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Bogens ide 

Hvorfor arbejde med evolution i natur/teknik? 
Mange børn og unge gør sig forestillinger om Jordens tilblivelse, om livets udvikling og om ar-
velighed. Det viser både danske og udenlandske undersøgelser.  
Mange børn har forestillinger, der går på, at erhvervede egenskaber kan nedarves, at girafferne 
f.eks. fik lange halse, fordi de hele tiden gik og strakte dem. Mange har heller ikke en klar fore-
stilling om, at dyr og planter har ændret sig gennem tiderne. 
Biologer er i dag enige om, at evolutionsteorien er fundamental for biologien. En af den moderne 
biologis centrale forskere, Theodosius Dobzhansky (1900-1975), der som den første for alvor 
skabte syntese mellem Darwins evolutionsteori og Mendels genetik, sagde ligefrem: "Nothing in 
Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution". 
 
I Fælles Mål for natur/teknik står der: 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at 
• beskrive sammenhængen mellem planter, dyr og deres levesteder, herunder fødekæder og 

økosystemer,  
• sammenligne forskellige levesteder og forskellige planter og dyrs tilpasning,  
• beskrive forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige levevilkår,  
• kende hovedtræk af Jordens og livets udvikling,  
• beskrive forhold, der har betydning for livets udvikling, herunder variationer og naturlig 

udvælgelse. 
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Det er bl.a. disse trinmål for natur/teknik, der har været baggrunden for vores arbejde med ud-
formningen af denne bog om evolution. 
Man kan dog sagtens forestille sig, at en 7. eller 8. klasse også kunne have glæde af at arbejde 
med bogen i biologi, især hvis de ikke tidligere i deres skoleforløb har arbejdet med de faglige 
begreber, der er nødvendige for at kunne forstå evolutionens mekanismer.  

Læreren må kende elevernes for-forståelse. 
For at sikre progression i elevernes læring, er det vigtigt, at undervisningen bygger videre på 
elevernes forkundskaber. Derfor må læreren kende elevernes for-forståelse. 
Når man desuden skal evaluere effekten af sin undervisning, er det også en forudsætning, at man 
ved, hvilke forestillinger eleverne har om Jorden og livets opståen og udvikling, inden man be-
gynder undervisningen. 
Man kan undersøge elevernes for-forståelse på flere måder. I bogen er det første opslag tænkt 
som et oplæg til, at eleverne skriftligt gør rede for, hvilke umiddelbare forestillinger de gør sig. 
Det drejer sig altså ikke om at notere "de rigtige svar", men at beskrive, hvilke forestillinger de 
har. 
 
Hovedspørgsmålet er: Hvordan er det egentlig gået til, at der er så mange forskellige slags 
dyr på Jorden? 
 
Ud fra elevernes "beskrivelser" kan læreren skabe sig et overblik over elevernes for-forståelser 
og forestillinger, og derefter tage udgangspunkt i disse, når undervisningen planlægges. 
Når man afslutter temaet med det samme spørgsmål, vil man også kunne evaluere, om undervis-
ningen har ændret elevernes opfattelser og forståelse.  
Vi har i bogen valgt kun at arbejde med eksempler på dyrs udvikling. 

Centrale begreber er vigtige. 
Vi kan ikke lære eleverne alting. Derfor må undervisningen fokusere på, at eleverne får kend-
skab til og forståelse for centrale begreber og sammenhænge, der gør det muligt for dem at bruge 
den tilegnede viden i nye situationer. 
 
Vi har i bogen valgt at fokusere på de begreber, som er vigtige for at forstå de teorier, Darwin 
fremlagde om evolution i bogen "Arternes oprindelse" i 1859.  
Charles Darwin (1809-1882) levede på et tidspunkt, hvor man havde et begrænset kendskab til 
begrebet "en celle". Darwin kendte slet ikke til Mendels arbejde med arvelighed.  
Tiden var ikke moden til Mendel's (1822-1884) epokegørende opdagelser, som blev offentlig-
gjort i 1866, men først genopdages i 1900.  
Darwin havde kun meget vage forestillinger om arv, og alt om gener var selvfølgelig også 
ukendt for ham.  
Selv uden denne viden lykkedes det for Darwin at opbygge en teori, som langt hen ad vejen er 
anvendelig - også i dag. 
Med Darwin in mente, har vi forsøgt at lave en bog, der introducerer evolutionsteorien til mel-
lemtrinnet uden at bruge begreberne; celle, kromosom, gen og mutation. 
For at forstå Darwins teori er det vigtigt at kende begreberne; tilpasning, variation, naturlig ud-
vælgelse og isolation.  
For at kunne forstå og anvende disse begreber er der nogle forhold, der også må være forstået.  
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Det er nødvendigt at eleverne ved,  
• at alle dyr skal have opfyldt deres behov, og at de derfor stiller krav til deres levested,  
• at kun dyr af samme art formerer sig i naturen, og  
• at det er dyrenes instinkter, der styrer, hvem de parer sig med. Ungerne ligner deres foræl-

dre/bedsteforældre, men ikke alle unger er ens, der er stor variation. 

De vigtigste elementer i Darwins teori: 
• Alt nulevende liv nedstammer fra tidligere eksisterende liv. 
• Alle levende organismer får mere afkom, end der er plads og føde til.  
• Da der er for mange individer, konkurrerer de indbyrdes om plads og føde. 
• Inden for en population er der variation i individernes egenskaber.  
• Ynglesucces er nøglen til den naturlige udvælgelse/selektion. Kun organismer, der får af-

kom, som overlever, får deres egenskaber givet videre.  
• For alle arter af planter og dyr sker der hele tiden en tilpasning til omgivelserne/miljøet. 
• Under særlige omstændigheder f.eks., når en population bliver isoleret, kan der opstå nye 

arter. 
Vi har fokuseret på begreberne tilpasning, variation og naturlig udvælgelse. Vi har bevidst fra-
valgt at gå i dybden med, hvornår forskellene hos individerne i en art er blevet så store, at man 
kan tale om en ny art. Derfor er begrebet isolation ikke medtaget. 

Lærervejledningens opbygning 
Lærervejledningen er forsøgt opbygget, så der til hvert opslag er 

• formuleret mål for elevernes læring, 
• givet ideer til, hvordan man kan arbejde med stoffet, 
• baggrundsstof for læreren, 
• et udvalg af links til relevante websteder. Nogle få er danske, og de vil i en eller anden 

udstrækning efter lærerens valg kunne anvendes direkte af eleverne, mens den overve-
jende del er engelsksprogede. Her vil læreren kunne hente yderligere baggrundsstof, og 
udvalgte elementer herfra kan efter lærerens valg også inddrages i undervisningen ved 
hjælp af computer og videokanon.  
Der kan spares meget tid ved computerne, hvis læreren på forhånd har kopieret de rele-
vante links, som eleverne skal bruge, over i en Word-fil med aktive links, eller lægger fi-
len i klassens eller fagets mappe på skolens intranet, hvorfra eleverne så kan hente den. 
 
Til sidst er der et udvalg af supplerende litteratur. 
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Lærervejledning 

Hvordan er det gået til? 
Side 4-5 
Mål 
Eleverne skal 

• med egne ord prøve at gøre det klart for sig selv og læreren, hvad de vil svare på spørgs-
målet i opslagets overskrift 

 
Man kan undersøge elevernes for-forståelse på flere måder. I bogen er det første opslag tænkt 
som et oplæg til, at eleverne skriftligt gør rede for, hvilke umiddelbare forestillinger de gør sig. 
Det drejer sig altså ikke om at notere "de rigtige svar", men at beskrive, hvilke forestillinger de 
har. 
Hovedspørgsmålet er: Hvordan er det egentlig gået til, at der er så mange forskellige slags 
dyr på Jorden? 
De små billeder med tilhørende spørgsmål er tænkt som hjælpespørgsmål, som måske kan med-
virke til at sætte elevernes tanker og formuleringer i gang. 
Ud fra elevernes "beskrivelser" kan læreren skabe sig et overblik over elevernes for-forståelser 
og forestillinger, og derefter tage udgangspunkt i disse, når undervisningen planlægges. 
Når man afslutter temaet med det samme spørgsmål, vil man også kunne evaluere, om undervis-
ningen har ændret elevernes opfattelser og forståelse. 
 

