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Lärarhandledning

FÖRHISTORISKT LIV
ett klassrumsmaterial

Att arbeta med äkta fossil är spännande om din klass jobbar med livets 
utveckling. I det här materialet hittar du både fakta om fossil och elev- 
uppgifter som väcker nyfikenhet och uppmuntrar till kunskap. Materialet 
inleds med en kort repetition för att du ska känna dig trygg med att prata 
fossil med din klass.

Lycka till!

Koppling till Lgr-11

Förmågor: Reflektera över hur individer och samhällen formas,  
förändras och samverkar.
Centralt innehåll SO: Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och 
framtid. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben.  
Människans uppkomst.

Förmågor: Här kan eleverna träna sin förmåga att använda biologins 
begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska 
samband i naturen.
Centralt innehåll biologi: Livets utveckling och organismers  
anpassningar till olika livsmiljöer.
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Fossilfakta för dig som lärare
För att du ska känna dig förberedd börjar vi med en snabbkurs i paleontologi (ordet får 
sin förklaring i texten). Mer fossilfakta hittar du på vår hemsida, www.nrm.se.

Vad är fossil?
Fossilis betyder uppgrävd eller utgrävd. Fossil är förstenade lämningar eller avtryck efter 
en växt eller ett djur och kan också vara spår efter vad djuret har gjort, så kallade spår-
fossil. Läran om fossila organismer kallas paleontologi.

Fossil hittas i sedimentära bergarter, som kalksten, sandsten och skiffer. Själva djuret 
eller växten har mineraliserats och blivit till sten så att det skett en omvandling av  
materialet i den forna djurkroppen/växten.  

De äldsta fossil som hittats är närmare 4000 miljoner år gamla. Flest fossil kommer 
från organismer som levde från cirka 570 miljoner år sedan fram till nutid. 

Hårda delar från organismerna bevaras lättast: tänder, skal och skelett, trädstammar, 
frön och sporer. Mjuka djur- och växtdelar som muskler, organ och blommor, hittas  
inte så ofta.

Det är mycket ovanligt att hitta färgpigment 
på fossilen. När modeller av förhistoriska 
djur tillverkas får de oftast liknande färger 
som djur som lever idag och som har ett 
liknande levnadssätt som de forntida djuren 
hade. Kroppsformen ger ledtrådar om hur 
djuret levde.

Bara en liten del av det förhistoriska livet 
finns bevarat som fossil. De flesta  
organismer har brutits ned utan att läm-
na några spår efter sig. I regnskog och i höglänt terräng bildas sällan fossil eftersom 
nedbrytningen sker så snabbt där. Fossil från fåglar är sällsynta, kanske för att de har så 
tunna ihåliga skelett.

Hur bildas fossil?
Störst chans för att en organism ska bli bevarad som fossil är om den hamnar på en 
flodbädd, sjö- eller havsbotten där den snabbt bäddas in i botten och skyddas från  
miljön runt omkring. 

Det tar oftast miljoner år för fossilet att bildas och det kan gå till så här.
• Ett djur dör och hamnar på botten av en sjö, flod eller grund vik.
• Mjuka delar av kroppen ruttnar bort eller bryts ner.
• Det hårda skelettet bäddas in i lera, sand eller kalkslam (sediment).
• Sedimentlagren som täcker benen blir fler och fler = högt tryck på benen.
• Så småningom tränger mineraler in i skelettet eller skalet som då omvandlas till 

sten tillsammans med materialet det ligger inbäddat i. 
• Berget slits med åren (eroderar) och fossilet hamnar allt närmare markytan. 

Foto: Naturhistoriska riksmuseet
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När fossilet hittas, kan de tjocka bergartslagren som överlagrar fossilet behöva tas bort 
med hackor, grävmaskiner, borrar eller så sprängs de bort.

Ben och andra delar brukar vara sköra och måste grävas fram försiktigt. De sista 20 cm 
ovanför fossilet tas därför bort med hjälp av handverktyg/med hjälp av verktyg för hand.

Det är viktigt att rita upp och fotografera fossilets läge på fyndplatsen innan det flyttas. 
Benfynd är oftast ömtåliga och måste skyddas med gips för att senare prepareras fram i 
ett laboratorium.

