda filmdelarna ur naturfilmen Life är uppbyggda. Filmdelarna är dock utvalda efter 

kriteriet att deras strukturer ska vara återkommande och representativa inom 

naturfilmsgenren. Därmed kan resultatet tänkas vara representativt även för fler naturfilmer.  

Undersökningens syfte är också att bidra med insikter om hur de narrativa strukturerna 

inverkar på vetenskapligheten och på vår bild av verkligheten. Det går kanske inte, för någon 

film, att skapa en korrekt bild av verkligheten. Däremot kan man fråga sig hur de narrativa 

strukturerna inverkar på en någotsånär rättvis bild. Förhoppningen är att det efter 

undersökningen ska bli något lättare att kunna urskilja vad som är fakta och vad som 

konstrueras av berättandet i naturfilm.  

2.1 Forskningsfrågor: 

 Hur ser de narrativa strukturerna ut i de utvalda filmdelarna?  

 På vilket sätt påverkar de narrativa strukturerna i de utvalda filmdelarna 

beskrivningen av verkligheten? 

2.2 Avgränsningar 

Undersökningen kommer inte väga in fler filmdelar än de fem utvalda ur filmen Life. 

Materialets omfång begränsas av undersökningens storlek och arbetstid.  

Undersökningen är intresserad av de narrativa strukturerna i filmerna och deras inverkan 

på vetenskapligheten. Därför görs inga särskilda analyser av exempelvis ideologisk eller 

biologisk karaktär, även om resonemang förs utifrån dessa perspektiv. 

Undersökningen kommer inte analysera filmerna ur tekniska perspektiv, så som 

kameravinklar, specialeffekter, ljussättning osv. i analyserna. Även om detta är intressant och 

meningsfullt, kräver det andra analyser och annan teori än de som denna uppsats rör. 

Berättarröst och helhetsdrag i bilden förväntas räcka för att förstå de narrativa strukturerna. 

Kameravinklar och vissa effekter beskrivs dock i stora drag i bilagorna.  

Undersökningen kommer inte att väga in den musik som spelas i bakgrunden i filmen. 

Musiken har visserligen en stark inverkan på hur filmer tolkas, men en analys av musiken 

kräver andra verktyg än vad den narrativa analysen har. 
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3 Material 

3.1 Kort om naturfilmens historia 

För att sätta naturfilmerna som ligger till grund för den här uppsatsen i ett större perspektiv 

kan det vara bra med en kort genomgång av naturfilmens historia. Grunden för dessa, mycket 

korta och begränsade historiska nerslag, hämtas ur Derek Bousés bok Wildlife films (2000).   

Man kan fråga sig vad som egentligen utgör starten för naturfilmskonsten. På sätt och vis 

kan exempelvis grottmålningarna, fabler eller gladiatorspel ses som en början. Åtminstone 

som tidiga sätt att skapa kultur kring vår fascination av djurvärlden.  

Ett annat, mer greppbart sätt, är att se början i samband med de första fotografierna av djur. 

Trots att kameran började bli funktionsduglig under 1800-talets första hälft var det svårt att 

fotografera levande djur. Ville man fotografera djur som inte rörde sig så fick man helt enkelt 

döda dem först. Det första lyckade fotografiet på ett levande djur i naturen togs inte förrän 

1870 på en stork i som stod i sitt bo (Bousé 2000:40). 

Troligen bidrog intresset för djur till den första rörliga bilden. Det var Leland Stanford som 

1872 anställde fotografen Eadweard Muybridge för att bevisa att hästar i galopp, vid ett 

tillfälle under steget, helt lämnar marken. Muybridge tog en serie bilder på galopperande häst 

från sidan. Genom att spela upp dessa bilder efter varandra tycktes hästen komma till liv. Och 

mycket riktigt lämnade hästens alla hovar marken vid en punkt i steget. 

Under slutet av 1800-talet fortsätter filmandet att utvecklas. Den första riktiga naturfilmen, 

där vilda djur filmades i sin naturliga miljö hette The Sea Lions´Home och visades 1891. Det 

var ett några sekunder långt klipp på sjölejon som dök ner och upp ur vattnet. (Bousé 

2000:44) I övrigt bestod filmandet än så länge av filmer från zoo, ofta med djur som matades 

eller djur som ställdes upp för att döda varandra. Trots det började nu publiken strömma till 

biograferna för att se rörliga bilder på djur.  

Under början av 1900-talet var jaktfilmer populära. Exempelvis jaktfilmer från Afrika där 

lejon och bufflar jagades. Filmerna präglades av actionfyllda nära-döden-scener och 

äventyrliga jakter där stora mängder djur dödades. På 1930-talet hade dock publiken börjat få 

nog av dessa filmer och intresset sjönk. Trots det dyker liknande filmer upp under åren. Ett 

sent exempel är tv serien krokodiljägaren som gick under 1990-talet, med Steve Irwin.  

En annan genre inom naturfilm som växte fram under 1900-talet var utbildningsfilmer. De 

kunde handla om fenomen som exempelvis grodans blodomlopp eller fjärilens 

utvecklingsstadier (Bousé 2000:57).  
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Under andra världskriget minskade resurserna och intresset för naturfilm. 1951 inledde 

dock Jacques-Yves Cousteau sin karriär som programledare och producent. Med hjälp av den 

nya moderna dykutrusningen, fartyget Calypso och sponsrad av bland annat den franska 

flottan och utbildningsdepartementet, utvecklade Cousteau undervattensfilmningen.
1
 Därmed 

nådde naturfilmen havet, jorden sista outforskade område (Mitman 1999:164, 

Bouse:2000:212).  

Mellan 1948 och 1960 producerade Disney en serie naturfilmer under temat ”True life 

adventures”. Det var i dessa filmer som element av dokumentär, fakta, berättelser, 

underhållning m.m. slogs ihop och grundade en naturfilmsgenre som mer liknar den vi har 

idag (Bousé 2000:62). 

1953 sände BBC sitt första naturprogram på tv. Tidigare hade BBC haft en stark tradition 

av att radiosända liknande program. Men med det starka naturfilmsintresse som fanns i 

Storbritannien växte naturfilmandet snabbt och kunde utvecklas mot vad det är idag. (Bousé 

2000:73)  

1979 släpptes BBC:s (British Broadcasting Corporation) första storserie Life on Earth. Den 

visades i 13 delar, hade David Attenborough som berättare och blev en stor internationell 

succé. Sedan dess har BBC visat en rad storserier och filmer som The Living Planet 1984, The 

Life of Birds 1998, The Blue Planet 2001 och Planet Earth 2006 och naturligtvis Life 2010. 

3.2 Life 

Att delar ur filmserien Life har valts som material till den här undersökningen har flera 

orsaker. Det är en påkostad storsatsning av BBC, som liksom deras andra storsatsningar nått 

en bred internationell publik. Den är för undersökningen relativt nyproducerad. Den har också 

varit aktuell i Sverige då den visats i SVT1 under 2010, SVT2 under 2011, och i perioder varit 

tillgänglig på SVT Play (svt.se). Det är en filmserie som dessutom liknar andra stora 

filmserier av BBC, som exempelvis The Blue Planet (2001) och Planet Earth (2006). 

Naturfilmen Life tog ca: fyra år att färdigställa och visades för första gången 2009. I filmen 

leder den välkända berättarrösten David Attenborough tittarna genom en rad kortare filmer 

om djur och växter. Filmen består av 130 mindre filmer som är uppdelade i 10 avsnitt efter 

kategorierna: Challenges of Life, Reptiles and Amphibians, Mammals, Fish, Birds, Insects, 

Hunters and Hunted, Creatures of the Deep, Plants och Primates.  

 

 

                                                 
1
 Cousteaus naturfilmer har även inspirerat till komedin The Life Aquatic with Steve Zissou (2004).  
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Så här beskriver BBC filmen på filmens omslag: 

”Upplev den praktfulla variationen av liv på jorden och den spektakulära utvecklingen 

hos djur och växter. Möt extrema utmaningar och förutsättningar för en överlevnad på 

denna häpnadsväckande resa genom sensationella bilder och nära porträtt av naturens 

vilda liv. Denna enastående naturserie ger dig tio avsnitt och 130 historier av evolution, 

spänning, avslöjanden och underhållning. Serien tog mer än fyra år att färdigställa med 

över 3000 filmdagar från världens alla kontinenter. Resultatet är life – som du aldrig 

upplevt det tidigare.” (BBC Life 2009) 

Total speltid: 9tim 49min.  

Filmen är producerad av BBC i samarbete med Discovery Channel, SKAI och Open 

University. 

3.3 Utvalda filmer 

Av de 130 kortare filmdelar som Life är uppbyggd av, har fem stycken valts ut för analys. För 

att filmdelarna ska vara hanterbara och någorlunda representativa har de blivit utvalda till 

undersökningen efter följande kriterier:  

 Filmerna måste ha en hanterbar längd som möjliggör en lagom stor analys. Ungefär tre 

till sex minuter. 

 Händelserna i filmerna ska skilja sig i från varandra. Däggdjur är exempelvis 

representerade i tre av de fem filmerna men berättelserna är olika. 

 Filmerna ska i så hög utsträckning som möjligt kunna representera naturfilmsgenren. 

Vissa filmer i serien skiljer sig starkt från de andra filmerna och ifrån hur naturfilm 

generellt brukar vara. Ett exempel på en sådan film handlar om ett bi–samhälle där 

berättelsen växlar mellan nu och dåtid på ett sätt som inte görs i någon annan film. 

Sådana filmer har valts bort. 

De fem utvalda filmdelarna, eller berättelserna som de fortsättningsvis kommer kallas, är 

följande: 

Berättelsen om sengin. Skiva1 Mammals. 05:30–08:50. Filmen handlar om ett musliknande 

djur, en refussengihona, som bygger gångar i gräset. Gångarna hjälper den att fånga insekter 

och fly undan en angripande ödla.  

Berättelsen om renhjorden. Skiva1 Mammals.10:33–15:50. Handlar om en renhjords 

ständiga vandring på den arktiska tundran, i jakt på mat och i flykt från bitflugor. 

Berättelsen om gepardbröderna. Skiva3, Hunters and Hunted. 59:30–01:05:18 Handlar om 

tre gepardbröder som lärt sig jaga tillsammans.  
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Berättelsen om insektsungarna. Skiva 3, Insects. 32:20-37:00 Handlar om en kull 

parastrachia japonesis ungar som lämnar sin mor i jakten på en bättre försörjare.  

Berättelsen om flikfiskarna: Skiva2, Fish. 07:55-13.08 Handlar om ett par flikfiskar som 

parar sig och där pappan ser till att ungarna överlever. 

4 Tidigare forskning och kritik av naturfilm 

Det finns än så länge relativt lite skrivet om naturfilm (Ganetz 2004:6). Det som har skrivits 

baseras framförallt på två amerikanska verks. Det är dels Greg Mitmans bok Reel nature: 

Americas Romance with wildlife on film (1999). Och dels Derek Bousés bok Wildlife films 

(2000). Båda dessa böcker är skrivna av amerikanska författare och berör naturfilmens 

idéhistoria och naturfilmens ständiga kamp i att både göra anspråk på att vara 

naturvetenskaplig och underhållande. En skillnad mellan böckerna är att Mitman lägger 

tyngden på relationen mellan underhållning och vetenskap, medan Bousé lägger tyngden på 

underhållningsdelen. I stort sett all litteratur om naturfilm som skrivs idag hänvisar till både 

Bousé och Mitman. 

Hillevi Ganetz (2004), professor i genusvetenskap på Stockholms universitet har analyserat 

naturfilmer ur ett genusperspektiv och visar hur filmerna återskapar könsroller, mänskliga 

dikotomier och myter kring familj och sexualitet mm. 

Nedan presenteras ett urval ur den vanligaste kritiken som naturfilmer fått utstå genom 

åren.  

 Vissa djur, som exempelvis stora katter, hajar, björnar och elefanter får mer utrymme 

än vad andra, mindre ”spännande” djur, får. 

 Vackra bakgrundsmiljöer skapar en känsla av att vildmarken är orörd och oförstörd av 

människor. 

 Politiska konflikter eller kontroversiella ämnen omnämns sällan. 

 Filmerna avslöjar inte vilken tidpunkt de filmas, utan framstår som tidlösa, delvis för 

att kunna visas i repriser. 

 I filmerna syns sällan människor, eftersom detta skulle förstöra känslan av orörd 

vildmark (Bousé 2000:14,15). 

 Filmerna förmänskligar djuren på olika sätt, bland annat genom karaktärerna, 

inlevelsen och begreppen. (Bousé 2000)  

 I filmerna reproduceras mänskliga dikotomier, som manligt och kvinnligt. Dikotomier 

som inte existerar på samma sätt i naturen. 
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 Filmskaparna undviker att visa att en del djur genomför sexuella praktiker som kan 

liknas vid mänsklig homosexualitet.   