Spor fra fortiden.  
Side 6-7 
Mål 
Eleverne skal 

• danne sig indtryk af, at livets udvikling er foregået over lang tid, 
• vide, at vor viden om livets udvikling bl.a. stammer fra fund af fossiler 

 
Afsnittet kan evt. indledes med at eleverne kan opstille hypoteser og stille yderligere spørgsmål. 
Svarene behøver nødvendigvis ikke at være rigtige, men kan være udgangspunktet for overvejel-
ser om, at en stor del af evolutionen er der synlige beviser for gennem fund af bl.a. fossiler. Nye-
re tids forskningsresultater og dokumentation gennem f.eks. kemiske analyser er ikke medtaget, 
da stoffet er vurderet som værende for vanskeligt til 6. klassetrin. 
 
Afsnittet skal vække undren og eftertanke. Der er valgt eksempler på fossiler, der er almindeligt 
kendte, som f. eks. forstenede søpindsvin og vættelys. For at illustrere, at nogle arter ikke har 
udviklet sig/forandret sig synderligt i årtusinder, er nautilerne og dolkhalerne taget med. 
 
http://www.fossiler.dk/  
http://www.danishfossils.dk/  
http://www.mors.dk/default.asp?cid=4348  
http://www.paleoportal.org/fossil_gallery/fossil_gallery.php  
http://www.fossilmuseum.net/FossilGalleries.htm  
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Tid 
Side 8-9 
Mål 
Eleverne skal 

• opnå kendskab til Jordens og livets udvikling 
• opleve og perspektivere begrebet tid 

 
Begrebet TID er for alle et vanskeligt begreb, at forholde sig til. Vi kan forholdsvis nemt klare 
50 og 100 år – vores forældres, bedsteforældres og måske oldeforældres tid, men hvad med 500 
eller 1000 år. Og når man taler om millioner eller endog milliarder år, som vi har behov for i 
forbindelse med Jordens og livets udvikling, så bliver det utroligt vanskeligt, for sådanne tal si-
ger os ikke rigtig noget, som vi kan forholde os til. 
Alligevel er det vigtigt, at vi forsøger, at give eleverne mulighed for at opleve det tidsperspektiv, 
som livet har udviklet sig over. Et vigtigt afsæt i undervisningen kunne derfor være, at tage ud-
gangspunkt i slægtens historie, som det eleverne mest konkret kan forholde sig til.  
I sin bog "Dyret i dit spejl" tager Bent Jørgensen således også afsæt i slægten, eller nærmere 
slægtens kvinder – "vore mødre og formødre", som han forestiller sig stillet op i en lang kæde. 
"En kæde på 50-60 af vore formødre bringer os tilbage til vikingetiden, og når kæden er nået op 
på 500 led, er vi uden for Danmark. Det er istid, og vores gamle formoder lever et sted nede i 
Europa.........Og når man møder sin slægtning nr. 250.000, kan man se, hvorfra vi kom. (250.000 
er ikke noget at tale om. Det er blot, hvad der bor af mennesker i Storstrøms Amt). 
Nr. 250.000 er en abe. Den levede for 5-7 millioner år siden, og dens efterkommere skulle kom-
me til at dele sig i to slægtsgrene. Den ene gren er den, vi lige har hilst på. Det er den linje, der 
blev til alle os, der nu kan kalde os Homo sapiens. Den anden gren blev til chimpanser, der lever 
i Afrikas regnskove i dag." 
Med et afsæt i en fælles snak om slægten, kan man tage fat på at arbejde med opgaven om tidsli-
nien, som er beskrevet på side 9. Ved at koble Jordens og livets historie op på "en snor", kan man 
på en konkret måde forsøge at perspektivere tidsbegrebet og livets udvikling. 
 

