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From the Wild Sea
Med en observerande kamera får vi följa vardagen för 
olika djurräddningscentraler i Storbritannien, Irland och 
Nederländerna. Flertalet godhjärtade volontärer står 
ständigt redo att rädda det vilda djurlivet - strandade 
valar, sälar med plast i magen och oljedränkta svanar. 
Runt omkring dessa räddningsarbetare härjar vind 
och väder som aldrig förr - obestridligen förvärrat av 
klimatförändringarna. 

Människans svåra förhållande till naturen står i fokus 
och vi tas med på en fascinerande men mycket oroande 
resa i en värld där människan krossar naturen med ena 
handen och outtröttligt försöker rädda den med den 
andra. Denna poetiska dokumentärfilm växlar mellan 
människans och djurens perspektiv och djuren är lika 
mycket huvudpersoner som människorna som försöker 
göra skillnad.



EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET

Om filmhandledningen
Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt 
verktyg där våra handledningar är till för att vägleda 
dig som lärare. Åldersrekommendationen, som här 
sträcker sig från årskurs 9 till och med gymnasiet är 
just en rekommendation. Du väljer själv om du vill ta 
upp ett eller flera teman ur frågeställningarna och/eller 
om du kan viga lite mer tid till fördjupning och närstu-
dier av själva filmmediet. Du känner dina elever bäst 
och vet vad som kan vara relevant och intressant just 
för dem. Med den här handledningen kan du även an-
vända klipp ifrån filmen för att ha ett tydligare underlag 
och stöd för minnet.

Filmen och läroplanen

From the Wild Sea och denna handledning bearbetar 
läroplansmål kring hållbar utveckling, miljöfrågor 
samt filmkunnighet och språklig utveckling. Dessa 
mål återfinns till exempel i kursplaner för biologi och 
svenska. Att tillsammans diskutera och analysera film i 
undervisningen är också tacksamt för att främja ut-
vecklingen av elevernas språkliga förmåga samt deras 
självkännedom och identitet. Eleverna kan med hjälp 
av uppgifterna i denna handledning träna på att tänka 
kring naturen, djuren, klimatförändringar och miljö-
förstöring – både ur ett lokalt och ett större perspektiv. 
De får också träna sig i att uttrycka sina egna tankar 
och respektfullt bemöta andras. Eleverna övar ock-
så filmkunnighet och sin förmåga att läsa texter som 
”kombinerar ord, bild och ljud” Lgr11, Eller ur svenska 
1, Gy11: ” Centrala motiv, berättarteknik och vanliga 
stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur 
och teater samt i film och andra medier.”

Innan filmen
Att förbereda eleverna på filmen och dess tema gör det 
lättare för dem att ta till sig språk och budskap. Ned-
an hittar du förslag på övningar att använda innan ni 
tittar på filmen – men du känner din grupp bäst, plocka 
russinen ur kakan och använd det du tror passar till just 
dina elever.  

Filmens affisch
En films affisch är en viktig del i marknadsföringen av 
en film – den ska locka oss att se filmen och ge oss en 
inblick i vad den handlar om.

• Beskriv affischen – vad ser du? Karaktärer, miljö, 
föremål etc?

• Vilka färger ser ni?

• Hur ser ljuset ut?

• Med vilket perspektiv ser vi det vi ser?

Till exempel grodperspektiv, fågelperspektiv, normal-
perspektiv. 

• Vilket bildutsnitt används? 
Till exempel  närbild, halvbild, helbild, extrem närbild.

Vad tänker ni när ni hör titeln? Vad får ni för känsla av 
texten och hur den ser ut?

• Vad får ni för känsla av affischen – vad är det i bilden 
som får er att känna så? 

• Utifrån det ni ser – vad tror ni filmen kommer  handla 
om?