Själva bergarten som fossilet ligger i är lika viktig som fossilet själv. Den kan berätta om 
klimatet, livsmiljön och växtligheten samt vilka andra djur som fanns då djuret levde.

I klassen
Introduktion
Be eleverna ge exempel på förhistoriska djur.

Låt dem ta med sig egna modeller av förhistoriska djur till skolan. Många har säkert 
dinosauriemodeller hemma. Vad vet de om djuren? Vill de veta mer om djuren och i så 
fall vad?

Fråga eleverna hur vi kan veta att djuren har funnits. Fanns det människor som levde 
då som har skrivit ner vad de har sett? Finns det kvar gamla fotografier eller filmer som 
visar hur djuren såg ut och hur de levde? Vad finns det för bevis för att de har funnits?

Varför finns inte de här djuren kvar idag? Påminner de förhistoriska djuren om djur som 
lever nu och i så fall vilka? Kan det finnas levande släktingar kvar idag?

Uppgifterna i materialet
 • Undersök ett fossil
 • Fantisera kring ett fossil *
 • Skapa ett förhistoriskt landskap
 • Fantisera kring framtidens djurvärld *
 • Tillverka ett tidssnöre

* Använd gärna djurprotokollet till dessa uppgifter. Du 
hittar det på sidan 7 i det här kompendiet. 

Avslutning
Efter det här arbetsområdet är eleverna riktiga fossilexperter. Avsluta gärna med  
medaljutdelning! På sidan 8 hittar du medaljer för utskrift.

Foto: Naturhistoriska riksmuseet
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Uppgift 1: Vad är ett fossil?
Kanske har du plockat fossil själv när du besökt Öland eller Gotland, eller så kanske 
skolan har en fossilsamling? 

Till den här uppgiften behöver du en snäcka, ett ben, en vanlig sten, en fjäder, ett torrt 
löv och ett fossil.

Låt eleverna få diskutera i smågrupper vilket av föremålen som är ett fossil. Undersök 
sedan fossilet.

Hur känns fossilet? Vad består det av för material? Hur kan fossilet ha bildats?

Har barnen hittat egna fossil när de varit t.ex. på Gotland? Kanske finns fossil i skol-
byggnadens trappor eller hemma i fönsterbrädan?

Diskutera: Vilka delar av ett djur bevaras som fossil? Vilka bevaras inte? Bevaras till 
exempel muskler, organ, hudavtryck, skelett och tänder? Hur vet forskare vad djuren 
åt? Vet de säkert vad djuren hade för färger och hur de lät? Vad är tolkningar/fantasier i 
museernas utställningar och i dinosauriefilmer? Vad är vetenskapligt bevisat?

Uppgift 2: Fantisera kring ett fossil
Syftet med övningen är att, med utgångspunkt från ett fossil, väcka elevernas lust 
att studera och använda sin fantasi för att skapa en berättelse och livshistoria om 
ett förhistoriskt djur. Det viktiga är inte att eleverna ska hitta ”rätt svar”, vad fossilet 
kommer ifrån för djur. Om eleverna vill ta reda på detta kan det förslagsvis göras efter 
uppgiften. På sidan 6 finns bilder på två olika djur som ni kan fantisera kring, om ni inte 
har egna fossil att tillgå.

Dela gärna upp klassen i mindre grupper. Låt varje grupp få ett fossil eller en bild av ett 
fossil. Be eleverna att 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 det bara 
en liten del som är bevarad? Vad fattas i så fall av djuret? Vad kan djuret ha haft för 
levnadssätt? Hur såg miljön ut där djuret levde?

Låt sedan eleverna rita en egen bild av hur hela djuret såg ut när det levde. De ska även 
beskriva resten av kroppen, det som inte finns bevarat på fossilet t.ex. om djuret hade 
ben, vingar, tentakler, hur huden såg ut och vad djuret hade för färg. Du kan använda 
Djurprotokollet som utgångspunkt. 

När eleverna skissat sitt djur kanske de vill tillverka en tredimensionell modell av djuret. 
På bilden är djuren tillverkade av papptallrikar, toarullar och äggkartonger.  De kan även 
tillverka naturmiljön som djuret levde i.