Lidt baggrund om livets udvikling 
Spor af det første liv på Jorden findes i klipper på Grønland. De er mindst 3,8 mia. år gamle. Forskerne er 
enige om, at de første levende organismer har været en slags bakterier. 
(http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi021_01.htm og 
http://www.geus.dk/publications/aarsberetning98/aarb_98-49-58.htm)  
De første bakterier levede under iltfrie forhold - måske dybt nede i jorden - hvor de har levet af organiske 
stoffer og svovlforbindelser eller kvælstofforbindelser. Senere opstod der bakterier, som kunne udnytte 
sollysets energi. Nogle kunne lave fotosyntese som f.eks. cyanobakterierne. Der opstod også bakterier, 
der brugte ilt i deres energiomsætning, sådan som vi kender det i dag i respirationen. Nogle af de nule-
vende bakterier er ikke ret meget forskellige fra deres oprindelige forfædre, som vi kender fra fossiler. 
Det er alle prokaryote organismer – organismer uden cellekerne. 
Den eukaryote celle, celler med cellekerne, opstod for omkring 1,8 mia. år siden i den periode, som kal-
des prækambrium. Eukaryote cellers rumfang er typisk 1.000 gange større end prokaryote cellers, og de-
res bygning er langt mere kompliceret. For omkring 1 mia. år siden - i den sidste del af prækambrium - 
udvikledes de første flercellede organismer. I næsten 3 mia. år bestod alle former for levende organismer 
altså kun af én enkelt celle. 
Vi ved ikke ret meget om, hvordan de første flercellede organismer er opstået eller har set ud, fordi bløde 
organismer uden faste skaller eller skeletter meget sjældent danner fossiler. De blev nedbrudt og for-
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svandt. Alligevel er det lykkedes få steder i verden at finde fossiler og aftryk af en række forskellige blø-
de organismer, som er omkring 600 mio. år gamle. Forskerne diskuterer stadig, om det er planter eller 
dyr, og det er selvfølgelig kun en lille brøkdel af det liv, der eksisterede på den tid, som vi har kendskab 
til. Derfor må vi kigge på nulevende organismer og gøre os forestillinger ud fra de oplysninger, som de 
kan give os. 
I løbet af de næste godt 100 mio. år skete der en helt enorm udvikling af flercellede organismer. Fra den 
følgende periode, Kambrium (ca. 570-500 mio. år siden), kender man fossiler af alle de vigtigste grupper 
af dyr, hvoraf mange har en eller anden form for skelet. Man taler ligefrem om "Den kambriske eksplosi-
on", fordi der i løbet af relativ kort tid udviklede sig utrolig mange former for organismer. Fra denne tids-
periode har man fundet mange fossiler i Kina, Sibirien, Nordgrønland og ikke mindst Burgess Shale i 
British Columbia i det vestlige Canada, som er berømt for fossiler af utrolig mange forskellige livsformer. 
I Jordens første atmosfære var der ingen fri ilt, O2. Den iltholdige atmosfære opbygges langsomt gennem 
mange millioner år, efter at nogle bakterier har "opfundet" fotosyntesen. Man mener, at iltindholdet i at-
mosfæren for omkring 600 mio. år siden var steget til ca. 10 % af det nuværende. Efterhånden som iltind-
holdet i atmosfæren steg, dannedes der på grund af Solens UV-stråling også ozon, O3, og ozonlaget ud-
vikledes. Ozonlaget bremsede efterhånden den farlige kortbølgede UV-stråling, og det var forudsætnin-
gen for, at liv kunne eksistere på landjorden.  
For omkring 425 mio. år siden udvikles de første hvirvelløse dyr på land. Man kan f.eks. forestille sig, at 
udviklingen fra vanddyr til landdyr er foregået i havbugter, floddeltaer, vader, sumpe og lignende steder. 
Her har nogle oprindeligt vandlevende krebsdyr, som hører til leddyrene, gradvist tilpasset sig den vand-
mættede luft i jordbundens porer. Tilpasningen til landjordens miljø har dernæst ført til, at en lang række 
nye dyreformer har udviklet sig. Et eksempel er springhalerne, der er ganske små leddyr, som lever skjult 
mellem visne blade og i jorden. Også de over 1 mio. kendte arter af insekter, hører til gruppen af leddyr. 
De første fiskelignende hvirveldyr opstod for mere end 500 mio. år siden. De første hvirveldyr på land 
udvikles i slutningen af den periode, som kaldes Devon. Det var fiskenes tidsalder. Man mener i dag, at 
udviklingen af de fire lemmer med tæer skete i vand i en gruppe fisk, som kaldes de kvastfinnede. Deres 
bryst- og bugfinner havde et muskuløst skaft, som blev støttet af skeletdele. Man forestiller sig, at disse 
kvastfinner gennem et utal af mellemformer udviklede sig til lemmer med tæer. Tidligere mente man, at 
udviklingen af lemmer skete, fordi fiskene brugte deres finner til at kravle på land ligesom den nulevende 
dyndspringer. Men forskerne ændrede opfattelse omkring 1990. 
I slutningen af Devon viser forsteninger, at der var områder på Jorden med store floder og med store sko-
ve af f.eks. bregner og padderokker. I sumpene langs floderne, hvor der ikke var stor forskel på land og 
vand, og hvor vandstanden ofte ændrede sig, opstod der et utal af forskellige økologiske nicher. De man-
ge nye nicher førte til en eksplosiv udvikling af nye former blandt de kvastfinnede fisk for omkring 370 
mio. år siden. Hos nogle af disse udvikledes kvastfinnerne gennem generationer til lemmer - en slags 
padleben, som f.eks. gjorde det muligt at bevæge sig lettere og hurtigere i sumpenes virvar af planter og 
rødder og måske slippe fra store rovfisk. Lemmerne gav altså en overlevelsesgevinst. Nogle af disse fisk 
med fire lemmer blev forfædre til de landlevende hvirveldyr. Hos nogle af formerne udvikledes lemmer-
ne, så de kunne kravle på land, og lunger, så de kunne ånde atmosfærisk luft.  
Blandt disse mellemformer fandtes stamformen til de mange forskellige nulevende padder. Padderne le-
ver stadigvæk en vigtig del af deres liv i vandet, nemlig den periode, hvor de skal formere sig. Det foregår 
stadigvæk ved, at de lægger deres æg i vand. 
Blandt disse mange mellemformer var også stamformen til de øvrige former for hvirveldyr - krybdyrene, 
fuglene og pattedyrene. De har alle udviklet en forplantning, som er frigjort fra livet i vand. 
Forskerne mener, at Jorden har været udsat for flere omfattende nedisninger, som har påvirket livet vold-
somt. Efter den sidste nedisning for ca. 550 mio. år siden skete der en global opvarmning, som medførte 
en "hurtig" udvikling af en mangfoldighed af nye livsformer. I den seneste million år har der været flere 
begrænsede istider. Også de har haft indflydelse på livets udvikling. Ligeledes har de omfattende konti-
nentvandringer, som gennem årmillionerne har flyttet rundt på Jordens landmasser haft stor indflydelse på 
livets udvikling i de forskellige områder af Jorden.  
Se f.eks. http://www.dinosauria.com/dml/maps.htm og http://www.scotese.com/earth.htm
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For omkring 240-250 mio. år siden uddøde 80-90 % af alle dyrearter i havet. Årsagen kender vi ikke, men 
der må være sket dramatiske ændringer med Jorden og klimaet. For 65 mio. år siden forsvandt 60-75 % af 
havdyrene sammen med de sidste dinosaurer, sandsynligvis efter et voldsomt nedslag af en meteorit.  
Klima og livsvilkår ændrer sig også på grund af ændringer af kontinenternes form og placering på jord-
kloden. Nogle arter uddør, andre tilpasser sig de ændrede vilkår, og nye udvikles. 
Masseuddøen på grund af tilfældigt forekommende naturkatastrofer udsletter nogle dyrearter, mens andre 
overlever. Efter en katastrofe med masseuddøen kan der ske en hurtig udvikling af nye arter, for der bli-
ver mange økologiske nicher at fylde ud. 
Katastrofen for 65 mio. år siden "gav plads" til pattedyrenes udvikling, og dermed også til vores egen - 
menneskets udvikling. 
 
Geologiske tider 
Her følger en oversigt over de geologiske tider og nogle vigtige trin i livets udvikling. I forskel-
lig litteratur støder man ofte på forskellige dateringer for grænserne mellem de forskellige geolo-
giske tidsaldre. Det skyldes, at disse dateringer løbende ændres af Den Internationale Kommissi-
on for Stratigrafi (http://www.stratigraphy.org/) – en kommission under IUSG, Den internationa-
le forening for de Geologiske Videnskaber under Unesco. Tallene i skemaet svarer til de tal, der 
er brugt på den tidslinie, som bruges i kapitlet om evolution i Ind i biologien 8. klasse. Tallene i 
parentes angiver kommissionens nyeste tal fra 2004. 
 
 

 

Tidslinie med de geologiske tider og livets udvikling på Jorden 
Tallene i venstre kolonne angiver, hvor mange millioner år det er siden, tidsperioden ca. begyndte 

 
Mio. år 
siden 

Geologisk 
tidsperiode 

Vigtige begivenheder i livets udvikling. 
Fundne fossiler af: 

4.600 
3.800 
3.500 
2.800 
 
1.800 
1.000 
   700 
   600 

PRÆKAMBRIUM Jorden dannes. 
De første tegn på liv. 
De ældst kendte fossiler, cyanobakterier, stromatolitter, fotosyntese. 
Mange former for encellede organismer uden cellekerne, bakterier 
(prokaryoter). 
De første celler med cellekerne (eukaryoter). 
De første flercellede organismer. 
De ældste kendte fossiler af dyr og planter. 
Iltindholdet i atmosfæren skønnes at være ca.10 % af det nuværende. 

   570 (542) 
 

KAMBRIUM  De første bløddyr. 
Udvikling af større, flercellede dyr. Leddyr som trilobitter udvikles. 
Primitive forfædre til hvirveldyrene – "Den kambriske eksplosion". 

   505 (488,3) 
  

ORDOVICIUM De første hvirveldyr, kæbeløse fisk. Muslinger. 
Ortoceratiter, en slags blæksprutter, fossiler f.eks. i Ølandssten, Sverige. 
Ozonlaget nu så tæt, at det beskytter mod Solens ultraviolette stråling. 
De første landplanter. 
Iltindholdet i atmosfæren måske ca. som i dag, 21 %. 
Masseuddøen. Mange arter, især i havet (ca.60 %), uddør sidst i perioden. 

   438 (443,7) 
 

SILUR Hvirvelløse dyr på land - forfædre til edderkopper og skolopendere.  
De første fisk med kæber. 
Koralrev opstår.  
Udvikling af karplanter – planter med ledningsstrenge til transport af f.eks. 
vand. 

   408 (416) 
  

DEVON De første insekter og andre leddyr. 
De første fisk med benskelet. 
Mange arter af hajer, rokker og fisk udvikles. 
Enorm udvikling af forskellige planter på land, også de første frøplanter. 
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Padderne udvikles og går på land. 
Masseuddøen. 

   360 (359,2) 
 

KUL Store skove, bregne- og padderokketræer (20-45 m) dominerer, mange 
insekter (f.eks. guldsmede med vingefang på 60-75 cm) i varmt og fugtigt 
tropisk klima, andre steder arktisk klima. 
De første hvirveldyr på land.  
Mange padder, med æg og unger i vand. 
De første krybdyr helt tilpassede et liv på land (æg med skal). 