 I filmerna återfinns mänskliga myter som exempelvis ”familj” och ”faderskap” 

(Ganetz 2004:10). 

5 Teori och metod 

5.1 Narrativ teori och analys 

Den viktigaste utgångspunkten för den här undersökningen är den narrativa teorin och 

analysen. Det är med hjälp av den som den här undersökningen förväntas kunna bidra med 

nya insikter i diskussionen om hur man kan se på naturfilm som genre. Det är också med hjälp 

av den narrativa teorin och analysen som forskningsfrågorna förväntas kunna bli besvarade. 

Det finns dock ingen enad narrativ teori. Olika teoretiker inom olika fält är oense, inte bara 

om vad narrativanalys är, utan motsäger till och med varandra genom att ha olika 

utgångspunkter, definitioner och användningsområden (Bergström & Boréus 2005:221). Att 

redogöra för alla dessa inriktningar är en för stor uppgift för denna uppsats. Däremot görs här 

några viktiga nerslag i vad som lagt grunden till de teorier och definitioner som kommer att 

användas i den här undersökningen.  

Exempel på tidig narrativ forskning uppstår i fyra olika nationella traditioner. I den 

amerikanska ”new criticim” efter andra världskriget, i den franska strukturalismen genom 

bl.a. Claude Lévi-Strauss, i den tyska hermeneutiken och i den ryska formalismen 

(Polkinghorne 1988:72–83) (Bergström & Boréus 2005:223). Den ryska formalismen har haft 

en särskild betydelse för analysen i den här undersökningen och kommer därför beskrivas lite 

närmre.  

”Sällskapet för studiet av det poetiska språket” eller ”Opojaz”-gruppen
2
 som de förkortas 

på ryska, utgör ett tidigt exempel på tänkande i riktning mot strukturalism inom humaniora. 

De var en grupp ryska formalister som verkade under första världskriget fram till omkring 

1930. Framför allt studerades vad som gör litteratur till just litteratur. Alltså de drag som 

bygger litteratur. Dessa drag kunde utgå ifrån exempelvis metrik, stil, komposition, ämnesval, 

karakteristik och intrig mm. Formalisterna skiljde mellan materialet som skapar innehåll och 

de element som en berättelse är uppbyggd av. Det innehållsliga materialet kallades fabel och 

återfinns amerikanska och europeiska studier i begreppet story. De element som en berättelse 

                                                 
2
 Några viktiga namn i ”Opojaz”-gruppen var Viktor Sjklovskij, Jurij Tynjanov Boris Ejchenbaum och Vlademir 

Propp.  (Kjørup 2009 s.304)    
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är byggd av kallades sujett och återfinns i begreppet plot. Det är i studiet av elementen, sujett, 

som Vlademir Propp gör sig känd (Kjørup 2009:304). Som Robertson också påpekar, är det 

svårt att idag inte hitta verk om narrativ där Propp inte finns omnämnd (Bergström & Boréus 

2005:226). 

Propps avhandling Morfológija skázki utkom redan 1928 men fanns inte i engelsk 

översättning förrän 1958 med titeln översatt till Morphology of the folktale.
3
 I avhandlingen 

analyserar Propp 100 ryska folksagor och identifierar en rad funktioner. Det intressanta för 

Propp är inte vem som utför vilken uppgift, utan vilken funktion personen och uppgiften har 

för berättelsen. Om handlingen i en saga exempelvis beskriver att en tsar skänker en örn till en 

hjälte, som i sin tur för hjälten till ett annat kungarike, fyller detta en viss funktion. Örnen kan 

lika gärna vara en båt eller en magisk ring. Hjälten kan bestå av vem som helst och tsaren kan 

lika väl vara en trollkarl eller en prinsessa. Det är funktionerna i sig som Propp identifierar i 

sagorna. Han hittar 31 stycken funktioner. Allt ifrån att ”en familjemedlem lämnar hemmet” 

till att ”hjälten gifter sig och tillträder tronen”. En saga behöver inte innehålla alla dessa 

funktioner, menar han, men de funktioner en saga innehåller, följer alltid den ordning som han 

presenterar dem (Propp 1968:22). Det intressanta med Propps arbete är egentligen inte själva 

funktionerna som han identifierar. Det är snarare hans tillvägagångssätt som är intressant och 

som har inspirerat andra (Kjørup 2009:305). Hans arbete har bland annat haft stor betydelse, 

för hans anhängare såväl som kritiker, under framväxten av den franska strukturalismen. 

(Polkinghorne 1988:85). Det är en åtstramning av Propps funktioner gjord av sociolingvisten 

William Labov som kommer att ligga tillgrund för analysen i den här undersökningen. 

5.2 Labov och Waletzky  

William Labov räknas som en av de stora förgrundsgestalterna inom språksociologin och har 

arbetat med bland annat språkgemenskaper, uttalsvariationer och språkförändringar (Einasson 

2004). Den här uppsatsen kommer dock att utnyttja det ramverk som Labov tillsammans med 

Joushua Waletzky presenterar i texten ”Narrative analysis: oral versions of personal 

experience” i samlingen ”Essays on verbal and visual arts” (1967). Här visar de vilka 

funktioner som verkar när personer får återberätta händelser de varit med om. Materialet 

består av ett stort antal bandade intervjuer där intervjuaren antingen ställer frågor eller 

interagerar. De intervjuade är ur olika samhällsklasser och mellan 10 till 72 år ålder (Labov 

och Waletzky 1967). Funktionerna som de hittar skapar ett ramverk eller schema för studiet 

av narrativ som Labov också använder i exempelvis ”Language in the inner city” från 1972. 

                                                 
3
 Sagans morfologi, på svenska. 
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Det Labov gör kan ses som uppstramning och förbättring av Propps analys (Bergström & 

Boréus2005:229).   

De funktioner som presenteras av Labov och Waletzky är följande.  

1, Abstract / Introduktion
4
 (Abstract) 

Introduktionen är den första funktionen i Labov och Waletzkys schema. Introduktionen utgörs 

av en kort, inledande sammanfattning som förklarar vad berättelsen kommer att handla om. 

Många berättelser saknar dock introduktion. Introduktionen besvarar frågan: Vad kommer 

berättelsen att handla om?  

2, Orientering (orientation) 

Oftast inleds själva berättelsen med att berättaren redogör för platsen, tiden, deltagarna och 

situationen. Denna fas kallas orientering. Denna del av berättandet behöver dock inte 

nödvändigtvis innehålla alla dessa fyra redogörelser för att kallas orientering. De är 

exempelvis vanligt att vissa redogörelser sker senare i berättandet. Trots det är en orientering 

ett utmärkande drag för narrativa strukturer, åtminstone hos mer kompetenta berättare. 

Orienteringen besvarar frågan: Vem, när, vad, och vart hände detta? 

3, Komplicerande handling (Complication) 

I nästa steg beskrivs komplikationen. Den består ofta av en serie händelser som utgör en 

komplikation eller en obalans. Här uppstår alltså själva problematiken. Komplikationen 

mynnar sedan ut i någon form av resultat eller upplösning. Den komplicerade handlingen 

besvarar frågan: Vad hände sen? 

4, Utvärdering (Evaluation) 

För att en narrativ ska vara giltig eller meningsfull att berätta behöver den ha någon form av 

poäng, en ovanlighet eller någon form av syfte. Därför är det viktigt för berättaren att betona 

vad det är som är det viktiga i berättelsen och signalera när det kommer. Här görs alltså ett 

värderande inlägg i berättelsen.  

”The evaluation of a narrative is defined by us as that part of the narrative which reveals 

the attitude of the narrator towards the narrative by emphasizing the relative importance 

of some narrative units as compared to others.” (Labov och Waletzky 1967:37).  

Detta sker normalt i samband med att komplikationen övergår i ett resultat. Utvärderingen 

besvarar frågan: Jaha, och? (so what?)  

                                                 
4
 Normalt används begreppet ”abstract” också på svenska, men översätts här till ”introduktion” för att passa 

materialet. (se rubriken 5.5 narrativa schemans användning i uppsatsen). De övriga svenska översättningarna är 

hämtade ur Bergström & Boréus 2005. 
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5, Upplösning (Resolution) 

Upplösningen är det som följer utvärderingen och beskriver vad som slutligen hände. Alltså 

hur den komplicerande handlingen upplöstes, vad den resulterade i eller vad utgången blev. 

Upplösningen besvarar frågan: Hur slutade det hela?  

6, Coda 

Vissa narrativ avslutas med att berättaren återför perspektivet till nutid. Ett klassiskt exempel 

på det är ”Och så levde de lyckliga i alla sina dagar”. I vardagligt språk kan de vara ett 

bekräftande på att det man berättat var i dåtid. ”Så var det med det.”   

Labov och Waletzkys modell. 

Vad modellen illustrerar är rörelsen mellan funktionerna i berättandet, från orientering till 

coda. Modellen pekar också på det faktum att utvärdering är något som konstant sker i 

berättandet. Vi poängterar genomgående vad som är det viktiga i det vi berättar. Vi gör 

värderande inlägg hela tiden. Men utvärderingen har också en fast punkt i berättandet, i 

övergången från den komplicerande handlingen till upplösningen.  

 

 

Figur 1. Narrativ modell enligt Labov och Waletzky 

Ur: Language in the inner city. Kap9. Fig. 9.1. s.369. 
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5.3 Branigan 

Filmteoretikern Edward Branigan föreslår ett något annat synsätt på Labovs modell. Han vill 

betona rörligheten mellan funktionerna i Labovs schema och de mer komplexa semantiska 

relationerna som genereras av narrativ i film. Därför föreslår Braniagan att modellen ritas som 

en hexagon.   

Figur 2. Narrativ modell enligt Branigan. 

Ur: Narrative comprehension and film. Kap1. s17.  

Nyheterna i Branigans modell kommer troligen ur att Branigan studerar narrativ i film och 

inte i muntligt berättande. Nytt i schemat är exempelvis initiating event vilket innebär att en 

händelse introduceras. En film kan exempelvis hoppa över orienteringen och låta åskådaren 

direkt kastas in i en händelse
5
. I Branigans modell saknas också utvärdering. Varför Branigan 

tagit bort utvärderingen är oklart. Men en förklaring skulle kunna vara att filmer oftast saknar 

berättarröst och alltså någon som kan värdera innehållet. 

5.4 Mål och intentioner 

Nytt är också goal eller mål. Branigan förklarar mål såhär: ”A goal is a statement of intention 

or an emotional response to an initiating event by a protagonist.” (Branigan 1992:18) 

Berättelser rör sig alltså inte bara mellan orientering och komplicerande handlingar m.m. utan 

återkommer till, och ses ur, karaktärernas intentioner och mål. 

Protagonistens intentioner är något som också tas upp av andra teoretiker. Jerome Bruner 

menar exempelvis att det sätt, på vilket vi uppfattar att en karaktär vill agera, bör stämma 

överens med karaktärens intentioner, tro, önskningar, teorier och värden m.m. Dessa 

egenskaper hos en karaktär styr dock inte berättelsen. Det är exempelvis svårt eller kanske 

                                                 
5
 Det som på latin kallas ”in medias res”. 



16 

 

omöjligt att förutse hur en karaktär kommer att agera i en given situation. En karaktär kan 

dessutom tvingas handla på ett sätt som strider mot dennes vilja. Men egenskaperna hjälper 

oss att förklara varför en karaktär agerade på ett visst sätt. (Bruner 1991:7) Det blir 

problematiskt för oss som åskådare om en karaktär agerar på ett sätt som inte går att koppla 

till karaktärens vilja och intentioner och egenskaper mm. I visa fall saknar protagonist 

förmågan att ha intentioner men tillskrivs då sådana ändå. 

”When animals or nonagentive objects are cast as narrative protagonists, they must be 

endowed with intentional states for the purpose like the Red Engine in the children´s 

story”. (Bruner 1991:7)   

5.5 Narrativa schemans användning i uppsatsen.  

Den här uppsatsen kommer att bygga på både Labovs och Branigans narrativa scheman. Detta 

eftersom narrativen i naturfilmerna kan ses som en blandning av muntligt berättande och film. 

Narrativen är filmade och är starkt påverkade av detta, men samtidigt finns där en berättarröst 

som leder oss genom berättelsen.  

Begreppen som används i analysen kommer vara de som Labov och Waletzky presenterar. 

Dock kommer begreppet som normalt kallas abstract att heta introduktion i undersökningen. 

Det finns vissa betydelseskillnader i begreppen men begreppets funktion kommer att vara det 

samma. Anledningen till namnbytet är att introduktion signalerar att något nytt kommer, att 

ett nytt ämne introduceras. På så sätt inkluderas Branigans begrepp initiating event. Samtidigt 

utgörs en introduktion ofta av någon typ av sammanfattning eller förberedelse av det som 

komma skall, på ett sätt som lever upp till begreppet abstract. Branigans begrepp mål kommer 

också tas upp.  