Djur och miljö
Marine life is under pressure across Europe’s seas. The 
seas are perceived as the last wilderness. In reality, even 
remote marine areas are impacted by human activities. 
Contaminants and marine litter are among the key 
pressures. Sea level rise and the uncreased frequency of 
storm events add to the coastal squeeze.
- The European Environment Agency, EEA

Ovanstående text visas i filmens inledning, som en intro-
duktion till vad vi ska få se.  

• Vad tror ni att filmen handlar om efter att ha läst detta 
stycke?
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• Stämmer det med vad ni tänkte i diskussionen kring 
planschen?

• Vad vet ni om klimatförändringarna och hur det påver-
kar havens djur?

Genre: Dokumentärfilm
De första filmerna för betalande public visades 1895, 
det var då Bröderna Auguste och Louis Lumière som 
”uppfann” filmprojektorn visade en serie kortfilmer som 
de filmat själva. Dessa filmer var alla små dokumenta-
tioner av vardagslivet – precis som de videos många av 
oss roar oss med på YouTube idag eller som ni kanske 
filmar själva med mobiltelefonen. Det var människor 
som klantar sig, bebisar som äter och husdjur som är 
tokiga – känns det igen?

• Här kan ni se några av Bröderna Lumieres första filmer 
från 1895 och framåt.

Berättartekniken utvecklades sedermera och vid sidan 
av fiktions-filmens intåg hittar också dokumentärfilms-
berättandet sin retorik. 

Film och rörliga bilder är rent krasst stillbilder som 
staplas på varandra och spelas upp i tillräckligt stor 
hastighet för att vi ska tro att det är verkligheten vi får se 
– men det är en illusion av verklighet, även om det som 
visas de facto är ”sant”. Dokumentärfilmsgenren har 
som ambition att förmedla verkligheten och övertyga 
oss om att det som visas är sanning och för att göra det 
använder dokumentärfilmer, precis som fiktions-filmer 
olika retoriska verktyg och knep. Det kan till exempel 
vara hur kameran står, inklippta arkivbilder, om filmska-
paren själv är med i sin film eller inte, iscensatta bilder 
etc. Ofta blandar dokumentärfilmer olika tekniker och 
verktyg. 

Det är viktigt att komma ihåg när det gäller alla typer 
av rörliga bilder att det alltid är någon som bestämt var 
kameran ska stå, i vilken vinkel den ska filma och vilka 

sekvenser som till sist kommer med i filmen vi ser. Inte 
ens en övervakningskamera har kapaciteten att visa ett helt 
händelseförlopp subjektivt – kameran är alltid objektiv 
och det finns alltid något vi inte får se. Bilderna vi får se 
är alltid utvalda med syftet att förmedla en historia, ett 
budskap, underhålla oss eller få oss att känna något visst. 
Vid en första anblick är det skådespelarna som skiljer en 
spelfilm från en dokumentärfilm – dena andra har inga 
skådespelare, de medverkande framstår som sig själva.

• Vad är en dokumentärfilm? Vad utmärker genren doku-
mentärfilm?

• Vad skiljer dokumentärfilm från spelfilm?

• Vad är syftet med en dokumentärfilm? Kan de ha olika 
syften?

Observerande berättarteknik 
From the Wild Sea utgår från något som kallas ”observe-
rande berättarteknik”, där utgångspunkten är att publiken 
ska få se en ostörd/orörd verklighet. Filmskaparen eller 
kameran varken syns eller hörs i bild utan observerar bara, 
ungefär som en fluga på väggen. Detta ska öka trovärdig-
heten hos oss i publiken om att det vi får se är en autentisk 
orörd verklighet. Detta sätt att filma på är också vanligt i 
dokussåpor, till exempel i Big Brother.

• Kan ni komma på exempel när ni sett en observerande 
kamera/flugan-på-väggen- teknik i rörliga bilder? Det kan 
vara i film, TV, YouTube, sociala medier etc.