Djur 1 är ett fossil av hornkorall och djur 2 är en modell av en velociraptorskalle.
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Uppgift 3: Skapa ett förhistoriskt landskap
Bygg förhistoriska landskap från en tidsperiod i livets historia!

Landskapet kan med fördel byggas i en större kartong. Djur och växter som levde under 
den valda tidsperioden kan skapas av till exempel lera, kartong eller genom att kopiera/
skriva ut och klippa ut bilder från böcker eller nätet.

Här finns fakta om djur och växter från olika tidsperioder:
http://www.nrm.se/download/18.3536e06e14f3b657a68ba7a/1480688153515/Allatexter.pdf

Uppgift 4: Fantisera kring framtidens djurvärld
Evolutionen har pågått sedan livet uppstod för 4 000 miljoner år sedan, och den pågår 
fortfarande. I den här uppgiften blickar vi framåt!

Livet på jorden kommer att fortsätta att utvecklas. Hur kommer framtidens djurvärld att 
se ut? Vilka djur lever på jorden om 50 miljoner år? Låt eleverna hitta på ett eget  
framtida djur. Du kan använda Djurprotokollet som utgångspunkt. 

Uppgift 5: Tillverka ett tidssnöre
Det kan vara svårt att skapa en egen bild av hur lång jordens och livets historia är, och 
när viktiga utvecklingssteg inföll. Om ni tillverkar ett tidssnöre blir det lättare att få över-
blick. I exemplet nedan är tidssnöret 4,6 meter långt, men du kan välja en annan skala.

För att få en uppfattning om när olika djur och växter dyker upp under livets långa 
historia kan du göra ett tidssnöre. Där kan du markera olika steg i utvecklingen. Snöret 
är 4.600 mm (=4,6 meter) långt där varje millimeter motsvarar en miljon år. Längden 
visar jordens ålder, det vill säga 4.600 miljoner år.

Viktiga händelser kan illustreras med hjälp av bilder som hängs på snöret.  
Lägg märke till hur länge det första livet, i form av encelliga organismer, har funnits i 
förhållande till mer avancerade djur. Djuren dök upp först för omkring 500 miljoner år 
sedan, vilket representeras av den sista halvmetern på snöret. Vår art av människa har 
bara funnits i cirka 350 000 år vilket motsvaras av den sista biten av snöret vars längd 
skulle vara tunnare än ett hårstrå!
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Hur såg djuren ut?
Här ser du två förhistoriska djur från några olika håll. 
Rita hur du tror att det ena djuret såg ut när det levde! Rita hela kroppen.
Rita det andra också, om du har tid.

Djur 1       Djur 1
Snett uppifrån      Från sidan

Djur 2
Från sidan

       Djur 2
       Uppifrån
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Djurprotokoll
Protokollet funkar lika bra för att beskriva förhistoriska, nutida som framtida djur.

1. Vad är det för sorts djur? Vad heter det? 

_____________________________________________________________________
2. I vilken miljö lever det? 

_____________________________________________________________________
3. Hur ser djurets hud ut? Päls, fjädrar, fjäll...? 

_____________________________________________________________________
4. Vilken färg har djuret och varför? 

_____________________________________________________________________
5. Hur stort är djuret? Ange längd, höjd och vikt. 

_____________________________________________________________________
6. Vilket djur som finns nu är ditt djurs närmaste släkting? 

_____________________________________________________________________
7. Vad äter djuret? 

_____________________________________________________________________
8. Vilka fiender har djuret? 

_____________________________________________________________________
9. Hur lever djuret? Ensam, i par eller i flock? 

_____________________________________________________________________
10. Hur många ungar får djuret? Hur ofta får det ungar? 

_____________________________________________________________________
11. Låter ditt djur? Hur låter det? 

_____________________________________________________________________
12. Vad behöver djuret för att trivas? 

_____________________________________________________________________
13. Rita djuret, hur det ser ut där den lever, hur maten ser ut och hur fienderna ser ut!



NATURHISTORISKA RIKSMUSEET | I KLASSRUMMET | 2018-05-29 | sid 8 av 8

Medaljer för utskrift
Skriv gärna ut i färg och på gult papper, för extra guldig känsla! Skriv barnets namn 
under texten, eller på baksidan.


