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Allmän info 
Att studera fåglar är ett enkelt och roligt sätt för barn att lära sig om naturen. Det finns många olika 
slags fåglar och det är ganska lätt att lära sig några vanliga arter. Dessutom kan man locka fåglarna 
med hjälp av en fågelmatare, som är ett utmärkt pyssel för barn. 
 
Det här fågelspelet är en variant av memo. Klipp ut bildkorten (gärna laminerade). Blanda korten och 
lägg ut dem med bildsidan nedåt. Turas om att vända två kort och försök att få så många par som 
möjligt. I vissa fall är bilderna i ett par identiska, men i andra fall är de något olika. Det beror på att 
hos många fåglar finns det skillnader mellan könen, dvs honor och hannar ser lite olika ut. Oftast är 
hannarna något mer färgstarka; det beror på att hannarna tävlar om att se finast ut och honorna i sin 
tur får välja vilken av hannarna de vill bygga bo med. (Detta är en form av evolution som kallas 
könligt urval.) Några av bilderna är lite annorlunda för att ”krydda” spelet. 
 
Kombinera gärna fågelspelet med andra aktiviteter, som exempelvis 

• Bygg en fågelmatare i trä. Häng gärna upp den på skolan eller utanför fritidshemmet. Barnen 
kan få ansvar för att fylla på med frön och hänga upp talgbollar. 

• Bygg enklare fågelmatare av mjölkförpackning. Skölj ur, klipp ut en öppning (en bit upp från 
botten så att man kan fylla på med frön) där fåglar kan sitta och plocka mat. Man kan också 
trä en pinne (t.ex. ett litet grillspett av trä) genom kartongen för att skapa en sittplats. 
Självklart är det kul att dekorera fågelmataren, använd fantasin! Om man gör detta på 
fritidshemmet kan varje barn få ta hem sin egen fågelmatare och hänga upp utanför fönstret 
hemma. Vilka fåglar kommer de att se? 

• Bygg en fågelholk i trä. Sätt upp den närheten av skolan och håll tummarna för att någon 
flyttar in! Det är jättespännande att följa en fågelfamilj. Dessutom kan man koppla det på ett 
spännande sätt till undervisningen och läroplanen. 

• För anteckningar över vilka fåglar ni ser. Använd gärna listan Våra fågelvänner på nästa sida; 
den är perfekt att sätta upp på en vägg och går att skriva på direkt med en whiteboard-penna 
om sidan är laminerad. 

 
 
Länktips 
Fågelmatare https://www.arla.se/forskola/pedagogiskt-material/fagelmatare/ 
 
 
Fotokällor 
Björktrast https://pixabay.com/en/sparrow-bird-fieldfare-635500/ 
Blåmes https://pixabay.com/en/blue-tit-songbird-bird-nature-2910365/ 
Domherre https://pixabay.com/en/finch-bird-bull-feathers-perched-653918/ 
 https://static.pexels.com/photos/460787/pexels-photo-460787.jpeg 
Ekorre https://pixabay.com/en/squirrel-red-wildlife-nature-2827760/ 
 https://pixabay.com/en/wood-fibre-boards-nature-tree-3056140/ 
Gråsparv https://pixabay.com/en/sparrow-sperling-bird-close-nature-1236489/ 
 https://pixabay.com/en/sparrow-sperling-bird-close-1340149/ 
Grönfink https://pixabay.com/en/animal-world-bird-nature-songbird-3213940/ 
 https://pixabay.com/en/greenfinch-fink-bird-yellow-green-1154124/ 
Grönsiska https://pixabay.com/en/bird-siskins-spinus-psaltria-winter-1200475/ 
 https://pixabay.com/en/bird-passerine-eurasian-siskin-1139722/ 
Gulsparv https://pixabay.com/en/bird-yellowhammer-tree-branch-492245/ 
 https://pixabay.com/en/yellowhammer-bird-yellow-bird-503036/ 
Kaja https://pixabay.com/en/bird-jackdaw-black-wildlife-animal-445290/ 
Knäppgök https://pixabay.com/en/bird-funny-cap-fabric-weird-bird-3102158/ 
Koltrast https://pixabay.com/en/blackbird-turdus-merula-true-bird-467390/ 
 https://pixabay.com/en/blackbird-thrush-black-turdus-2154389/ 

Nötskrika https://pixabay.com/en/jay-bird-konar-winter-548381/ 
 https://pixabay.com/en/jay-on-ast-peanut-in-its-beak-garden-634405/ 
Nötväcka https://pixabay.com/en/bird-kleiber-sitta-europaea-log-1241311/ 
Rödhake https://pixabay.com/en/robin-birds-nature-wildlife-2221135/ 
 https://pixabay.com/en/robin-erithacus-rubecula-bird-1376816/ 
Sidensvans https://pixabay.com/en/bird-bohemian-waxwing-wildlife-1014238/ 
 https://pixabay.com/en/bohemian-waxwing-hawthorn-bird-2138876/ 
Skata https://pixabay.com/en/wildlife-nature-bird-animal-3211742/ 
Steglits https://pixabay.com/en/goldfinch-song-bird-bird-1401493/ 
 https://pixabay.com/en/goldfinch-elegant-bird-3017929/ 
Stenknäck https://pixabay.com/en/bird-grosbeak-animal-nature-brown-2735150/ 
Struts https://pixabay.com/en/bird-ostrich-neck-beak-eye-air-1439661/ 
Större hackspett https://pixabay.com/en/great-spotted-woodpecker-bird-forest-2478720/ 
 https://pixabay.com/en/woodpecker-great-spotted-woodpecker-2424431/ 
Talltita https://pixabay.com/en/willow-tit-tit-willow-tit-willow-100293/ 
Tofsmes https://pixabay.com/en/nature-animal-world-bird-animal-3033984/ 
 https://pixabay.com/en/animal-world-bird-nature-animal-3033986/ 

 
 
Sigtuna naturskola 
Vi spetsar undervisningen för barn och unga i Sigtuna kommun genom spännande och lärorik 
naturpedagogik knuten till läroplanen. Om du vill veta mer besök gärna vår hemsida eller följ våra 
spännande aktiviteter via sociala medier. Om du har frågor kring Fågelspelet, hör av dig till Johan 
Lindell (johan.lindell@edu.sigtuna.se). 
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Våra fågelvänner 
 

 
 

Vilka fåglar är det som syns hos er? Skriv gärna ned vilka fåglar ni ser och lägg till lite intressant information som t.ex. 
datum och vad som hände. Vilka fåglar är vanligast? Hur beter de sig? Lär dig mer tillsammans med kompisarna! 
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