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Hej! 

Jag heter Alexandra och jag går sista året på 

Labanskolan. Jag har valt att forska om delfiner därför att 

dem är mina favoritdjur. Dom är både vackra och smarta. 

För att hitta information så har jag lånat böcker och sökt 

på internet. 
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Frågeställning.

1. Kan delfiner prata med varandra? 

2. Vilken sorts delfin finns på Kolmården? 

3. hur stora kan de bli, och hur gamla? 

4. Hur många delfinbarn får delfinen, hur föds de och vad 

kallas de? 

5. Var lever delfinerna? 

6. Kända delfiner? 

7. Är delfiner på väg att dö ut? 

 

Kan delfiner prata med varandra? 
Delfinerna använder ett knäppande ljud när 

de "pratar" med 

varandra men 

man vet inte 

än om det är 

ett språk. 
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Vilken sorts delfin finns på Kolmården? 
 

Kolmården har flasknosdelfiner. Eftersom de delfinerna lever på 

grunt vatten så trivs de bra i bassängerna. Delfiner är flockdjur så 

det viktigaste är den trygghet som flocken ger. Därför tränar 

personalen på Kolmården tillsammans med delfinerna vilket de 

uppskattar väldigt mycket speciellt när tränarna kommer ner i 

vattnet med dem. 

 

 

 
Delfinarten som jag forskat om blir ungefär 30-45 år gamla. En 

vuxen delfin är mellan 3,4 och 3,9 meter långa och väger mellan 

150 och 200 kg. 

 

 

Hur många delfinbarn får delfinen, hur föds 

de och vad kallas de? 
Delfiner får sitt första barn när de är 10-12 år gamla.  
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De får då en åt gången och kan få upp till 8 barn under sin 

levnadstid. Delfinens barn kallas för kalvar. De diar delfinmamman 

i 1,5 år innan de börjar äta fisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var lever delfinerna i det fria? 
Delfinerna lever i Atlanten och Medelhavet, oftast längst med 

kusterna. Det finns arter som bor i sötvatten. 
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Kända delfiner? 
Delfinen Flipper känner nog alla till. Flipper är en amerikansk TV-

serie från 60-talet. Men Flipper spelades inte bara av en delfin. 

Det var fem olika delfiner som spelade Flipper under seriens gång. 

Dom hette Suzy, Cathy, Patty, Scotty och Squirt. 

 

 

Är delfiner på väg att dö ut? 
 

Jag hittar inte fakta som säger att delfinerna håller på att dö ut, 

men jag har hittat mycket om att de jagas och att de ofta av 

misstag fastnar i nät som är till för andra fisk arter. Man tror att 

minst 250 tusen delfiner dör på olika sätt på grund av människor. 

Bland annat så fastnar de lätt i drivnät som är till för att fånga lax 

och tonfisk. Men människan använder även också delfinerna som 

kännetecken för att hitta tonfisken eftersom de gärna simmar 

under delfinerna, då omringar man delfinerna med jättestora nät 

för att komma åt tonfisken där under. 
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Men eftersom delfinerna är så smarta så lär de sig att simma 

undan båtarna ifall man fiskat på samma ställe under en längre 

tid. 
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Andra fakta som jag lärt mig medan jag 
forskat 

 

 När delfinen blir ett halvår så börjar den äta fisk och bläckfisk som 

föda. En vuxen delfin äter ca 10 kilo fisk om dagen. Fastän de har så 

många tänder så tuggar de inte maten de använder bara tänderna till 

att hålla fast maten med. 

 Delfinen lever aldrig själva. De lever i flockar som kan ha upptill 50 

djur.  

 Även om delfinerna ser så snälla ut så kan de faktiskt döda en haj. 

Om de känner sig hotade av en haj så simmar de med full fart in i 

sidan på hajen och petar den i sidan med nosen upprepade gånger 

tills hajen dör. Det händer ibland att en delfin blir skadad när de slåss 

men då hjälper de andra delfinerna den och tar hand om den tills 

den blir frisk och kan klara sig själv, 

 Om fiskebåtar lagt nät i samma 

område under en längre tid så lär sig 

delfinerna att simma runt dem 

istället för att gång på gång simma in 

i näten som många andra fiskar gör. 

 Jag läste också en artikel ifrån 

tidningen Vetenskapens värld om en 

delfin som skadat sin fena och fick en 

ny fena av gummi. Så nu kan den 

simma och göra konster igen! 
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Sammanfattning  

Klassen påbörjade forskningsarbetet på höstterminen. Då jag bestämt vad jag 

ville forska om så började jag med frågeställningen därefter började sökandet 

efter svaren. Jag har använt mig av internet och böcker som jag lånat från 

biblioteket för att hitta mina svar. Det har varit lite svårt att hitta det fakta som 

jag var ute efter men jag har lyckats hitta svar på alla mina frågor. Det roligaste 

att lära sig var hur de pratar med varandra. När frågorna var besvarade så hade 

jag lärt mig så mycket mer än väntat så valde att skriva ner det med. Nu nästan 

två terminer senare så är jag äntligen klar. 

Hoppas det varit lika lärande för er att läsa som för mig att skriva.  
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Info från : 

Wikipedia 

http://www.wwf.se/vrt-arbete/arter/1125712-delfin 

http://www.kolmarden.com/Attraktioner-och-djur/Djur-A-O/Djur-A-D/delfin/ 

http://alltomdelfiner.se/ 

Tidningen Vetenskapens Värld 

 

 

http://www.wwf.se/vrt-arbete/arter/1125712-delfin
http://www.kolmarden.com/Attraktioner-och-djur/Djur-A-O/Djur-A-D/delfin/
http://alltomdelfiner.se/

