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Inspirationsdagar för lärare – tema 4  
 

Livets ursprung och evolution 
 

I detta tema belyses livets utveckling på jorden, främst ur ett genetiskt perspektiv. Ämnet ger en 

exposé över processen, från de allra första livsformerna till uppkomsten av arternas mångfald, med 

speciell belysning av människans ursprung och utveckling.  

 

Människans evolutionära historia 

Mattias Jakobsson, professor i genetik, Evolutionsbiologi, Uppsala universitet 

http://www.ebc.uu.se/Research/IEG/evbiol/research/Jakobsson/?languageId=1 

 

Genom att undersöka DNA-sekvenser i människor och apor kan vi dra slutsatser om vårt ursprung och 

vår historia. En av de insikter som har kommit från sådana undersökningar är att vi delar vårt 

evolutionära ursprung med schimpanser för ungefär 6 millioner år sedan. Vi är dock också så nära 

släkt med gorillor, att en del av våra gener är närmare besläktade med gorillans än med 

schimpansens gener. Om vi analyserar hur stora genetiska skillnader vi har mellan oss människor och 

jämför med hur mycket som skiljer inbördes mellan schimpanser, mellan gorillor och mellan 

orangutanger, så finner vi att människan har två till tre gånger färre genetiska skillnader inom arten än 

vad aporna har. Den här skillnaden kan förklaras av att människan som art har bestått av relativt få 

individer under en lång period jämfört med aporna. Tittar vi sedan på hur de genetiska skillnader som 

finns mellan människor är fördelade över världen, så finner vi att människor i Afrika har flest inbördes 

skillnader, och alla utanför Afrika har mindre variation. Eftersom nästan alla genetiska varianter som 

finns utanför Afrika också finns i Afrika, medan Afrika har relativt många varianter, som inte finns 

utanför Afrika, kan vi dra slutsatsen att vårt genetiska ursprung är i Afrika och att alla nu levande 

människor har sitt genetiska ursprung hos en grupp människor i Afrika, som under de senaste 100 000 

åren började lämna Afrika och kolonisera också resten av världen. Nya studier av DNA-sekvenser från 

våra närmaste utdöda släktingar, Neandertalarna, indikerar att Neandertalarna har bidragit till en liten 

del av nu levande människors gener. Med de senaste årens teknologiska framsteg inom genetiken 

kan vi nu se en tydligare bild av människans evolutionära historia. 

 

Biologisk enfald – enheten i mångfalden 

Anders Liljas, professor biokemi och strukturell biologi, Lunds universitet 

http://www.cmps.lu.se/biostruct/people/anders-liljas/ 

Vi talar ofta om biologisk mångfald och vår strävan efter att inte eliminera arter från vår jord. 

Mångfalden finns i luften, på marken, i vattnet och i oss själva. Många arter känner vi väl, men 

mångfalden sträcker sig långt bortom dem vi känner. Kunskapen om den mängd mikroorganismer 

som vi själva bär på är begränsad. 

   I denna mångfald finns det gemensamma drag. I alla levande organismer är proteinerna uppbyggda 

av 20 aminosyror, trots att det finns hundratals. Nukleinsyrorna, DNA och RNA, är uppbyggda av fyra 

olika nukleotider. De centrala molekylära systemen för syntes av nukleinsyror och proteiner liknar 

varandra, likaså syntesen av cellernas energivaluta, ATP. Varför finner vi dessa likheter? Finns det 

släktskap? Det mest centrala i vår släktskap är arvsanlagen och den genetiska koden. Den är 

gemensam för allt levande på vår jord. Kanske detta säger att vi inte bara är släkt med schimpanser 

och gorillor, utan även med kaniner, löss och maskrosor. Det finns en fantastisk enfald i mångfalden!    

