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Sammanfattning  

I början av 2000-talet sekvenserades det första hela mänskliga genomet och sedan dess har teknikerna 

förfinats, effektiviserats och förbättrats, så att utvecklingen på många områden, däribland forskningen om 

människans evolution, går fortare än någonsin tidigare. Från att ha sekvenserat en molekyl i taget är det idag 

möjligt att sekvensera miljontals molekyler parallellt och dessutom till ett så lågt pris att fler nu har 

möjlighet att använda sig av teknikerna. Bara under de senaste fem åren har det hänt mycket på området 

människans evolution och det är detta som vi kommer redogöra för i den här studien. Vi redovisar nya 

upptäckter – såsom att Homo naledi artbestämdes 2015 –, stärker gamla hypoteser – såsom att Homo 

sapiens utvandrade ur Afrika – samt stryker andra hypoteser – såsom att Australopithecus afarensis skulle 

vara den saknade länken mellan släktet Australopithecus och släktet Homo. Mycket har skett inom 

forskningen på människans evolution. Tillgång till nya biologiska tekniker har tillsammans med 

paleontologiska upptäckter bidragit till att skapa en större samstämmighet inom båda områden. Genom att 

teknikerna utvecklas och kompletterar varandra kan en större konsensus i resultaten skapas.  

 

Att utvecklingen av forskningen går fort fram har konsekvenser även för kurslitteraturen i gymnasieskolan. 

Vi analyserar därför om gymnasielitteraturen hinner med samt om förenklingarna som görs i den är rimlig. 

Det är svårt att avgöra om kurslitteraturen uppdateras i tillräcklig takt då förenklingarna är så pass stora. Vi 

anser att flera av de jämförda böckerna är tvetydiga i sina beskrivningar och framställer fakta som 

säkerställd, vilket inte alltid stämmer överens med hur området ser ut i verkligheten. 
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1 Introduktion 

Att lära sig om sitt ursprung har alltid intresserat människan. Var kommer vi ifrån? Hur 

skiljer vi oss åt? Vilka är våra förfäder? Ämnet anses vara så viktigt att evolution idag finns 

med i kursplanen i skolan och lärs ut i redan unga åldrar (Skolverket, 2011). Därför är det 

ständigt aktuellt med forskning på området människans evolution. Tidiga forskningsmetoder 

innefattade att jämföra fossila fynd med varandra för att på något sätt förklara släktskapet 

mellan skelettfynd och oss (Quintyn, 2009). Senare har biologiska tekniker utvecklats, från 

att kunna analysera mitokondriellt DNA, mtDNA, till att på 2000-talet sekvensera hela 

genom (Nielsen m.fl., 2017). De nya biologiska teknikerna har ökat i effektivitet och 

kostnaden har sänkts så att fler fått möjlighet att ta del av och kunna använda sådana tekniker 

(Grada & Weinbrecht, 2013). Detta har i sin tur medfört att det idag finns ännu större 

datamängd än någonsin förut tillgängligt för analys. I och med framstegen inom teknikerna 

händer det mycket inom forskningen om människans evolution. 

 

Eftersom takten nu trappats upp och nya forskningsrön kommer på löpande band kan det vara 

svårt att hinna med att ta in all ny information. I den här studien kommer vi därför att 

fokusera på studier och upptäckter från de senaste fem åren i syftet att se vad som faktiskt 

händer på området. Vi kommer redogöra för vilka gamla hypoteser som kan förkastas, men 

också vilka som med de nya teknikerna blivit säkerställda samt om det finns helt nya fakta att 

ta i beaktning. Även nya studier och insikter inom paleontologin kommer redogöras för som 

ett komplement till de mer biologiskt inriktade teknikerna.  

 

I och med denna snabba utveckling skapas konsekvenser för även andra fält än i 

forskningsvärlden. Skolan påverkas indirekt eftersom kurslitteraturen givetvis inte kan 

uppdateras varje gång en ny upptäckt inom området människans evolution görs, samtidigt 

som det inte kan ses som moraliskt rätt att felaktig information ges till eleverna. Därför 

kommer denna studie även beröra gymnasielitteratur, och huruvida fakta i dessa böcker är 

korrekt, samt om förenklingarna som görs är rimliga.  