Labovs och Waletzkys schema är gjort efter analyser av återberättande, ofta med berättare 

som deltagit eller varit involverade i narrativen. Naturfilmerna är istället presenterade i 

historiskt presens, av en berättare som inte utgör en deltagare i berättelsen. Det får 

konsekvenser för hur Labovs och Waletzkys begrepp kan användas och vad som kan 

kategoriseras som vilken funktion. Exempelvis borde man i analysen kanske tala om 

värdering snarare än utvärdering. Utgångspunkten är dock att det är funktion hos den 

analyserade enheten, alltså vilket syfte eller effekt exempelvis ett visst uttalande har, som 

avgör hur de kan kategoriseras. Detta kan innebära vissa brott mot de definitioner som Labov, 

Waletzky eller Brainigan har. Dessa brott kommer att diskuteras och tydliggöras mer efter 

analysen. För att undvika missuppfattningar kommer ursprungsbegreppen här stå kvar. 

Begreppet utvärdering ändras exempelvis inte.  
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5. 6 Berättaren 

Det kan vara bra att kort förklara hur undersökningen kommer att förhålla sig till filmens 

berättarroll. För om handlingen i naturfilmerna kan ses som narrativ och berättelser, vem är 

det då som berättar? Om detta är forskare i filmnarratologi oense. Vissa gör ingen skillnad 

mellan berättaren, alltså den som för ordet och återberättar, och den faktiska författaren 

(Chatman 1990:74). I naturfilmerna skulle alltså berättaren kunna utgöras av redigeraren, 

berättarrösten eller någon liknande riktigt person. Seymore Chatman försvarar istället tanken 

om den implicite författaren (the implied author) som Wayne Booth presenterade 1961. 

Chatman menar att läsaren gör sig en föreställning om skaparen av texten. En skapare som 

styr och kontrollerar inte bara handlingen utan också normer, värderingar och implicita 

företeelser. Den implicite författaren är alltså ingen fysiskt verklig person utan skapas av 

läsarens föreställningar.    

”My defense is strictly pragmatic, not ontological: the question is not whether the 

implied author exists but what we get from positing such concept. What we get is a way 

of naming and analyzing the textual intent of narrative fictions under a single term but 

without recourse to biographism.” (Chatman 1990:75) 

I undersökningen kommer Chatmans syn på den implicita författaren att användas. Anledning 

till detta är också här av pragmatiska skäl. Uppsatsen behöver kunna hantera det faktum att 

både berättarröst och bild bidrar i berättandet om djuren. Genom att tänka sig en implicit 

författare, alltså ett ”medvetande” som styr både text och film, både berättarröst och bild, kan 

filmerna förstås som helheter.  

Förhållandet mellan berättarröst och bild skiljer sig dock i de funktioner som Labov och 

Waletzky ställt upp. Vissa funktioner konstrueras i ett samspel mellan röst och bild. Andra 

funktioner kan bara tolkas genom det berättarrösten säger. Förhållandet mellan röst och bild, 

och de olika funktionerna, kan kort förklaras såhär: 

Introduktion: Berättarröst 

Orientering: Berättarröst/Bild 

Komplicerande handlig: Berättarröst/bild 

Utvärdering: Berättarröst 

Upplösning: Berättarröst/Bild 

Coda: Berättarröst 
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5.7 Antropomorfism 

Undersökningen kommer också behöva förhålla sig till begreppet antropomorfism. Det vill 

säga det faktum att vi människor tenderar att ur olika aspekter förmänskliga djur (och annat 

icke mänskligt). Detta är ett komplicerat och svårt ämne att behandla. Dels för att det är 

förknippat med så skilda ämnen som zoologi, språk och psykologi. Dels för att det faktiskt är 

så mycket som vi inte vet om djurs medvetande. Filosofer och forskare är dessutom oense om 

vad som egentligen utgör antropomorfism. Här presenteras John Fishers sätt att strukturera 

och kategorisera olika aspekter av antropomorfismen. Detta ger undersökningen åtminstone 

ett antal begrepp att använda i hanterandet av detta svåra ämne.   

John Fisher (1996) menar att vi först och främst bör skilja på fantasifull 
6
 (imaginative) och 

tolkande (interpretive) antropomorfism. Fantasifull antropomorfism utgörs av vårt skapande 

av fiktiva djur i exempelvis animationer, böcker och fabler. Djur som dessutom ofta kan prata. 

Tolkande antropomorfism är den mer traditionellt kritiserade varianten, där vi förklarar 

verkliga djurs beteenden och karaktär genom intentioner, mentala tillstånd och genom 

kognitiva och mentala processer. Det handlar om vårt sätt att kunna påstå att ett djur 

exempelvis leker, jagar eller försöker lösa problem. Det handlar också om att djur kan påstås 

ha egenskaper som att vara lojal, modig eller opålitlig. 

Tolkande antropomorfism delar Fisher upp i två kategorier eftersom det kan uppstå på två 

sätt. Vi kan misstolka ett beteende hos ett djur för något som det inte är, men som det skulle 

kunna vara i en annan situation. En chimpans som visar tänderna kan tolkas vara arg, när den i 

själva verket, vid det här tillfället, visar tänderna som en kärleksfull gest. Detta kallas Fisher 

för Situations- (Situational) antropomorfism. Gör man istället en tolkning som inte alls passar 

in på djuret kallas detta kategorisk (Categorical) antropomorfism. Det kan exempelvis tyckas 

vara orimligt att beskriva en daggmasks beteenden med att den uppvisar glädje eller leker osv. 

Däremot kanske detta är lättare när det gäller chimpanser. Huruvida något bedöms som 

kategorisk antropomorfism beror alltså på vilken art (Species type) som tolkas. Fisher visar 

också på en annan sak som påverkar vad som kan bedömas som kategorisk antropomorfism: 

Predikatet (predicate type). Exempelvis kan viljor vara godkända som predikat hos djur, 

medan moralisk karaktär inte är det. Fisher exemplifierar med en häst:  

                                                 
6
 För att bidra till en svensk begreppsvärld i ämnet är alla de svenska översättningarna är hämtade ur Alklind 

(2007). 
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”While perhaps it can be said that a horse is trying hard to win the race, perhaps it 

cannot be said that he is courageous. So, to answer whether any use of mentalistic 

predicates is anthropomorphic we need to consider both the creature and the predicate 

applied.” (Fisher 1996:6)  

 

Figur 3. Fishers modell över antropomorfiska inriktningar 

Ur: The myth of  Anthropomorphism. 1996:7 

5.8 Tillvägagångssätt 

Undersökningen uppbyggnad ser ut på följande sätt. 

1. I ett första steg har de fem utvalda filmdelarna i ur naturfilmen Life valts ut efter de 

kriterier som nämnts under rubriken ”3.3 utvalda filmer”. Dessa filmer har sedan 

transkriberats till text där både berättarrösten (den svenska översättningen) och bild 

finns beskrivna. Transkriptionerna återfinns i bilagorna.   

2. I analysen kommer nu filmdelarna att kategoriseras efter de narrativa funktioner som 

Labov och Waletzky presenterat. Här kommer också några tänkbara mål och 

intentioner i filmerna att plockas upp efter Branigan och Bruners teorier. (se 5 teori 

och metod).  

3. I resultatet sammanställs sedan hur naturfilmerna kan ses ur de narrativa funktionerna. 

Här undersöks på vilket sätt funktionerna kan tänkas fungera och vilka uppgifter de 

utför.  

4. I diskussionen kopplas och problematiseras sedan resultaten till en diskussion om 

vilka konsekvenser de narrativa strukturerna kan få för vetenskapligheten i filmerna. 

  



20 

 

6 Analys 

Följande analyser kommer bestå av en kombination av Labovs och Waletzkys modell för 

narrativa strukturer och Branigans mer filmanpassade variant. I analysen kommer de fem 

utvalda berättelserna att sorteras in efter de narrativa funktioner som Labov och Waletzky 

presenterat. Introduktion, orientering, komplicerande handling, utvärdering, upplösning och 

coda. Analysen avslutas med en tabell som beskriver hur Branigans mål och intentioner kan 

förstås i berättelserna. Detta görs genom att ställa vissa ageranden mot en tänkbar intention 

som kan har motiverat agerandet. (För hela berättelserna i skrift se bilagor). 

6.1 Funktioner i berättelsen om Sengin 

Introduktion 

För att överleva här behöver däggdjuren extra färdigheter. 

Orientering  

Plats: Östafrika vid ekvatorn, under ett träd. Tid: dagtid. Deltagare: En reffusengihona. 

Situation: sengin är ute och jagar insekter.  

Komplicerande handling 

En fiende, en ödla, dyker upp och börjar jaga sengin.  

Utvärdering 

En karta över stigarna i huvudet kan innebära skillnaden mellan liv …och död. 

Upplösning 

Med hjälp av stigarna, sin snabbhet och sin smidighet, lyckas sengin springa ifrån och 

överlista ödlan. 

Coda 

Det var tur, för hon är mor och har en unge att ta hand om. Sengin förlitar sig på fart och list 

för sin överlevnad.(Andra däggdjur har väldigt annorlunda tekniker.) 

6.2 Funktioner i berättelsen om renhjorden 

Den narrativa strukturen i den här filmen innehåller flera händelser. Tre av dem har blivit 

numrerade för att lättare följas.  

1, är händelsen att renarna rör sig mot mitten i hjorden för att bli av med bitflugorna. 

2a, är händelsen att hjorden springer upp på kullen. 

2b, är händelsen att modern tappar bort sin kalv. 2b ses här som en konsekvens av 2a. 
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Introduktion 

Det här landskapet är så kargt att få stora djur kan leva här. Men ett däggdjur har hittat ett 

sätt att göra det. 

Orientering 

Plats: den arktiska tundran. Tid: sen vår. Deltagare: En renhjord. Situation: Renhjorden rör sig 

norrut. De är i konstant rörelse för att ständigt ha tillgång till föda.  

Komplicerande handling 

Renarna blir bitna av stora mängder bitflugor.  

Utvärdering  

1, Men renarna har en försvarsstrategi. 

Upplösning  

1, Varje ren rör sig mot mitten av hjorden eftersom flugorna där är färre.  

Komplicerande handling 

2, Flugorna är extra många och biter extra mycket. 

Utvärdering 

2, Ibland är flugorna så jobbiga att renarna inte står ut längre[…].
7
 

Upplösning 

2,a Renhjorden blir av med flugorna genom att springa upp på en kulle dit flugorna inte kan 

följa efter, 

Utvärdering 

2b, Men flyktens pris kan bli högt. 

Upplösning 

2b, En kalv kommer bort, dör och blir uppäten och rovfåglar.  

Coda 

Renarna slipper flugorna för tillfället men utan mat på kullarna tvingas de snart ner till nya 

betesmarker och för att möta de bitande svärmarna återigen. Inga djur gör en längre 

vandring över Jorden än de här däggdjuren. 

  

                                                 
7
 Här kan utvärderingen diskuteras. Meningen bygger också upp en ny komplicerande handling. Det som gör att 

meningen också hamnar under utvärdering ligger i orden jobbiga och står ut. 
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6.3 Funktioner i berättelsen om gepardbröderna 

Berättelsen om gepardbröderna kan delas upp i två delar. Den första delen utgörs av jakten på 

zebran och den andra delen av jakten på strutsen. Delarna ses dock här som tillhörande 

samma narrativ, eftersom man kan uppfatta en kausalitet mellan de två. I den första delen 

misslyckas gepardbröderna med jakten och försöker igen. Om det är lärdomar från den första 

och misslyckade jakten på zebran, som gör att den andra, strutsjakten, lyckas, är oklart. Men 

berättelsen beskriver en omstart, en ”omgruppering” som länkar ihop de två delarna.  

Introduktion 

Livet är som mest intensivt i mötet mellan ett rovdjur och dess byte. Båda måste försöka 

överlista och utmanövrera varandra. […] 

Orientering  

Plats: Bergigt landskap med torrt gräs. Tid: dag. Deltagare: tre gepardbröder. Situation: 

geparderna är på jakt. 

Komplicerande handling  

Bytet, en vuxen zebra, är ett ovanligt svårt byte för en gepard. Geparderna riskerar att bli 

dödade.   

Utvärdering  

Hans bröder har begått ett allvarligt misstag. 

Upplösning  

Bröderna samarbetar inte på ett bra sätt och misslyckas med jakten. Zebrorna kan fly. 

Coda 

Ska de fälla ett sånt byte, måste de jaga som inga andra geparder gör. 

Orientering  

Plats: samma miljö, i närheten av Mount Kenya. Tid: dag. Deltagare: samma tre 

gepardbröder. Situation: geparderna är på ny jakt. 

Komplicerande handling  

Bytet är en struts den här gången. Den väger mer, och är starkare än en gepard. Alternativt: 

geparderna måste samarbeta för att klara av att döda bytet.  

