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Hvis det ikke lykkes at finde en partnerklasse, kan du godt arbejde 

med hæftet alligevel. Opgaverne kan uden videre løses af en klasse 

alene. Kontakt os, så sammensætter vi en omvisning, der passer  

til jer.

sprogfærdigheder. Det nærværende undervisningsmateriale kan 

bruges af skoleklasser til forberedelse af museumsbesøg i hjem- og 

nabolandet.

Dette temahæfte fra museumspartnerne Museum Sønderjylland, 

Gram Lergrav – Palæontologi og Naturkundemuseum Niebüll kan 

både downloades og fås i en printet version. Kulturakademi er en 

grænseoverskridende læringsportal for skoler og dagtilbud. På 

hjemmesiden vil museernes pædagogiske tilbud blive præsenteret, 

og der vil være forslag til materialer og aktiviteter, som skal mo-

tivere til at lære nabosproget. Har I brug for hjælp til at finde en 

partnerklasse eller til at dække transportomkostninger, så kontakt 

os gerne.

FORORD

Temaerne sprog, kultur og skole har altid haft en stor betydning 

i Region Sønderjylland-Schleswig. I de sidste 15 år er der blevet 

iværksat og støttet mange dansk-tyske projekter. Borgernes møde 

hen over grænser stod og står stadigvæk i fokus ved det grænse- 

overskridende samarbejde. Region Sønderjylland-Schleswigs Inter-

reg-projekt KursKultur er et paraplyprojekt, der støtter projekter 

hen over grænsen indenfor kultur, sprog, børn og unge, fritid og 

sport. Desuden har KursKultur etableret Kulturakademi for at skabe 

kontakt mellem skoler og museer. Sammen udvikles der lærings-

forløb og undervisningsmaterialer. Elever fra begge lande besøger 

et dansk og et tysk museum og løser sammen forskellige opgaver. 

På denne måde styrkes elevernes interkulturelle kompetencer og 

Team KursKultur

Temaet „Opdag evolutionen“ og samarbejdet mellem de to museer har 

som formål at give elever fra begge sider af grænsen mulighed for at 

mødes og samarbejde. Den grænseoverskridende udveksling skaber 

forståelse for nabolandet og fremmer de unges sprogfærdigheder. 

For at kunne gennemføre det dansk-tyske undervisningsforløb som  

beskrevet i hæftet, er det vigtigt, at du har kontakt til en partnerklasse 

i nabolandet. Da de to landes skolesystemer ikke er helt ens, bør den 

tyske klasse helst ligge et klassetrin over den danske, så aldersforskel-

len ikke bliver for stor. Det vil være en fordel, hvis klassene er blevet 

introduceret til emnet på forhånd. For at gøre det lettere for eleverne 

at lære hinanden at kende, bør de først besøge Museum Sønderjylland, 

Gram Lergrav – Palæontologi sammen og derefter Naturkundemuseum 

Niebüll. Mens der i Gram Lergrav er fokus på udgravning og bestem-

melse af fossiler, vil eleverne beskæftige sig med forskellige aspekter 

relateret til evolution på Naturkundemuseum Niebüll. 

Hæftet indeholder forslag til, hvordan du og din klasse kan forberede jer 

på museumsbesøgene, og hvilke fagområder eleverne gerne skulle have 

beskæftiget sig med på forhånd. Derudover er der udførlig information 

om selve museumsbesøgenes afvikling, og bagerst i hæftet er der idéer 

og litteraturforslag til brug for det videre arbejde med emnet. 

SÅDAN: 
ARBEJDER DU MED 
TEMAHÆFTET

Gram Lergrav - Palæontologi &
Naturkundemuseum Niebüll

Download af pdf-filen: www.kulturakademi.dk/graenseland/ 

http://www.kulturakademi.dk/graenseland/
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MÅLGRUPPE

Hvor gamle skal eleverne være?