 

Denna studie kommer således att behandla flera delar. Litteraturstudien har som avsikt att 

redogöra för nya upptäckter, korrigera äldre fakta, säkerställa samt stryka gamla hypoteser. 

Först kommer vi undersöka hur mycket överensstämmelse som råder i resultaten hos de olika 

studierna som görs samt om de nya metoderna kan bidra till en större samstämmighet på 



2 
 

området. Vidare kommer också en undersökning göras där vi ser om kurslitteraturen är 

överens med dagens forskning samt om förenklingen som görs är relevant. 

 

1.1 Begreppslista 

aboriginer Australiens aboriginer, en ursprungsbefolkning  

aDNA ancient (arkeologiskt) DNA 

AMM anatomiskt moderna människor; Homo sapiens 

arkaiska människor de arter inom släktet Homo som levde under de senaste  

  500 000 åren, förutom Homo sapiens 

denisovamänniska hominin som levde för 100 000-30 000 år sedan, har inget  

  vedertaget latinskt artnamn 

hominoid medlem i överfamiljen Hominoidea; människoapor samt  

 gibboner 

hominin de arter som är närmare besläktad med människan än  

 schimpansen 

melanesier ursprungsbefolkning i Melanesien, innehåller bland annat  

 ögrupperna Nya Guinea och Fiji 

mtDNA mitokondriellt DNA 

neandertalare hominin som levde för 500 000-40 000 år sedan, Homo  

  neanderthalensis 

NGS next-generation sequencing 

papuaner ett stort antal folkslag på Nya Guinea 

SNP Single Nucleotide Polymorphism (enbaspolymorfism), en 

 genetisk markör 

Artnamn 

ex: Au. sediba Australopithecus sediba 

Ar. ramidus Ardipithecus ramidus 

H. sapiens Homo sapiens 

Epoker  

miocen 23 – 5,3 miljoner år sedan  

pliocen 5,3 – 2,6 miljoner år sedan 

pleistocen 2,6 miljoner – 12 000 år sedan 

holocen 12 000 år sedan – idag 
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2 Metod 

Denna litteraturstudie har gjorts genom att studera artiklar från främst de senaste fem åren. 

För att få tillförlitligt underlag är alla artiklar valda utifrån kriteriet att de är peer-reviewed 

samt från en professionell och vetenskaplig källa/tidskrift/hemsida. Informationshämtning 

gjordes på både söktjänsten Unisearch (tillhörande Linköpings Universitets bibliotek) samt på 

Google Scholar med kriterierna: 

- Peer-reviewed 

- Tidsintervall 2013-2017 

 

2.1 Sökning 

Under sökandet efter studier utgick vi från de idag kända homininarter som finns och 

kombinerade med ord som rör levnadssätt såsom ―diet‖, ―migration‖ och ―admixture‖. Även 

egenskaper undersöktes såsom laktostolerans i olika delar av världen. Artiklar gällande nu 

levande folkslag studerades i olika avseenden bland annat för att se hur olika egenskaper av 

evolverat i olika delar av världen. För redogörelse av utveckling av tekniker sökte vi bland 

annat på de olika metoderna inom Next-generation sequencing, NGS.   

 

2.2 Avgränsningar 

Eftersom området människans evolution är stort har avgränsningar behövts göras för att 

arbetet ska bli förståeligt, hanterbart samt följa en röd tråd. Därför fokuserar, med vissa 

undantag, denna studie på forskning som i huvudsak är maximalt fem år gamla. Ofta redogörs 

det inte för sådana fakta som länge varit oförändrad och har väl förankrad grund i flera 

avseenden, utan tar framförallt upp nya upptäckter, säkerställd samt korrigerade fakta. För att 

underlätta läsningen har dock även äldre artiklar än fem år behövt tas med, detta för att kunna 

sätta in de nyare studierna i ett sammanhang och jämföra dessa. Av denna anledning läggs 

inte lika stor vikt vid de äldre studierna som redovisas i litteraturstudien.  