Utvärdering 

Den här gången finns bara ett byte.
8
 

Upplösning  

                                                 
8
 Den här meningen kan också ses som orientering, alltså information om att de nu jagar 1 byte. Men meningen 

kan också tolkas som en värdering som talar om att nu är jakten lättare eller mer samordnad. Detta kan styrkas av 

att bilden redan visar att det är just en struts som jagas, samt valet av de något värderande ordet bara. 
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Geparderna samarbetar och lyckas fälla strutsen.   

Coda  

Bröderna har utvecklat en unik metod att jaga. Förmågan att uppfinna nya jaktmetoder ser 

man bara bland däggdjuren. (Men många däggdjur hotas av rovdjur. De jagade måste 

utveckla särskilda överlevnadsknep) 

6.4 Funktioner i berättelsen om insektsungarna 

Introduktion 

Att samarbeta i ett så organiserat samhälle är insekternas stora innovation.[…]Det kan ha 

börjat på ett ställe som det här. 

Orientering 

Plats: en liten jordhåla/ näste. Deltagare: en Parastrachia japonensis –mamma och hennes 

ungar. Situation: modern samlar fallfrukt till ungarna som väntar i nästet. 

Komplicerande handling 

En annan japonesis-hona försöker stjäla mammans frukt.  

Utvärdering 

För båda insekterna kommer bråket att förändra livet. 

Upplösning 

Tjuven vinner frukten. 

Ungarna blir rastlösa. Ungarna lämnar boet och kryper ner i tjuvens näste. 

Förloraren har misslyckats med sin enda chans som förälder. 

Komplicerande handling 

Tjuven har sina egna och de nya ungarna att mätta.  

Utvärdering 

Men deras framgång har ett pris. 

Upplösning 

Ungarna växer upp men tjuvmamman har arbetat ihjäl sig. Innan ungarna lämnar boet äter de 

upp henne.  

Coda 

Att ta hand om ungar på det sättet tros vara det första steget mot att leva i ett samhälle. 
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6.5 Funktioner i berättelsen om flikfiskarna  

Introduktion 

Andra fiskar skyddar sin avkomma på olika sätt. En del tillgriper extrema metoder för att ta 

hand om dem. 

Orientering 

Plats: södra Australiens grunda vatten, på botten. Tid: början av våren, parningstid. Deltagare: 

två flikfiskar. En hane och en hona. Situation: Flikfiskarna ska para sig och föda upp ungar. 

Komplicerande handling  

Flikfiskarna ska klara av parningstidens uppgifter, alltifrån parningen till att ungarna lämnar 

boet.
9
  

Utvärdering 

”Två månader senare avslöjas resultatet av parningen.” 

”Nu ska han få lön för sin möda.”  

Upplösning 

Genom att äggen skyddas på faderns kropp klarar de sig. Äggen kläcks, flikfiskungarna växer 

upp och kan till slut klara sig själva. 

Coda 

Även om de sköttes om väl av sin far ska de nu klara sig själva. (Det finns fiskar som skyddar 

sina små en mycket längre period[…].) 

6.6 Mål 

Bruner och Branigan menar att protagonistens mål och intentioner (Branigan 1992:18), tro, 

önskningar, teorier och värden m.m. (Bruner 1991:7) är starkt kopplade till hur vi förstår 

berättelsen. 

I modellen nedan struktureras några exempel på några viktiga ageranden i filmerna och hur 

de kan förklaras genom intentioner. Agerandena är konkreta händelser eller resultat av ett 

agerande. Med andra ord är agerandet något som har gjorts eller görs av en karaktär i 

berättelsen. Exempelvis har sengin skapat ett nätverk av stigar i gräset. Mål är den tänkta 

anledningen, den tänkta intentionen, som ligger bakom ett visst agerande. Målet är tänkt att 

besvara varför karaktären gjorde som den gjorde. Alltså varför har sengin grävt gångar i 

gräset? Jo, för att mätta sin hunger. Ett annat synsätt gäller insektsmamman. Där är agerandet, 

                                                 
9
 Den komplicerade handlingen i berättelsen om flikfiskarna kan ses på olika sätt, vilket redogörs för under 

rubriken ”7.2 situation och komplicerande handling”. 
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eller konstaterandet, är att hon misslyckats som förälder. För att hon ska kunna misslyckats 

som förälder måste hon ha haft intentionen att lyckas som förälder.  

Mål och intentioner är något som subjektivt tolkas av tittaren. Därför är det problematiskt 

att analysera vilka intentioner som faktiskt skapas. I kategorin mål i tabellen (figur 4) ges 

därför snarare förslag på möjliga intentioner. De är dock tänkta att vara så okomplicerade och 

funktionsmässigt logiska som möjligt. Men tabellen används för att ge ett underlag för 

diskussion snarare än att komma med fakta.  

 

Berättelsen om: Agerande  Mål (intention) 

Sengin Sengin har skapat ett 

nätverk av stigar som 

låter henne jaga 

insekter effektivt. 

 Att mätta sin hunger  

 Sengin överlistar 

ödlan 

Att ta sig ifrån ödlan  

Renhjorden Renhjorden är 

ständigt i rörelse 

Att kunna leva på den 

arktiska tundran
10

 

Gepardbröderna Geparderna utvecklar 

samarbete som 

jaktmetod. 

Att fälla ett ovanligt stort 

byte  

Insektsungarna […] ungarna lämnar 

nästet… 

… för att hitta en bättre 

försörjare 

 Insektsmamman 

överges och 

misslyckas som 

förälder 

Att ta hand om ungarna. 

Att lyckas som förälder  

Flikfiskarna Hanen bär äggen  Att skydda äggen 

Figur 4. Ageranden och Intentioner. 

  

                                                 
10

 ”Att samla mat” är alternativt en mer förståelig intention. Men berättelsen inleds i introduktionen med 

förklaringen att få djur kan leva på den arktiska tundran. Men ett däggdjur har hittat ett sätt att göra det. 

Berättelsen bygger alltså på hur renhjorden har hittat ett sätt att göra det. Intentionen kan på så vis alltså ses som 

”att leva på den arktiska tundran. ”  
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7 Resultat 

Syftet med analysen har varit att skapa klarhet i hur de fem filmklippen var för sig är 

uppbyggda som berättelser. Nedan kommer i stället funktionerna att ses var för sig. Resultatet 

är tänkt att besvara hur de narrativa funktionerna fungerar. Vad gör de? Vilka uppgifter utför 

de?  

7.1 Introduktion 

Filmen Life utgörs som sagt av en stor mängd kortare naturfilmer. Dessa filmer handlar om 

helt olika djur och berättar helt olika berättelser. Trots det vill filmförfattaren koppla filmerna 

till varandra och skapa sammanhang. Ett avsnitt handlar exempelvis om däggdjur. Där visas 

kortare naturfilmer om däggdjur som tillsammans ska ge oss en bättre förståelse om 

däggdjuren som kategori. Att skapa dessa sammanhang tycks vara en av uppgifterna och 

funktionerna som introduktionen bär.  

Berättelsen om sengin: ”För att överleva här behöver däggdjuren extra färdigheter.” 

Berättelsen om renhjorden: ”Det här landskapet är så kargt att få stora djur kan leva här. 

Men ett däggdjur har hittat ett sätt att göra det.” 

Berättelsen om gepardbröderna: ”Livet är som mest intensivt i mötet mellan ett rovdjur och 

dess byte. Båda måste försöka överlista och utmanövrera varandra. […]” 

Berättelsen om insektsungarna: ”Att samarbeta i ett så organiserat samhälle är insekternas 

stora innovation. Hur började det? Det kan ha börjat på ett ställe som det här.” 

Berättelsen om flikfiskarna: ”Andra fiskar skyddar sin avkomma på olika sätt. En del 

tillgriper extrema metoder för att ta hand om dem.” 

Med berättelsen om sengin går berättande från att handla om däggdjur generellt, till att ge ett 

exempel på att vissa däggdjur har utvecklar extra färdigheter för att överleva. Berättelsen om 

sengin används alltså som ett exempel. På samma sätt används renhjorden för att visa att 

däggdjur kan hitta sätt att överleva på ogästvänliga platser. Berättelsen om gepardbröderna 

används för att visa på intensiteten i mötet mellan rov- och bytesdjur osv. 

Det som sägs i introduktionerna bidrar inte i själva berättandet. Det beskriver inte något 

händelseförlopp. Däremot kan meningarna ändå ses som en förklaring på vad följande 

berättelse kommer att handla om. Det som introduktionen talar om i berättelsen om sengin är 

exempelvis att: följande berättelse kommer att handla om ett djur som besitter extra 

färdigheter för att kunna överleva. På så sätt har introduktionen den sammanfattande 

funktionen som Labov tänkt. 
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Även om meningarna inte beskriver något händelseförlopp signalerar de vad som är det 

spektakulära, vad som är poängen eller vad i berättelserna som gör dem värda att berätta. I 

berättelsen om insektsmamman är värdet i berättelsen att den visar hur det organiserade 

samhället hos insekter kan ha startat. Att visa detta är poängen och syftet med berättelsen. I 

berättelsen om flikfiskarna är värdet i berättelsen att den utgör ett exempel på hur fiskar kan 

tillgripa extrema metoder för att ta hand om sina ungar. 

7.2 Situation och komplicerande handling 

I berättelsen om flikfiskarna och berättelsen om gepardbröderna är det inte helt lätt att urskilja 

vad som utgör situation och vad som är komplicerande handling.  

Ett sätt att tolka situationen i berättelsen om flikfiskarna är att den utgörs av att det är 

parningstid. Det innebär att flikfiskarnas alla uppgifter, allt ifrån själva parningen till det att 

ungarna lämnar boet tillhör situationen. Det gör dock att berättelsen saknar komplicerande 

handling eftersom det saknas antagonister eller ett större hinder som kan utgöra en 

komplikation. I så fall blir filmen om flikfiskarna antingen svår att förstå som ett narrativ eller 

så får den svårt att legitimera sig som ”värdig” att berätta. En komplikation eller brott av det 

normala, utgör en viktig funktion i ett narrativ. (Bruner 1991:11. Labov 1967:32) En annan 

tolkning kan vara att situationen utgörs av att de är flikfiskar och att den komplicerande 

handlingen är att de ska utföra parningen och barnafostrandets uppgifter. Denna tolkning 

förklarar utmaningen och hindret men ger en svårbegriplig situation. För att se berättelsen på 

det här sättet krävs det troligen att man ser flikfiskar som så pass spektakulära djur att det 

innebär en situation i sig att vara dem. En tredje lösning, och den lösning som fortsatt kommer 

användas i undersökningen, är att situationen och den komplicerande handlingen helt enkelt 

liknar varandra och utgörs av samma sak. Situationen består av att flikfiskarna ska genomgå 

parningstidens uppgifter och den komplicerande handlingen utgörs av att flikfiskarna ska 

klara av dessa uppgifter. Här blir uppbyggnaden mer begriplig och poängen med berättelsen 

blir tydligare. Det är hur flikfiskarna tar sig igenom perioden av parning och barnafödande 

som är det intressanta i berättelsen. Även om också denna förklaring kräver att 

barnomhändertagandet är så intressant och spännande i sig att det bär berättelsen. 

I berättelsen om gepardbröderna utgörs situationen, i berättelsens båda delar, av jakt. 

Också här liknar situationen och den komplicerade handlingen varandra. Det är möjligt att se 

hindret, utmaningen och den komplicerade handlingen som; att lyckas med jakten. Det dyker 

inte upp någonting utifrån som avbryter eller försvårar jakten utan det är jakten och 

situationen i sig som utgör själva utmaningen. Det är trots det rimligt att vara mer specifik och 
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konkret i bedömningen av vad som är den komplicerande handlingen i den här berättelsen. 

Orsaken till det är att jaktscener med geparder är relativt vanliga. Att berätta om en gepard 

som jagar ett byte är i sin grund troligen inte längre särskilt nytt, ovanligt och värt att berätta 

om på samma sätt som tidigare i naturfilmens historia. Labov resonerar såhär:  

” […] if the event becomes common enough, it is no longer a violation of an expected 

rule of behavior, and it is not reportable.” (Labov 1972:370,371).  

Om det ovanliga istället är att tre geparder, har lärt sig jaga tillsammans för att kunna döda 

svårare större och farligare byten, så får berättelsen ett större berättarvärde. Därför är det mer 

rimligt att se svårigheterna med att döda bytet, alltså bytets storlek och farlighet, som en 

komplicerande handling. 

I de övriga tre berättelserna är skillnaden mellan situation och komplicerande handling 

större. Detta skulle kunna bero på att situationerna i dessa berättelser inte anses tillräckligt 

bärande för att i sig skapa berättelser värda att berätta. En sengi som jagar insekter, en 

renhjord som vandrar, och en insekt som samlar mat till sina ungar, är kanske inte tillräckligt 

spektakulära händelser för att utgöra komplicerande handlingar. Oavsett hur det hänger ihop 

innehåller dessa berättelser antagonister. Renhjorden får en svärm av bitflugor, sengin får en 

ödla och insektsmamman möter en tjuv.  

