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Lærervejledning

Hjemme på skolen:
Dette opgavesæt egner sig til emner om Danmarks fortid. Opgaverne kommer ind på geografiske
temaer om klima, kontinentalforskydninger samt istider og mellemistider. Der vises eksempler med
pollenanalyse og kulstof-14-metoden. Hvis man arbejder med landbrug i Danmark, er der også her
megen viden at hente om stenalderbondens liv med dyr og marker. De store rovdyr, der lever i Norge
og Sverige, er med i udstillingen, derudover får man historien om, hvordan træerne er indvandret i
Danmark.

Eleverne arbejder med opgavesættet i forbindelse med et besøg på museet. Efter besøget
gennemgås opgaven på klassen, hvor man kan få en snak om de forskellige løsningsforslag.

På museet:
Opgaverne løses i Danmarkshallen. Det kan anbefales, at selve opgaven først udleveres 
på museet og at eleverne eventuelt arbejder to og to.

Det er muligt at få et undervisningsoplæg i museets skoletjeneste om Danmark efter Istiden. Hvis
man bestiller besøget i god tid, er der naturligvis bedre mulighed for at få en tid, der passer jer.
Skoletjenestens tilbud kan findes på museets hjemmeside under skoletjenesten.

Supplerende materiale i serien “Natur og Museum”. Hæfterne kan købes på museet eller
bestilles on-line på www.naturhistoriskmuseum.dk

“Fra istid til bøgetid”
“Bæveren”
“Nordens store rovdyr”
“Træ fra danske skove”

Yderligere oplysninger:
Skoletjenesten, Naturhistorisk Museum
Universitetsparken
8000 Århus C
Tlf. 89 33 37 89 (direkte), tlf. 86 12 97 77 (omstillingen)
Træffetid bedst kl. 9-15
Hjemmeside: www.naturhistoriskmuseum.dk
E-mail: skoletj@nathist.dk
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MONTRE 5

Jordkloden er delvis dækket af is i øjeblikket.
En sådan periode kaldes en nedisningsperiode. Der har været jordperioder helt uden is 
og jordperioder, hvor isen dækkede andre områder, end den gør nu.

1. Hvad kaldes den nuværende nedisningsperiode?                                                                       

2. Hvad kaldes nedisningsperioden for ca 200 mio. år siden?                                                            

3. Man mener, at landområderne engang dannede ét stort fastland.
Dette store fastlandsområde var en tid påvirket af en nedisningsperiode. Hvad kaldes den?

_________________________________________________________________________________

4. Hvilken af de fire viste nedisningsperioder var mest omfattende?

_________________________________________________________________________________
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MONTRE 5

Den nedisningsperiode, vi nu befinder os i, har i perioder været mere eller mindre streng.
Perioderne, hvor isen dækkede store arealer, kaldes istider.
Perioder, hvor isen var trukket tilbage, kaldes mellemistider.

5. Hvor mange istider kendes fra den nuværende nedisningsperiode?___________________________

6. Befinder vi os i øjeblikket i en mellemistid eller i en istid?_________________________________
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MONTRE 6

POLLENANALYSE

Pollen er planternes mikroskopiske
blomsterstøv.Det yderste lag på pollenkornet er
meget modstandsdygtigt og kan derfor opbevares i
årtusinder uden at gå i stykker.
Alle planter og træer har pollen, der ser forskellige
ud. Pollen fra de planter og træer, der står omkring
en sø, vil blæse ud i søen og synke til bunds. Man
kan derfor grave ned i søen og se, hvilke planter,
der voksede omkring søen for flere tusinde år siden.

7. Hvilken periode stammer ulven fra?_________________________________________________

8. Hvilken metode har været anvendt til bestemmelse af perioden? __________________________

9. Hvilke af følgende pollentyper kan ikke være forekommet i de lag, ulveskelettet er omgivet af?
(Se pollendiagram)

G Dværgbirk G El G Eg G Havtorn G Birk

MONTRE 7

10. Hvad er den kemiske betegnelse for normalt kulstof?____________________________________

11. Hvad omdannes kulstof fjorten (C 14) til?

G   Kvælstof G Kulstof G Ilt

12. Hvad er halveringstiden for C 14?___________________________________________________
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MONTRE 1 og 2

Se på mellemistidsfundene fra Danmark af krondyr og
af vildhest.

13. Hvilket af de to fund er ældst?                                   

14. Det ældste fund er fra perioden_________________

      fra                        til                       

15. Nævn de to største dyr, der er 
vist fund af fra sidste mellemistid.

                                                     

                                                    

MONTRE 3

16. Nævn 4 dyr fra sidste istid, som med deres pels viser
speciel tilpasning til det kolde klima.

                                                                                       

                                                                                       

17. To af disse arter er uddøde, de andre to findes på
Grønland, hvilke er det?

                                         
                                        

     

                                         



naturhistorisk museum - århus

MONTRE 11, 12 OG 13

18. Hvilke steder i verden ligner landskabet
i dag mest det landskab, som er illustrer-
et for Kalø Vig?

G Jyllands vestkyst

G Grønlands vestkyst

G Mexicos ørkner

19. Nævn 6 planter fra sen-istiden (Senglacialtiden), som endnu findes i Danmark.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