 

Under kurslittertursdelen jämfördes sju olika böcker avsedda för gymnasiet och är alla för det 

ämne som idag heter Biologi 1. 
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3 Litteraturstudie  

Redan på 1800-talet föreslog Charles Darwin hypotesen att människan har sitt ursprung i 

apor samt att människan uppstod i Afrika (Klein, 2009). Idag är det konstaterat att Darwin 

hade rätt och människor klassificeras idag i överfamiljen Hominoidea, tillsammans med 

människoapor och gibboner. Hominoidea hör i sin tur till ordningen primater, se figur 1 för 

en översikt. Människans nu levande närmaste släktingar är dess systertaxa bestående av 

schimpans och bonobo och DNA-analyser visar att människan delar DNA med dessa två arter 

till 98,7% (Kuhlwilm m.fl., 2016a). Något som är intressant att undersöka är när människan 

och hennes närmaste släktingar separerade från varandra. Kuhlwilm m.fl. (2016a) har 

redogjort för hur människan och schimpansens separation har studerats genom tiderna och 

menar att de resultat som framkommer gällande denna separation beror på vilken metod som 

används samt att mutationstakten kan vara svår att uppskatta. Resultat från olika analyser 

varierar vanligtvis mellan 13-5 miljoner år (Kuhlwilm m.fl., 2016a), men en datering som 

dyker upp bland många nyare studier preciserar att separationen skedde för 8-7 miljoner år 

sedan (Langergraber m.fl., 2012; Diogo, Molnar, & Wood, 2017). 

 

 

Figur 1: Fylogenin representerar ordningen primater. Inom människoapor ingår, som 

bilden visar, orangutang, gorilla, schimpans, bonobo och människa. Bilden är baserad på 

information ur artikeln av Kuhlwilm m.fl. (2016a). 
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Nedan följer tabell 1 över de homininarter som nämns i denna studie. För att underlätta 

kommande läsning kan det vara fördelaktigt för läsaren att återgå till tabellen för att få en 

bättre överblick. 

 

Tabell 1: En sammanställning över tidsålder på de arter som nämns i denna 

litteraturstudie, under paleontologi, biologi samt kurslitteraturanalysen. Uppskattad 

levnadstid presenteras framförallt för de nyare arterna (Homo habilis och framåt) medan 

de äldre arternas ålder är baserade på datering av fynd, alltså inget åldersspann, vilket 

representeras med en asterisk, *. mås = miljoner år sedan, ås = år sedan. 

 

Art Ålder Källa 

Sahelanthropus tchadensis 7,2 – 6,8 mås* Lebatard m.fl., 2008 

Orrorin tugenensis 6 – 5,7 mås* Sawada m.fl., 2002 

Ardipithecus kadabbaås 5,8 – 5,2 mås* Haile-Selassie, 2001 

Ardipithecus ramidus 4,4 mås* White m.fl., 2009 

Australopithecus deyiremeda 3,5 – 3,3 mås* Haile-Selassie m.fl., 2015 

Australopithecus afarensis 3,3 – 3,2 mås* Haile-Selassie m.fl., 2016 

Homo sp. 2,8 mås – Villmoare m.fl., 2015 

Australopithecus africanus 2,1 mås* Berger, 2012 

Australopithecus sediba 2,0 mås* Dirks m.fl., 2010 

Paranthropus sp. 2,0 – 1,0  mås Herries & Adams, 2013 

Homo habilis 2,3 – 1,44 mås Spoor m.fl., 2015; Spoor m.fl., 2007 

Homo rudolfensis 1,95 – 1,78 mås* Leakey m.fl., 2012 

Homo erectus 1,9 mås – 40 000 ås Antón, Potts, & Aiello, 2014; Baab & 

Zaim, 2017; Yokoyama, Falguères, 

Sémah, Jacob, & Grün, 2008 

Homo ergaster 1,8 – 1,5 mås Wang m.fl., 2004 
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Homo naledi 912 000 – 200 000 

ås* 

Schroeder m.fl., 2017; Dembo m.fl., 

2016; Dirks m.fl., 2017 

Homo heidelbergensis 780 000 – 130 000 ås Buck & Stringer, 2014 

Homo neanderthalensis 500 000 – 40 000 ås Langergraber m.fl., 2012; Green m.fl., 

2006; Higham m.fl., 2014; Sikora 

m.fl., 2017 

Homo floriesensis 100 000 – 60 000 ås Sutikna m.fl., 2016 

Denisovamänniskan 100 000– 30 000 ås  Slon m.fl., 2017; Reich m.fl., 2010 

Homo sapiens 350 000 ås – nu Schlebusch m.fl., 2017a 

 

 

3.1 PALEONTOLOGISKA UPPTÄCKTER 

 

3.1.1 Paleontologi 

Paleontologin innebär studien över fossil och hur dessa fossila organismers utveckling sett ut. 