Undervisningsforløbet henvender sig til elever på 7. (Danmark) og 

8. (Tyskland) klassetrin. Denne aldersgruppe egner sig til projektet, 

fordi eleverne vil være i stand til både at udføre praktisk arbejde og 

behandle og fremlægge emnerelaterede opgaver selvstændigt og 

sammen i grupper. Programmet passer også godt til aldersgruppen, 

fordi eleverne har lært, hvordan de får skabt gode resultater gen-

nem en høj grad af selvstændigt arbejde, som er med til at øge de-

res viden. Resultaterne kan så danne grundlag for det videre arbej-

de med evolution i undervisningen. Det praktiske arbejde motiverer 

eleverne til at beskæftige sig med emneområdet, og gruppearbejdet 

fremmer foruden øget viden også den indbyrdes kommunikation 

og er med til at nedbryde sprogbarrierer. Dette direkte fællesskab kan 

tages op efterfølgende og fortsættes ved hjælp af sociale medier 

og e-mail.
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TIDSPLAN:

Gram Lergrav - Palæontologi

Naturkundemuseum Niebüll

Forberedelse Opfølgning Museumsbesøg

1–2 timer 1 dag 2–3 timer

Læringsforløbet ved Museum Sønderjylland – Gram Lergrav - Palæontologi kræver: 

Læringsforløbet ved Naturkundemuseum Niebüll kræver: 

A B C

klasse 7-8

Evolution er et emne, som er forankret i både de danske og de tyske læ-

seplaner for faget biologi og som sammen med evolutionsteorien udgør 

grundlaget for at forstå mange biologiundervisningens emneområder.  

Indholdet og aktiviteterne i undervisningsforløbet „Opdag evolutionen“ 

har følgende læringsmål: 

•  Eleverne kan bestemme forskellige fossiler og indplacere dem tidsmæssigt. 

• De stifter bekendtskab med forskellige måder, hvorpå fossiler bliver til.

•  De forstår, hvordan mutation og selektion har indflydelse på evolutionen. 

•  De opnår forståelse for dyregruppers udvikling på baggrund af fossilfund.

• De får kendskab til menneskets oprindelse og udbredelse.

•  De kan forklare organismers tilpasning til biotoper og forstår, at miljø- 

forandringer har stor indflydelse på alle organismers udvikling.

LÆRINGSMÅL:

1–2 timer 1 dag 2–3 timer
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er evolutionsteorien, som er udviklet af na-

turforskeren Charles Darwin. Resultaterne er 

videnskabeligt underbyggede, men langt fra 

fuldstændige, og de bliver hele tiden suppleret eller ændret af ny 

viden. Evolutionsforløbet tegner et mangfoldigt billede, som elever-

ne skal introduceres til.

Evolution er udviklingshistorien for alt liv på vores planet. Mennes-

ket har lige fra tidernes morgen gjort sig tanker om, hvordan det 

allerførste liv på Jorden er opstået, og 

hvordan det har udviklet sig til en stor 

mangfoldighed af arter. Gennem men-

neskehedens historie , men også den dag i dag bliver der stadig-

væk udviklet forskellige teorier. En at de mest anerkendte teorier 

INTRODUKTION TIL TEMAET

Mangfoldighed 
 af arter

Evolutions-
teori

Gram Lergrav– Palæontologi:

Gram Lergrav - Palæontologi er en del af Museum Sønderjylland. 

Museet ligger i et skovområde nord for Gram og på randen af den 

geologiske formation Rødding Bakkeø. Under museumsbesøget 

får eleverne selv mulighed for at udgrave fossiler i lergraven og  

bestemme dem. Efter ekskursionen til lergraven besøger eleverne 

museets udstilling, hvor de beskæftiger sig med sjældne fossiler 

og diskuterer, hvilke faktorer der har indflydelse på de forskellige  

dyregruppers udvikling.

Naturkundemuseum Niebüll:

Besøget på Naturkundemuseum Niebüll starter med en introduk-

tion til temaet evolution. Derefter inddeles eleverne i blandede 

dansk-tyske grupper for at fremme den sproglige udveksling klas-

serne imellem. Grupperne behandler forskellige aspekter af evo-

lutionsteorien ved forskellige læringsstationer og fremlægger til 

sidst deres resultater for hinanden. Følgende emneområder vil blive 

behandlet: bestemmelse af fossiler, deres opståen og tidsmæssige 

indplacering, mutation og selektion, hestens udviklingshistorie og 

menneskets oprindelse og udbredelse.
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FØR BESØGET

A

Hvordan behandler jeg emnet i klassen?