   286 (299) 
   

PERM 
Superkontinentet 
Pangaea 

"Pattedyrlignende" krybdyr dominerer. 
Bregne- og padderokketræer afløses efterhånden af nåletræer (frøforme-
ring) 
Masseuddøen. Mange arter, især i havet (ca. 90 %), uddør sidst i perioden. 

   248 (251) 
   

TRIAS 
Gondwanaland og 
Laurasia adskilles af 
Tethyshavet 

De første dinosaurer. 
De "pattedyrlignende" krybdyr uddør. 
De første skildpadder. 
De første primitive pattedyr. 

   213 (199,6) 
  

JURA Dinosaurerne dominerer. 
Nåletræer. 
De første primitive fugle (Archaeopteryx, ca. 150 mio. år). 

   144 (145,5) 
  

KRIDT Dinosaurernes storhedstid.  
Nutidens krokodiller og fugle udvikles. 
De første blomsterplanter.  
De første moderne pattedyr med moderkage. 
De første primater. (5 fingre/tæer, negle i stedet for kløer). 
Dinosaurerne uddør i slutningen af perioden. 

    65 65,5) 
  

TERTIÆR 
Kontinenterne ligger 
som nu. 

Pattedyrene udvikles til mange forskellige arter. 
Mange fugle, mange insekter. 
Græsområder breder sig. Mange græssende dyrearter. 
De første aber. 
De første opretgående abelignende forfædre til mennesket (ca. 5-6 mio. år 
siden). 

     2 (1,8) 
   

KVARTÆR Menneskets tidsalder, menneskets forfædre. 
Skiftende klima med istider. 
Udvikling og spredning af det moderne menneske (ca. 120.000 år siden). 

 
En oversigt over de geologiske tider med lidt færre oplysninger, som eleverne kan bruge til op-
gaven på side 9, kan hentes på www.alinea.dk .  
Vælg DOWNLOAD. Under Biologi vælges Evolution, hvor skemaet kan downloades som pdf-
fil. 
 
Flere oplysninger 
Danske websteder: 
http://hjem.get2net.dk/lars_skipper/for1.htm  (fortidens dyreliv) 
Amerikanske/engelske: 
http://school.discovery.com/schooladventures/universe/itsawesome/cosmiccalendar/page2.html  
http://www.pbs.org/wgbh/nova/link/history.html  
http://www.bbc.co.uk/education/rocks/flash/indexfull.html  
http://www.biology-online.org/tutorials/9_evolution_origins.htm  
http://www.palaeos.com/Timescale/timescale.html  
http://www.ucmp.berkeley.edu/help/timeform.html  
http://gpc.edu/~pgore/geology/geo102.htm  
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Dinosaurerne havde succes i 160.000.000 år.  
Side 10-11 
Mål 
Eleverne skal 

• have kendskab til begrebet mangfoldighed 
• have indsigt i begreberne levested og tilpasning 
• have indsigt i begrebet konkurrence 

 
Begreberne mangfoldighed, levested, tilpasning og konkurrence belyses ved at eleverne ser, at 
der engang var mange forskellige arter af dinosaurer i verden. De mange arter fremkom gennem 
evolution. De forskellige arter levede ikke på en gang og de uddøde efterhånden som der gennem 
evolutionen opstod nye arter, som klarede sig bedre i konkurrencen. Dinosaurerne udviklede sig i 
forskellige retninger, så der var arter, som hver især klarede sig godt i havet, på landjorden og i 
luften. Både dyrenes bygning og levemåde ændres i takt med at omgivelserne ændres. 
Dinosaurernes tilpasningsevne har været så stor, at de tilsyneladende har bremset pattedyrenes 
udbredelsesmuligheder. Først da der opstår store ændringer i levevilkårene bliver dinosaurerne 
udkonkurreret af andre arter. De nye levevilkår, som bl.a. bestod af et anderledes klima og der-
med at en anden sammensætning af plante- og dyrelivet, gav bl.a. pattedyrene gode muligheder. 
Dinosaurerne uddøde over en periode og de eneste nulevende efterkommere efter dinosaurerne 
er fuglene.  
Mange børn har den opfattelse, at konkurrence kun handler om at være den stærkeste. I naturen 
klarer man sig ikke kun ved at være den stærkeste, men derimod ved at være den bedst tilpasse-
de.  
Dyrets bygning og levemåde skal være tilpasset, så dyret let får opfyldt sine grundlæggende be-
hov i de givne omgivelser. Derved kan dyret overleve og sætter nyt afkom i verden, så arten fø-
res videre. 
 
Kendskabet til dinosaurerne har man fra de mange fund af skeletter rundt om i verden. Man har 
bl.a. på "Museum der Naturkunde" i Berlin og på Science Museum i London udstillet skeletter af 
mange forskellige arter. 
 
Der findes en række gode og flotte bøger om dinosaurer. Lad eleverne se billeder af forskellige 
arter og hver vælge en art. Ud fra artens udseende kan de forsøge at beskrive artens levemåde og 
dens levested samt give et bud på, hvorfor den art har kunnet klare sig i konkurrencen i en lang 
periode. 
 
Der kan også hentes hjælp på en lang række websteder, f.eks.: 
Danske: 
http://www.dinoland.dk/index.html  
Amerikanske/engelske: 
http://internt.nhm.ac.uk/jdsml/dino/  
http://www.bbc.co.uk/dinosaurs/  
http://library.thinkquest.org/22973/?tqskip1=1&tqtime=0311  
http://www.ucmp.berkeley.edu/diapsids/dinosaur.html  
http://www.enchantedlearning.com/subjects/dinosaurs/  
http://www.ndsu.nodak.edu/instruct/ashworth/webpages/g491/2003presentations/justin%20costa
rica/Seminar.htm  
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Dyrene er tilpasset til deres levesteder.  
Side 12-15 
Mål 
Eleverne skal 

• kende begreberne behov, tilpasning, levested, konkurrence så godt, at de kan anvende 
dem 

• kende begrebet naturlig udvælgelse 
 
Udgangspunktet for arbejdet med ovenstående begreber er en samtale om illustrationen på side 
12. 
Lad eleverne komme med bud på, hvorfor der ikke lever pingviner i Danmark. Der kan stilles 2 
forskellige spørgsmål til eleverne. "Hvilke ændringer skal der ske med omgivelserne, for at 
pingviner kan klare sig i Danmark?" Eller: "Hvilke ændringer skal der ske i pingvinens bygning 
og levemåde, for at den kan klare sig i Danmark?" Det er vigtigt, at eleverne bliver opmærk-
somme på, at der kan ske ændringer både hos dyrearten og i omgivelserne. 
Mange kendte eksempler på evolution er hentet fra f.eks. Galapagos. Det kan derfor være vigtigt 
at gøre eleverne opmærksomme på, at evolutionen foregår alle steder og til alle tider. Evolutio-
nen foregår altså også i Danmark og blandt de dyr, eleverne kender.  
 