Här ingår ramverk för att studera människor, både nu levande och utdöda, på olika sätt; 

jämföra populationer med varandra; göra studier gällande människans anpassningsförmåga; 

undersöka systematiken hos arter, underarter samt andra fylogenetiska grupper (Eckhardt, 

2000). Inom paleontologin behandlas kvarlevor som hittats, såsom skallar, fingrar eller andra 

skelettdelar. Dessa grävs upp med största försiktighet, då fossilen är gamla och ömtåliga. 

Sedan rekonstrueras och behandlas fossilen med hjälp av olika metoder och modeller. För att 

exempelvis rekonstruera ett kranium görs beräkningar som tar fram dess ursprungsvolym för 

att sedan kunna skapa en bild över hur skallen sett ut (Zhang, Wu, & Schepartz, 2017). 
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Hur bedöms dessa kvarlevor som olika arter? Quintyn (2009) gjorde en sammanställning över 

problematiken som finns gällande artbegrepp inom paleontologin och den ökade mängden 

sådana begrepp. Synen på vad som ska klassas som olika arter har under de senaste 50 åren 

förändrats och det finns inte standardiserade kriterier för vad som ska uppnås för att klassas 

som en egen art. Quintyn menar att de vanligast använda artbegreppen inom paleontologin är 

fylogenetiskt, biologiskt och evolutionärt, se tabell 2 för förklaring. Här poängterar Quintyn 

också att det biologiska artbegreppet dock inte fungerar på utdöda arter. Trots avsaknad av 

enhetlighet fortsätter fossil att tilldelas olika arter och släkten, vilket kan vara bra att ha i 

åtanke; de olika studierna och resultaten inom paleontologin kan således ha blivit framtagna 

på varierande sätt (Quintyn, 2009). 

 

Tabell 2: De olika artbegreppen som beskrivs av Quintyn (2009) förklaras. 

Artbegrepp Förklaring 

Fylogenetiskt Utgår från hur släktskapet mellan olika arter ser ut. Skapas ofta inom 

paleontologin utifrån fylogenier baserade på morfologin (utseende). 

Biologiskt Grupper som kan reproducera sig med varandra samt är reproduktivt 

isolerade från andra grupper kategoriseras som en art. 

Evolutionärt Arter beskrivs utifrån hur de skiljs åt tidsmässigt. 

 

 

3.1.2 Homininernas förfader 

Homininernas förfader är den art som avvek från de andra primaterna och utgjorde början på 

den linje som skulle leda till Homo sapiens. Förfadern har länge diskuterats, kanske 

framförallt för att det alltid intresserat människan att veta hennes ursprung (Fleagle, 2013). 

Olika förfäder har föreslagits genom åren, se tabell 1 för levnadstid, bland annat Ardipithecus 

ramidus (Fleagle, 2013; Aiello & Collard, 2001), Sahelanthropus tchadensis (Brunet m.fl., 

2005), Orrorin tugenensis (Aiello & Collard, 2001). Det är svårt att på ett enkelt sätt komma 

fram till ett svar då relationen mellan både utdöda och existerande medlemmar inom 

hominoiderna och homininerna inte är helt känd (Koufos, 2015) och idag råder det 

fortfarande delade meningar om detta.  
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Orrorin tugenensis är en av de tre tidigaste vedertagna homininerna från miocen-epoken, 

men denna arts plats i det evolutionära trädet har länge varit osäker. Genom att göra 

morfologiska studier på det lårben som har blivit tillskrivet Orrorin tugenensis har denna art 

nu placerats som en mellanvariant från miocena hominoider och släktet Australopithecus, 

vilket ytterligare bekräftar dess föreslagna evolutionära plats (Almécija m.fl., 2013). Trots 

denna upptäckt har arten Australopithecus afarensis fortsatt beskrivas som ―den saknade 

länken‖ mellan hominoider och homininer (Fleagle, 2013). Denna teori kan dock förkastas nu 

när även en annan hominin, Ardipithecus ramidus, har undersökts morfologiskt. Denna 

hominin har flera förvärvade egenskaper som syns hos Australopithecus, vilket gör att den är 

en hominin, men samtidigt är den äldre än Au. afarensis (White m.fl., 2015). Ar. ramidus 

delar dock många morfologiska egenskaper med Australopithecus och det är en rimlig 

slutsats att Australopithecus ändå har evolverat från Ardipithecus. Utifrån dessa nämnda 

studier är det således inte sannolikt att någon art ur släktet Australopithecus är homininernas 

förfader då både Orrorin och Ardipithecus har visats vara äldre. 

