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”Ibland drömmer jag

att jag simmar ensam,

när jag hör delfiner alldeles intill,

och jag förstår

vad de säger till varandra...

Jag förstår deras språk.

Det är långsökt, jag vet...

Men så är det...

Det är min dröm.”

– Dr. Kathleen Dudzinski



Filmen DELFINER från MacGillivray Freeman Films är producerad i samarbete med National Wildlife Federation.

Huvudsaklig finansiering av DELFINER kommer från National Science Foundation                  och Museum Film Network.

Alla åsikter, resultat och slutsatser eller rekommendationer i detta material är producenternas och avspeglar inte nödvändigtvis National Science Foundations uppfattningar.

Observera: Den här publikationen får endast kopieras av läraren för studier i klassrummet. Publikationen får inte kopieras för lagring i ett återvinningssystem eller överföras
på något annat sätt, t ex elektroniskt, mekaniskt eller via inspelning, utan tillåtelse från utgivaren. Kopiering av detta material för kommersiellt bruk är strikt förbjudet.
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LÄ RA R HA N DL E D N I NG
Filmen DELFINER i IMAX-format passar alla årskurser på mellanstadiet. Lärarhandledningen fungerar bäst tillsammans 
med filmen, men kan även användas fristående.

Inledning
Delfiner – djur vi fortfarande
försöker förstå
Människan älskar och beundrar varelser med ädla
drag. Delfinerna med sin påhittighet, tillförsikt
och grace tilltalar våra hjärtan och sinnen. Det är
för att vi söker samma egenskaper hos oss själva
som vi älskar dessa fantastiska djur.

Vi vill gärna tänka att delfinerna tycker lika
mycket om att vara i vårt sällskap som vi i deras.
Är det så att delfinerna är tillsammans med oss
för att de söker mångfald? En del arter tröttnar på
sin egen sort. Men är det människan eller delfinen
som får mest ut av relationen? De ger oss kun-
skaper om anatomi, beteenden och kommunika-
tion, och vår nyfikenhet gör att vi vill lära oss än
mer. Människan beundrar många djur men del-
finerna står högt på listan över djur som fascinerar
oss.

Forskarna tror att havsdäggdjuren härstammar
från djur som en gång levde på land. Delfinernas
skelett stöder den teorin. Frambenen har ombildats
till bröstfenor på delfinerna. Två små ben som är
helt frikopplade och sitter bakom bröstkorgen
tros vara resterna av bäckengördeln där bakbenen
en gång satt. Något som de flesta inte känner till
är att delfiner och klövdjur, särskilt kor, har en
gemensam stamfader. Med så många koälskare
som finns i världen är det inget att förvånas över.

Forskning på plats
Teamet på MacGillivray Freeman Films filmade
forskare under arbetet med filmen DELFINER.
Det är inte lätt att följa vilda delfiner och studera
dem, men det är precis vad Dr. Kathleen Dudzinski
och Dr. Alejandro Acevedo-Gutierrezare gör. För
att kunna studera delfinerna på nära håll måste
forskarna vänta på att delfinerna kommer till dem,
vilket inte är så lätt eftersom delfinerna kan färdas
8 mil om dagen.

Dudzinskis forskning inriktar sig på beteende
och kommunikation. Hon ägnade nästan 2 000
timmar på Bahamas med att samla information
som bara blev tjugo användbara inspelningstimmar.
Både Dudzinski och Acevedo fick sin doktorsgrad
vid Texas A & M University. Acevedo har speci-
aliserat sig på beteendeekologi hos havsdäggdjur
och har forskat om deras beteende när de äter
och söker efter föda.

Ytterligare en utmaning, förutom att hitta
delfinerna, är att bära all teknisk utrustning. Den
42 kg tunga filmkameran IMAX®, som är tyngre
och mer skrymmande än vanliga filmkameror, är
inte lätt att ta med sig ner i och upp ur vattnet.
Den var tvungen att placeras i en undervattensbe-
hållare för att det skulle gå lättare att hantera den
och den fick namnet "Miss Piggy" av filmteamet.

“Naturen har givit delfinen, mer
än någon annan, det de främsta
filosoferna söker: vänskap utan
krav.”

