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Øvelser til
- Hvem var neandertalerne?

AF RASMUS ELVEKJÆR OG NANNA HEINZ

Opgave 1
1a) Find et atlas og forsøg at lave en tegning over neandertalernes for-

historiske udbredelsesområde.

1b) Prøv at lave en tilsvarende tegning af isens udbredelse under

istiderne.

1c) Hvilke ligheder er der imellem de to tegninger?

Opgave 2
2a) Hvilken slægt var neandertalerne medlem af?

2b) Kan du finde nogle forskelle imellem neandertalerne og andre medlemmer i denne slægt.

2c) Hvordan har arten Homo neanderthalensis kunnet udvikles som en selvstændig udviklingsgren? 

DENNE ILLUSTRATION KAN GENFINDES I ARTIKLEN I KASKELOT
158. DEN ER VENLIGST UDLÅNT AF PETER K. A. JENSEN.
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Opgave 3
a) Hvordan vil du beskrive neandertalernes kropsform?

b) Hvilke livsbetingelser levede neandertalerne under, og hvilke selektionspres har været gældende for

udviklingen af Neandertalernes anatomi?

c) Hvad var karakteristisk for neandertalernes kranium?



Opgave 4
a) Prøv at tegne en tidslinie, og indtegn den tidsperiode hvor neandertalerne levede. Indtegn også perioderne for

Eem- og Weichsel istiderne.

b) Hvilke homonider levede parallelt med neandertalerne? Indtegn også disse på tidslinien. 

c) Hvilke årsager kan der være til at Neandertalernes uddøde?  

d) Hvilket medlem af neandertalernes slægt uddøde ikke? Og kan du give nogle forslag til hvorfor dette slægts medlem overlevede?
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HJÆLPEMIDLER TIL OPGAVEARKET
Dette opgaveark er en øvelse i tekstforståelse og aktivering af den viden, man har tilegnet sig gennem læsning. Opgaveark kan kun besva-

res, hvis eleverne har haft mulighed for at læse artiklen “Hvem var neandertalerne?” i Kaskelot 158, august 2006.

Desuden anbefales det, at eleverne har mulighed for at kigge på illustrationerne i bladet samtidig med opgaveløsningen.

Endelig har eleverne brug for adgang til et atlas.

BESVARELSE AF OPGAVEARKET
Dette opgaveark giver mulighed for at arbejde med evolution ud fra lidt forskellige vinkler, som alle er del af evolutionens hele.

Opgave 1: Klimatisk selektionspres medvirker til at neandertalerne oplever en slags founder-effekt, hvor de – isoleret fra beslægtede hom-

ininer – udvikler sig til deres egen art.

Opgave 2: Klassifikation inden for evolution er meget vigtig. Her berøres et lille hjørne.

Opgave 3: Naturlig og seksuel selektion påvirker kropsformens udseende.

Opgave 4: Naturlig selektion medvirker til en udkonkurering af neandertalerne i forhold til de moderne mennesker.

Det er vigtigt at huske, at der i princippet ikke findes rigtige og forkerte svar, når det handler om artsdannelse og neandertalerne. Den viden,

vi har om dem, bygge på de fund, der er gjort – kombineret med de teorier og antagelser, forskerne arbejder med. Eleverne kan sagtens

bidrage med nye og uudforskede vinkler i denne henseende.


