
 
Djur gör djur Program 1 (sas) 

 

Programmanus till Djur gör djur Program 1 (sas)  1 

Programmanus 

av Helen Rundgren /UR 
AV-nummer: 99790 tv 4 
 

 
 
Pussas: 
 
Människor pussas.  
En del andra djur ser också ut som om de pussar varandra  
på munnen men de kanske mest matar varandra.  
Det är ändå vänligt att mata varandra.  
Läpparna är känsliga och munnen vill man ju inte stoppa var som helst.  
Vi pussar dem vi tycker om.  
Vi pussar djur, pussar våra barn, pussar våra mammor och pappor.  
Man pussar familjen … och dem man tycker ska tillhöra familjen.  
Pojkvänner och flickvänner pussar man. 
Så kan de känna att man vill att de ska tillhöra familjen. 
Fast man tänker ju inte så; att nu vill jag att du ska tillhöra familjen.  
Det är en förklaring till pussandet som kan vara sann om man tittar på människor som vilket djur 
som helst.   
 
 
Kramas: 
 
Det är också vänligt.  
Ge varandra värme.  
Våga komma nära.  
Släppa någon in på livet.  
De flesta andra djur har så knasiga armar och ben att det inte går att kramas.  
Orm. – Ja, men det kanske inte är så vänligt tänkt. 
Alla apor kramas inte direkt men plockar varandra i pälsen.  
Det är också något fredligt och trevligt man gör med sina närstående.  
Man plockar inte pälsen på någon man är ovän med om man är babian. 
 
Krypa nära kan de flesta djur göra om de vill även om de har raka ben. 
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Kyssas: 
 
Kyssar är en kladdigare variant av pussar.  
Mer öppen mun.  
Det blir blötare.  
Kysser någon gör man om man gillar den personen väldigt mycket.  
Djur som man säger att de kysser varandra - matar varandra.  
Och en del insektshonor kräver faktiskt att de ska få lite mat om de överhuvudtaget ska vara 
intresserade av att para sig med hanen.  
De vill veta att det är en duktig hanne de valt.  
En som kan hitta mat.  
En odugling vill de inte ha till pappa till sina barn.  
 
 
Para sig: 
 
I människans värld är parning också ett sätt att vara nära.  
Att visa att man tycker om.  
Att visa att man hör i hop.  
Man är ett par.  
En slags familj.  
Det är nog så hos en del djur också.  
Att man visar att man är ett par.  
Man tycker om varandra på ett speciellt sätt.  
 
Kroppen säger till; pussas, kyssas, kramas, para sig. 
Kroppen vill para sig och få barn. 
 
Men människor har funderat ut hur det blir ungar och människor har också funderat ut flera sätt att 
undvika att få barn utan att behöva låta bli att para sig.  
Människor tycker helt enkelt så mycket om själva parningen att de tycker att det är värt besväret. 
 
Andra djur gör som kroppen säger.  
De kryper nära, parar sig och får ungar. 
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