 

3.1.3 Släktet Australopithecus 

Släktet Australopithecus baseras på en stor mängd fossila fynd. På senare år har det skett 

ytterligare analyser av fossil som redan undersökts, men även nya fossil har hittats. Dessa nya 

fossil hittades i Etiopien och har tillskrivits arten Au. afarensis, som också är den mest 

välkända inom släktet (Haile-Selassie m.fl., 2016). Fossilen uppskattades till att vara 3,3-3,2 

miljoner år gamla.  

 

Australopithecus deyiremeda är till skillnad från Au. afarensis en relativt nyupptäckt art, då 

de första fossila fynden hittades 2011 i Etiopien (Haile-Selassie m.fl., 2015). Dessa fynd 

daterades till att vara 3,5-3,3 miljoner år gamla, vilket indikerar att arten kan ha levt samtidigt 

som arten Au. afarensis. Än idag är det inte någon tydlighet var Au. deyiremeda ska placeras, 

men vissa analyser har indikerat att den utgör ett systertaxon till kladen bestående av 

Australopithecus africanus, Paranthropus samt Homo (Haile-Selassie m.fl., 2015), se figur 2.  
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3.1.4 Övergången till Homo 

Trots fossilrikedomen från plio-pleistocen-homininerna har forskare ännu inte hittat den sista 

kopplingen mellan Australopithecus och Homo. Au. afarensis, som har föreslagits vara 

förfader till både Homo och senare arter inom Australopithecus (de Ruiter, Churchill, Hawks, 

& Berger, 2017), har blivit föremål för morfologiska analyser. Dessa studier har förkastat 

hypotesen att Au. afarensis skulle vara förfader, eftersom resultaten visat att arten snarare är 

mer lik miocena apor än lik släktet Homo (Terhune, Kimbel & Lockwood, 2013). Även 

Australopithecus africanus har varit omstridd gällande förfaderskap till släktet Homo, men år 

2015 gjordes det analyser av Villamoare m.fl. över kraniet och underkäken då de förkastade 

denna hypotes. De fann nämligen att både kraniet och tänderna indikerade en mer utvecklad 

morfologi än vad en förfader rimligtvis skulle ha haft. 

 

År 2010 hittades nya fossila fynd som tillskrevs en helt ny art inom släktet Australopithecus; 

Australopithecus sediba (Berger m.fl., 2010). Denna art skulle visa sig ha mer förvärvade 

egenskaper likt Homo än resterande medlemmar inom släktet Australopithecus, vilket gjorde 

att Au. sediba föreslogs som förfader till Homo och att den skulle ha evolverat från 

Au. africanus (Berger, 2012). Även andra analyser som gjordes under samma tid stödde att 

Au. sediba kunde vara förfader till Homo, då kvarlevor från Au. sediba daterats till 1,977 

miljoner år sedan och var vid den tidpunkt dateringen gjordes äldre än de tidigaste fynden 

inom släktet Homo (Pickering m.fl., 2011). Från att ha varit relativt överens om att Au. sediba 

kunde vara en förfader-kandidat, har nya morfologiska analyser gjorda av Kimbel och Rak 

Figur 2: Modifierad bild från Haile-

Selassie m.fl. (2015). Förslag på hur 

Australopithecus deyiremeda ska 

placeras fylogenetiskt. Detta träd 

stöddes i studien av högst grad 

parsimoni, där Au. deyiremeda är 

systertaxon till Australopithecus 

africanus, Paranthropus samt släktet 

Homo. För enkelhetens skull är alla 

grenar lika långa, notera därför att 

alla arter inte levt samtidigt. 