7.3 Utvärdering 

Utvärdering är den del av berättelserna, där berättaren, berättarrösten, signalerar att poängen 

med berättelsen kommer. Naturfilmernas berättelser innehåller fler utvärderingar än de som 

kategoriserats i analysen. De utvärderingar som har valts är de som ligger precis före 

upplösningen i berättelserna. Det är dessa utvärderingar som är de mest intressanta och har 

störst betydelse för berättelserna. 

De flesta utvärderingar som tas upp i analysen påminner om Labovs begrepp extern 

utvärdering (external evaluation). Med det menas att berättaren kort stannar upp i berättandet 

för att belysa för lyssnaren att nu kommer poängen med berättelsen (Labov1972:371). Ett 

tydligt exempel på detta görs i berättelsen som renhjorden.  

Berättande: Ibland är flugorna så jobbiga att renarna inte står ut längre och rusar iväg 

högre upp dit inte flugorna följer efter.  

Paus/Utvärdering: Men flyktens pris kan bli högt. 

Berättande: I rusningen har en mor tappat bort sin kalv. 

Ett annat exempel finns i berättelsen om insektsungarna som här handlar om hur tjuven fått ta 

hand om dubbelt så många ungar. 
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Berättande: Äntligen är ungarna stora nog att klara sig själva.  

Paus/Utvärdering: Men deras framgång har ett pris  

Berättande Modern har jobbat ihjäl sig. 

I berättelsen om sengin pågår en intensiv jakt där sengin jagas av en ödla. Här pågår jakten i 

bild, berättandet fortsätter alltså bildmässigt. Men berättarrösten tar en paus i berättandet och 

förklarar att ”En karta över stigarna i huvudet kan innebära skillnaden mellan liv …och död.” 

7.4 Upplösning 

Upplösningen är den del av narrativen som förklarar vad som slutligen hände. Vad som blev 

utgången. 

I berättelserna tycks det vara i upplösningen vi får den information som berättelserna vill 

ge. Det är här själva poängen kommer. Det som abstract, den komplicerade handlingen och 

utvärderingen banat väg för. Omformulerar man upplösningarna till icke-narrativa påståenden 

så blir detta tydligare.  

Berättelsen om sengin: Med hjälp av stigar, snabbhet och smidighet kan sengin ta sig ifrån 

sina fiender.   

Berättelsen om renhjorden: Genom att ständigt vara i rörelse i jakten på mat, och ha 

förmågan att ta sig undan bitflugor kan renhjorden leva på den arktiska tundran. 

Berättelsen om gepardbröderna: Gepardbröderna lyckas fälla stora byten om/när/därför att 

de samarbetar. 

Berättelsen om insektsungarna: En japonesis-mor sliter hårt med att ta hand om sina ungar. 

Så hårt att hon arbetar sig till döds.  

Berättelsen om flikfiskarna: Flikfiskpappan skyddar ungarna genom att bära dem på 

kroppen.   

7.5 Coda 

Codan tycks kunna utföra flera uppgifter i texten. Den traditionella uppgiften för coda som 

Labov och Waletzky beskriver är att den för samtalet från historiskt berättande till nutid. 

(Labov och Waletzky 1976:39) Eftersom naturfilmerna presenteras i historiskt presens är 

detta inte möjligt på samma sätt. Däremot kan codan poängtera en form av sista nu, eller 

avslutande nu.  

Berättelsen om flikfiskarna: ”Även om de sköttes om väl av sin far ska de nu klara sig 

själva.” 
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Berättelsen om Sengin: ”Det var tur, för hon är mor och har en unge att ta hand om.” 

I en av filmerna flyttar codan perspektivet från nutid till framtid. 

Berättelsen om renarna: ”Renarna slipper flugorna för tillfället men utan mat på kullarna 

tvingas de snart ner till nya betesmarker och för att möta de bitande svärmarna återigen” 

En annan uppgift som codan kan genomföra påminner om den som introduktionen har i 

naturfilmerna. I introduktionen flyttas texten mellan generella fakta om en viss djurgrupp till 

en exemplifierande berättelse. I codan kan texten sedan lyftas tillbaka en mer generell nivå.   

Berättelsen om insektsungarna: ”Att ta hand om ungarna på det här sättet tros vara det 

första steget mot att leva i ett samhälle.” 

Berättelsen om gepardbröderna: ”Bröderna har utvecklat en unik metod att jaga. 

Förmågan att uppfinna nya jaktmetoder ser man bara bland däggdjuren.” 

8 Diskussion  

Det finns en mängd fördelar med att naturfilmerna är uppbyggda efter narrativa strukturer. 

Dels har det en pedagogisk funktion, berättelser är mer begripliga än torra fakta. Dels har det 

en underhållande funktion. Narrativiteten skapar en spänning och en dramaturgi som kan 

fånga tittaren. Dessutom visar forskning att berättelseformen hjälper oss att minnas bättre 

(Branigan 1992:13). En viktig utgångspunkt i den narrativa forskningen är att vi människor 

strukturerar våra erfarenheter framför allt genom narrativ. Det är en utgångspunkt som det 

dessutom råder stor enighet kring hos forskarna (Bergström & Boréus:224). 

Syftet med den här undersökningen är inte att förändra bilden av naturfilm från 

naturvetenskapligt medel till underhållning så som Derek Bousé (2000) förespråkar. Syftet är 

heller inte att peka på alternativa sätt att göra naturfilm så som Singh (2005) gör. Snarare är 

syftet att belysa på vilket sätt naturfilmerna i undersökningen är uppbyggda som narrativ och 

problematisera kring vilka konsekvenser det kan få för vetenskapligheten. Detta för att öka 

den kritiska förmågan hos tittaren och ge redskap att skilja på vad som är vetenskap och vad 

som är fiktion. 

Det går att problematisera en rad saker i det att filmerna presenteras i berättelseform, alltså 

i att använda narrativ som en metod att beskriva verkligheten. Ta bara det, vilket man ofta 

glömmer, att berättelserna är mänskliga konstruktioner/rekonstruktioner av det som hänt. Det 

är genom filmning, klippning, redigering, manusförfattande och voice-over m.m. som 

berättelsen skapas. Det är här som det bestäms var berättelsen ska börja, vad som är väsentligt 

att ha med, och när och hur berättelsen ska sluta. Att filmerna är klippta, där vissa händelser 
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kortas ner och där andra förlängs, ger för tittaren en tidsuppfattning som inte kan stämma 

överense med verkligheten. Bilden visar och konstruerar händelser och berättarrösten fyller 

informationsluckor, skapar sammanhang och tolkar åt oss som tittare. 

I undersökningen har framförallt två aspekter av de narrativa strukturernas inverkan på 

verklighetsbilden synliggjorts. Narrativens behov av poäng, och narrativens egenskap att 

forma intentioner.  

8.1 Narrativens behov av poäng 

En viktig funktion i berättandet tycks vara att tala om för tittaren vad som är det spektakulära, 

det nya, eller poängen med berättelsen i filmdelen. Alltså att förklara varför historien i filmen 

är värd att berätta.  Detta stämmer överens med påståendet om att en berättelse måste ha ett 

brott mot det normala för att legitimeras (Bruner 1991:11). Och att den måste ha en 

uppbyggnad som markerar vad som är poängen. Annars riskerar publiken att säga ”Jaha, 

och?” (Labov 1972:366). 

I de fem analyserade filmerna handlar poängen om någon typ av färdighet, egenskap, eller 

lösning som djuret i filmen har. Det är i djurens egenskaper och lösningar som det 

spektakulära och nya ligger. 

Redan i introduktionen signaleras detta. Introduktionerna förklarar att det följande 

filmklippet kommer att handla om ett djur som besitter en viss förmåga att hantera ett visst 

problem. T.ex. Andra fiskar skyddar sin avkomma på olika sätt. En del tillgriper extrema 

metoder. (berättelsen om flikfiskarna). 

Även om introduktionen kan signalera berättelsens poäng enligt Labov (1972:363) så är 

utvärderingen den funktion som har till uppgift att göra det (Labov 1972:366). Det görs 

vanligen i de undersökta filmdelarna genom vad Labov kallar extern utvärdering(1972:371). 

Alltså att berättarrösten gör en paus i själva berättandet för att vända sig till tittaren och 

förklara att det följande som kommer berättas är intressant, viktigt och poängen med 

berättelsen. Men att dröja med upplösningen har också förstärkande effekter menar Labov. 

Stopping the action calls attention to that part of the narrative and indicates to the 

listener that this has some connection with the evaluative point. When this is done 

artfully, the listener´s attention is also suspended, and the resolution comes with much 

greater force. (Labov 1972:374) 

Codan berör i två av djurfilmerna också poängen och förklarar varför dessa berättelser var 

värda att berätta. Insektsberättelsen var värd att berätta för den beskrev det som tros vara det 

första steget mot ett samhälle. Gepardberättelsen berättades för den visade att däggdjur kan 
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uppfinna nya jaktmetoder. Poängen som introduktionerna, utvärderingarna och i två fall codan 

syftar på, är det som kommer i upplösningen. Det är resultatet. Det är vad djuren gör för att 

hantera den komplicerande handlingen.  

Att naturfilmer är uppbyggda som narrativ och därför behöver ha en poäng skapar vissa 

problem. Derek Bousé sätter detta i ett intressant perspektiv: 

”Anyone who spends time outdoors has probably realized that most real experiences of 

the natural world, away from cities and development, tend to be experiences of serenity 

and quietude. This is what has accounted for most notions of nature´s regenerative and 

spiritually redemptive power. Yet stillness and silence have almost no place in wildlife 

film […] Film and television are about movement, action, and dynamism; nature is 

generally not. Film and television also have little tolerance for what is normal and usual 

in life, instead on what is rare and unusual.” (Bousé 2000:4) 

Det går troligen inte att väcka intresse för en naturfilm som handlar om en mus som bara äter 

en insekt, en renhjord som bara går och betar eller en flikfisk som bara simmar och äter, trots 

att detta antagligen är normaltillstånd och ”vardagen” för dessa djur. Man kan fråga sig hur 

ofta sengin egentligen blir attackerad. Hur ofta måste renhjorden dramatiskt fly från bitflugor? 

Dessa frågor besvaras inte i naturfilmerna. Ändå är det just dessa händelser vi troligen 

kommer att minnas av filmerna. Det är dessa spektakulära historier och bilder som vi bär med 

oss och bidrar till vår bild av verkligheten. Vi riskerar att förknippa det spektakulära, inte det 

normala, med ett visst djur. Här riskerar alltså den narrativa formen göra en tydlig inverkan på 

vår bild av verkligheten. 

Att filmerna ser ut så här kan förklaras med att naturfilmerna måste ha ett 

underhållningsvärde för att sälja. De måste kunna konkurrera med andra program och filmer. 

Därför behövs en berättelse som dramatiserar, väcker intresse, och griper tag i tittaren. Men 

det verkar också vara ett problem som per automatik uppstår när narrativ används som 

pedagogisk medel. En berättelse behöver alltid innehålla ett brott mot vardagligheten för att 

legitimeras. 

Kravet på att berättelserna har en poäng, skiljer sig med stor sannolikhet beroende på vilket 

djur som berättelsen handlar om. Berättelsen om flikfisken har exempelvis inte en särskilt 

starkt dramaturgi. Den saknar både antagonist och en stark komplicerande handling. Jämfört 

med de andra filmdelarna kan man undra vad som egentligen är poängen med den. Men 

berättelsen legitimeras istället av andra skäl än rent dramaturgiska. Den är visuellt vacker, 

flikfisken är ett sällan filmat djur men här finns också det faktum att det är pappan som bär 

ungarna. Att berättelsen innehåller ett undantag i naturen. Den gode fadern. Något som i sig 

kan ses som en spektakulär poäng. Att faderskapet kan ses som poängen är också tveksamt ur 
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ett genusperspektiv. Genusprofessorn Hillevi Ganetz problematiserar exempelvis att 

dikotomier som manligt och kvinnligt så tydligt används i naturfilm. Det är något som skapas 

i berättandet och som inte existerar i naturen eftersom begreppen ”manligt” och ”kvinnligt” 

inte finns där (Ganetz 2004:10). Det är en viktig men dock mer ideologisk diskussion. 

Berättelsen som flikfisken vinner sin legitimitet genom att vara unik. Hade filmer om 

flikfiskar varit vanliga, hade troligen andra krav ställts. Så är fallet med insektsungarna. 

Insekter är vanliga. Vi har dem hela tiden i våra trädgårdar eller som oinbjudna gäster i våra 

hem. Därför har sannolikt naturfilmer om insekter ett lägre underhållningsvärde och kravet på 

mer spektakulära berättelser är högre. Filmen om insektsungarna stämmer överense med en 

sådan tanke. Av de fem undersökta filmerna har filmen om insektsungarna den mest 

komplicerade strukturen. Den innehåller en antagonist, åtminstone två komplicerande 

handlingar och något så ovanligt i naturfilm som två parallella händelser samtidigt (modern 

kämpar om en frukt med en tjyv, samtidigt som ungarna lämnar nästet). 

