Den fantastiska räven

Hur viktiga är våra föräldrar för den egna utvecklingen?
I "Den fantastiska räven" är pappan Mr Fox en självcentrerad men mycket charmig vivör som har en förmåga
att linda alla i sin närhet runt fingret. Hur ska vi leva
livet i relation till våra vänner och nära? Och filmens
street-smarta jargong är rena bonusen.

Rekommenderad för åk 7 till gymnasiet
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Handling
"Boggis and Bunce and Bean / One fat, one short, one
lean". Den fantastiska räven i berättelsen är Mr Fox. Han
är vad man skulle kunna kalla en spänningssökare. Eftersom han är räv innebär det att han älskar att gäcka människor och stjäla höns och annan rävmat. När det visar sig
att Mrs Fox väntar barn och de båda befinner sig i ännu
en knepig knipa orsakad av Mr Fox tjuverier så lovar han
att som far byta jobb och bli en hederlig ansvarstagande
fader.
Historien hoppar två år (eller 12 rävår) fram i tiden och
möter familjen Fox som nu lever ett hederligt svenssonliv i
en rävlya. Mr Fox jobbar som journalist för att försörja

familjen som nu även innehåller sonen Ash. De är lyckliga
men Mr Fox är inte riktigt nöjd. Han gillar inte att känna
sig fattig och att bo i en enkel jordhåla. Han bestämmer
sig för att göra något åt saken.
Adrenalinet och spänningssuget stiger än mer när Mr
Fox får höra talas om människorna Boggis, Bunce and
Bean. De beskrivs som tre av de elakaste, hemskaste och
fulaste bönderna i grannskapet. Det väcker Mr Fox spänningssug till liv och han börjar agera. Han köper en ny
bostad, ett träd med "orginaljordgolv" att flytta familjen
till och bestämmer sig därefter för att råna bönderna på
deras bondgårdars innehåll. I lokaltidningen ser han en
annons för rånarluvor.
Samtidigt får sonen Ash egna hävdelseproblem när
hans kusin Kristofferson kommer på besök. Ash har redan
problem med sitt självförtroende eftersom han känner att
han inte riktigt lever upp till sin pappas coola rykte. När
kusinen visar sig vara bra på i stort sett allt och dessutom
får uppskattande uppmärksamhet från Mr Fox börjar
avundsjukan att koka i Ash. Inte blir det bättre av att även
tjejen i skolan som Ash är intresserad av visar känslor för
Kristofferson.
Mr Fox iscensätter flera inbrott och stjäl problemfritt
från Boggis, Bunce och Bean. Han bjuder även med en
motvillig Kristofferson. Men efter det tredje inbrottet börjar problemen. Till att börja med blir Mrs Fox varse vad
som försiggår med hennes man, men framför allt har Mr
Fox väckt människornas förenade ilska. Boggis, Bunce
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och Bean går samman för att tillintetgöra Mr Fox. I en
första raid lyckas de skjuta svansen av honom. Därefter
angriper människorna rävarnas träd och de tvingas gräva
sig långt ner i marken för att överleva.
Boggis, Bunce och Bean hyr in tre stora grävskopor och
fortsätter sin jakt efter rävarna som lurat dem. Den onda
människotrojkan bestämmer sig för att svälta ut rävarna
ur deras hålor och bevakar alla utgångar de kan hitta. All
åverkan och uppmärksamhet påverkar alla djuren under
jord som i sin tur anklagar Mr Fox för deras prekära situation.
Mr Fox lyckas ena djuren och tillsammans gräver de sig
in hos människorna och tar all deras mat. Mr Bean blir
vansinnig och kommer på idén att spruta vatten ner i
hålorna under marken.
Samtidigt ger sig Ash och Kristofferson ut på ett räddningsuppdrag. Ash vill stjäla tillbaka sin pappas svans
från Mr Bean. Det går inte riktigt som planerat och
Kristofferson blir kidnappad. Mr Fox får erkänna att han
har ställt till det för alla och han går för att överlämna sig
själv. Innan dess berättar han för Ash att han verkligen är
stolt över att Ash är hans son. Innan Mr Fox hinner iväg
dyker den onda råttan upp. Det visar sig att det är han
som har kidnappat Kristofferson i tron att det är Mr Fox
son och ska utnyttja det för att fånga Mr Fox och vinna
människornas gunst. Mr Fox överlistar råttan, som
omkommer, och alla djuren ger sig ut på en avancerad
räddningsaktion för att undkomma Bean, Bunce och Boggis väpnade attack mot dem. Under denna slutgiltiga uppgörelse visar Ash att han verkligen är att räkna med när
det kniper. Tillsammans lyckas de rädda Kristofferson och
filmen slutar med att hela familjen (inklusive en baby i
Mrs Fox mage) dansar och länsar en supermarket.

