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1. Forskning är en kontinuerlig process 
Paleontologer gräver ständigt fram nya fossil och ibland kan ett 
enda fynd förändra hela vår uppfattning om förhistoriska djur. 
Nya upptäckter har gett spännande ledtrådar till hur dinosaurierna 
såg ut, rörde sig och hur de levde. Paleontologerna kan också 
komma på nya teorier genom att på nytt granska fossil som gräv-
des fram för länge sedan. 

Paleontologer gräver efter fossil

Följande punkter beskriver de olika 
undervisningsteman som finns i 
filmen Dinosaurier!

2. Verktyg och teknik hjälper 
forskarna att observera och 
upptäcka
Forskare har använt spadar, borstar och kompasser 
i mer än 150 år och det kommer de att fortsätta 
att göra. Men den senaste tekniken ger dessutom 
paleontologerna nya möjligheter att hitta och 
undersöka fossil. GPS hjälper forskare att hitta 
utgrävningsplatser och fastställa exakt var de har 
hittat vissa fossil. Avancerad bildteknik, t.ex. digital 
röntgen och CAT-skanning, ger tredimensionella 
bilder av fossil.

Dinosaurier! är ett forskningsäventyr som 
beskriver spännande upptäckter. Du får 
följa med till sanddynerna i Gobiöknen 
och till sandstensbergen i New Mexico där 
paleontologer från American Museum of 
Natural History (bilden ovan) upptäcker 
några av de mest fantastiska dinosaurie-
fynden någonsin. Med hjälp av dataanima-
tioner får du sedan uppleva dessa otroliga 
djur direkt på filmduken. 

Om filmen

Paleontologer är som detektiver. De undersöker de ledtrådar som de utdöda djuren har 
lämnat efter sig, t.ex. förstenade ben, skal, hudavtryck och avtryck av fjädrar. Forskaren 
undersöker käkar och tänder för att ta reda på vad dinosaurien kan ha ätit. Genom att 
undersöka spårserier av fotavtryck kan forskaren göra en uppskattning av dinosauriens 
storlek, hastighet och olika beteenden. Koproliter (förstenad djuravföring) kan ge ledtrå-
dar om vad djuret kan ha ätit.

3. Fossil ger ledtrådar om hur dinosaurierna levde
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4. Jorden har en lång historia
Jorden är ungefär 4,5 miljarder år gammal. För att beskriva 
jordens långa historia använder forskarna en geologisk 
tidsskala. De delar in tiden i eror. Varje era är indelad 
i olika perioder. Dessa perioder kännetecknas av olika 
händelser på jorden och av typiska organismer som levde 
då. Dinosaurierna uppkom för ungefär 230 miljoner år 
sedan under eran mesozoikum. Människan har bara 
funnits på jorden i ungefär 200 000 år.

• Studera en dinosaurie: Eleverna får studera 
fåglar för att dra slutsatser om dinosauriernas 
beteende. Beräknad tid: 2 lektioner

• Lös de sedimentära lagrens gåta: Eleverna 
använder sig av samma metod som forskarna när 
de rekonstruerar den geologiska historien utifrån 
fossil. Beräknad tid: 1 lektion

• Skapa jordens tidslinje: Eleverna undersöker 
gruppvis jordens långa historia och de olika or-
ganismer som är karaktäristiska för olika tidsperi-
oder. Grupperna visar sedan sina presentationer 
i kronologisk ordning för att ge en bild av jordens 
historia. Beräknad tid: 3 lektioner.

• Bygg vidare på ett fossil: Eleverna får på egen 
hand försöka göra en skiss av hur en dinosaurie 
kan ha sett ut när den levde. Beräknad tid: 1 lektion

Arbetsuppgifter till filmen:

6. Fåglar är levande dinosaurier
Dinosaurier har inte dött ut. Fåglar är ättlingar till små köttätande dino-
saurier som levde för mer än 140 miljoner år sedan. Fåglarna överlevde 
det massutdöende som utraderade nära hälften av jordens växt- och 
djurarter, däribland de icke flygande dinosaurierna.