Behovet av poäng i narrativen inverkar på vår bild av verkligheten, men utsträckningen av 

detta skiljer sig alltså åt beroende på vilket djur som det berättas om. Verkligheten, vardagen, 

det normala för ett visst djur riskerar att dramatiseras mer än för ett annat djur.  

Även detta kan ställas mot en mer ideologisk problematik. Vissa, mer spektakulära djur, 

eller djur som gör mer spektakulära saker, får mer uppmärksamhet. Det handlar oftast om vad 

Bousé kallar mega-fauna, exempelvis stora kattdjur, krokodiler, elefanter osv. (Bousé 2000). 

Undantag görs, men sett i sin helhet tycks ofta våra förväntningar på vad som kommer att 

visas, också uppfyllas (Karlsson2008:11).   

8.2 Intentioner och antropomorfism  

Nästa problematik som uppmärksammats av analysen är narrativs egenskap att tolkas och 

förstås genom intentioner. Vi tolkar ett agerande i en berättelse utifrån de intentioner som den 

agerande har. Vad en karaktär gör måste stämma överens med dess tro, önskningar, teorier 

och värden o.s.v. (Bruner 1991:7). 

Hur vi egentligen förstår mänskligt agerande både i verkligheten och i berättelser har det 

skrivits mycket om och är en komplex filosofisk fråga. Den är komplex för den måste ta 

hänsyn till svårdefinierade begrepp som intention, mening, ansvar, önskan, orsak, resultat, 

och konsekvenser m.m. (van Dijk 1975). När det handlar om att förstå beteenden och 

intentioner hos djur, ur ett narrativt perspektiv, uppstår en annan komplex fråga, nämligen 

frågan om antropomorfism. 
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I grund och botten är vårt sätt att likna djur vid människor individuellt. Framförallt handlar 

det om hur mycket, eller hur lite, vi anser att det faktiskt skiljer mellan djur och människor. 

Där kan man inta olika positioner. Det spelar också roll vilken art, och vilket predikat som det 

handlar om. En annan svår fråga är huruvida vi projicerar, alltså i vilken utsträckning vi ser 

oss själva i djuren (Fisher 1996). 

Det som diskussionen här kommer att handla om är inte att bedöma vad som är 

antropomorfologi, eller vad som är korrekta uttalanden om djuren. Den diskussionen är för 

svår och är snarare ett ämne för en zoolog. Syftet här är istället att lyfta den 

intentionsskapande egenskapen hos narrativen och problematisera den ur ett antropomorfiskt 

perspektiv. 

I figur 4 har några möjliga förhållanden mellan ett agerande och de intentioner som kan ha 

legat bakom agerandet listats.  

I berättelsen om sengin får vi information om karaktären. För att få all mat hon behöver 

måste hon vara flitig och smart. Att ett djur kan betraktas som flitig och smart kan ses som 

antropomorfologiskt i sig men vi lämnar det åt sidan så länge, utan bara konstaterar att sengin 

har relativt hög intelligens. Vi får också information om att sengin ständigt är hungrig. 

Dessutom får vi veta att hon har skapat ett inriktat nätverk av stigar som låter henne jaga 

sina insekter väldigt effektivt. Dessa meningar är i sig själva inte narrativa utan konstaterar 

olika saker. De är påståenden. De är inte heller särskilt nödvändiga att ifrågasätta. De flesta av 

oss kan troligen acceptera påståendena även om vi exempelvis inte riktigt vet hur en sengi 

känner hunger. Problemet uppstår om vi uppfattar att det finns ett samband mellan 

meningarna och uppfattar dem som delar i ett narrativ. Om vi uppfattar att sengin är hungrig 

och därför bygger ett nätverk av gångar för att kunna fånga insekter, händer något nytt. Detta 

säger nämligen helt nya saker om sengin. Det säger att sengin löser ett problem, att den kan 

förutse konsekvenser av sina handlingar, att den förstår att den kommer kunna fånga insekter 

om den bygger ett nätverk av gångar. Kort sagt, att sengin kan planera. Detta säger inte 

berättarrösten explicit. Snarare är det något som konstrueras narrativt. Detta återkommer 

senare i berättelsen när berättarrösten talar om för oss att sengin har överlistat ödlan. Vi 

kanske kan acceptera begreppet överlista i den mening att sengin har bettet sig på ett sätt som 

gjort att den kunnat ta sig ifrån ödlan. Men att den velat ta sig från ödlan och därför, med ett 

visst syfte, använt sin list för att göra det, ställer helt andra krav på sengins intellekt. Huruvida 

sengin faktiskt kan planera eller inte, är svårt att säga. Men med stor sannolikhet spelar andra 

saker in här som instinkter och vanor. Poängen är att detta är något som man som tittare bör 

uppmärksamma, kritiskt ifrågasätta och bilda sin egen uppfattning om. 
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På samma sätt kan man ifrågasätta berättelsen om renhjorden. Vi kan acceptera att 

renhjorden har hittat ett sätt att leva på den arktiska tundran. Vi kan troligen acceptera att den 

kan leva där genom att ständig vara rörelse i jakten på mat. Och vi kan acceptera att de har ett 

sätt att fly undan bitflugor. Men som narrativ är det svårare. Att renhjorden vill leva på den 

arktiska tundran och därför har hittat lösningarna att göra det, ställer andra intellektuella krav. 

Också här kan man fråga sig vad som snarare utgörs av instinkter och vanor. 

I berättelsen om gepardbröderna har geparderna utvecklat ett samarbete som låter dem jaga 

större byte än de annars hade klarat av. Den narrativa varianten är att geparderna vill jaga 

större byten, och därför utvecklar jaktmetoden. Alltså att vi förstår jakten utifrån dessa 

intentioner hos karaktärerna. Här kan det bli relevant att anknyta till det Fisher menar är 

artens betydelse i bedömningen av huruvida något är antropomorfiskt. En art kan sägas utföra 

en uppgift medan en annan art omöjligen kan påstås göra detta (Fisher 1996:6). Kanske kan vi 

i det här fallet även acceptera den narrativa berättelsen. Det är åtminstone lättare att acceptera 

narrativen när djuren har den intellektuella nivån som en gepard anses ha. Det är också svårt 

att förstå agerandet utifrån andra orsaker som instinkt och vanor eller slump. 

Svårare blir det att acceptera insektsberättelsen. Frågan är om det över huvudtaget går att 

acceptera några intentioner hos en insekt. Möjligen några former av drivkrafter som hunger 

och sexualdrift? De insekter vi möter i trädgården tycks åtminstone bete sig ganska planlöst 

och instinktivt. Återigen handlar det här inte om vad insekter faktiskt upplever, det vet vi inte. 

Utan snarare handlar det om vad vi har för erfarenheter av insekter och vad vi är beredda att 

se som fakta och vad som kan utgöra antropomorfism.  

I berättelsen om insektsungarna konstrueras fler intentioner än i någon annan av filmerna. 

Exempelvis att insektsmamman noggrant väljer ut en frukt som är mogen. Eller att tjuven som 

stjäl mammans frukt gör det eftersom den har gjort insikten att det är lättare att stjäla än att 

hitta sin egen frukt. Detta skulle kunna jämföras med förklaringen att de bara råkade ta 

samma frukt. Eller en mer synisk variant, att de blivit utplacerade på samma frukt av filmarna. 

En annan intention som går att ifrågasätta är ungarnas insikt om att modern är en dålig 

försörjare och därför väljer att lämna nästet för att hitta en bättre. Ett annat är uttalandet att 

modern har misslyckats som förälder vilket ger intrycket av att hon haft en intention att 

faktiskt lyckas som förälder. Detta förstärks ytterligare av en filmsekvens där modern är 

ensam i boet och vajar med spröten vilket skapar en upplevelse av att hon är sorgsen. Just 

begrepp som relationer och familj är något som också ofta har ifrågasatts av forskare (Bousé 

2000:157).  



36 

 

Berättelsen om flikfiskarna beskrivs på ett nästan sagolikt sätt, som en romantisk film. Och 

i denna film finns en god familjefar som till och med bär ungarna på kroppen för att skydda 

dem. När ungarna föds får han lön för sin möda. Frågan är om han ens är medveten om att han 

är far? Att han bär ungarna på kroppen kan väl knappast ses som ett agerande av vilja? Detta 

måste väl ändå vara baserat på instinkt eller något programmerat i flikfiskens DNA?    

9 Avslutning 

Det har på många sätt varit intressant att se naturfilmerna som berättelser och strukturera dem 

efter Labov och Waletzkys schema. Särskilt intressant var det att upptäcka att en händelse i en 

film så tydligt fyllde en funktion i berättandet. När Sengin blir jagad av ödlan lär händelsen 

oss om relationen mellan sengin och dess fiender. Men det fyller också en funktion i 

berättandet. Händelsen utgör en komplicerande handling där protagonisten måste fly och 

överlista en antagonist. En liknande funktion återfinns i berättelsen om renhjorden. Där måste 

också protagonisten, renhjorden, fly och överlista en antagonist, bitflugorna. Det vore kanske 

möjligt att med ett större material kategorisera ett antal universella funktioner så som 

Vladimir Propp gjorde 1928. Att exempelvis kategorisera ett antal möjliga scenarion i 

jaktsituationen eller i parningsritualen.  

Jag anser att undersökningen lyckades med att svara på frågan om hur naturfilmerna i 

undersökningen är uppbyggda efter narrativa strukturer. Vissa filmer har visserligen krävt en 

del tolkning och det går naturligtvis att uppfatta filmerna på olika sätt. Men jag anser ändå att 

resultatet visar på rimliga tolkningsmöjligheter.  

Det hade varit intressant att ta reda på om berättelserna skiljer sig mellan olika typer av 

naturfilmer. Eller om strukturerna skiljer sig mellan olika arter. En hypotes som jag nämner i 

diskussionen är att ju ”tråkigare” djuret är, desto mer avancerad berättelsestruktur behövs. 

Hypotesen baseras framförallt på det faktum att insektsberättelsen har den mest avancerade 

strukturen, medan berättelsen om flikfiskarna har den enklaste. Att befästa detta kräver dock 

ett större material.       

Jag anser också att undersökningen uppnådde ambitionen att visa hur strukturerna i de 

utvalda filmerna påverkar beskrivningen av verkligheten och vetenskapligheten. Eller i varje 

fall ger undersökningen exempel på hur de kan inverka. Att förstå hur strukturernas inverkar 

underlättar förhoppningsvis ett mer analytiskt och mer nyanserat sätt att se på naturfilmer.  

I diskussionen redogörs två sätt på vilka strukturerna har en sådan inverkan. Dels inverkar 

berättelsernas behov av poäng och dels inverkar berättandets förmåga att skapa intentioner. 
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Kanske går det att dra de två slutsatserna längre. Kan det vara så att det är intentionerna, alltså 

djurens viljor och mål som mer konkret utgör det vi fascineras av? Är det intentionerna som 

rent utav utgör den narrativa poängen? Vi kanske är mer intresserade av hur djuren tänker, än 

vad de gör? I berättelsen om flikfisken är det mest intressanta kanske inte det faktum att 

pappan bär ungarna, även om det rent strukturellt är poängen med berättelsen. Kanske är 

istället det faktum att vi tror vi lär oss något om flikfiskpappans intentioner, om fiskens vilja 

och om fiskens personlighet, som är det intressanta i berättelserna och det intressanta i 

poängen. Vi fascineras helt enkelt av att flikfiskpappan väljer att ta hand om ungarna. På 

samma sätt är det i berättelsen om gepardbröderna. Där är kanske inte det intressanta just att 

de samarbetar, även om det är poängen med berättelsen. Det vi fascineras av är istället den 

intelligens som möjliggör samarbetet. Den tankeprocess hos geparderna som gjort att de lärt 

sig att samarbeta. Helt enkelt att de väljer att samarbeta.  

Hur det egentligen ligger till med den saken visar inte undersökningen. Men ser man 

tillbaka på naturfilmens historia, särskilt till de våldsamma och actionfyllda safarifilmernas 

tid, så måste det vara något nytt vi fascineras av idag. Det måste vara något nytt som griper 

tag i oss. Jag tror, stärkt av den här undersökningen, att svaret ligger i berättandet.  
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11 Bilagor 

Nedan återfinns de beskrivningar som gjort av naturfilmerna. Siffrorna beskriver hur långt in i 

filmen det beskrivna sker. Den kursiverade texten är direkta citat av vad berättarrösten säger. 

(Alltså den svenska översättningen som ges i undertexten till filmen). Övrig text beskriver vad 

som sker i bilden. 

11.1 Berättelsen om sengin. 

Mammals skiva 1  

05:30 Det tidigare djurklippet har handlat om sälar i Antarktis. Nu flyger bilden över ett berg, 

ut på ett slättlanskap och ner mot ett litet träd. Det är dag. 

