
 

 

 

Tidspromenaden: 

jordens och livets historia på 180 steg 
 
 
 
Tidspromenaden är en övning som hjälper oss att förstå tidsrymderna i jordens och livets 
historia. Den är tänkt att användas utomhus – på skolgården, fotbollsplanen eller någon 
annan lämplig plats.  
 
Vi har valt ut 10 nyckelhändelser som speglar stora geologiska och biologiska tilldragelser. 
För varje händelse finns en skylt som talar om hur länge sedan det var, uttryckt i år och i 
steg längs en tänkt tidslinje. Eleverna får placera ut skyltarna längs linjen. Jordens uppkomst 
ligger 180 steg bort, men det är bara 16 steg sedan de första ryggradsdjuren gick upp på 
land. Vår egen art har bara funnits i 2 mm – ett litet myrsteg. 
 
Tidspromenaden tar ungefär 20-30 minuter att genomföra. Eleverna kan med fördel ha läst 
in sig lite på ämnet innan man gör övningen. 
 

Gör så här 
Skriv ut de tio skyltarna på A3-papper. Plastlaminera dem och montera dem på käppar som 
kan köras ner i jorden.  
 
Dela upp deltagarna i tio grupper som får var sin skylt. Låt en grupp i taget stega upp 
avståndet för sin skylt, sätta den i marken och springa tillbaka till de andra. Berätta lite kort 
om varje nyckelhändelse innan varje grupp får gå i väg. Under tiden kan läraren också prata 
om just denna tilldragelse med gruppen som är kvar. För varje händelse har vi angett några 
stödord som ni kan använda för att söka efter mera information. 



 

De 10 skyltarna 

När jorden blev jorden 
180 steg, 4 540 miljoner år sedan 
 Planeten jorden bildades. 
 På kort tid formades en inre kärna, manteln och en tunn skorpa. 
 De äldsta bevarade bergarterna är ca 3 800 miljoner år gamla och återfinns i Australien, 
Grönland och Kanada 

De äldsta fossilen 
140 steg, 3 500 miljoner år sedan 
 De äldsta fossilen är lämningar efter bakterier. De bilder strukturer som heter 
stromatoliter. 
 I Sverige hittas fossila stromatoliter ibland annat Kalix (2 100 miljoner år gamla) och 
Sala (1 900 miljoner år gamla). 
 Detta var cyanobakterier (gruppen lever än i dag) och de kunde göra syre. 
 Bakteriernas verksamhet var en av huvudorsakerna till att det blev fritt syre i jordens 
atmosfär. 

Sverige blir till 
112 steg, 2 800 miljoner år sedan 
 De äldsta delarna av den svenska berggrunden blev till. 
 Sverige är äldst längst i norr och yngst i söder. 
 Urberget består mest av graniter och gnejser. 
 Här passar det bra att berätta om vulkaner, jordbävningar och plattektonik. 

De första djuren 
23,5 steg, 580 miljoner år sedan 
En mängd olika ryggradslösa djur utvecklades i haven. Bilden visar en snabelsäckmask eller 
priapulid. 
 Få fossil av tidiga djur finns bevarade, så det är svårt att se den ursprungliga mångfalden. 
 Ett av de första djuren var en mask, sannolikt en snabelsäckmask eller priapulid. 
 De är rovdjur, så de måste ha haft andra djur att äta. 
 Priapulider lever än idag, också vid Sveriges kuster. 

Landlevande ryggradsdjur 
16 steg, 295 miljoner år sedan 
 Fyrbenta ryggradsdjur, tetrapoder, gick upp ur haven och började leva på land. Kalla 
dem gärna "landlevande ryggradsdjur" 
 De fann sin plats i ett redan etablerat landekosystem med växter och ryggradslösa djur. 
 De äldsta fossila fotspåren av fyrfotadjur har hittats i Polen. 



 

Massutdöende 
10 steg, 250 miljoner år sedan 
 95 % av alla djurarter dog plötsligt ut i en ekologisk katastrof. Vi vet inte säkert varför 
det hände. Visualisera detta genom att ta en elev åt sidan (överlevaren), medan de andra 
"dör ut". 
 10 steg är Pangea-tiden, då alla större landmassor var samlade till ett jättekontinent - 
Pangea. 
 Efter massutdöendet började dinosauriernas tid. 

De första blomväxterna 
5 steg, 125 miljoner år sedan 
 Fråga barnen om de har ätit gräs idag. Gräs (som vete, havre och ris) är blomväxter.  
 Öppna gräslandskap kom inte förrän efter dinosauriernas tid. Dinosaurierna åt därför 
inte gräs. 
 Floran dominerades av lummerväxter, fräkenväxter, ormbunkar, kottepalmer, 
ginkgoväxter och barrväxter. 

Tyrannosaurus rex 
2,5 steg, 65 miljoner år sedan 
 Dinosaurierna dog ut efter att en stor meteorit träffade jorden. 
 Tyrannosaurus rex hörde till de sista dinosaurierna.  
 Den kan ha haft fjädrar, tror forskarna. 
 Dinosaurierna dominerade jorden i ungefär "7 steg" = 165 miljoner år. 

Homo sapiens 
1 cm, 200 000 år sedan 
 Vår art utvecklades i Afrika och spred sig därifrån till resten av världen. 
 Till Europa kom människan för ca 42 000 år sedan. 
 I Europa fanns då neandertalmänniskor, men de försvann för 30 000-40 000 år sedan. 

Istiden 
4 mm, 10 000 år sedan 
 Inlandsisen formade det svenska landskapet.  
 Nästan alla växter, djur och människor i Sverige har invandrat efter istidens slut. 
 Mammutar har strövat omkring i Sverige. 
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