   Föredragets fokus kommer att ligga på likheter – och olikheter – i det centrala systemet för 

proteiners syntes i olika organismer. 

http://www.ebc.uu.se/Research/IEG/evbiol/research/Jakobsson/?languageId=1
http://www.cmps.lu.se/biostruct/people/anders-liljas/
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Evolution på G – snäckor i Bohuslän bildar nya arter 

Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi, Biologi och miljövetenskap, Centrum för marin 

evolutionsbiologi, Göteborgs universitet 

http://www.bioenv.gu.se/personal/kejo/ 

 

Allt sedan livets ursprung har arter bildats och försvunnit ifrån jordens yta. Idag vet vi en hel del om 

hur arter försvinner – inte minst genom mänskliga aktiviteter – men hur nya arter uppstår är 

fortfarande till stora delar ett mysterium. Länge ansågs artbildning ta mycket lång tid, och endast ske i 

samband med att delar av en tidigare art blev isolerade av fysiska barriärer (genom kolonisering av en 

ny kontinent, isolering i olika områden under perioder av istid, och liknande). Den alternativa 

möjligheten, att nya arter bildas utan isolering, anses idag fullt möjlig, men exakt hur det går till är 

ännu höljt i dunkel. Med ny revolutionerande teknik att i detalj undersöka arvsmassan kan vi vinna ny 

kunskap, inte minst inom ett mycket fascinerande exempel av pågående artbildning hos en art av 

strandsnäcka som är vanlig t ex i Bohuslän. Snäckor av en och samma art är mycket kraftigt 

anpassade till olika mikromiljöer, och trots att det fortfarande fortgår genetiskt utbyte mellan de olika 

morferna – och hybriderna får fullt fertil avkomma – finns starka parningsbarriärer som en följd av 

mikroanpassningen. Huruvida två nya arter kommer att uppstå ur en tidigare art eller inte, vet vi inte 

ännu, men vi kan i dagsläget påstå att ungefär 80 % av en artbildning har genomförts. 

Strandsnäckorna är tacksamma som ett pedagogiskt exempel på evolution framför våra fötter, 

framförallt när det gäller att illustrera naturligt urval och dess konsekvenser inom en art. 

 

 

Naturligt urval, mekanismen bakom organismernas anpassning  

Leif Andersson, professor i funktionsgenomik, Uppsala universitet 

http://katalog.uu.se/empinfo/?id=SLU-30 

http://www.cfg.uu.se/ 

 

Livets och människans ursprung har varit en central fråga under alla tider, och alla religioner har 

någon form av skapelseberättelse, som försöker förklara människans ursprung. Det var Charles 

Darwin som 1859 med publiceringen av ”Om arternas uppkomst genom naturligt urval” presenterade 

en naturvetenskaplig förklaring till hur liv utvecklats på jorden. I denna föreläsning kommer vi att 

belysa principerna för Darwins teori. Den bygger på förekomsten av ärftlig variation inom arten och det 

naturliga urvalet, som innebär att de individer som är bäst anpassade till sin miljö kommer att bidra i 

högre grad till nästa generation än de som är mindre väl anpassade. Följande frågor kommer att tas 

upp: 

 

 Vilka observationer baserade Darwin sin teori på? 

 Varför väckte Darwins teori en sådan uppståndelse, och varför möter den fortfarande 150 år efter 

dess publicering ett sådant motstånd, trots att det råder en rörande enighet inom 

naturvetenskapen om teorins giltighet? 

 Är det verkligen möjligt att förklara uppkomsten av en så komplex varelse som en människa med 

slumpvisa förändringar i arvsmassan kombinerat med naturligt urval? Måste det inte finnas en 

intelligent skapare? 

 Vad Darwin inte kände till, Mendels lagar om ärftligheten 

 Hur den molekylära genetiken har revolutionerat våra möjligheter att studera livets utveckling på 

jorden 

 Hur vi i Darwins anda kan använda våra husdjur som modell för evolutionen 

 

http://www.bioenv.gu.se/personal/kejo/
http://katalog.uu.se/empinfo/?id=SLU-30
http://www.cfg.uu.se/