är så distinkt att den lyser igenom alla produktioner och
även kan penetrera de kommersiella intressen som ofta
styr i filmindustrin.
Wes Anderson är en regissör som är starkt involverad i
alla delar av filmens produktion och det märks. Andersons filmer har alla en gemensam estetik. Fotot i hans filmer har till exempel alla samma färgton. Andersons sätt
att låta en viss typ av pop och folkmusik ackompanjera
sina berättelser är också ett stildrag som återkommer.
Dessutom har Wes Anderson blivit känd för att använda
sig av en återkommande uppsättning av skådespelare. Bill
Murray och Jason Schwartzman är två av dem. De gör
även röster i "Den fantastiska räven". Och trots att "Den
fantastiska räven" är en animerad dockfilm med djur så är
det utan tvivel en Wes Anderson-film. Det ser fortfarande
ut som en Wes Anderson-film och det låter fortfarande
som en Wes Anderson-film.

En “Wes Anderson” film

Animering

"Den fantastiska räven" är regisserad av amerikanen Wes
Anderson (f 1969). Han är vad man skulle kunna kalla en
auteur. Vilket är ett ord som i filmvärlden brukar användas för att förklara att regissörens kreativa vision och stil

"Den fantastiska räven" är en animerad film men det är
inte en tecknad film utan en dockanimation. Vilket kan
vara både enklare och svårare att producera jämfört med

• Om möjligt, titta gärna på utdrag från några av Wes
Andersons filmer ("Bottle rocket", "Rushmore", "The Royal
Tenenbaums", "Life Aquatic" och "Darjeeling Limited"). Få
eleverna att försöka bryta ner vad det är som karaktäriserar Wes Andersons filmer.
• Undersök auteurbegreppet och diskutera om det finns
några andra filmare som eleverna tycker har en egen och
speciell stil.
• Titta på hur Wes Anderson använder sig av genreklichéer som när Bunce tänder sin cigarett vid ingången till
ciderkällaren och elden för en kort stund lyser upp hans
ansikte. Reflektera över musiken. Vilka fler genrereferenser rymmer filmen?
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att teckna. I filmen har regissören Wes Anderson medvetet skapat en enkel animering som till synes vill föra tankarna tillbaka till äldre, mer "hackiga" animationer.
Kanske så som Wes Anderson minns filmer från sin egen
barndom.
• Har eleverna sett några andra dockanimationer? Vad
tyckte de om animationen i "Den fantastiska räven"?
Testa gärna att göra egna animationer. Att jobba med
dockanimation i skolan uppmuntrar till samarbete och
problemlösning i grupp. Film som gestaltningsform och
kunskapskälla behöver inte begränsas till vissa skolämnen
utan är tvärtom ett lysande tillfälle till ämnesintegration.
Dels genom att man inom filmen kan utforska praktiskt
taget vilka ämnen som helst, men också för att produktionen av animerad dockfilm rymmer så många olika typer
av arbetsuppgifter.
Om du som lärare är osäker på hur man kan komma
igång kontakta ditt regionala resurscentrum för film. De
kan säkert hjälpa dig på vägen. Du hittar en lista över alla
regionala resurscentrum på:
http://www.sfi.se/sv/varastod/Regionala-stod/Omregionala-resurscentrum/.
Ni kan också läsa mer om animering i filmhandledningen till "Corpse Bride" som går att ladda ner från
www.sfi.se/filmiskolan

