
 
Dinosaurier och andra förhistoriska djur   
 
Tips och övningar på hur man kan arbeta med fossil 
 

• Be eleverna att ge exempel på förhistoriska djur. Diskutera om det finns 
levande släktingar idag.  

 

• Låt eleverna ta med sig egna modeller av förhistoriska djur till skolan. Många 
har säkert dinosauriemodeller hemma. Vad vet de om djuren? Vad vill de veta 
mer om dem? 

 

• Fråga eleverna hur man kan veta att djuren har funnits. Efter det kan man 
börja prata om fossil och vad fossil kan och inte kan berätta om organismer 
som funnits tidigare.  

 
 
Vad är ett fossil? 
Ta fram till exempel en snäcka, en bit skelett, en 
vanlig sten, en fjäder, ett torrt löv och ett fossil. 
Låt eleverna, i smågrupper, få undersöka, vilket 
av föremålen som är ett fossil. 
Diskutera med eleverna: Hur känns ett fossil? 
Vad består det av för material? Vilka delar av t e 
x ett djur bevaras som fossil? Kan man veta vad 
djuret hade för färg? Hur det lät? Vad det åt? 
Hur bildas ett fossil?  Har eleverna hittat egna 
fossil när de varit t e x på Gotland? Kanske finns 
fossil i skolbyggnadens trappor? 
 
        Foto: Naturhistoriska riksmuseet 
 
Fantisera kring ett fossil 
 
Syftet med övningen är att stimulera eleverna att börja fantisera om djuret som 
bevarats som fossil och väcka deras intresse så att de vill veta mer om fossilet. Det 
viktiga är inte att hitta ”rätt svar” om fossilets ursprung. 

 
 
Dela förslagsvis upp klassen i mindre grupper. 
Låt varje grupp få ett fossil. Be eleverna att först 
undersöka fossilet ordentligt var och en. De ska 
fundera kring: Hur såg djuret ut när det levde? 
Finns alla kroppsdelar kvar efter djuret eller är 
detta bara en liten del som är bevarad? Vad 
kan djuret ha haft för levnadssätt?  Därefter ska 
eleverna enas kring vad det kan ha varit för 
varelse. 
 
 
 Foto: Naturhistoriska riksmuseet 
 



 

 

Be sedan eleverna rita en skiss av hela djuret även det som eventuellt fattas. Be 
eleverna fantisera kring vad det kan ha varit för djur, i vilken tid det levde, vilket 
levnadssätt det hade, och i vilken miljö det levde i. Levde djuret i flock eller ensam? 
Hur såg familjelivet ut? Hur lät djuret?  Finns några släktingar kvar idag? Uppmuntra 
eleverna att ge djuret ett namn och skriva ned spännande fakta om djuret. Kanske vill 
de tillverka en tredimensionell modell av djuret? 
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Fantisera kring framtidens djurvärld 
Låt eleverna hitta på egna framtidsdjur. 
Livet på jorden kommer att fortsätta att utvecklas. Hur kommer framtidens djurvärld 
att se ut? Vilka djur lever på jorden om 50 miljoner år? Vilka förfäder har de som 
lever idag?  
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