05:40 Östafrika vid ekvatorn. Det är svårt att föreställa sig ett mer annorlunda ställe än 

Antarktis. För att överleva här behöver däggdjuren extra färdigheter. Det här trädet skyddar 

ett område åt ett litet däggdjur som tillbringar hela livet i febril aktivitet.  

Bilden blir inzoomad på en lång nos som sticker fram bakom några blad. Nosen vickar upp 

och ner som om den luktar. Nästa bild är inzoomad på djurets öga. 

06:05 Den kallades förr elefantnebbmus men nu säger man ”sengi”.  

Nu visas nästan hela djuret upp i bild. Det är ett musliknande djur med stora ögon och en lång 

och rörlig nos som hela tiden nosar åt olika håll. I de följande två klippen, ett som filmas 

framifrån, ett som filmas från sidan, visas hur musen skuttar fram på marken. I ett tredje klipp 

skuttar sengin in i bilden och stannar. 

06:19 Det här är en rufussengihona. 

Bilden zoomar först in sengins öga sedan en insekt. 

Kameran filmar sengin bakifrån, i två klipp, när den jagar insekten.  

06:25 Som alla sengis är hon så aktiv att hon ständigt är hungrig. 

Bilden är inzoomad på sengins mun. Sengin tuggar och insektsvingar sticker ut ur munnen. 

Sengin fortsätter tugga i nästa bild, men filmas bakom några blad.  

06:32  För att få all mat hon behöver 

Sengin filmas från sidan, tuggandes, men utan att något sticker ut ifrån munnen.  

 06:34 måste hon vara både flitig och smart.  

Nu filmas sengin i snabba klipp när den springer på smala stigar på marken. Bakifrån, 

ovanifrån, snett bakifrån, snett framifrån, ovanifrån, snett ovan/framifrån, ovan/framifrån, 

snett underifrån.  

06:43 Hon har skapat ett inriktat nätverk av stigar som låter henne jaga sina insekter väldigt 

effektivt.  
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Sengin filmas snett underifrån. Den springer in i bild, stannar upp en ca 1,5 sekund och 

springer ut ur bild. I nästa bild filmas sengin bakom några växter där den rör sig mer försiktigt 

och stillsamt.  

06:52 Men stigarna fyller även en annan viktig funktion: När hon möter sina fiender. 

Bilden är inzoomad på ett ödleöga som öppnar sig. I nästa klipp syns ödlan bakom en 

grästuva. Sedan kommer en inzoomad på sengins öga bakom några grässtrån. Ödlan rör sig i 

gräset. Sedan följer en rad korta klipp i slow motion. Sengin filmas framifrån, när den tar ett 

språng ut ur bild. Sedan bakifrån. Ödlans filmas springandes, först ovanifrån, sedan från 

sidan. I nästa klipp filmas sengin följd av ödlan, snett framifrån. Sengin snett bakifrån. Sengin 

gör ett hopp i luften som visas extra långsamt, först från sidan, sedan underifrån. Ödlan gör 

samma hopp, filmad från sidan. Sengin filmas i nu i snabb hastighet från sidan. Ett klipp på 

ödlan. Sedan ett klipp på sengin snett bakifrån och två klipp från sidan i slowmotion.  

07:31 En karta över stigarna i huvudet kan innebära skillnaden mellan liv …och död.  

Ett klipp på ödlan från sidan i slowmotion. Sengin bakifrån. Ödlan från sidan. Sengin bakifrån 

sedan snett framifrån.  

07:45 Som hos de flesta däggdjur sitter benen direkt under kroppen. Det gör henne mindre 

stabil, men mycket snabbare och smidigare.  

Sengin filmas sedan framifrån när den bromsar in i sitt springande och stannar. Detta följs av 

av två klipp på ödlan när den stannar in, filmat från sidan underifrån och snett framifrån. 

Sedan ett klipp med ödlans huvud inzoomat, ödlans tunga sticker ut och vädrar. Sengin filmas 

när den kikar fram bakom en sten, viftande med nosen. Ödlans huvud filmas. Sengins huvud 

bakom gräs. Sen filmas ödlans huvud, varpå ödlan kliver ut ur bilden. 

06:15 Hon har inte bara sprungit ifrån ödlan. Hon har överlistat honom. 

Sengin filmas nu tillsammans med en unge som den diar.  

08:26 Det var tur, för hon är mor, och har en unge att ta hand om. 

Bilden växlar 3gånger mellan sengin och ungen i helbild och en inzoomad bild på ungen som 

diar. 

08:40 Sengin förlitar sig på fart och list för sin fortlevnad. Andra däggdjur har väldigt 

annorlunda tekniker. 08:50 
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11.2  Berättelsen om renhjorden 

Mammals Skiva 1 

10:33 Kameran flyger över ett platt, kulligt, stenigt, mossigt och snöfläckat landskap. 

10:38 Den arktiska tundran. Här är det ont om mat. Det här landskapet är så kargt att få 

stora djur kan leva här.  

Bilden flyger över en kulle. På andra sidan syns tusentals ljusa djur från långt avstånd. 

10:49 Med ett däggdjur har hittat ett sätt att göra det.  

Kameran fortsätter att från avstånd svepa över de tusentals djuren på marken.  

11:05 Det är sent på våren. När solens ökande styrka värmer upp marken rör sig åtta 

miljoner renar norrut.  

Renarna filmas ovanifrån men närmre än tidigare. Stora vita renar och mindre bruna kalvar 

finns i hjorden. De är i rörelse, uppåt i bild.  

11:24 Växtligheten är så knapp att hjordarna bara kan få tillräckligt  

Kameran sveper längs med ca 15st renar, från sidan, när de vandrar åt höger i bild.  

11:30 genom att ständigt vara i rörelse.  

Kameran sveper längs med en kalv som går. Vuxna och andra kalvar vandrar också i bilden. 

11:39 Nyfödda kalvar upptäcker snart att de måste gå varje dag i jakt på mat. De är enormt 

uthålliga. 

Bilden blir inzoomad på två renars huvuden, när de betar.  

11:50 Några av djuren kommer [when they die] att ha vandrat en sträcka som motsvarar tre 

varv runt jorden.  

Ett hundratal renar filmas från sidan vid ett vattendrag. Sedan mer utzoomat och i rörelse.  

12:02 Betet är som bäst nu, men då dyker även renarnas värsta fiender upp. 

En rens öga är inzoomat. En fluga sitter snett under ögat. Renen skakar på huvudet. 

12:11 Bitflugor.  

En renkalv filmas från sidan med ett tiotal flugor på huvudet. Den skakar på huvudet och 

skrapar det mot ett bakben. 

12:16 Flugorna är störande och kan dricka en halvliter blod om dagen.  

 Några flugor blir inzoomade. En kalv som skakar av sig flugor filmas. Sedan visas hjorden. 

12:33 Men renarna har en försvarsstrategi. 

Renhjorden rör sig till höger. 

12:42 Varje individ försöker trycka in sig i mitten av en grupp där det finns färre flugor. 

Några flugor filmas när de flyger i luften. Renhjorden i rörelse filmas med fokus på en kalv.  

13:03 Med allt knuffande måste mödrarna hålla sina kalvar tätt intill.   
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Renhjorden i rörelse. En scen där bara de trampande klövarna syns. Renhjorden i rörelse.  

13:17 Ibland är flugorna så jobbiga att renarna inte står ut längre och rusar iväg högre upp 

dit inte flugorna följer efter.  

Kameran sveper längs med ett hundratal springande renar. Hjorden filmas från olika vinklar 

när de springer mot och in på ett snöbetäckt område. Två kalvar, som ser ut att leka, filmas på 

snön.  

14:21 Men flyktens pris kan bli högt. 

En kalv som gör ett grymt -liknande ljud filmas nära. 

14:26 I rusningen har en mor tappat bort sin kalv.  

Kalven filmas nära och sedan på avstånd. Två rovfåglar filmas på en snötäckt plätt över ett 

litet kadaver.  

14:54 Andra har redan hittat den. 

Den ena rovfågeln jagar bort den andra.  

15:12 Hjorden har för längesen dragit vidare  

En ren filmas på långt avstånd. 

15:14 men modersinstinkten är så stark att hon stannar kvar för att leta efter sin kalv i flera 

dagar.  

Bilden stannar kort kvar på den ensamma renen. Sedan sveper kameran längs med renhjorden 

som vandrar åt höger, högst upp på en kulle. Bilden zoomas långsamt ut. 

15.24 Renarna slipper flugorna för tillfället men utan mat på kullarna tvingas de snart ner till 

nya betesmarker och för att möta de bitande svärmarna återigen.[kort paus]  

15:42 Inga djur gör en längre vandring över Jorden än de här däggdjuren.15:50 

11.3 Berättelsen om gepardbröderna 

Hunters and Hunted -inledningsscenen 

59:30 Kameran flyger över ett grönt och bergigt landskap. I nästa klipp befinner sig kameran 

på marknivå och filmar högt torrt gräs och rör sig åt vänster. Den följer med en gepard medan 

den går i gräset. Kroppen filmas 

59:39 Livet är som mest intensivt i mötet mellan ett rovdjur och dess byte. Båda måste försöka 

överlista och utmanövrera den andra 

En zebras öron och hals filmas kort, sedan går bilden tillbaka till gepardkroppen. 

59:59 Om rovdjuret segrar, kan den äta sig mätt.  

Zebrans kropp filmas.  

01:00:04 Bytesdjurets belöning blir ännu en dag i livet.  
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Geparden filmas framifrån, gåendes mot kameran. Ytterligare en gepard kommer in i bilden 

bakifrån och går mot kameran. Och texten ”Hunters and Hunted” kommer fram längst ner i 

bild. Den första geparden går ut ur bild och den andra filmas i helbild. En tredje gepard gå in i 

bilden från samma riktning och hamnar i helbild. 

01:00:27 Tre gepardhannar…  

En gepards huvud filmas i helbild. 

01:00:32 Tre unika bröder. 

Två zebrors huvuden visas i helbild. Sedan filmas de tre geparderna på led gåendes mot 

kameran.  

01:00:39 De jagar ett byte som få geparder vågar ge sig på. 

Ett zebra huvud filmas. Sedan tillbaka till de gående geparderna. En i fokus, en i bakgrunden. 

Geparden i fokus stannar.   

01:00:51 Först måste de välja ut ett lämpligt offer… 

Gepardens ögon visas inzoomade. 

01:00:57 …och sedan hjälpas åt för att fälla det. 

Två zebror visas stå på bakbenen och slår frambenen om varandra, sedan filmas en spark. 

01:01:06 De tar stora risker, en vuxen sebra kan döda en gepard.  

Två geparder filmas gående/smygande långsamt mot kameran. En i fokus, en i bakgrunden. 

01:01:18 Utgången är oviss.  

Tre zebror syns i bild. En zebras öra filmas inzoomad när den vrider sig. En gepards huvud i 

helbild. Tillbaka till zebrorna. En gepard filmas springande i gräset till vänster i bild. 

Kameran följer med den sedleds. Några zebror syns springande i bakgrunden. Geparden jagar 

ikapp en zebra och slår framtassarna om dess bakdel. Men tappar taget när en annan zebra 

rusar mot den och samtidigt gnäggar och visar framtänderna.  

01:01:55 Den första geparden tvingas fly. 

Zebran som jagade bort geparden filmas bakifrån när den springer iväg. En gepard filmas 

springande åt vänster. Den närmar sig två zebror. 

01:02:00 Hans bröder har begått ett allvarligt misstag. De är inte tillräckligt nära för att ta 

över. 

Geparden filmas bakifrån. Den stannar. Den tredje geparden springer förbi och stannar.  

01:02:10 De jagar var sitt bytesdjur vilket gör det lätt för sebrorna att försvara sina ungar. 

En zebra kommer rusande mot den tredje geparden, gnäggar och springer vidare. 

01:02:29 En hingst på ett kvarts ton sätter stopp för jakten.  

Den andra geparden kommer in från vänster i samma bild och stannar. En gepard blir 
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inzoomad. 

01:02:39 Jakten misslyckades eftersom de jagade var sitt byte. Kanske var deras iver i hetaste 

laget. 

Ett gepardhuvud syns i helbild. 

01:02:51 Nu måste de försöka på nytt.  

De tre geparderna går på led i gräset mot vänster i bild. Berg syns i bakgrunden.  

01:03:02 Bröderna omgrupperar sig i Mount Kenyas skugga. 

Gepardernas vandring filmas från lägre avstånd. I nästa scen går de mot vänster, snett 

bakifrån, mot kameran. Två av dem ryms i bild. De byter riktning och går mot höger. 

01:03:10  De misslyckades eftersom de jagade som vanliga geparder – var för sig. 

I nästa scen ses alla tre, bakom en buske, gå mot vänster.  

01:03:19 Ska de fälla ett sånt byte, måste de jaga som inga andra geparder gör. 