Motsatsen till detta är den deltagande berättartekniken 
där filmskaparen själv blir en del av handlingen och syns 
i bild. Tanken är istället här att det som händer skapas ge-
nom filmandet och vi i publiken ska tänka att det finns en 
garanti för att det här är på riktigt, eftersom filmskaparen 
är med. Hen kanske adresserar oss i publiken direkt istället 
för att ha en voiceover. Så syftet är detsamma – att vi ska 
bli övertygade om att det vi ser stämmer – men metoden 
är annorlunda. Exempel på deltagande berättarteknik är till 
exempel Michael Moores dokumentärfilmer. 
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Poetisk dokumentär 
From the Wild Sea kan också beskrivas som en ”poetisk 
dokumentär” vilket innebär att den precis som andra 
dokumentärfilmer använder vår verkliga värld som sitt 
råmaterial, men presenterar bilderna på ett distinkt sätt 
för att beröra oss. Tyngdpunkten i berättandet ligger på 
känsla, ton och effekt. I filmen ni ska se är det till exempel 
långa utdragna bilder som inte betonas med ord. Det är 
också vanligt att det förekommer iscensatta sekvenser som 
blandas med autentiska scener. Men detta förekommer 
också i annan dokumentärfilm och har gjort sedan filmens 
barndom. 

Övning: Titta på filmens anslag i klipp 1.

Den inledande sekvensen i en film brukar kallas filmens 
anslag. Anslaget ska berätta för oss vad filmen kommer 
handla om och har som uppgift att locka oss att se mer.  

Under dessa första tre scener växlar perspektivet mellan 
djurens (sälsekvensen) och människans (svansekvensen) 
samt i den tredje scenen där perspektiven blandas. Svanar 
simmar mot bakgrunden av en stor rykande skorsten och 
ett gigantiskt fartyg som aldrig tycks ta slut överröstar 
svanarnas existens. I de två första klippen skildras djurens 
återgång till naturen nästan som events eller jippon för 
oss människor. Publiken står redo med kameran och det är 
festlig stämning. 

• Vad får ni se i dessa första tre scener? 

• Vems/vilkas perspektiv är det som visas? 

• Hur visas det? (Kameraperspektiv, inramning, ljus, ljud, 
klippning etc.)

• På vilka sätt kan ni se i klippet att det är en observerande 
respektive poetisk dokumentär?

• Vad tror ni resten av filmen kommer handla om?

Kameran står helt still i långa sekvenser utan några klipp. 
Även om det som filmas rör sig och bitvis hamnar ur bild 
står kameran helt still. Som om vi är en säl i en bur eller 
en åskådare som ska titta på svanutsläpp.

 

Exempel 1: ”Flugan-på-väggen”-perspektiv – sälens perspektiv. 

Exempel 2: ”Flugan-på-väggen”-perspektiv – människans perspektiv.

Exempel 3 ”Flugan-på-väggen”-perspektiv – människans perspektiv.

Klipp 1
Källa: Smorgasbord Picture House
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KLIPP 1
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Handling
Sjöarna anses vara den sista vildmarken, men i reali-
teten är våra vatten i allra största grad lika påverkade 
av människan som resten av naturen. I From the Wild 
Sea visar regissören Robin Petré med en observant och 
poetisk kamera vardagen för ett antal djurräddnings-
centraler och volontärarbetare i Storbritannien, Irland 
och Nederländerna. Till synes outröttligt försöker de 
rädda strandade valar, skadade sälar och inoljade svanar. 
Allt medan vind och väder till följd av klimatförändring-
ar rasar som aldrig förr. Vi får också uppleva tillvaron 
lika mycket från djurens perspektiv – hur de kämpar 
med de faror orsakade av människan som hotar deras liv, 
samtidigt som andra människor vill hjälpa och ta hand 
om dem. 