1 Introduktion til temaet

Præsentér emnet for klassen og informér den om de foreståen-

de museumsbesøg. Du kan f.eks. starte med at vise klassen skolens 

fossilsamling.

2 Brainstorming

Inddel klassen i mindre grupper og lad dem lave brainstorming 

om evolution. Aktiviteten bør ikke vare mere end 10 minutter. Deref-

ter fremlægger grupperne deres resultater for hele klassen og får en 

første definition på ordet evolution. 

Undervisningsforløbet „Opdag evolutionen“ giver eleverne mulighed for at snuse til evolutionen som tema 

både gennem praktisk og teoretisk arbejde. Hovedformålet med temahæftet er at vække glæden ved at 

opleve naturen og fremme udviklingen af interkulturelle kompetencer. Der kræves derfor ikke nogen detal-

jeret forberedelse forud for museumsforløbet. Det vil dog være hensigtsmæssigt, hvis eleverne kender til 

grundlæggende evolutionsbegreber som f.eks. mutation, selektion, isolation og artsbegreb. Endvidere skal 

eleverne være indstillet på at kommunikere med jævnaldrende på nabosproget. 

3 Forklaring af begreber

Som forberedelse på museumsbesøgene kan vigtige fag-

begreber som evolution, selektion, mutation, tilpasning og fossil 

forklares. Her vil læseteksterne på side 10-15 kunne bruges.

4 Mind-Map

Lad eleverne lave en mindmap, hvor de ved hjælp af 

forbindelsespile forklarer sammenhængen mellem ovennævnte 

fagbegreber.

Mind-Map

evolution

begreberIntroduktion

sammenhængen
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FØR BESØGET
Hvordan forbereder jeg mig 
på museumsbesøget? 

1

2

Det anbefales, at de deltagende klasser har lært hinanden lidt at kende på forhånd, hvilket også vil gøre samarbejdet under muse-

umsbesøgene lettere. Moderne medier letter kommunikationen. 

Gruppeinddelingen bør være på plads inden museumsbesøget, så der ikke bruges unødig tid på det på museerne.

Besøget i Gram Lergrav bør lægges på førstedagen, da der så vil kunne arbejdes videre med eventuelle egne fund på andendagen.3
4 Eleverne skal have passende tøj med til besøget i Gram Lergrav. De skal arbejde udendørs i min. en time. Da lergraven i store dele af 

året er fugtig, anbefales gummistøvler og regnbukser. Derudover bør påklædningen svare til vejrliget. Tjek vejrudsigten!

Eleverne skal huske at medbringe forplejning til begge museumsdage.5

Som nævnt kræves der ingen detaljeret forberedelse forud for museumsbesøgene, da det må forventes, at evolution ikke er et helt ukendt emne 

for eleverne. De bør dog være fortrolige med de nødvendige arbejdsmetoder som research, gruppearbejde, fremlæggelse af resultater etc. Det 

forudsættes, at eleverne er indstillet på at kommunikere med hinanden. 
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A

FØR BESØGET

Evolution
Ordet evolution betyder udvikling, og dermed menes der primært 

dyrs og planters biologiske udvikling. Ved evolution forstås den 

gradvise forandring af arvelige kendetegn for en population af 

levende organismer fra generation til generation.

Vi bør forstå de evolutionære grundtræk, så vi forstår biologiens 

væsen og dermed også, hvem eller hvad mennesket er. Evoluti-

on som undervisnings- og forskningsområde kaldes evolutions-

biologi, og der kommer løbende ny viden til, som opdagelsen af 

nye fossiler eller nye metoder kan bidrage til. Evolutionsbiolo-

gien omfatter også evolutionshistorien, som beskriver livets 

udvikling, fra Jorden blev skabt. Hertil hører også evolutionste-

orien med en videnskabelig og plausibel beskrivelse af arternes 

opståen og forandringer.

Variation og selektion er to centrale begreber, når vi taler om 

evolutionsbiologi. I naturen forstår man ved variation, at alle or-

ganismer adskiller sig i kraft af deres egenskaber. Selektion er 

udvælgelse af arvematerialet. Kun de organismer af en art over-

lever, som bedst kan tilpasse sig de givne miljøforhold.