5. Dinosaurier är olika   
Dinosaurier var en väldigt framgångsrik 
grupp av djur som hade många olika an-
passningar. Det fanns små köttätande di-
nosaurier som inte var större än en duva 
och väldiga växtätande dinosaurier som 
var långa som tre bussar. Deras olika 
kännetecken – t.ex. huvudkammar, kro-
nor och horn – använde de både för att 
visa upp sig och för att försvara sig med. 
En del gick på fyra ben och andra gick 
på två . Dinosauriernas olika anpass-

ningar gjorde att de kunde 
leva i många 
olika miljöer, 
klimat och på 
alla kontinen-
ter.  

Den bepansrade Tarchia

Klipporna på Ghost Ranch, New Mexico, visar 

olika tidsåldrar, från krita ner till trias.

Det finns dinosaurier mitt ibland oss idag!
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STUDERA EN DINOSAURIE     

1. Anteckna dina observationer:
I en anteckningsbok kan du först skriva 
ner uppgifter om omgivningen:
• Datum och tid
• Plats och livsmiljö
• Väder och temperatur

Observera sedan en fågel och svara på 
följande frågor:
• Hur rör sig fågeln?
• Vad äter fågeln?
• Lever fågeln ensam eller i flock?
• Hur beter sig fågeln mot djur av samma 
art?
• Hur beter sig fågeln mot djur av andra 
arter?

Tips: 
• Väderförhållanden kan påverka hur djur beter sig. 
Försök att observera fåglarna under olika förhållan-
den och vid olika tidpunkter under dagen.
• Försök att observera liknande grupper av fåglar 
två eller tre gånger för att få riktigt bra uppgifter.

2. Analysera dina uppgifter
Vilka slutsatser kan du dra av fågelns 
beteende? Vilka ledtrådar till fågelns be-
teende skulle kunna finnas bevarade som 
fossil (t.ex. fotavtryck)?

Hur rörde sig och vilka beteende hade  förhistoriska dinosaurier? 
För att ta reda på det letar paleontologerna efter ledtrådar i fossil, t.ex. förstenade fotavtryck, ägg och i 
avföring. De observerar och analyserar rörelser och beteenden hos levande dinosaurier och andra djur. 
Dessa uppgifter hjälper paleontologerna att tolka fossila lämningar.

Du kan också studera levande dinosaurier. Gå ut och leta upp fåglar i deras naturliga livsmiljöer eller 
använd fågelinspelningar som finns utlagda på nätet, t.ex. videogalleriet på Cornell Lab of Ornithology, 
www.birds.cornell.edu/AllAboutBirds/ BirdGuide/VideoGallery.html

VAD FINNS DET FÖR BEVIS FÖR ATT 
FÅGLAR ÄR DINOSAURIER?

För mer än 125 år sedan gjorde paleontologerna en häpnads-
väckande upptäckt. De upptäckte att våra nutida fåglar och en 
liten köttätande dinosaurieart hade likartade fysiska egenskaper. 

Titta närmare på skeletten från tuppgöken (en nutida fågel) och 
Coelophysis (en utdöd dinosaurie) för att undersöka några av 
dessa gemensamma egenskaper. Se vilka ben som är utmärkta 
på tuppgöken. Kan du hitta motsvarande ben för Coelophysis och 
namnge dem?

De tyngsta dinosaurierna, som 
Argentinosaurus, kan ha vägt 
så mycket som 100 ton. Det 
är lika mycket som 15 elefan-
ter! Kolibrin, som är den allra 
lättaste dinosaurien, väger ca 
4 gram. Det är mindre än ett 
litet mynt!

ROLIGA 
FAKTA

S-formad hals

Hål i höftledsskålen

Bakåtriktat blygd-
ben i höftleden

Tre tår på fötterna

TUPPGÖK

COELOPHYSIS

Önskeben
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LÖS DE SEDIMENTÄRA
LAGRENS GÅTA
Visste du att berg-
grunden kan visa hur 
länge det har funnits 
liv på jorden?  
Under miljontals år har sediment 
som sand och slam sjunkit ner 
och pressats samman till sedi-
mentära bergarter. De ger en 
bild av tidigare landskap, klimat 
och organismer. De äldsta lag-
ren ligger vanligtvis underst. 
 
Forskarna jämför fossil för att ta 
reda på om två lager kommer 
från samma geologiska tidspe-
riod eller om ett lager är äldre 
än det andra.
 
Försök att sortera lagren här 
nedanför från äldsta till yngsta.