Kendskab til begreberne behov og levested er en nødvendig forudsætning for at forstå de centra-
le begreber inden for evolutionen. Er eleverne ikke fortrolige med begreberne behov og levested, 
er det formålstjenligt at bruge lidt tid på at arbejde med forskellige andre eksempler på sammen-
hæng mellem et dyrs behov og dyrets levested.   
Om begrebet tilpasning og naturlig udvælgelse er det nødvendigt at gøre eleverne opmærksom-
me på, at det ikke kun er det enkelte individ, som bliver tilpasset. Tillærte egenskaber nedarves 
ikke. Det er kun genetisk betingede tilpasninger, fremkommet gennem mutationer, som føres 
videre i kommende generationer. Bogen omtaler ikke gener, så forklaringen til eleverne må væ-
re, at nogle af ungerne har fået lidt anderledes arveegenskaber fra deres forældre. Hvis den lille 
forskel er en fordel for fuglen, vil den klare sig godt og måske få unger med den samme lille 
forskel, som igen kan videreføre fordelen. På den måde kan der efterhånden ske en tilpasning hos 
arten.  
Konkurrencen mellem stærene går ikke kun på, hvem der er "stærkest" og dermed vinder stære-
kassen. Stærene konkurrerer på alle områder om at være bedst til at få dækket deres behov. De 
bedst tilpassede er dem, der har størst chance for at få meget levedygtigt afkom, så de derved kan 
være med til at føre arten videre.  
Når naturen ikke ændrer sig, er det en fordel at alle dyr inden for arten er ens, men med en vis 
variation, så de alle kan klare sig på levestedet. Men de fleste steder sker der ændringer i naturen. 
Når levestedet ændres, er det en fordel for arten, at der fødes unger med lidt anderledes arve-
egenskaber. Nogle af de anderledes unger vil have bedre forudsætninger for at klare sig på det 
ændrede levested, og de vil give deres arveegenskab videre til nye generationer. På den måde 
sker der en naturlig udvælgelse af de bedst tilpassede. 
Konkurrencen betyder altså, at kun de bedst tilpassede overlever og bliver forældre til kommen-
de generationer. 
 
Til sidst på opslaget opfordres eleverne til at vælge et dyr og finde ud af, hvordan dyret får op-
fyldt sine behov på det sted, hvor det lever. For at kunne løse opgaven, må eleverne have adgang 
til forskellige håndbøger, opslagsbøger, leksika og internettet, f.eks.:  
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Thorkild A. Nielsen: Danske dyr – tilpasning, adfærd og miljø. Alinea, 1997. 
www.danske-dyr.dk  (kræver abonnement). 
 
 

En berømt naturforsker.  
Side 16-19 
Mål 
Eleverne skal 

• kende historien om, hvordan Darwin fik inspirationen til evolutionsteorien 
 
Der er i bogen en skematisk oversigt over sammenhængen mellem de vigtigste begreber i Dar-
wins evolutionsteori. Det er vigtigt at gennemgå begreberne grundigt med eleverne. Der er på 
bogens hjemmeside et kopiforlæg til en overhead, hvor de forklarende tekster er taget ud. Snak 
om begreberne i fællesskab og lad eventuelt eleverne forklare sammenhængene for hinanden 2 
og 2 ud fra en kopi at OH-forlægget til figuren nederst på side 19. Til sidst kan eleverne forsøge 
at formulere forklaringer med egne ord på opgavearket, der passer til. 
Evolutionsteorien introduceres her uden at bruge begreberne; celle, kromosom, gen og mutation. 
For at forstå Darwins teori er det vigtigt at kende begreberne; tilpasning, variation, naturlig ud-
vælgelse og isolation.  
For at kunne forstå og anvende disse begreber er der nogle forhold, der også må være forstået. 
Det er nødvendigt at eleverne ved,  
• at alle dyr skal have opfyldt deres behov, og at de derfor stiller krav til deres levested,  
• at kun dyr af samme art formerer sig i naturen, og  
• at det er dyrenes instinkter, der styrer, hvem de parer sig med. Ungerne ligner deres foræl-

dre/bedsteforældre, men ikke alle unger er ens. (Der er stor variation, fordi der sker en ny-
kombination af arveanlæggene, når kønscellerne dannes). 

De vigtigste elementer i Darwins teori: 
• Alt nulevende liv nedstammer fra tidligere eksisterende liv. 
• Alle levende organismer får mere afkom, end der er plads og føde til.  
• Da der er for mange individer, konkurrerer de indbyrdes om plads og føde. 
• Inden for en population er der variation i individernes egenskaber.  
• Ynglesucces er nøglen til den naturlige udvælgelse/selektion. Kun organismer, der får af-

kom, som overlever, får deres egenskaber givet videre.  
• For alle arter af planter og dyr sker der hele tiden en tilpasning til omgivelserne/miljøet. 
• Under særlige omstændigheder, f.eks. når en population bliver isoleret, kan der opstå nye 

arter. 
Vi har fokuseret på begreberne tilpasning, variation og naturlig udvælgelse. Vi har bevidst fra-
valgt at gå i dybden med, hvornår forskellene hos individerne i en art er blevet så store, at man 
kan tale om en ny art. Derfor er begrebet isolation heller ikke medtaget. 
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Lidt baggrund om Charles Darwin 
Charles Darwin (1809-1882) havde velhavende forældre og blev i 1825 sendt til Edinburgh for at læse 
medicin, men han brød sig ikke om blod, sår og sygdomme, så han læste ikke. Hans far sendte ham så til 
Cambridge for at læse til præst, men han interesserede sig mere for rejser og skibe. Da han var 22 år i 
1831 blev han i sommerferien medhjælper hos en professor, hvor han skulle undersøge sten og bjergarter. 
Det interesserede ham, men han ville gerne ud at rejse. Efter ferien fik han tilbudt at sejle jorden rundt 
med skibet Beagle. Turen var planlagt til at vare 5 år, og Darwin skulle undersøge den fremmede natur, 
indsamle planter, dyr og sten. 
I San Salvador fandt han et forstenet hoved af et kæmpedovendyr, og i Patagonien (sydlige Sydamerika), 
et forstenet skelet af en kæmpe-lama. Han vidste, at der andre steder i Sydamerika levede dovendyr og 
lamaer. Han undrede sig, og til sidst var han overbevist om, at dyrene havde forandret sig – men hvordan? 
I 1835 nåede Beagle frem til Galapagosøerne, og her oplevede Darwin de ens, men alligevel forskellige 
finker og kæmpeskildpadder og meget andet, som lagde grunden til hans senere teori om livets udvikling. 
Men han var forsigtig med at offentliggøre sine tanker. Lamarck var blevet angrebet voldsomt, da han 
havde fremlagt sine ideer om livets udvikling, og en anonym forfatter, der i 1844 udgav en bog, som næ-
sten beskrev nøjagtig det samme, som Darwin tænkte om arternes udvikling, blev mødt med voldsomme 
angreb. Forfatteren, Robert Chambers, var ikke videnskabsmand og kom ikke med nogen forklaringer på, 
hvordan udviklingen var sket, så han blev latterliggjort af både videnskaben og af kirkens folk. Darwin 
var rystet, han var altså ikke alene med sin teori. Han var klar over, at han ikke måtte vente for længe, så 
andre kunne komme ham i forkøbet, og hans forklaring måtte samtidig være så klar og logisk, at alle kun-
ne forstå den. 
Men så, den 18. juni 1858, får Darwin et brev fra den 14 år yngre Alfred Russel Wallace, der fortæller om 
sin udviklingsteori, som er næsten identisk med Darwins egen. Han fortalte også om mekanismerne bag 
den naturlige udvælgelse, og alt var skrevet færdigt klar til offentliggørelse. Wallace havde også rejst, 
men et helt andet sted i verden, nemlig på Molukkerne i Indonesien. Han havde samlet meget mere end 
Darwin - i alt var det blevet til 125.600 arter. Heraf var der over 80.000 insektarter, og mange var ukendte 
for videnskaben.  
Mens han lå febersyg, havde han så pludselig set det hele klart! 
Darwin følte næsten sin verden brase sammen – tyve års arbejde – havde han ventet for længe? Samtidig 
var hans søn alvorligt syg og døde ti dage efter, at Darwin modtog brevet. Efter råd fra gode venner blev 
Darwin og Wallace enige om i fællesskab at offentliggøre teorien om evolution gennem naturlig udvæl-
gelse.  
Efter en hektisk slutspurt udgav Darwin bogen "Om arternes oprindelse" i november 1859. Første oplag 
var på 1.250 eksemplarer – de blev solgt på udgivelsesdagen! Wallace bar aldrig nag over, at det nærmest 
var Darwin, der (også i eftertiden) får hele æren for evolutionsteorien. 
Mange videnskabsmænd var i begyndelsen uenige med ham, og kirkens folk var meget imod hans teori, 
fordi de mente, at den var i strid med Biblens ord om, at alt er skabt af Gud, men angrebene blev ikke så 
voldsomme, som han havde frygtet.  
Også i dag er kreationisterne modstandere af evolutionsteorien, men biologer er i dag enige om, at evolu-
tionsteorien er fundamental for biologien. En af biologiens centrale skikkelser, Theodosius Dobzhansky 
(1900-1975), som for alvor skabte syntese mellem Darwins evolutionsteori og Mendels genetik, sagde 
ligefrem: "Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution". 
 