20. Hvilke senglacialdyr kan endnu findes fritlevende i det nordlige Skandinavien?

G Europæisk bison

G Ren 

G Ulv

G Kæmpehjort

G Jærv
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21. Hvad mener man har været juli måneds gennemsnitstemperatur for

Ældste Dryastid? ______             Ældre Dryastid?______               Yngre Dryastid______

22. Stod havoverfladen højere eller lavere i hele denne periode, end den gør i dag?____________

23. Hvad har gennemsnitstemperaturen været i Allerødtid?_____________

24. Hvor tror du de skovdyr, du kan se fra Allerødtiden, lever i vild tilstand nu?

           Vestjylland  G             Pyrenæerne  G Sverige  G 

MONTRE 14

25. Hvilket/hvilke af de viste redskaber er ældst?                                             

MONTRE 15, 16 OG 17

26. Udstillingen viser en ny pattedyrart, der indvandrede i Birke-Fyrretiden.
      
Hvilken var det?                                                                                                  

27. Hvordan er skovbunden i montre 16?

   9    Frodig      9    Næsten ubevokset 9      Dækket af dødt løv
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MONTRE 18

28. Var skovbunden i fyrre-hasselskoven lysere eller
mørkere end i birke-fyrreskovens?

_______________________________________ 

29. Hvilke skovdyr fra denne periode lever naturligt forekommende i Danmark i dag?                              

                                                                                                                                                                       

og hvilke er indført i landet af mennesker i nyere tid?                                                                                  

MONTRE 19

30. Hvad mener man, flint-øksen
har været brugt til,
jagt eller træfældning?

_______________________

MONTRE 20, 21 og 22

31. Står havoverfladen højere eller lavere
i denne periode end den gør i dag?                                                                 

32. Er skovbunden lysere eller mørkere
end fyrre-hasselskoven?                                                                                 
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MONTRE 22

33. Hvilke træarter dominerede i denne periode?

Find navnene i udstillingen og skriv dem ud for det rigtige nummer. 
3

       1
     2

          4
   5

   6

1                                                            

2                                                            

3                                                                                        

4                                                                    

5                                                      
 34. Den varme Lindetid starter                              

6                                                           
  og slutter                            
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MONTRE 23

35. Hvilken del af køkkenmøddingen er ældst?

                                                               

                                                               

                                                               

36. Det hav, der skyllede ind ved kysterne, 
kaldes Stenalderhavet eller Littorinahavet. 
Er Littorinahavet opkaldt efter en
havsnegl eller en havmusling?

___________________________________________________

37. Stod havoverfladen i denne periode højere eller lavere, end den gør i dag?                                   

38. Hvilke dyr er der skalrester af i køkkenmøddingen?                                                                      

_______________________________________________________________________________
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MONTRE 23 og 24

39. Hvorfor og hvordan omdannedes
skovene til agerland?

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

40. Hvilke kornsorter dyrkede man? 

                                                                 
                                                            
                                                       

                                                      

                                                      

41. Hvilke redskaber anvendtes til høst?                                                                                           

MONTRE 25, 26 og 27

42. Hvor længe har Bøgetiden varet?                                                                                                 

43. Hvilke kornsorter klarer sig i Bøgetidens klima?                                                                         
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MONTRE 9 OG 10

44. Hvordan kan man se på mosens lag, at Germansk
Jernalder var kølig og fugtig?                                     

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                     

MONTRE 8

45. Hvornår sluttede den sidste istid i Danmark?

__________________________

46. Hvornår har mennesker brugt stenredskaber i Danmark?

Fra                                                

Til                                                                                              

Tollundmanden
47. Hvornår begyndte man at bruge jernredskaber i
 
Danmark?                                                       
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48. Hvornår uddøde bisonoksen i Danmark?

                                                                           

49. Menneskene i Allerødtiden havde en kulturform, som kaldtes                                                      

50. Hvordan var isforholdene på Sjælland, da de første mennesker indvandrede sydfra?

                                                                                                                                                            

og i Jylland?                                                                                                                                         

MONTRE 5

51. Hvor mange grader var gennemsnitstemperaturen under “Den lille Istid”(1550-1850) 
lavere end i dag?

                                                                                                                                                            

52. Hvad er gennemsnitstemperaturen for en 30-årig periode med følgende årlige
gennemsnitstemperaturer?

7°, 8°, 9°, 7°, 8°, 9°, 7°, 8°, 9°, 7°, 8°, 9°, 8°, 7°, 9°, 8°, 7°, 9°, 8°, 7°, 9°, 8°, 7°, 9°, 9°, 7°, 8°, 

9°, 7°, 8° ?                                                                                                                                           

53. I hvilken 30-års periode kom man nærmest på den ovenfor udregnede gennemsnitstemperatur?

fra                                     til                                      
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54. Nævn to forhold i naturen, som kan tyde på, at vi er ved at få en koldere periode.

1.                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                               

2.                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                               

Island Grønland

Kort visende nordgrænsen
for torskens udbredelse.

55. Forekomsten af et stof i atmosfæren øges for hvert år.

Hvilket stof?                                                  

56. Hvorfor øges forekomsten?                                                                                                     

57. Hvad er “drivhuseffekten”?                                                                                                     


