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”Tillsammans gör vi skillnad” 

Lärdomar från en gås 1 
-är ensam stark eller är man starkare tillsammans?  

Till läraren: Läs igenom fakta och låt eleverna reflektera över; 

- Vad kan vi människor lära av gässens sätt att arbeta tillsammans? 

 

Fakta 1: När en gås flaxar med sina vingar, skapar det ett upplyft för fåglarna som följer efter. Genom 

att flyga i V- formation når flocken 71 % längre än om varje fågel skulle flyga var för sig. 

Lärdom: Människor som delar riktning och känner gemenskap kan komma dit de ska snabbare och 

lättare eftersom de har hjälp av varandras drivkraft. 

 

Fakta 2: När en gås faller ur V-formationen, känner den genast trögheten i att flyga själv. Därför 

återgår den så snabbt den kan till formationen för att dra nytta av lyftkraften från fågeln framför. 

Lärdom: Vi bör hålla ihop med dem som är på väg åt samma håll. Vi är också villiga att få hjälp och ge 

hjälp till andra när det behövs. 

 

Fakta 3: När ledargåsen blir trött flyttar den bakåt i V-formationen och låter en annan gås ta över 

täten längst fram.  

Lärdom: Det lönar sig att turas om att göra det hårda jobbet och att dela ledarskapet. Människor är 

beroende av varandra. 

 

Fakta 4: Gässen som flyger längre bak i formationen hejar på och kacklar ljudligt för att uppmuntra 

gässen längst fram att hålla farten uppe. 

Lärdom: Ropen och kacklet bakifrån måste vara uppmuntrande, inte tvärt om. I grupper där man 

uppmuntrar varandra är produktiviteten betydligt högre än annars. 

 

Fakta 5: När en gås blir sjuk eller skadad och faller ur formationen följer två gäss med för att hjälpa 

och skydda den. De stannar kvar tills gåsen kan flyga igen eller dör.  

Lärdom: Vi bör stå vid varandras sida, både i svåra och i goda tider. 

 

 

 
1 Fritt översatt, baserat på Dr Robert McNeish ”Lessons from the geese” 1972. Denna text används här utifrån reflektion kring ”Är ensam 

stark- eller är man starkare tillsammans?” och bör därför inte ses som någon vetenskaplig faktatext om gäss.  
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