 
Oversigt over tanker omkring variation og arv før og efter Darwin.  
Oversigten er citeret efter bogen "Evolution – om at arbejde med teorien i 5.-6. klasse" af Svend 
Hesselholdt og Annemarie Møller Andersen.  
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De har bearbejdet et forlæg fra M. W. Stickberger (1996): Evolution. Boston, Jones and Bartlett 
Publishers. 
 
 
 

Kreationistisk 
tankegang 

Lamarck´s 
tanker 

Darwin´s  
tanker 

Moderne  
biologi 

Hvordan forkla-
res lighed mel-
lem mange ar-
ter? 

En guddommelig 
skabelsesplan.  

Har fælles stam-
form. 

Har fælles stam-
form. 

Har fælles stam-
form. 

Hvordan forkla-
res variation 
mellem individer 
af samme art? 

En del af den 
guddommelige 
plan. 

Skyldes omgi-
velserne. 

Ukendt eller 
skyldes omgivel-
serne. 

Arvelige forhold 
skyldes kombina-
tion af arvemate-
riale og tilfældige 
forandringer (mu-
tationer) (ikke 
arvelige forskelle 
skyldes omgivel-
serne). 

Hvordan forkla-
res forekomsten 
af særlige orga-
ner og struktu-
rer? 

De var oprindelig 
skabt sådan. 

Anvendelse 
fremmer tilpas-
ning og udvik-
ling. 

Naturlig udvikling 
fremmer tilpas-
ning og udvik-
ling. 

Naturlig udvæl-
gelse, men andre 
faktorer kan også 
spille ind. 

Hvordan forkla-
res forskelle 
mellem arter? 

Hver art er skabt. Hver art har rea-
geret forskelligt 
på levestedets 
krav. 

Et resultat af 
naturlig udvæl-
gelse. 

Forandringer i 
det arvelige ma-
teriale. 

Hvordan forkla-
res at organis-
merne ligner 
deres forældre? 

Mekanisme 
ukendt, men er-
hvervede egen-
skaber nedarves 

Erhvervede 
egenskaber 
nedarves 

Mekanisme 
ukendt, men 
nogle egenska-
ber nedarves 

Overførsel af 
genetisk materia-
le 

 
 
Mere om Charles Darwin og hans liv, om Galapagosøernes dyreliv og om Lamarck på disse en-
gelsksprogede websider:  
http://www.aboutdarwin.com/
http://www.nrk.no/programmer/radio/verdt_a_vite/vitenskap/804382.html  
http://whyfiles.org/125galapagos/index.html  
http://www.gct.org/children.html
http://www.rit.edu/~rhrsbi/GalapagosPages/DarwinFinch.html  
http://www.doc.ic.ac.uk/~kpt/terraquest/galapagos/wildlife/island/island.html  
http://jc-research.com/jim/galapagos/poaching/tortoise-poaching.html  
http://www.forskning.no/Artikler/2003/november/1068469319.18  (Norsk artikel om evolution) 
http://www.ucmp.berkeley.edu/history/lamarck.html  
http://en.wikipedia.org/wiki/Lamarck  
 
Desuden kan webstedet http://www.forskning.no anbefales. Her findes et tema om evolution, 
hvor der jævnligt præsenteres ny viden og diskussion: http://www.forskning.no/temaer/evolusjon  
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Alle dyr tilhører en bestemt art.  
Side 20-22. 
Mål 
Eleverne skal  

• kunne gøre rede for begreberne en art og et instinkt ved hjælp af eksempler 
• kunne begrunde, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at dyr normalt kun parrer sig med sine 

artsfæller.  
 
Tegningen af "gnubraen" er tænkt som et oplæg til en snak på klassen om, hvorvidt dyr fra to 
forskellige arter kan få unger sammen. Det er ikke meningen, at eleverne skal kunne svare "rig-
tigt". Samtalen skal "afsløre", hvilke forestillinger eleverne har, og man kan så måske undervejs 
snakke sig frem til en fælles forståelse. Alle arter er tilpasset lige præcis til deres levested og til 
at udnytte forskellige fødemuligheder m.m. i området. Hvis arterne kunne blandes, ville afkom-
met højst sandsynligt få problemer med at overleve. Er det rigtigt kamufleret, hvad skal det spi-
se, hvor skal det leve, hvem skal det selv parre sig med osv.? At det så i virkeligheden allerede 
er, når ægcelle og sædcelle skal smelte sammen, at det går galt, behøver man ikke at forklare på 
dette klassetrin. 
De forskellige billeder og den øvrige tekst er også tænkt som oplæg til samtale.  
Begreberne er søgt forklaret, og eleverne skal lære dem, så de kan forklare dem med egne ord og 
eventuelt give nye eksempler. Prøv at starte næste lektion med at teste, om eleverne rent faktisk 
kan forklare begreberne. Man bliver som lærer gang på gang overrasket, når man tjekker elever-
nes forståelse af de begreber, man tror, de helt har fået styr på. 
 

Tilhører hund og ulv den samme art?  
side 22-23 
Mål 
Eleverne skal 

• vide at der altid er variation i egenskaberne hos en art 
• kunne gøre rede på forskellen på begreberne race og art ud fra eksempler 
• kunne anvende racebegrebet under fremlæggelse  

 
Elever, der er meget optaget af heste eller af familiens racehund, kat eller andre husdyr, har ofte 
gode forestillinger om forskellen på race og art. Med "hunde/ulve arten" som eksempel formidles 
i bogen viden om, at der kan være endog meget stor variation inden for en art. Mennesket har 
gennem tusinder af år udnyttet denne erfaring til at fremavle kæle- og husdyr med helt specielle 
egenskaber.  
I naturen er variationen hos en art mindre udtalt, fordi kun de unger, der er tilpasset de givne 
levevilkår, overlever. Hele tiden sorteres de mere specielle varianter fra. Deres arvelige egenska-
ber bliver ikke givet videre til næste generation. 
 
Det er bevidst, at vi har undladt at bruge ord som arveanlæg. Darwin havde meget vage forestil-
linger om arv, og kunne alligevel udtænke en teori, som stadigvæk er en del af grundlaget for 
vore dages forskning. 
 

© Alinea, maj 2005 
 

side 14



 

      Ind i biologien – EVOLUTION – natur/teknik og biologi 
LÆRERVEJLEDNING    

Arne Bjerrum, Elisabeth Dannesboe, Finn Sandby Hansen, Mogens Riis 
 

Vi har også undladt at komme ind på en nærmere definition af, hvornår to racer udvikler sig til to 
adskilte arter, da vi mener, at det er for svært for alderstrinnet. Man kommer let til at skulle for-
klare de nødvendige begreber som f.eks. population og mutation med ord, som eleven heller ikke 
har en sikker forståelse af. 
 
http://www.netdyredoktor.dk/Tema/Videnskab_Ulveadfaerd/Videnskab_ulveadfaerd.html  
 

Tilpasning  
Side 24-27 
Mål 
Eleverne skal 

• kende et eksempel på evolution i "den virkelige verden" 
 
Historien om firbenene på Staniel Cay er tænkt som en uddybning af det, eleverne har lært om 
arv, variation og naturlig udvælgelse.  
Fænomenet, hvor anolerne/firbenene hurtigt tilpasser sig en række tomme nicher i det nye miljø 
og bl.a. ændrer udseende og måske er på vej til at blive til nye arter er et velkendt fænomen fra 
øer. Det kaldes adaptiv radiation og kendes bl.a. fra Galapagosøerne, Hawaii og andre øgrupper. 
  
