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Med flyttfåglar menas arter som under en del av året lämnar sitt 
häckningsområde och söker sig till ett helt annat geografiskt område. Det är 
i första hand tillgången till föda som medfört att vissa arter blivit flyttfåglar.

Genom att flytta mellan olika områden kan fåglarna utnyttja bästa möjliga 
födosöksområde under olika årstider. Tack vare ringmärkning och återfynd 
av ringmärkta fåglar har man kunnat kartlägga flyttsträckorna för många 
arter. Men flera arters övervintringsområden och flyttvägar är fortfarande 
inte helt kända.

Cirka 85% av de svenska fågelindividerna är flyttfåglar.

Grågås är den största och kraftigaste av de brungrå gässen. Näbben 
är vanligtvis enfärgat ljust skär, liksom benen. Grågåsen förekommer 
huvudsakligen vid kusten, ofta på öar, men även i insjöar i södra Sverige och 
lokalt efter kusten norrut. Mellan 6 000 och 10 000 par beräknades häcka 
i landet i mitten av 1990-talet, men under senare år har den ökat kraftigt.

Flyttar, huvudsakligen under oktober, till västra och sydvästra Europa 
samt sällsynt till Nordafrika. Coto Doñana i Spanien är en viktig 
övervintringsplats, liksom även Holland i sen tid. Enstaka individer kan 
även övervintra i Skåne.

Flyttfåglars beteenden – grågås 

Flyttfåglars beteenden – grågås 
I denna film tittar vi närmare på grågåsens liv. Det var en känd zoolog, 
Konrad Lorenz (1903-1989), som forskade mycket om grågåsen och 
därför vet vi mycket om just denna flyttfågel. Vi lär oss hur grågåsen 
hittar en partner, hur den tar hand om sina ungar och varför den flyttar. 
Hur kan fåglar hitta till samma ställe varje år och hur orkar de flyga så 
långt är frågor vi också får svar på. Filmen tar upp viktiga begrepp inom 
fåglars etologi och skillnaden mellan medfödda och inlärda beteenden. 
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Diskussionsfrågor
1. Hur träffar grågåsen sin partner?
2. Hur sker häckningen?
3. Ge exempel på ett medfött och ett inlärt beteende 

och vad är skillnaden?
4. Vad äter en grågås?
5. Hur hittar fåglar till rätt plats?
6. Vad betyder stannfågel?
7. Varför väljer de att landa på vissa fält och inte andra? 
8. Vilka områden i Sverige är populära hos flyttfåglar 

och varför?
9. Varför kan grågåsen vara ett problem för en jord-

brukare?
10.  Vad hände med grågåsen i Sverige på 1800-talet?

Övningsuppgift
Grågåsen har vissa beteenden som är inlärda och 
andra som är medfödda. Fyll i tabellen det du minns 
om grågåsen. Fyll sedan i några beteenden hos dig 
själv som du tror är inlärda eller medfödda. Diskutera i 
klassen eller med en kompis kring era svar.

Internetkällor 
Artfakta artdatabanken
Forskning.se om fåglars rörelsemönster
Konrad Lorenz
Nrm.se om grågås
Nrm.se om flyttfåglar
Forskning.se om hur högt fåglar flyger
Umu.se om snö för flyttfåglar
Naturvårdsverket om gäss och svanar
Atl.nu om att antalet gäss ökar
Länsstyrelsen om Hornborgasjöns fåglar
Film och skola – LIFE – fåglar 
Film och skola – Från ägg till kyckling 
Nationalencyklopedin

MEDFÖTT BETEENDE INLÄRT BETEENDE

GRÅGÅS

JAG SJÄLV

Flyttfåglars beteenden – grågås 

https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/102928
https://www.forskning.se/2017/02/13/hur-resonerar-en-gragas-forskare-ska-studera-faglarnas-rorelsemonster/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konrad_Lorenz
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/vanligafaglar/faglarimars/marsfaglar/gragas.5781.html
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/vanligafaglar/flyttfaglar.5773.html
https://www.forskning.se/2018/07/06/sa-hogt-kan-en-liten-flyttfagel-flyga/
https://www.umu.se/nyheter/mangden-sno-och-is-avgorande-for-flyttfaglar-_5827872/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/Gassochsvanar_kortfakta.pdf
https://www.atl.nu/lantbruk/antalet-gass-okar-kraftigt/
http://extra.lansstyrelsen.se/hornborga/Sv/fakta-om-hornborgasjon/faglar/Pages/gass.aspx
https://www.filmochskola.se/Filmer/L/LIFE/LIFE---Faglar/
https://www.filmochskola.se/Filmer/F/Fran-agg-till-kyckling/
www.ne.se
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Årskurs 1-3, biologi
Året runt i naturen 
• Årstidsväxlingar i naturen och hur man 

känner igen årstider. Djurs och växters 
livscykler och anpassningar till olika årstider. 

• Enkla näringskedjor som beskriver samband 
mellan organismer i ekosystem. 

Metoder och arbetssätt 
• Dokumentation av naturvetenskapliga 

undersökningar med text, bild och andra 
uttrycksformer. 

Årskurs 4-6, biologi
Natur och samhälle 
• Djurs, växters och andra organismers liv. 

Fotosyntes, förbränning och ekologiska 
samband och vilken betydelse kunskaper 
om detta har, till exempel för jordbruk och 
fiske. 

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan 
olika organismer och namn på vanligt 
förekommande arter. Samband mellan 
organismer och den icke levande miljön. 

Kapitelindelning
Du kan välja att visa hela filmen eller ett speciellt avsnitt. 
För starttider till respektive kapitel, se nedan. 
   

Nr Kapitel Starttid: Längd:

1 Parningslek och häckning – fokus på medfödda beteenden. 00:00 – 07:00 ca 7 min

2 Födosök och fågelsträck – fokus på inlärda beteenden. 07:00 – 12:16 ca 05 min

Sluttid: 12:16

Läroplansmål:
Filmen Flyttfåglars beteenden – grågås passar bra för undervisning i biologi på grundskolan. Här 
några exempel ur det centrala innehållet i Lgr11, se www.skolverket.se.

Biologin och världsbilden 
•  Några historiska och nutida upptäckter 

inom biologiområdet och deras betydelse 
för människans levnadsvillkor och syn på 
naturen. 

• Livets utveckling och organismers 
anpassningar till olika livsmiljöer. 

Biologins metoder och arbetssätt 
• Dokumentation av enkla undersökningar 

med tabeller, bilder och enkla skriftliga 
rapporter. 

• Tolkning och granskning av information med 
koppling till biologi, till exempel i faktatexter 
och tidningsartiklar. 

Flyttfåglars beteenden – grågås 
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