I undervisningsøjemed behandles aspekter af den biologiske 

evolution, evolutionære processers mekanismer og dynamik, 

evolutionsteorien og menneskets evolution.
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FØR BESØGET

Fossiler
Et fossil er en rest, aftryk eller spor af liv fra tidligere geologiske 

perioder. Vi bruger ofte udtrykket „forstening“, som tydeligere 

beskriver processen, hvor organisk materiale erstattes af uorga-

niske mineraler og bliver omdannet til sten. Men fossil er et bre-

dere begreb, der også dækker aftryk af planter eller dyr i sten, 

rester af insekter i rav eller spor af liv, der er bevaret, f.eks. et 

fodaftryk fra en dinosaur eller en gravegang fra dyr på bunden 

af havet. Disse kaldes sporfossiler.

De mest kendte fossiler fra Danmark og Nordtyskland er for- 

steninger i flint fra slutningen af Kridttiden (60-65 mio. år si-

den), der stammer fra dyr, som levede i eller på bunden af Kridt-

havet. De vældige kræfter fra istidernes iskapper, gletsjere og 

smeltevandsfloder har mange mio. år senere løsnet disse fossi-

ler fra kridtet og spredt dem over hele landskabet. Men en for-

stening kan altså være meget andet end disse flinte-fossiler.

Dannelse af fossiler kaldes fossilisation og er noget, der tager 

lang tid, fordi der indgår geokemiske processer, som forløber 

langsomt. Et levn skal generelt være ældre end den sidste istid 

(12.000 år siden), før vi kalder det et fossil. Yngre levn som f.eks. 

et moselig eller bevarede dyreknogler fra stenalderen kaldes et 

subfossil. Subfossiler indeholder stadig organisk materiale.

Studiet af fossiler kaldes palæontologi, og kan give os vigtig vi-

den om arternes udvikling over lange geologiske perioder.
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A

Hestens lange udviklingshistorie begyndte for ca. 60 millioner år 

siden. Den allerførste forfader til vores heste, som også kaldes  

urhesten, kaldes Eohippus. Den havde endnu ikke ret meget til fælles 

med de heste, vi kender i dag, den var f.eks. kun på størrelse med 

en ræv eller en hare. Eohippus levede primært i skoven, hvor det lille 

dyr ernærede sig af blade. Eohippus havde ikke udviklet hove endnu, 

FØR BESØGET

Hestens udviklingshistorie

men havde fire tæer på forfødderne og tre på bagfødderne. Der har 

været mange forskellige trin og dyr fordelt over de mange millioner 

af år i den lange udviklingshistorie, og der har hele tiden skullet ske  

tilpasning til nye levevilkår. De mellemste tæer blev således stadig 

mere kraftige, mens de andre tæer helt er forsvundet. I tidens løb 

blev den kraftige hov dannet, som vi kender i dag.
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Hvis konkurrencen er stor, eller der er stor fare for at blive ædt af 

andre, tilpasser arterne sig disse levevilkår. Nogle dyrearter udvikler 

forsvarsmekanismer eller får mange unger for at holde stand 

mod deres fjender. Andre prøver at finde nicher i form af „barske“  

leveområder eller særlige foderkilder. De bliver nødt til at tilpasse 

sig for at klare sig i denne niche.

Tilpasning og selektion

FØR BESØGET
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I biologiens verden forstår man ved overgangsart et dyr, der har 

kendetegn fra to forskellige dyregrupper (f.eks. pattedyr, fisk,  

padder, fugle). For evolutionsteorien er eksistensen af overgangs-

former et vigtigt faktum, fordi den beviser, at to dyregrupper er  

beslægtede med hinanden, og det således må formodes, at arter 

ikke har udviklet sig parallelt, men fra hinanden.

Overgangsarter

FØR BESØGET

Der skelnes mellem fossiler, altså uddøde overgangsformer (f.eks. 

fugleslægten Archaeopteryx) og nulevende (recente) overgangsformer 

(f.eks. næbdyret). Nulevende overgangsarter er i reglen også leven-

de fossiler.

A
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I evolutionsbiologisk henseende er mennesket en ung art blandt de 

levende organismer. Mennesket trådte først ind på scenen for ca. 

6 millioner år siden, hvilket er meget sent i betragtning af, at det 

første liv kan dateres 3,8 milliarder år tilbage.