–Plutarchos, grekisk 
filosof och författare



Tack vare ett 11 kg tungt mobilt video- och
akustiksystem kunde Dudzinski röra sig lättare än
filmteamet. Systemet var det viktigaste instru-
mentet för att kunna tolka vilken delfin som gav
ifrån sig ljud. På land har ljudet en liten fördröj-
ning som gör att vi kan uppfatta varifrån det
kommer. Under vatten går ljudet 4,5 gånger
snabbare och fördröjningen blir därför mindre
och det gör det svårare att hitta ljudkällan. I en
grupp delfiner där alla ger ifrån sig ljud samtidigt
blir det mycket svårt att hitta ljudkällan.Video-
och akustiksystemet registrerade delfinernas läten
med hjälp av två undervattensmikrofoner som
kallas hydrofoner. De sattes på en stång som var
minst 4,5 gånger längre än avståndet mellan
Dudzinskis öron. Tack vare den fördröjning som
uppstod på grund av avståndet kunde hon lokali-
sera ljudkällan vid analysen av videobanden. Hon
kombinerade hydrofonerna och en högteknologisk
videokamera i ett vattentätt skydd och kunde på
så vis filma delfinerna samtidigt som deras läten
spelades in. Systemet innehåller även en mindre
låda. Den här lådan innehåller en DAT-spelare
(Digital Audio Tape) och ett filter med en tredje
hydrofon, klickljudsdetektorn. Den spelade in
signalerna från delfinernas ekolodningsklick.
Ekolodning innebär att en serie pulser som kallas
klick sänds ut. Delfinerna tar emot ekoljuden med
underkäken. Därifrån överförs ljuden till innerörat
via mellanörat. Utan detektorn har klickljuden för
hög frekvens för att människan ska kunna uppfatta
dem. Den extra ansträngningen att bära klickljuds-
detektorn och video- och akustiksystemet var väl
värt mödan, för att det gav ny (eller aldrig tidigare
inspelad) information om hur delfiner kommuni-
cerar med ljud och beteenden.

Kontrastrika inspelningsplatser
I filmen får man se delfiner simma i världens alla
vatten. Men som de flesta andra djur har delfiner
sina favorithem. Två av dem är Bahamas och
Patagonien i Argentina. Bahamas är ett populärt
turistmål, även för havsdäggdjur.Vänliga

människor, ett angenämt klimat och varma vatten
gör Bahamas till ett behagligt semestermål.
Mitten av Bermudatriangeln, Hope Town, var
startpunkten för teamet. Det finns många fiskar i
den här arkipelagen. Det är ingen slump att del-
finer håller till mycket i det här området. Bahamas
är känt för sitt varma och klara vatten och öarna
ger delfinerna skydd mot tropiska stormar. Teamet
på MacGillivray Freeman Films filmade Dean
Bernal när han simmade med en flasknosdelfin
som heter Jojo utanför öarna Turks och Caicos.
Utanför Argentinas kust stångas Puerto Piramides
av ett kallt, blåsigt hav. Trots de svåra förhållandena
är detta den centrala födoplatsen för peales-
delfinerna.

Anpassad för ett liv i havet
Delfinernas ekolodning särskiljer dem från de
flesta havsdjuren. Delfinerna använder ekolod-
ning för att upptäcka föda under sand och för att
kunna ta sig fram i mörkt eller grumligt vatten.
En delfin kan hitta ett bete som släpps längst bort
i en 21 m lång pool på mindre än 20 sekunder.
Det finns även en teori om att de kan fokusera
ljud till en smal stråle som skjuter ut framför dem.
Delfinerna väljer
riktningen på
strålen. Delfinerna
är även beroende
av sin syn för att
överleva. När de
vilar stänger de ena
ögat och på så sätt
kan ena sidan av
hjärnan sova,
medan det andra
ögat spanar efter
faror i vattnet. Att
vara i en grupp gör
det också lättare
att vila.

Ögonen hjälper dem att anpassa sig till
omgivningen genom att de kan hålla ögonen
vidöppna för att se i dunkelt ljus och nästan helt
slutna för att se i starkt solljus. När de hoppar
ovanför vattenytan kan pealesdelfiner se ända
upp till 8 kilometer.Varje öga rör sig oberoende av
det andra vilket gör att de kan följa olika objekt
samtidigt. Ögonen kan dessutom se rakt framåt
eller rakt bakåt. Detta är ett ovärdeligt verktyg för
att hitta föda eller upptäcka en annalkande
fiende. Alla däggdjur andas luft.

Delfiner, till skillnad från de flesta andra
däggdjur, byter ut 80 procent av lungvolymen vid
varje andetag.Vi människor använder bara 20
procent vid varje andetag. De har även en flexibel
bröstkorg som förhindrar att benen bryts vid
djupa dyk. Delfiner kan dyka ner till 500 m djup
och stanna under vatten mer än åtta minuter.
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Vid dykning använder de lagrat syre, och
lungornas kapacitet gör att de kan de bevara
värmen och stanna länge under vatten. De flesta
människor kan inte stanna under vatten längre
än en minut.