1. Kopiera arbetsbladet och klipp ut de fem pappersremsorna.
Varje remsa motsvarar ett sedimentärt bergartslager som har bil-
dats under en viss tidsperiod.  

2. Lägg lagren i rätt ordning
Börja med att lägga B, det “äldsta 
lagret”, längst ner. Bestäm sedan 
vilket lager som ska komma efter 
det. En del av lagrets organismer 
ska vara desamma som i det äldre 
lagret och en del ska vara nya. (Ledtråd: Organismer försvinner 
inte i ett lager bara för att komma tillbaka i nästa.) Lägg det ovan-
på. Fortsätt tills lagren ligger i rätt ordning, med det yngsta lagret 
överst. Kontrollera dina svar.

Titta på fossilen i varje lager. Vilka växter och djur levde under 
samma tidsperiod? Jämför därefter lagren för att undersöka vilka 
växt- och djurgrupper som har förändrats under jordens historia. 
Vilka organismer har överlevt från en tidsperiod till en annan? 
Vilka har dött ut? Kan Tarbosaurus ha jagat Seismosaurus?

Undersök ännu mer!  

Svar: Lagrens ordning uppifrån och ner: D (kvartärperioden, 2 miljoner år sedan–nutiden), A (tertiärperioden, 65–2 
miljoner år sedan), C (kritaperioden, 145–65 miljoner år sedan), E (juraperioden, 200–145 miljoner år sedan) och B 
(triasperioden, 250–200 miljoner år sedan)

Dinosauriefossil har 
hittats på alla kontinen-
ter, till och med på 
Antarktis.  

ROLIGA
FAKTA

ÄLDSTA LAGRET

A

B

C

D

E

gingko

gingko

gingko

gingko

gingko

trollslända

trollslända

trollslända

trollslända

trollslända

hajar

hajar

hajar

hajar

hajar

dyrosaurier
fåglar

fåglar

fåglar

fåglar

blommande 
växter

blommande 
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växter
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hästar

ammoniter

ammoniter

ammonites

fisködlor

fisködlor

fisködlor

flygödlor

flygödlor

flygödlor

Postosuchus

Coelophysis Effigia

Tarbosaurus
bataar

Seismosaurus

Homo sapiens

Stegosaurus

dyrosaurier
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SKAPA EN TIDSLINJE FÖR 
JORDENS UTVECKLING
Vår planet jorden bildades för ungefär 
4,5 miljarder år sedan. Det är verkligen 
otroligt länge sedan! För att få en tydligare bild 
av detta kan du tänka dig att hela jordens historia har 
pressats in på bara tolv timmar: från klockan tolv mitt på 
dagen till midnatt. Sett i det perspektivet har människan bara funnits i ungefär en minut! 

Forskarna använder sig av en geologisk tidsskala för att beskriva 
jordens långa historia. De delar in den i eror. Varje era delas sedan 
in i perioder. 

Varje era och period kännetecknas av specifika händelser och organ-
ismer som levde då. Eran mesozoikum började till exempel med ett 
massutdöende  som fick nära 90 % av jordens arter att försvinna. 
Dinosaurierna frodades sedan fram till slutet av mesozoikum, då det 
inträffade ännu ett stort massutdöende. De flesta dinosaurierna dog 
ut, men en grupp dinosaurier överlevde, nämligen fåglarna.

Arbeta i mindre grupper och gör en plansch om en av perioderna.  
Använd de hjälpmedel som finns i klassrummet, biblioteket och på 
Internet för att ta reda på följande:

1. Landmassor
Hur såg jordens yta ut? 
Visa hur kontinenterna låg 
vid denna tid.

2. Klimatet
Hur var klimatet? Var det
väldigt varmt eller kallt? 
Var några delar av jorden
 istäckta?

Tips 

• När ni gör presentationen kan ni använda en klocka och markera periodens 
tidslängd på klockan. Ledtråd: Varje timme motsvarar 375 miljoner år. 
• Visa foton av växt- och djurfossil eller bilder där man har gjort tolkningar av 
hur organismerna såg ut som levde under den perioden.
 