Systematisk set er mennesket et hvirveldyr, der regnes til klassen af 

pattedyr og ordenen af primater. Til denne orden hører også men-

neskeaber, aber og halvaber. De er altså forholdsvis nært beslæg-

tede med os. Denne formodning offentliggjorde den britiske natur-

forsker Charles Darwin allerede i 1871, og han mente også, at Afrika 

var menneskehedens vugge, hvilket han skulle få ret i.

FØR BESØGET

Menneskets lange vej
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UNDER BESØGET

B

Gram Lergrav – Palæontologi

Besøget starter med dansk-tyske sprogøvelser, som skal være en 

hjælp for eleverne til at lære hinanden at kende. Derefter dannes 

der blandede grupper. Der følger en kort introduktion om muse-

et, lergraven og områdets geologiske beskaffenhed, og dagens 

program bliver gennemgået. 

Så starter arbejdet i lergraven. Eleverne iklæder sig deres  

arbejdstøj og finder værktøjet frem. Efter en gåtur på 10 minutter 

når man frem til lergraven i skoven ved siden af museet. Arbejds-

grupperne fordeler sig på profilet og fjerner først det øverste 

bløde lerlag på 20 - 30 cm i det område, hvor de vil arbejde. Når 

det er gjort, når man ned til det primære sediment, som har en 

mere fast struktur og er mindre fugtigt. Her er chancen størst 

for at finde de bedste fossiler. Leret kan deles i store blokke med 

en spade og herefter undersøges ved at skille materialet med 

fingrene eller en skruetrækker. Alle fund lægges i indsamlings-

beholdere, som tages med hjem på museet efter udgravningen 

for nærmere undersøgelse. Tilbage på museet skal værktøjet 

rengøres. I laboratoriet sorterer og identificerer eleverne 

fundene ved hjælp af sorteringsværktøj, lupper, mikroskoper,  

bestemmelsesnøgler og andre hjælpemider. Efter identifikationen 

skal der udfyldes fundsedler, og fossilerne kommes i poser, så 

eleverne kan arbejde videre med dem hjemme på skolen på et 

senere tidspunkt. 

Herefter præsenteres Gram Lergravs mest sjældne og smukkeste 

fund i museumsudstillingen, blandt andet to næsten komplette 

skeletter af urtidshvaler. På baggrund af disse eksemplarer skal 

eleverne diskutere, hvilke faktorer der spiller en rolle for forskellige 

dyregruppers udvikling.
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Naturkundemuseum Niebüll

UNDER BESØGET

Den natur- og landskabshistoriske udstilling på Naturkundemu-

seum Niebüll har området på begge sider af den dansk-tyske 

grænse som omdrejningspunkt. Besøget på museet indledes 

med en introduktion til temaet. Hvis det fælles besøg i Gram Ler-

grav ikke har fundet sted først, startes der med en kort øvelse, så 

eleverne lærer hinanden at kende. Derefter dannes der fem ar-

bejdsgrupper bestående af elever fra begge klasser. Grupperne 

fordeles på fem læringsstationer og arbejder her med de stillede 

opgaver i de næste to timer. Materialet er på tysk og store dele 

af det er også oversat til dansk. Efter arbejdsfasen sammenfat-

ter grupperne deres resultater og fremlægger dem for de andre 

grupper. Fremlæggelsen af resultaterne skal give eleverne et 

overblik over vigtige aspekter af evolutionsteorien.

Der er planlagt følgende læringsstationer: 

Gruppe 1, Fossiler

Eleverne skal bestemme forskellige fossiler og indplacere dem 

tidsmæssigt. Det skal gøre dem bevidste om, at forskellige livs-

former har været fremherskende i forskellige epoker. Det skal 

vise dem, at der findes parallelle udviklinger, hvor forskellige 

livsformer samarbejder med hinanden. Men eleverne skal også 

opdage det modsatte, hvor en førende art er blevet afløst af en 

anden, f.eks. på grund af miljøforandringer.

Gruppe 2, Hestens udviklingshistorie

Fossiler opstår på flere forskellige måder. Eleverne skal finde 

frem til forskellige former for fossilisation, beskrive dem og evt. 

vise dem grafisk. De såkaldte levende fossiler falder også ind un-

der dette spektrum. Næbdyret vil blive vist i en film. På bagrund 

af fossilfund har stamtræet for flere levende væsener kunnet 

kortlægges relativt nøjagtigt, hestens stamtræ er et af dem. Ele-

verne skal forstå denne udvikling ved hjælp af beskrivelser af de 

respektive former.