Læs eventuelt  "Illustreret Videnskab" nr. 2/2002. I artikel " Nye arter opstår for øjnene af os" 
nævnes en række andre eksempler, som læreren kan supplere med. 
 
Der kan også henvises til Jonathan Losos' hjemmeside http://www.biology.wustl.edu/~lososlab/  
http://news-info.wustl.edu/news/page/normal/655.html  
og en webside om caribiske anoler (firben) 
http://www87.homepage.villanova.edu/todd.jackman/anolis/todd.html  
 

Udviklingstræk hos hvirveldyrene  
Side 28-31 
Mål 
Eleverne skal  

• lære, at det er de bedst tilpassede, der overlever og sætter afkom i verden, 
• kunne begynde at sætte tilpasningstræk ind i en udviklingssammenhæng, 
• lære at udviklingen af effektive og specialiserede organer kan føre til erobring af nye 

livsverdener 
 
På side 30-31 er der valgt en repræsentant fra hver af de fem hvirveldyrklasser, fisk, padder, 
krybdyr, fugle og pattedyr, der sammenlignes m.h.t. hjerte og kredsløb, lunger, hud og om dyret 
er ensvarmt eller vekselvarmt. Illustrationen er lavet, så dyrene er placeret som en "grov" højre 
gren af udviklingstræet. Opslaget kan derfor, hvis man ønsker det, udvides med dyrenes stamtræ, 
som det f.eks. findes i Ind i biologien 8 side 60. Den venstre gren af udviklingens stamtræ, som 
rummer alle de hvirvelløse dyr, er her kun symboliseret med en cirkel, og dyrenes fælles forfæd-
re illustreres af den overskårne cirkel i bunden af siden. 
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De afsluttende spørgsmål tager udgangspunkt i dyrenes afhængighed af vand/fugtighed og tem-
peraturafhængighed, hvor mindst mulig afhængighed af vand og uafhængighed af omgivelsernes 
temperaturforhold anses for de mest avancerede tilpasningstræk. 
Eleverne kan evt. fremstille små skilte med et billede/en tegning af forskellige dyr. Skiltene sæt-
tes på klassens tidslinie der, hvor det pågældende dyr dukker op i udviklingens historie. 
 
Der findes en evolutionsdug i handlen. Dugen er en plastikdug, som på samme måde illustrerer 
dyrenes udvikling, og den er velegnet til at sortere dyr fra samlingen. Dugen er inddelt i felter, 
hvor karakteristika for hver enkelt dyreklasse er angivet. Eleverne kan sortere og placere en ræk-
ke dyr og forklare for hinanden, hvorfor det enkelte dyr passer ind lige netop der, hvor det place-
res. Evolutionsdugen kan fås ved henvendelse til Zoobutikken, Zoologisk Have, København eller 
til Biologforbundet. 
 
Forskellige websteder om hvirveldyr: 
http://www.hhmi.org/biointeractive/circulatorium/frames.html  
http://www.dr.dk/videnskabold/tema/pattedyr/oversigt.asp  
http://www.nhf.dk/dkpadderogkryb.html  
http://www.udstillinger.dnlb.dk/kjarbolling/DFO/Index.html  
http://home10.inet.tele.dk/golles/fugle/foderbrt/hmenuny.htm  
http://www.fugle-net.dk/  
http://www.langkaer.dk/ocean98/  
http://www.dfu.min.dk/fiskepleje/fiskebiologi.htm  
http://tolweb.org/tree/phylogeny.html  
http://www.ucmp.berkeley.edu/exhibit/phylogeny.html  
 

Menneskets udvikling 
Side 32-33 
Mål 
Eleverne skal 

• kende til hovedtrækkene i menneskets udvikling 
 
Eleverne er altid meget interesserede i menneskets udvikling, og nogle har måske den for-
forståelse, at vi nedstammer fra aberne.  
Det er derfor vigtigt at eleverne allerede i natur/teknik-undervisningen får kendskab til de vigtige 
forhold ved menneskets udvikling, 

• at der har levet mange forskellige arter af fortidsmennesker gennem de ca. 4 mio. år, som 
vi kender spor fra, 

• at alle de forskellige arter er uddøde, fordi de ikke har kunnet tilpasse sig, 
• at der i dag kun er én menneskeart, Homo sapiens, som kun er ca. 100.000 år gammel, og 
• at vi og de nulevende chimpanser og bonoboer havde en fælles forfar, som levede for 

omkring 6 mio. år siden. 

Menneskets udvikling, lidt baggrund 
Menneskets nærmeste slægtning blandt menneskeaberne er chimpansen og bonoboen, som tidligere blev 
kaldt drærgchimpanse. De vigtigste udviklingstræk, der adskiller os fra menneskeaberne er den oprejste 
gang, den store hjerne med høj intelligens, sproget og vores kultur, der har gjort det muligt at lave alle 
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former for redskaber og tekniske finurligheder, bygge boliger osv. og dermed gjort det muligt for os at 
udnytte og omdanne næsten alle typer af økosystemer på Jorden. 
De fleste forskere er enige om, at vore forfædre kommer fra Afrika. De senere års mange fund og nye 
teknikker, bl.a. til sammenligning af mitokondrie-DNA (det særlige DNA, som ligger i alle cellers mito-
kondrier er forskelligt fra det DNA, som ligger i cellekernernes kromosomer), ser nu også ud til at kunne 
give spor af deres færden fra dengang de forlod dette kontinent for at kolonisere resten af verden. 
Mitokondrie-DNA indeholder kun 37 gener, mens cellekernen rummer omkring 30.000. Det er forholds-
vis nemt at spore mutationer i mitokondrie-DNA, hvor det også viser sig, at mutationer foregår hurtigere 
og mere regelmæssigt. Mitokondrie-DNA har desuden den egenskab, at det kun nedarves gennem ægcel-
len fra moderen. Sædcellerne taber ved befrugtningen deres mitokondrier, som ligger i det øverste hale-
stykke, og det bliver uden for ægcellen. Molekylærbiologer har undersøgt mitokondrie-DNA i moderka-
ger fra hele verden, og de har fundet frem til, at vores fælles ophav var "en afrikansk kvinde", som kaldes 
ur-Eva. Afrikanske kvinders mitokondrie-DNA har nemlig haft tid til at akkumulere langt flere mutatio-
ner end resten af verdens kvinder. 
Man har mere konkret undersøgt basesekvenserne i mitokondrie-DNA fra de forskellige kontinenter. Ved 
at samle beslægtede sekvenser fra ét kontinent i såkaldte "haplogrupper" og sammenligne dem med til-
svarende grupper fra andre kontinenter kan forskerne se, hvor nært beslægtede kvinder fra de forskellige 
kontinenter er rent genetisk. De kan også afsløre, hvilke kontinenter, der først blev befolket, for jo større 
sekvensvariation der er i mitokondrie-DNA, jo længere har mennesket levet på det pågældende sted. Af-
rikanere kommer ind som et klart nummer et, herefter asiater, europæere og amerikanere. 
Molekylærbiologernes undersøgelser understøtter "Ud-af-Afrika-teorien". Ifølge denne teori har menne-
sket spredt sig ud over verden i to omgange. Først udvandrede Homo erectus / Homo ergaster fra Afrika 
for omkring 1,8 mio. år siden. Deres efterkommere er alle uddøde.  
De tidlige nutidsmennesker af vores egen art, Homo sapiens sapiens, opstod i Afrika for 130.000-200.000 
år siden. For 75-100.000 år siden udvandrede efterkommere af den afrikanske ur-Eva til Asien. Herfra 
drog emigranternes efterkommere for ca. 40-50.000 år siden videre til Europa, mens andre for ca. 35.000 
år siden fra Sibirien krydsede Beringsstrædet og indvandrede i Amerika. Flere bølger gik denne vej, og 
beboerne i den nye verden blev dels til nord- og sydamerikanske indianere, dels til inuit (eskimoer). Spe-
cielt dette sidste tidspunkt for befolkningen af Amerika er kontroversielt, fordi de fleste mener, at den nye 
verden først blev befolket for omkring 15.000 år siden. Man har nemlig ikke fundet sikre arkæologiske 
vidnesbyrd, der er ældre end det. Den videnskabelige diskussion om menneskets udvikling og vandringer 
er således langt fra afsluttet. 
En anden teori "Den multiregionale teori" hævder, at mennesket kun er udvandret fra Afrika én gang for 
ca. 1,8 mio. år siden som Homo erectus / Homo ergaster. Udviklingen til det moderne menneske, Homo 
sapiens sapiens, foregik derefter efterhånden parallelt i mange områder samtidigt og gennem stadig kon-
takt mellem de forskellige grupper. De forskellige menneskeracer ses som et resultat af denne regionale 
opdeling og udvikling. 
 