De här unika däggdjuren bidrar med värde-
full kunskap. Om vi lär oss förstå deras inbyggda
ekolod och förmåga att upptäcka storlek, form,
struktur och densitet på under- vattensföremål
kan det bidra till utvecklingen av ekolod. Delfinens
kroppsform och dess förmåga att uppnå höga
hastigheter (34 km/h) kan utnyttjas vid konstruk-
tionen av fartyg. De höga hastigheterna kan de
uppnå genom att rida på svallvågorna från en
snabb båt. På så sätt kan de surfa på tryckvågorna
utan att förbruka någon energi.Vi kan iaktta
delfinernas sätt att simma för att lära oss hur man
bygger snabbare båtar, på samma sätt som vi har
iakttagit fåglarna för att lära oss hur man
konstruerar bättre flygplan.

Aggressivare än man tror
De flesta som tänker på delfiner tänker säkert på
Flipper från tv och film. Ord som lekfull, intelligent,
älskvärd och vänlig dyker upp i huvudet.
Delfinerna betraktas som människans bästa vän i
vattnet.Visst finns det många tillfällen då delfiner
är vänliga, men man måste komma ihåg att
delfiner är vilda djur. Människor söker ofta kontakt
med dem, men själva undviker de oftast mänsklig
kontakt. Delfinernas aggressivitet syns i ärren. En
del ärr får de av hajar eller av människans kränk-
ningar. En del ärr får de i slagsmål med andra
delfiner. De intensiva sammanstötningarna kan
bestå av skrik, käkklappningar, kroppsställningar,
bett och svansslag. Forskarna tror att det här
samspelet skapar en social hierarki.

Det stridslystna beteendet bland delfiner
sträcker sig utanför deras egen art. Utanför British
Columbia, Skottland och i Stilla havet har det
rapporterats om att delfiner har attackerat tumlare.

(Delfiner och tumlare är besläktade. Tumlare
är dock betydligt mindre än de flesta delfintyper.
De är i allmänhet hälften så stora som en medel-
stor delfin.) Det kan ta upp till 45 minuter att
döda en tumlare, eftersom delfinerna slänger upp
dem med näbben och slår dem när de landar i
vattnet. 1991-93 spolades 42 döda tumlare iland
vid Moray Firth i Skottland. Tandmärkena på
tumlarna visade sig överensstämma exakt med
tandmärken från delfiner. På samma sätt som
vilket annat djur som helst, kan delfiner attackera
andra djur. Attackerar de även oss människor?
1994 dödade en vild delfin en brasiliansk man
och skadade en annan. Den ene dog av inre
blödningar och den andre bröt ett revben.Veckan
efter skadade samma delfin en annan simmare.
Männen påstod att delfinen attackerade dem
efter att de stuckit in pinnar genom blåshålet när
de försökte rida på den. Hur mycket vi än älskar

delfinerna måste vi vara medvetna om att de kan
skada oss om vi inte är försiktiga, även om det är
sällsynt. Därför måste vi samverka med dem på
ett bra sätt. Att hålla distans och undvika jakt på
delfiner är absolut nödvändigt både för deras och
vår säkerhet.

Vänskapliga gester
När en gruppmedlem blir skadad kan två delfiner
simma under den skadade och stödja den under
bröstfenorna och sedan föra den upp till ytan.
Vissa experter tror att delfinmödrar hjälps åt att
passa och uppfostra varandras ungar. Om till
exempel en ung delfin missköter sig håller
modern den under vattnet samtidigt som hon
täcker för blåshålet för att lära ungen en läxa.
Dudzinski säger att delfiner gnuggar varandra
med bröstfenorna för att markera tillgivenhet.

För flera år sedan vid Marine Studio
Oceanarium slutade en 5,5 m lång späckhuggare
vid namn Bimbo att äta och blev aggressiv mot
mindre delfiner i tanken. Tränarna bestämde då
att han måste uppfostras. De sänkte vattennivån
till en meter. När Bimbo nu låg i det grunda
vattnet började han vissla ömkligt. Alla delfiner
samlades runt honom och tröstade honom genom
att prata med visslingar och klick. När tanken var
fylld igen förbättrades Bimbos sätt med detsamma.
Tack vare delfinerna blev relationen snabbt bättre.

I filmen DELFINER är Dean Bernal och
delfinen Jojo ett exempel på en fin relation mellan
människa och delfin. Bernal utsågs till Jojos
officiella vårdare efter att Jojo trakasserats av
turister. De härmar varandra konstant med
akrobatiska konster och rörelser. Bernal låter Jojo
ta den första kontakten. Han underhåller Jojo
genom att blåsa bubblor när de simmar till-
sammans nästan varje dag. Det är en fantastisk
relation, men vi måste komma ihåg att det är
extremt sällsynt att något sådant händer.