Gruppe 3, Tilpasning og selektion

Der findes i dag cirka 400.000 plantearter og ca. 1,5 millioner 

dyrearter – Hvad har frembragt denne enorme formrigdom? 

Hvorfor findes liv ikke i en standardudgave? Mutation og selek-

tion er de vigtigste evolutionsfaktorer. Eleverne lærer i et spil, 

hvordan udviklingen styres af tilfældigheder og nødvendigheder. 

Genetiske modifikationer dukker tilfældigt op og må klare sig i 

omverdenen eller gå til grunde. Miljøforholdene kan ligeledes 

ændre sig, hvilket igen sætter liv under pres for at tilpasse sig.

Gruppe 4, Overgangsarter

Levende væsener, som i løbet af deres udviklingshistorie har 

gennemgået ensartede genetiske modifikationer og reagerer 

herpå med tilpasninger, udgør en mere eller mindre homogen 

gruppe. Deres udvikling vises i såkaldte stamtræer i overens-

stemmelse med den nyeste viden på området. Med afsæt i den 

uddøde fugleslægt Archaeopteryx og næbdyret arbejder elever-

ne med fossile og recente overgangsarter. De lærer, at der findes 

dyr med kendetegn fra flere andre dyr.

Gruppe 5, Menneskets lange vej

Menneskets udvikling er også underlagt evolutionens meka-

nismer og regler. Eleverne skal forstå Afrika som det sted, hvor 

mennesket stammer fra, og menneskets udbredelse over hele 

kloden og nævne mulige grunde hertil. Da evolutionen er en 

løbende proces, må det antages, at nutidsmennesket set over 

en længere periode også kun vil være en mellemstation. På bag-

grund af erhvervet viden skal eleverne beskæftige sig med et 

muligt menneskebillede i fremtiden.
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EFTER BESØGET

C

Opgaver til opfølgning
Eleverne har fået et overblik over evolutionen og har lettere ved at forstå slægtskabsrelationerne i naturen. De har lært de evolutionsveje at 

kende, som har ført til menneskets udvikling og forstår, at evolutionen spiller en afgørende rolle for deres eget liv. Der kan bygges videre på 

denne basisviden og gås i dybden med den i den efterfølgende undervisning. 

1 
Mødet med partner-
klassen  

Hvordan oplevede I mødet med partnerklassen? Var det let at 

arbejde sammen med elever, der taler et andet sprog? Reflekter 

over, om det er nemmest at arbejde sammen om praktiske eller 

teoretiske opgaver på tværs af sprog.

2 
Repetition  

 Kig på jeres fossilfund en gang til og bestem dem. 

Hvilke fossiler er mest udbredte, og hvilke er sjældne? 
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3 
Fossiludstilling 
 Lav en fossiludstilling på jeres skole og forbered et 

foredrag om fossiler.
4 

Hvordan ser fremtiden 
ud?  

Diskutér, hvordan planter og dyr, men også mennesket  

videreudvikler sig. Genteknologiens indflydelse på evolutionen 

kan også være en problemstilling, der kan tages op.
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NATURKUNDEMUSEUM NIEBÜLL

På Naturkundemuseum Niebüll kan du opleve regionale naturfæ-

nomener. Se fiskene i ferskvandsakvarierne. Lyt til skovens lyde om 

natten og iagttag et levende bisamfund bag glas. Tag med en na-

turvejleder på en virtuel mosevandring eller lyt til græshoppernes 

sang. Oplev den regionale natur med alt fra bier til havørne.

I vores nye og moderne oplevelsesudstilling kan du rum for rum 

tage på en tur gennem regionen og få svar på dine spørgsmål. Vi 

kan også byde på et aktionsrum for børn og en hyggelig infocafé. På 

Naturkundemuseum Niebüll kan du hente inspiration til din næste 

naturudflugt. Oplev regionens naturområder helt for dig selv eller 

tag med på en guidet naturhistorisk ekskursion sammen med andre 

– begge dele er en oplevelse.

Alle informationstekster er på dansk og tysk.