I haven runt Brittiska öarna träffar vi Dan Jarvis, som 
har vigt sitt liv åt att bevara de marina däggdjuren runt 
kusterna där han bor. Det innebär att han ständigt har 
jour och är redo att ge sig ut på larm. Vi får följa med 
honom i bilen genom den engelska tuffa vintern och i 
regniga stormbyar. Dan samarbetar med James Barnett, 
en veterinär som forskar på djur som utrotas, dör, inte 
klarar sig. Genom obduktioner ser James konsekvenser-
na av vårt industrisamhälle på de marina däggdjuren. 

Mitt emot Cornwall finns Irlands sälräddningsanlägg-
ning och organisation. Det är en frivilligorganisation 
som outtröttligt jobbar för att ge sälarna och de andra 
marina djuren bättre förutsättningar och miljö. Där ar-
betar bland annat Ava Busillet med att ta hand om sälar 
vars liv och välmående hotas på grund av människans 
leverne. 

I Nederländerna pågår en stor internationell insats för 
att rädda hundratals vita svanar som drabbats vid ett 
oljeutsläpp vid kusten. Svanarna flaxar febrilt när de ska 

tas till schamponering och hårtork. 

Filmens narrativ kulminerar när en 19 meter lång mycket 
illa däran strandad val hittas.  Inte ens de största arterna 
på jorden kan skonas från klimatförändringar och ned-
skräpning på grund av människans agerande. Samtidigt 
som räddningsarbetarna känner sig som jätten mot goliat 
mot naturen är det tydligt att människans miljöförstörelse 
påverkar alla arter lika mycket – stora som små.

Huvudpersonerna i filmen är inte bara de mänskliga djur-
förespråkarna som försöker göra skillnad i en hopplös 
situation. Stora delar av filmen ägnas åt att de skadade 
djuren - trasiga av fartygspropellrar eller med plastbi-
tar i magen - än en gång ska skickas ut till havet där de 
människoskapade farorna fortfarande lurar. Allt medan 
människan ser det som ett jippo med festlig stämning och 
säldräkt. Cirkeln upprepar sig. 

Tips! Här hittar du Filminstitutets användbara film-
lexikon som kan användas som grund för att samtala om 
film och dess berättande.

Efter filmen

Diskussionsfrågor
• Vad tycker ni om filmen – vad är det som gör att ni 
tycker så?

• Vad handlar filmen om tycker ni?

• Vilkas perspektiv kommer fram i filmen? Är det någons 
röst som inte kommer fram?

• Är det något vi inte får se i filmen? Vad är det som i så 
fall inte sägs? 

• Filmen vill ju skildra en autentisk verklighet. Men tror 
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ni det är några scener i filmen som är iscensatta/konstru-
erade just för filmen? 

• Vad är budskapet med filmen tycker ni? 

• Vad är syftet med filmen?

• Vem är avsändaren?

Genom att kameran hela tiden är som en fluga på väg-
gen, är vi i publiken alltid med som extra karaktär mitt i 
händelsernas centrum. Kameran och vi observerar hela 
tiden det som händer och vi varken ser eller hör filmska-
paren.  Barriären mellan oss och de levande varelserna i 
filmen – människa som djur försvinner och vi får upple-
va det som händer på nära håll.

Titta på klipp 2.
• Vad berättas här?

• Hur berättas det? (Kameraperspektiv, inramning, ljus, 
ljud, klippning etc.)

• Vad får ni för känsla av klippet?

Kameran är genom filmen ofta statisk, titta på nedanstå-
ende klipp där kameran står helt still och orörlig under 
fem minuters tid. 

Titta på klipp 3.

• Vad ger får ni för känsla av klippet?

• Hur berättar filmen här? (Kameraperspektiv, inram-
ning, ljus, ljud, klippning etc.)

• Hur många ”klipp” ser ni i klippet?

• Hur hade känslan förändrats som det filmats annorlun-
da? Tänk er exempelvis att det varit fler klipp?

• Titta 4 min på valfri actionfilm och räkna hur många 
klipp ni ser – jämför med From the Wild Sea!