En gepards huvud visas i helbild. Sedan visas de tre gå i gräset i riktning ifrån kameran. 

01:03:28 Det betyder att de måste samarbeta.  

Geparderna befinner sig i nästa scen nere till vänster i bild och smyger framåt. I resten av 

bilden finns torrt gräs, några träd och buskar och uppe till höger i bild står en struts. 

En gepard filmas från sidan, kameran följer den när den går mot vänster. 

01:03:40 De börjar om. 

Geparden kommer fram till några grenar nära marken och hukar sig där. Ett gepardansikte 

visas i helbild. Den vrider huvudet något. Geparden under grenarna ställer sig upp och börjar 

springa framåt. Det filmas något nersaktat i slow motion. I nästa scen Springer två strutsar 

mot höger i bild bort från kameran. Och en gepard kommer in i bild från höger parallellt med 

strutsarna. I nästa scen blir en struts jagad av en gepard. Båda springer mot höger. 

01:04:09 Strutsar väger mer än geparder, och de är betydligt starkare. 

Scenen forsätter, en andra gepard kommer in i bild underifrån. Den första geparden grabbar 

tag i strutsens bak.  

01:04:21 Den här gången finns bara ett byte.  

Den tredje geparden kommer också in i bild från vänster. 

01:04:27 De tre geparderna hjälps åt att fälla det. 

Den andra geparden grabbar tag i strutsen från sidan. Alla försvinner bakom ett träd i scenen, 

där en duns hörs och damm kommer från marken. I nästa scen har de slutat springa. En gepard 

syns i bild, den har ett tag med munnen och strutsens nacke. Strutsen ligger ner. 

01:04:34 Den tredje brodern försöker strypa strutsen.  

Nästa bild är utzoomad. En gepard håller om nacken, den andra om baken. Strutsen sprattlar 
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med benen. Geparden som håller nacken får en spark i sidan av strutsen men håller kvar. 

01:04:41 Den är farlig trots att den ligger på marken. 

Geparden som håller tag om strutsen bak visas i helbild. Sedan den som håller i nacken. 

01:04:51 Bröderna har utvecklat en unik metod att jaga. 

En gepards kropp filmas inzoomad och går över till den en annans av gepardernas huvud. 

Sedan den som biter nacken. Sedan en av geparderna som slickar örat på en annan. 

01:05:00 Förmågan att uppfinna nya jaktmetoder ser man bara bland däggdjuren. Men 

många däggdjur hotas av rovdjur. De jagade måste utveckla särskilda 

överlevnadsknep.01:05:18 

11.4 Berättelsen om insektsungarna 

skiva: 3 Insects 

Filmen har precis handlat om hur bin samarbetar för att återbygga sin koloni efter en 

björnattack. Bilden är kvar på bi -kolonin. 

32:20  Att samarbeta i ett så organiserat samhälle är insekternas stora innovation.   

Bilden blir mörk och kameran rör sig neråt under jord. 

32:30 Hur började det? 

Kameran rör sig ner till en liten jordhåla där ett 30tal små röda skalbaggsliknande insekter ses 

sitta i hopklamrade på varandra. De bildar tillsammans en rött klot, som några sitter still i och 

som några krälar omkring på. 

32:39  Det kan ha börjat på ett ställe som det här. 

En större röd insekt med svarta fläckar på ryggen/skalet kommer in från höger. 

32:43 I Parastrachia japonensis näste.  [japanese red bug] 

Den större insekten krälar upp på högen. Den visas inzoomad. 

32:50 Insektsföräldrar brukar inte bry sig om sin avkomma 

Insektens huvud syns i helbild. Antennerna rör sig uppåt och neråt. 

32:54 men den här insekten är annorlunda.  

En insektsunge filmas inzoomad när den äter något. Med ett litet svart nålliknande spröt suger 

den i sig något. En annan visas sedan också i helbild. 

33:01De unga äter fallfrukt från en ovanlig trädsort.  

Två ungar filmas uppifrån. De sitter på stort bär. En av dem drar ut sitt långa spröt ur det. 

Ytterligare två filmas ätande. Den stora insekten filmas krälande iväg från några ungar och 

några bär.  

33:13 De hittar dem aldrig själva, så deras mor samlar in dem. 
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Moder filmas när den kryper i riktning mot kameran, genom några löv och kvistar på marken. 

Sedan filmas den från sidan, gåendes mot vänster. Några bär syns i helbild hängande på en 

gren. Modern filmas igen på marken. Framför henne ligger några fallna bär. Hon filmas i 

helbild när hon klättrar upp på ett.  

33:34 Hon klämmer på alla frukter för att bedöma hur mogna de är.  

Huvudet visas inzoomat. I nästa bild klättrar hon upp på ett nytt bär. 

33:41 Hon kastar bort den ena efter den andra. Det kan ta flera timmar.  

Modern filmas uppifrån när hon klättrar upp på ett nytt bär. Sedan från sidan på ytterligare ett. 

22:50 Äntligen en perfekt frukt!  

Modern tar med bäret under magen och går mot höger. Hon filmas sedan från sidan bärandes 

på bäret när en annan lika stor insekt kommer in från vänster och klamrar sig fast på bäret. 

34:01 En tjuv! Det är lättare att stjäla än hitta sin egen frukt. 

Ett insektshuvud visas i helbild. De två insekternas ben visas inzoomade. De två insekterna 

filmas uppe på bäret, ur tre olika vinklar. Båda försöker klamra sig fast och dra bäret.  

34:09 För båda insekterna kommer bråket att förändra livet.  

De två insekterna ramlar av bäret och håller tag i varandra. Ungarna i boet visas, högen är 

upplöst och de krälar åt olika håll.  

34:18 Medan modern kämpar om frukten börjar ungarna bli rastlösa.  

De två stora insekterna filmas igen. En drar bäret åt vänster, en sitter kvar på marken. Den 

som drar i bäret visas inzoomad. Den drar med sig bäret åt vänster, bort från kameran.  

31:31 Tjuven har vunnit. 

Den kvarstannande insektens visas i helbild med huvudet mot kameran och i fokus. 

31:33 Modern vet inte om att ungarna lämnar nästet 

En unge visas krypa fram ur några löv. 

34:38 för att hitta en bättre försörjare. 

Fler ungar filmas krypa på marken åt vänster i bild. De filmas ur två vinklar. Sedan filmas 

modern. Först när hon krypa ner under några löv. Och sedan i boet.  

34:49 Hon återvänder… och upptäcker att nästet är tomt.  

Ungarna filmas krypandes åt vänster ur två vinklar. Sedan visas de krypa ner i en jordhåla. 

35:04 Ungarna hittar tjuvens näste. Hon är själv mor.  

Nästet filmas mer utzoomat. Där ligger några bär. Tre av dem är täckta av insektsungar. En 

stor insekt kommer ner uppifrån med ytterligare ett bär.  

35:12 Hon upptäcker att hon har dubbelt så många munnar att mätta. 

Två bär, täckta av ungar visas i helbild. Kameran rör sig sidleds åt höger. Sedan visas 
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insektsmamman i det tomma nästet. Hon rör på sig, vänd bort från kameran. 

35:23 Förloraren har misslyckats med sin enda chans som förälder.  

Moderns huvud visas inzoomad en stund. Antennerna rör sig uppåt och nedåt. I nästa bild 

visas ”tjuvmamman” tillsammans med en hög av ungar. 

35:34 För tjuven har livet plötsligt blivit mycket svårare. 

Tjuvmamman visas i helbild ur några vinklar, en unge krälar upp på henne. 

35:37Nu räcker inte en frukt lika länge som förut. Ungarna klänger på henne och kräver mer.  

Nu visas flera klipp på hur tjuvmamma samlar bär från marken och för ner dem till nästet och 

hur ungarna äter av dem och klättar på henne. 

36:05 Hon hämtar en frukt till men hennes omättliga avkomma vill ha mer. Hon måste arbeta 

utan avbrott, varje dag.  

Ungarna blir lite större för varje bär som hon filmas bära ner. Sedan filmas ungarna, nu stora 

och runda sittandes i nästet, i en stor hög, ätandes, vända bort från kameran. 

36:32 Äntligen är ungarna stora nog att klara sig själva.  

Kameran zommar långsamt ut och en död vuxen insekt ligger upp och ner framför dem i 

nästet.  

36:37 Men deras framgång har ett pris:  

En unge har sin nålliknande mun nerkörd i den döda vuxna insekten. 

36:39 Modern har jobbat ihjäl sig. 

Den vuxna insektens ben som sticker pekar rakt upp visas inzoomade. Sedan ungar som äter 

av den döda tjuvmamman ur tre vinklar.  

36:44 Hennes kropp blir deras sista måltid innan de lämnar hemmet. Att ta hand om ungar på 

det sättet  

Den döda insektens kropp visas utzommad. Nu ensam. 

35:55 tros vara det första steget mot att leva i ett samhälle. 37:00  
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11.5 Berättelsen om flikfiskarna  

07:55 Kameran rör sig framåt längs lugnt svajande växer på havsbotten. 

07:55 […] Andra fiskar skyddar sin avkomma på olika sätt. En del tillgriper extrema metoder 

för att ta hand om dem.[paus] [de olika fiskarna som nämns visas i bild] I södra Australiens 

grunda vatten bor många märkliga varelser.[paus] Det är en sagovärld med sjöhästar… 

…stjärnkikarfiskar… …och stingrockor.  

Rockan visas i bild. Den simmar till vänster förbi en flikfisk och ut ur bild. Flikfisken hamnar 

i fokus. (flikfisken påminner till utseendet om en sjöhäst). 

08:51 Ingen kan mäta sig med flikfiskes skönhet. 

Flikfisken visas i helbild. Huvudet blir inzoomat. Sedan bakdelen.  

09:09 De små fenorna slår frenetiskt så att inte strömmen ska dra med den.  

Flikfisken simmar ut ur bild. I nästa scen befinner sig flikfisken bland växterna på botten och 

ytterligare en flikfisk simmar in från vänster. 

09:27 Det är början av våren, när flikfiskarna inleder parningen.  

Den nya fisken simmar fram till den första. Sedan ses en flikfisk i helbild. Sedan visas det två 

fiskarna simmande stillsamt bredvid varandra. De har kropparna riktade åt samma håll, bort 

från kameran.  

09:41 I kvällsljuset börjar de dansa. 

I 3st klipp, från olika vinklar, visas hur fiskarna långsamt vänder och vrider sig likadant. 

10:05 I en elegant duett återspeglar varje partner den enas rörelse. 

De två fiskarnas synkroniserade rörelser visas i ytterligare 7 vinklar. Sedan visas svajande 

växter mot en mörkblå havsbakgrund. 

10:48 Mörkret kommer snart att fälla en slöja över paret men de kommer att dansa vidare in 

på natten. 

Solen filmas från under vattenytan ett par sekunder. Sedan syns en flikfisks huvud i helbild. 

11:08 Två månader senare avslöjas resultatet av parningen.  

Kameran följer flikfiskens huvud ner mot kroppen och ner till bakdelen där ett hundratal rosa 

ägg sitter fast på kroppen. 

11:21 Det är hanen. Det är han som bär äggen. 

Äggen visas i helbild. Små ögon syns i dem. 

11:26 Han har flera rader inbäddade på sin svans.  

En av flikfiskarnas huvud visas inzoomat.  

11:34 Den kvällen överförde honan sina ägg till honom. Sen dess har hanen ensam tagit hand 

om dem. 
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Äggen visas i helbild igen. 

11:42 Genom att bära dem med sig har han skyddat dem.  

Fiskens huvud syns i helbild. Sedan äggen. I nästa bild syns hur ett ägg kläcks. Och en liten 

färglös unge sprattlar sig ut.  

11:56 Nu ska han få lön för sin möda. 

Flikfiskens huvud visas i helbild.  

12:04 Äggen är färdiga att kläckas. 

En unge som kämpar sig ut visas. Flikfisken visas i helbild. En simmande unge filmas. 

12:18 En stilla sommarmorgon föds en flikfisk, med gulesäcken kvar. 

Ungen filmas simmande ur ytterligare en vinkel. Sedan visas en något större flikfisk bland 

några blad, ur två vinklar. 

12:34 Sjögrässängen skyddar äldre flikfiskar som redan kan äta själva. 

Den lite större fisken biter tag i någon litet som finns i vattnet. Sedan filmas tre halvstora 

flikfiskar simmades bredvid varandra. En visas sedan inzoomad när också den biter tag i 

något litet. En halvstor fisk filmas sedan simmandes framför en stor flikfisk, som kameran 

långsamt zoomar in huvudet på. 

12:52 Även om de sköttes om väl av sin far ska de nu klara sig själva.  

Två halvstora fiskar visas simmande. 

13:01 Det finns fiskar som skyddar sina små en mycket längre period.[…] 

De två halvstora flikfiskarna simmar till höger, ut ur bild. 13:08 

 

 

 

 