Naturkundemuseum Niebüll

Hauptstraße 108

D-25899 Niebüll

Oplev regionen rum for rum

+49 4661 56 91 

info@nkm-niebuell.de

www.nkm-niebuell.de

http://www.nkm-niebuell.de
http://www.nkm-niebuell.de
mailto:info%40nkm-niebuell.de?subject=
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MUSEUM SØNDERJYLLAND, GRAM LERGRAV 
I Museum Sønderjylland, Gram Lergrav - Padæontologi kan du gå på 

fossiljagt i en 10 mio. år gammel havbund. Det kan næppe blive mere 

autentisk, når vi går i lergraven for at finde fossiler. Først får man en 

introduktion til, hvad et fossil er, og hvorfor de kan findes lige her 

i Gram. Så klæder vi om og går i gang med fossiljagten, hvor der i 

mindre grupper graves efter fossiler i lergraven. Museets formidler 

hjælper med at vise, hvordan man bedst graver i og undersøger le-

ret, og i fællesskab finder vi ud af, hvad der dukker op af den gamle 

havbund. Herefter bruger vi museets laboratorium til at identificere 

fundene og studere dem. 

Du kan dermed også være med til at bidrage til videnskaben, hvis 

vi f.eks. skulle være så heldige at finde en knogle eller et sjældent 

sneglehus, som videnskaben ikke har kendskab til i forvejen. Hvis 

stykket er meget sjældent, bliver det indleveret til prøvning som 

danekræ, og ellers vil museet altid gerne erhverve genstanden til 

museumssamlingen.

Fornuftig påklædning er nødvendig. Gummistøvler, regntøj (i våde 

perioder er leret i lergraven fedtet) og evt. skiftetøj, så vi også kan 

arbejde indendørs.

Gram Lergrav - Palæontologi

Lergravsvej 2

DK-6501 Gram

+45 65 3708 06

gram@msj.dk

www.msj.dk/gram-lergrav-palaeontologi/

For oplysning om undervisningsforløb 
+45 65 37 07 74 | undervisning@msj.dk | msj.dk/uddannelse-læring/

http://www.msj.dk/gram-lergrav-palaeontologi/
mailto:gram%40msj.dk?subject=
http://www.msj.dk/gram-lergrav-palaeontologi/
mailto:undervisning%40msj.dk?subject=
http://www.msj.dk/uddannelse-læring/
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BAGGRUNDSMATERIALE
Naturkunde- 
museum Niebüll 
og Gram  
Lergrav - 
Palæontologi

Undervisningsmaterialer på tysk: 
Die Evokids-Lehrstoffsammlung indeholder færdige undervisningsforløb med lærervejlednin-
ger og flot layoutede opgaveark 
www.evokids.de/content/evokids-unterrichtsmaterialien

Artikel på dansk
Poul Hansen: Livets opståen og udvikling, Natur & Museum, 32. årg. Nr. 4, december 1993

Biologie-Schule: Et opslagsværk med kompakt viden til skole og studiet. 
http://www.biologie-schule.de/evolution.php

Lehrerbüro: En samling med forskellige undervisningsmaterialer 
www.lehrerbuero.de/sekundarstufe-1/unterrichtsmaterialien/biologie/evolution.html

Die Evolution des Menschen: Hjemmesiden indeholder omfangsrige informationer 
og de nyeste forskningsresultater.  
www.evolution-mensch.de

Undervisningsmaterialer på dansk: 
En søgemaskine for undervisningsmaterialer: www.astra.dk/materialer

Bog på dansk
Merete Binderup og Lise Holm (red.): Geologisk set, Det sydlige Jylland, s. 13-15 + s. 87-89

Bog på dansk
Gunnar Larsen (red.), Naturen i Danmark, Geologien, s. 227-228 + s. 234-236

Artikel på dansk
Peter A.K. Jensen: https://videnskab.dk/25-soforklaringer/menneskets-evolution

Hjemmeside: www.evolution.dk

http://www.evokids.de/content/evokids-unterrichtsmaterialien
http://www.biologie-schule.de/evolution.php
http://www.lehrerbuero.de/sekundarstufe-1/unterrichtsmaterialien/biologie/evolution.html
http://www.evolution-mensch.de
http://www.astra.dk/materialer
https://videnskab.dk/25-soforklaringer/menneskets-evolution
http://www.evolution.dk