Filmens form och innehåll
Klimatförändringar och miljöförstörelse
Enligt European Environmental agency måste vi agera 
snabbt för att rädda Europas marina ekosystem. Hot som 
övergödning, föroreningar och klimatförändringar ökar 
ständigt. Vi måste försöka vända alla år av människans 
försummelse av naturen – men tiden håller på att rinna 
iväg. Människans missbruk av haven och dess resurser 
påverkar både djur och växter och förändrar vattnet i sig: 
det blir varmare och surare. Tillsammans pekar detta mot 
oåterkalleliga förändringar i ekosystemet (Källa: Europe-
an Evironmental agency, 2021).

Väderleksrapporterna på radio går som en röd tråd 
genom filmens berättelse – vi hör dem i bilen på uttryck-
ningar, i hjälpcentrets kala miljö etc. Däremellan ser 
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Klipp 2
Källa: Smorgasbord Picture House

KLIPP 3

Klipp 3
Källa: Smorgasbord Picture House

KLIPP 2

https://vimeo.com/654533071/96a44c4aaf
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/filmiska-uttrycksmedel/bildkomposition/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/filmiska-uttrycksmedel/bildutsnitt/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/filmiska-uttrycksmedel/ljus/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/filmiska-uttrycksmedel/ljud/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/filmiska-uttrycksmedel/klippning/
https://vimeo.com/654533529/333b169aa4
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/filmiska-uttrycksmedel/bildkomposition/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/filmiska-uttrycksmedel/bildutsnitt/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/filmiska-uttrycksmedel/bildutsnitt/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/filmiska-uttrycksmedel/ljus/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/filmiska-uttrycksmedel/ljud/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/filmiska-uttrycksmedel/klippning/
https://vimeo.com/642243127/9bb641e69f
https://vimeo.com/654533071/96a44c4aaf
https://vimeo.com/654533071/96a44c4aaf
https://vimeo.com/654533529/333b169aa4
https://vimeo.com/654533529/333b169aa4
https://vimeo.com/654533529/333b169aa4
https://vimeo.com/654533529/333b169aa4
https://vimeo.com/654533529/333b169aa4
https://vimeo.com/654533071/96a44c4aaf


vi bilder på de rasande arga vågorna på havet. Det är 
stormar, regnoväder och stigande havsnivåer.

• På vilka sätt ser vi tecken på klimatförändringar i 
filmen?

• Hur påverkar de våra djur?

• Hur påverkar de människan?

• Hur ska vi vända klimatförändringarna och miljöför-
störelsen? Vad kan vi människor göra och förändra så 
att djuren och naturen får det bättre?

Människan vs. Djur/natur
Min tes är att det i varje människa finns både en kon-
struktiv och en destruktiv kraft. Det är denna ambiva-
lens som filmen söker och vill beröra fullt ut: vårt lama 
förhållande till själva naturen som vi krossar med en 
hand och bygger om med den andra.
Scenerna är dels tänkta att skapa en djupare koppling 
mellan publiken och djuren vi möter i filmen, dels att ge 
oss människor en oväntad spegel av oss själva, så att vi 
ser oss själva utifrån, på gott och ont.[...]
Min förhoppning är att sätta mänskligt beteende mot 
naturen i ett nytt ljus och ge oss en fängslande, tragiko-
misk och dramatisk blick på oss människor sett utifrån.
– Robin  Petré, regissör.

I filmen görs ingen skillnad på människa och djur. Vi 
får se alla levande varelser skildras med samma respekt.

Vi följer flera engagerade och godhjärtade människor 
som försöker rädda djuren – även om djuren inte alltid 
förstår det och slåss med näbbar och klor. I några av 
filmens mest kraftfulla scener ser vi hur djurskötarna 
måste övermanna sälarna för att kunna hjälpa dem. 

• Vilka är de ”goda” och vem är de ”onda” i filmen?

• I slutet av filmen är vi tillbaka där vi började: på stran-
den vid sälutsläppet. Varför väljer regissören att avsluta 
filmen så tror ni?