Den sedelärande fabeln
"Den fantastiska räven" är en skröna, en smått burdus
berättelse om en familj och hur de lever sina liv, förmedlad med gott humör. En film som vi tycker om för att den
på ett klurigt och insiktsfullt sätt också säger något om
oss människor. Och det är en film i den uråldriga traditionen av fabler. Fabeln är ju en berättelse med ett sedelärande inslag där djuren har vissa fastlagda grundegenska-

per. Exempelvis den listige räven som vi känner både från
grekernas Aisopos och 1600-talets franska fabeldiktare
Jean de La Fontaine. Det kan gott sägas att fabeln i sin
nutida form förs vidare i den animerade filmen inte minst
av Walt Disney med "Bambi" och "Dumbo" eller i serier
som Tove Janssons Muminfigurer som alla är mycket stereotypa i sina karaktärsdrag och i sitt sätt att se på livet.
Ett exempel av mer allvarligt slag är Art Spiegelmans
"Maus" - en fabel om förintelsen.
Nu skulle man mot detta kunna säga att Wes Anderson
inte direkt har någon korrekt moral att komma med,
något levnadsråd att ha som rättesnöre i livet. Mr Fox
fortsätter säkert att stjäla höns sen hans fiender Boggis,
Bunce och Bean har besegrats. Men likafullt, filmen rymmer insikter i mänskligt beteende som vi kan ta till oss.
• Vad tycker eleverna, kan man lära något av historien
om Mr Fox? Något om hur livet skall levas och hur vi är
som människor mot varandra?
• Vad tänker eleverna om Mr Fox, vad har han lärt sig?
Mr Fox är ju lite av filmens hjälte - men är han en alltigenom sympatisk person? Hur behandlar han de andra djuren i sin omgivning? Hur kommer han att gå vidare i
livet?
• Vid ett tillfälle när han bjudit med Kristofferson (efter
att minuten innan ha skickat hem sonen Ash som inte får
vara med på stöldräden därför att han är för "okoordinerad".) som klagar över att han inte tycker om att vara oärlig mot folk, svarar Mr Fox: "Håll tyst bara så är det inga
problem". Vad ska vi säga om hans moral, hans ständiga
vita lögner? Vi charmas, men hur uppfattar eleverna
honom, skulle de vilja ha honom till pappa?

FI LM HAN DLE DN I NG UTG IVE N AV SVE N S KA FI LM I N STITUTET. TE L

08-665 11 00.

WWW. S FI . S E / FI LM I S KOLAN

Vem är jag?
Hur ska vi leva våra liv? Vilket ansvar har vi som förälder
och barn i en familj, så att familjen fungerar och alla blir
sedda och bekräftade för de personligheter de är, på gott
och ont?
Mr Fox är en livsnjutare, en man som bejakar de lustkänslor han har inför livet och vad som är roligt och stimulerande. Så eftersom fru Fox är på honom om att leva
lite mer lugnt och ansvarsfullt nu när han är familjefar så
tvingas han att småljuga och trixa lite med sanningen för
att ändå kunna tillfredställa sina lustar.
• Var går gränsen mellan att kunna följa egna lustar och
behovet att anpassa sig till en omvärld? Får man göra vad
man vill på bekostnad av någon annan? Har eleverna vardagliga beskrivningar av händelser där de velat agera på
ett visst sätt men av någon anledning avstått. Kanske för
att de inte ville göra någon ledsen.
Ett centralt tema i filmen är Mr Fox's relation till sin son
Ash som ställs på sin spets när kusinen Kristofferson kommer och bor hos dem. En kusin som är dugligare, snabbare, mer elegant, skickligare och som av den anledningen stjäl den beundrade pappans hela uppmärksamhet. Ash försöker på många sätt att fånga pappans
intresse men känner sig undanskuffad, osedd och negligerad av pappan - ända till slutet då Ash spottar upp sig och
tillsammans med kusinen gör ett räddningsförsök i syfte
att återerövra pappans svans i första steget och sen att
rädda den tillfångatagna kusinen.
• Alla vill vi bli sedda och uppmuntrade för den vi är.
Från kompisar, vuxna och föräldrar, släktingar. Men hur
viktiga är just våra föräldrar i fråga om att bekräfta oss
som människor?
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• Ash har svårt att tränga igenom i det stora familjebruset
och göra sin röst hörd, att sätta ord på sina känslor. Istället hämnas han subtilt på kusinen för att få utlopp för sin
besvikelse. Vilket ansvar har man själv i en situation som
den Ash lever i?
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