 
Forskellige websider om menneskets udvikling: 
Danske sider: 
http://www.netbiologen.dk/zoologi/homosapiens.htm  
http://www.dr.dk/tv/tv-fakta/videnom/24hulefund/udvikling.htm  
http://www.dr.dk/Videnskab/viden_om/Programmer/Hulefund/udvikling.htm  
 
Engelsksprogede websider - mest til læreren: 
http://www.bbc.co.uk/science/cavemen/chronology/  
http://www.handprint.com/LS/ANC/evol.html  
http://www.anth.ucsb.edu/projects/human/#  
http://www.becominghuman.org/  
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http://www.talkorigins.org/faqs/homs/  
http://dsc.discovery.com/convergence/realeve/feature/feature.html  
http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/faq/Encarta/encarta.htm  
http://sci.waikato.ac.nz/evolution/HumanEvolution.shtml  
http://www.forskning.no/Artikler/2005/februar/1108643281.45  
http://williamcalvin.com/teaching/bonobo.htm  
 

Den bedst egnede overlever 
Side 34-35 
Mål 
Eleverne skal 

• kunne anvende begreberne arv, variation, race, tilpasning, levested, konkurrence og na-
turlig udvælgelse i relation til et tænkt eksempel på evolution 

 
Sidste opslag er tænkt som et oplæg til evaluering af det, eleverne har lært. De skal ud fra histo-
rien digte videre på forløbet. Læreren kan uddybe de oplysninger, som bogens tegninger giver, 
inden eleverne går i gang.  Det er en god ide i fællesskab at beskrive, hvilke muligheder for at 
tilfredsstille forskellige behov, de forskellige levesteder på øen byder på, så alle har det samme 
udgangspunkt. Repeter hvilke behov et dyr skal have opfyldt for at overleve. Man kan også præ-
cisere hvilke variationer, der er i finkeflokken, der er blevet blæst ud på øen. Er der nogle af 
dem, der kunne give øget mulighed for overlevelse på et nyt levested? Det er selvfølgelig tilladt 
selv at digte videre på bogens oplæg., hvis man synes, det er for snævert. 
Det er ikke meningen, at eleverne skal komme med "rigtige svar". Det vigtigste er at de bruger 
de begreber, de har lært. Efter hver fremlæggelse kan klassen diskutere, om det er en sandsynlig 
fortsættelse, de har fået præsenteret. 
I biologi i 7.-8. klasse er evolution et stort emne, så der får eleverne deres forståelse uddybet. 
 
Til allersidst lægges der op til, at eleverne skal besvare det samme spørgsmål, som bogen starte-
de med. Sammenlign med de første besvarelser og se, om der forskelle.  
Når man afslutter temaet med det samme spørgsmål, har man mulighed for at evaluere, om un-
dervisningen har ændret elevernes opfattelser og forståelse.  
 

Litteratur: 
 
Svend Hesselholdt & Annemarie Møller Andersen: Evolution – om at arbejde med teorien i 5.-6. 
klasse. Danmarks Pædagogiske Universitet, 2000. 
God bog til læreren. Beskriver i detaljer arbejdet med et udviklingsprojekt omkring evolutionste-
ori på mellemtrinnet.  
 
Biologforbundets blade, f.eks.: 
Kaskelot PS, nr. 4, december 2001, Evolution, og nr. 2, juni 2002, Evolution II.  
Gode artikler med ideer til arbejdet med evolution på mellemtrinnet. Kan bruges som lærervej-
ledning. Indeholder kopiark med opgaver. 
Kaskelot nr. 147, september 2004. Biologforbundet, Tlf.: 86 96 36 35. 
Temanummer om evolution og skabelse. 
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Arne Bjerrum, Elisabeth Dannesboe, Finn Sandby Hansen og Mogens Riis: Ind i biologien 8. 
klasse. Alinea, 2004. 
Kapitel 2 i grundbogen kan give læreren en introduktion til evolutionsteorien. Teorien er desu-
den uddybet i lærervejledningen til bogen. 
 
Poul Hansen: Livets opståen og udvikling. Natur og museum Nr. 4, Dec. 2003. Naturhistorisk 
Museum, Århus. 
Særdeles god kortfattet og opdateret oversigt til læreren. 
 
Thorkild A. Nielsen: Danske dyr – tilpasning, adfærd og miljø. Alinea, 1997. 
Faktabog til eleverne om almindeligt forekommende danske dyr. 
 
Bent Jørgensen: Dyret i dit spejl. Gyldendal, 2003. 
Spændende og letlæst bog om den dramatiske historie, hvoraf vi er kommet. Om de mange af-
tryk, som livets lange udviklingshistorie i en fjern fortid har sat på os, og som vi nu må leve med. 
 
Berit Brogaard: Charles Darwin – manden der fandt ud af livets gåde. OP-forlag, 1996. 
Meget let læst bog om Darwins liv. Kan læses af elever. 
 
Stephen Webster: Evolution. En bog om udviklingen på jorden. Carlsen, 2001. 
Flot oversat bog, som eleverne kan læse. 
 
Henri de Saint-Blanquat: De første mennesker. Atlas over menneskets oprindelse. Klematis, 
1999. 
Flot illustreret bog om menneskets udvikling. 
 
Peter K. A. Jensen: Menneskets oprindelse og udvikling. Gyldendal, 2000. 
En omfattende bog med opdateret viden om menneskets forfædre og menneskets udvikling. 
 
Peter K. A. Jensen: Da mennesket blev menneske. Gyldendal, 2004. 
Ny omfattende bog om menneskets udvikling. Første del beskriver udviklingen fra fælles abefor-
fædre til det moderne menneske. Anden del handler om udviklingen af vore mentale og sociale 
evner. Til sidst behandler bogen de forskellige naturfolk, racespørgsmålet og spørgsmålet om 
menneskets fremtid. 
 
Illustreret Videnskab 2/2001  
Indeholder bl.a. artiklen "Nye arter opstår for øjnene af os" 
 
Drager på Galapagos. 
Meget flot video fra National Geografic, som illustrerer mange af de begreber, som er væsentli-
ge, når der undervises i evolutionsteori. 
 
Evolutionsdugen – evolution og klassifikation. Kan købes ved henvendelse til Biologforbundet, 
tlf. 8696 3635, Kaskelot@mail.dk eller ZOObutikken, tlf. 7220 0207. 
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