Titta på bilderna nedan. Första gången vi möter 

säl-dräkten dröjer sig kameran kvar vid personen som 
klär ut sig till säl. I slutet av filmen, vid sälutsläpps-jippot 
ser vi sälen stå på stranden med en hink. 

• Vad tror ni regissören vill säga med denna utklädda 
människa i sälkostym? Vad har den för poäng i historien? 

Övningar
Gör tillsammans en lista på filmens händelseförlopp och 
placera ut dessa på den klassiska dramaturgiska kurvan 
på tavlan. Här kan ni läsa mer om klassisk Hollywood-
dramaturgi: 

Övning: Gör er egen observerande och poetiska doku-
mentär (ca 2-3 minuter) om ett ämne som ligger er varmt 
om hjärtat. Hur ska ni få andra att känna lika starkt som 
ni gör? Börja med att göra bildmanus, filma sedan och 
lägg sedan, om ni kan och vill, på musik och berättarröst.
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 TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Se
Greta (Nathan Grossman, Sverige 2020)
Vi får följa Greta Thunberg både privat och i offent-
liga framträdanden i detta nära och intima porträtt. 
En rörande dokumentärfilm som lyfter våra politikers 
hyckleri kring klimatkrisen men också hur det är att som 
tonåring axla rollen de vuxna borde ta. Vi får också en 
inblick i hur det är att vara en person med autism.  
Läs filmens handledning.

En obekväm uppföljare (Bonni Cohen & Jon Shenk, 
USA 2017)
En annan klimataktivist, Al Gore, fortsätter kampen för 
mindre klimatpåverkan. 
Läs filmens handledning.

Natt och dimma (Alain Resnais, Frankrike, 1956)
En poetisk historisk dokumentär om förintelsen. Filmen 
var den första seriösa dokumentärfilmen om nazister-
nas förintelseläger och blev censurerades i Frankrike 
på grund av de scenerna från koncentrations-
lägren.

Mannen med filmkameran (Dziga Vertov, Sovjetunio-
nen 1929).
En självreflekterande dokumentärfilm från filmens barn-
dom som ifrågasätter sin egen form som just doku-
mentärfilm. Vi får till och med följa med in i klipprummet 
där filmen sätts ihop. Ett filmhistoriskt mästerverk som 
påminner oss om vikten av källkritik oavsett vad det är 
vi ser. 

Läs 
European Environmental Agency

Förenta nationerna – om klimatförändringar och klimat-
mål

UK strandings  - om strandade havsdjur

NOAA Science council – om miljöförstöring i haven

Intervju med regissören Robin Petré, Danska 
Filminstitutet

Gör egen film
På Filmriket hittar ni tips och praktiska övningar.
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Danmark, 2021
Regissör: Robin Petré
Producent: Malene Flindt Pedersen
Klippning: Charlotte Munch Bengtsen 
Foto: Maria Grazia Goya & Robin Petré
Originalmusik: Ismaël Colombani
Medverkande: Dan Jarvis, Sydney Rachel Stone, 
Laura Lusquiños, Rowan Burcham, Ava Busillet, 
Elizabeth Elliott, Lisa Tully, Emma Gellman, James 
Barnett, Kelly Astley, Sam Brittain. 
Originaltitel: Fra det Vilde Hav

Tekniska uppgifter 
Längd: 1 tim 18 min

Distribution: Smorgasbord Picture House

Filmen kan också finnas i utbudet hos din medie-
central.

REDAKTION

Text: Helena Sandberg
Redaktör: Anna Håkansson
Svenska Filminstitutet, december 2021
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filmiskolan@filminstitutet.se
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Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i 
distribution sedan den har slutat visas på ordinarie 
biografrepertoar.

Här kan ni lära er mer om hur en hittar och bokar 
film för visningar i lärande sammanhang. 
fi lminstitutet.se/skolbio

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET
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