En exklusiv klubb
En delfingrupp, som i medeltal består av sju
medlemmar, grundar sig i huvudsak på ålder, kön
och förmåga att reproducera sig. Gruppens storlek
ökar i allmänhet med större vattendjup och
habitat, för att därmed kunna ge bättre skydd.
Det är vanligt att man ser par av moder och unge 
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och grupper av vuxna honor med sina nyfödda
ungar. Unga vuxna hittar man vanligen i grupper
av blandade eller av bara ett kön.Vuxna hanar ser
man ofta ensamma eller i grupper om två eller
tre. De rör sig ofta mellan grupper med honor och
många bildar par med honor under korta perioder.
Det finns inte någon lärotid för unga hanar, efter-
som vuxna delfinhanar sällan umgås med de unga.
Grupper bildas huvudsakligen för att skapa skydd,
och de splittras bland annat på grund av aggre-
ssivitet och ont om föda.

Kommunikation hos valdjur
Vi vet att delfiner kommunicerar mycket, men vi
försöker fortfarande ta reda på vad det mesta
betyder.Vi försöker skaffa oss kunskaper om
deras intellektuella förmåga.Vi har sett hur snabbt
de lär sig beteenden, och vi känner till deras
förmåga att upprepa våra rörelser. En studie av en
delfin i fångenskap visade prov på deras intelli-
gens. Delfinen hade tränats att stiga upp till ytan
och ge ifrån sig ett ljud när någon ropade ett ord
till den över vattenytan. Arton procent av ljuden
som delfinen gav ifrån sig bedömdes som män-
skliga ljud.

En stor del av delfinernas kommunikation
kategoriseras som klick och visslingar. Bubbel-
strömmar som delfinerna lämnar efter sig hjälper
till att tolka ljuden. De här bubbelspåren följer
oftast på visslingar och klickljud, även om det inte
sker till 100 procent.Varje ledtråd hjälper oss dock
att tolka ljuden. Informationen gör det lättare att
ta reda på vilka delfiner som kommunicerar i en
stor grupp.

Förutom ljud använder delfiner kroppsställ-
ningar och närmanden för att kommunicera.
Kroppsrörelserna är viktiga för att kunna bestämma
vad ljuden betyder. Man tror att ett direkt eller
vertikalt närmande betyder aggressivitet och
trätgirighet. Kommunikationen kan förändras
beroende på situation och sammanhang. Kommu-
nikationen när de äter är troligtvis annorlunda än
under lek och parning. Gruppkommunikationen
är ett viktigt sätt att hitta föda för pealesdelfiner.

När de har hittat ett fiskstim, till exempel
ansjovis, föser de fisken som cowboys driver
boskap. De föser fisken mot ytan och skapar en
ogenomtränglig barriär. Sedan ringar de in fisken
som bildar en kompakt boll av mat. Ett konstant
skrikande hörs under tiden bland delfinerna. Alla
blåser stora bubblor för att fånga fisken. Delfinerna
simmar en i taget tvärs igenom bollen och äter så
mycket fisk som möjligt och återvänder sedan till
cirkeln. Innan bollen har ätits upp eller splittrats
har alla delfiner fått äta.Vuxna flasknosdelfiner
äter 4-5% av sin kroppsvikt varje dag.

Lite arbete, mycket lek
Delfiner leker oftast när vi ser dem. Åtminstone
verkar de leka. De hoppar upp i luften, gör akro-
batiska konststycken, simmar med båtar och
härmar oss när vi simmar med dem. Gör de allt
detta för att det är roligt? Att hoppa tjänar ett
viktigt syfte. De hoppar för att hitta föda. Med
hjälp av sin utmärkta syn och sitt hoppande kan
delfinerna få syn på fåglar som äter på vattenytan
flera kilometer bort. Det säger dem att ett fiskstim
finns där. Sedan ansluter de sig till festen och äter
sig mätta på fisk.

Delfiner har manér och beteenden som
utmärker dem. Pealesdelfiner har signaturhopp
som de upprepar.Vi kan identifiera dem utifrån
deras hopp.Vissa visar upp sig medan andra
verkar göra det de blir lyckliga av.

Det finns vissa beteenden hos delfinlekar
som inte verkar tjäna annat syfte än att göra dem
glada och att roa. Att fånga och rida på vågorna
verkar vara av rent nöje. Det krävs kreativitet och
påhittighet för att komma på nya lekar. Innebär
lekandet större intelligens? 

Människor och delfiner
Även om delfiner kan och har varit aggressiva
mot människor stöder följande historier idén om
att inget vattendjur är en bättre vän än delfinen.
Under andra världskriget blev en grupp ameri-
kanska flygare strandsatta på en flotte när två
delfiner visade sig och föste flotten till land. En
flicka som led av en hjärnskada från födseln och
uttalade sitt första ord efter att ha fått delfinterapi
och simmat med delfiner. Även cancerpatienter
har använt delfinterapi för att må bättre och
lindra smärtan.

Delfiner roar oss med sina färdigheter och
imponerar på oss med sin intelligens.Vi fortsätter
att lära oss mer om dem. När vi gör det måste vi
respektera deras egen sfär och komma ihåg att de
är vilda djur.
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