Kvartär: 2 miljoner år 
sedan till nutid

Tertiär: 65–2 miljoner 
år sedan

Krita: 145–65 miljoner 
år sedan

Jura: 200–145 mil-
joner år sedan

Trias: 250–200 mil-
joner år sedan

Perm: 300–250 mil-
joner år sedan

Karbon: 360–300 
miljoner år sedan

Devon: 420–360 
miljoner år sedan

Silur: 445–420 mil-
joner år sedan

Ordovicium:490– 445 
miljoner år sedan

Kambrium: 540–490 
miljoner år sedan

Prekambrium
4 500–540 miljoner 
år sedan

Kenozoikum

Mesozoikum

Paleozoikum

Prekambrium

EROR        PERIODER

Alla dinosaurier levde inte under 
samma geologiska period. Stego-
saurus dog ut 66 miljoner år innan 
Tyrannosaurus rex fanns på jorden.

ROLIGA 
FAKTA

3. Vad hände under tidsperioden?
Inträffade det något speciellt under  
den här perioden? Förekom det 
mycket vulkanisk aktivitet, slog en 
rymdsten ner på jorden eller bil-
dades det stora bergskedjor?

4. Organismer
Vilka växt- och djurgrupper levde 
under den här perioden? Vilka 
organismer dog ut? 

12:00
Jorden bildades 
för 4,5 miljarder 
år sedan

23:23
De första dinosauri-
erna uppkom för 230 
miljoner år sedan

23:59
De nutida männi-
skorna dök upp för  
200 000 år sedan
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FRÅN FOSSILT SKELETT TILL EN 
DINOSAURIE AV KÖTT OCh bLOD!

När forskare har hittat och rekonstruerat ett dinosaurieskelett 
samarbetar de ofta med konstnärer för att få en bild av hur 
djuret kan ha sett ut när de levde. Konstnärerna arbetar i flera 
olika steg för att skapa en naturtrogen dinosaurie – se här!

Använd en blyertspenna och 
kalkerpapper och rita ut hur du 
tror att dinosauriens konturer 
kan ha sett ut med muskler. 
Markera frambenets och lårets 
form och hur dessa kropps-
delar sitter på kroppen.

Tips: Fundera på om några delar av 
dinosauriens kropp har varit mer 
muskulösa. Jämför med levande 
djur som har liknande kroppsform, 
t.ex. en höna eller struts.

1. Lägg till en kropp
Skugga dinosauriens kropp 
med korta, lätta streck så att 
den ser mer naturtrogen ut. 
Använd kraftigare streck för att 
förstärka dinosauriens kontur, 
ögon, näsborrar och klor.

Tips: Tänk dig att ljuset kommer 
uppifrån det vänstra hörnet. Hur 
skulle skuggningen bli då?

2. Lägg till skuggor
Lägg till hudstruktur, fjädrar 
eller fjälligt skinn. Färglägg 
sedan dinosaurien.  

Tips: Använd din fantasi! En del 
dinosaurier hade fjälligt skinn, 
andra hade fjädrar. Fossilen berät-
tar ingenting om skinnets färg 
eller mönster, så ta en (eller flera) 
färg(er) som du tror att just det här 
djuret kan ha haft.

3. Lägg till detaljer

Följ stegen ovan och bygg 
vidare på det här Velociraptor-
skelettet. 

Gå till www.dinosalive.com/
education för att ladda ner ett 
större skelett av Velociraptor 
eller av andra dinosaurier.

Nu är det 
din tur! 

ROLIGA
FAKTA

På flera arter av utdöda köttätande dinosaurier har 
man hittat fossila fjädrar. Fjädrarna användes 
främst för att hålla värmen med och för att impon-
era med, inte för flygning.

OVIRAPTOR
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www.dinosalive.com/education (på engelska) kan 
du hitta:
• interaktivt dinosauriepussel och storyboard till filmen
• konkreta klassrumsaktiviteter
• rekommenderade böcker och webbplatser

Dinosaurier! har producerats av:

David Clark Inc.

Giant Screen Films

Maryland Science Center

Stardust Blue, LLC

I samarbete med
American Museum of Natural History 

Den här lärarhandledningen har producerats av 
Naturhistoriska riksmuseet efter original av 
American Museum of Natural History i New York.

© 2007 American Museum of Natural History. All rights reserved. 

Huvudfinansiering från National 
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Illustrationerna av Coelophysis och tuppgöken är gjorda av Ed Heck.
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