
 
 

Det finns många fynd som stärker bevisningen 

för evolutionsteorin. 

1. Fossil: Sand, lera och andra partiklar spolas 

ständigt ut i havet där de sjunker ner till havs-

botten, pressas ihop och bildar bergarter. Av 

sand blir det sandsten och av lera blir det ler-

skiffer. Av gamla korallrev blir det kalksten. 

Dessa bergarter kallas gemensamt för sedi-

mentära bergarter. 

När organismer under jordens historia har dött 

och bäddats ner i dessa bergarter har de blivit 

ett förstenat avtryck. Detta händer inte alla or-

ganismer men under speciella förhållanden 

sker det för vissa.  

Oftast förstenas djurens hårda delar. Även 

växter och djurs mjuka delar kan bevaras men 

det är mer ovanligt. Observera att det inte 

finns något DNA i fossil. I golv som består av 

kalksten, vanligt i gamla 

skolor och i andra stora, 

gamla byggnader finns 

det ofta avtryck av fos-

sil. Många gånger av 

bläckfisk, ortoceratit. 

2. Med hjälp av dessa sedimentära bergarter 

ligger fossilen i lager på lager. De äldsta fossi-

len finns längst ner och de yngre fossilen hittas 

högre upp i bergarterna. Här kan man jämföra 

äldre fossil med yngre och se hur organismerna 

utvecklats. 

3. Jordens kontinenter är ständigt på drift på 

grund av kontinentaldriften. För 300 miljoner 

år sedan satt jordens kontinenter ihop i en enda 

landmassa, Pangaea. Sedan dess har de delats 

upp till dagens kontinenter. Detta gör att man 

hittar fossil på lite oväntade platser. Till exem-

pel finns det mycket kalksten på Öland och 

Gotland från gamla korallrev. 

Man hittar också fossil på olika kontinenter 

som är väldigt 

lika vilket ty-

der på att orga-

nismerna ut-

vecklats till-

sammans och 

sedan skilts åt.  
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  Övningar:  

Rätt Fel Vad är liv? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?  

 Biologi betyder "läran om djuren".   

 Det är vanligare att organismer kan röra sig i djurriket jämfört med i svampriket.   

 Att vara steril betyder att man kan få barn.   

 Virus är något som är svårt att avgöra om det är levande eller inte.   

 En organism är något som lever.   
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