 



10 
 

(2017) indikerat att denna art inte har fler likheter med Homo än någon annan inom släktet 

Australopithecus. De håller dock fast vid hypotesen om att Au. sediba evolverat från Au. 

africanus, alternativt att de delar en gemensam förfader (Kimbel & Rak, 2017). Au. sedibas 

evolutionära roll diskuteras fortfarande (de Ruiter, Churchill, Hawks & Berger, 2017). 

 

3.1.5 Släktet Homo 

Homo, det släkte där vi nu levande människor ingår, är ett område som får mycket 

uppmärksamhet. Släktet har en omfattande och komplex fenotypisk variation vilket gör det 

svårt att identifiera evolutionära relationer. Några exempel på denna diversitet är hur Homo 

rudolfensis underkäke är genomgående annorlunda jämfört med andra arter inom släktet samt 

att tidiga Homo, såsom Homo habilis, snarare skulle kunna tillhöra Australopithecus (de 

Ruiter, Churchill, Hawks & Berger, 2017). En nyligen gjord studie av Schroeder och 

Ackermann (2017) har föreslagit att denna stora diversitet bottnar i habitatfragmentering som 

ett resultat på de extrema miljöförändringar, såsom den senaste istiden (Posth m.fl., 2016), 

som skedde under denna tidsperiod. Att människor har behövt förflytta sig av olika 

anledningar har då lett till att populationer splittrats och mindre populationer koloniserat nya 

områden, vilket i sin tur ledde till olika typer av diet som spelat stor roll i denna variation 

inom släktet Homo (Schroeder & Ackermann, 2017).  

 

När släktet Homo utvecklades är omdiskuterat. För bara några år sedan hittades en underkäke 

på en utgrävningsplats i Etiopien. Denna har med stor säkerhet daterats till att vara 2,8-

2,75 miljoner år gammal och delar flera morfologiska drag med Australopithecus, samtidigt 

som den även har många förvärvade drag som kan ses senare i släktet Homo. Tills vidare har 

denna individ tillskrivits Homo, vilket kan förändra synen vi har på detta släkte. Om det är 

korrekta slutsatser att dra betyder det att denna upptäckt skjuter tillbaka första tecknet på 

Homo med en halv miljon år (Villmoare m.fl., 2015). Detta skulle stämma bra överens med 

en annan studie där Spoor m.fl. (2015) rekonstruerat en underkäke hos Homo habilis. En av 

slutsatserna som dras är att Homo habilis skulle kunna ha sitt ursprung för mer än 

2,3 miljoner år och inte senare, som äldre studier visat. 

  



11 
 

En helt ny upptäckt från de senaste åren är den nya arten Homo naledi (Laird m.fl., 2017). 

Den har ett relativt litet kranium, vilket överensstämmer med släktet Australopithecus, men i 

övrigt har den drag som genomgående överensstämmer med flera andra tidiga arter inom 

släktet Homo, framförallt har likheter med Homo erectus påpekats av flera studier (Laird 

m.fl., 2017; Schroeder m.fl., 2017). Första fynden av H. naledi hittades år 2013 samt 2014 i 

Sydafrika och arten fick sitt namn år 2015 (Berger m.fl., 2015). Dessa skelettfynd 

representerar minst 15 separata individer och består av 1 550 olika ben. De studier som än så 

länge gjorts är inte överens om hur gammal denna nya art är. Den slutsats som kan dras är att 

H. naledi förmodligen är yngre än 1 miljon år gammal, men utöver det varierar de resultat 

analyser kommer fram till från 912 000 till 200 000 år gammal (Schroeder m.fl., 2017; 

Dembo m.fl., 2016), där 200 000 år är resultatet från en av de senaste studierna (Dirks m.fl., 

2017). 

 

Ännu råder det inte någon konsensus när det kommer till att placera H. naledi fylogenetiskt. 

Schroeder m.fl. (2017) understryker likheterna H. naledi har med H. erectus och föreslår 

därför ett nära evolutionärt släktskap dem emellan, alternativt att H. naledi placeras långt ner 

i Homos träd vilket då innebär att denna art är en av de första inom släktet. En annan studie, 

gjord av Dembo m.fl (2016), påstår med säkerhet att H. naledi bildar en klad med andra 

Homo samt Au. sediba. Hur systematiken ser ut inom denna klad är de däremot osäkra på, 

men några möjliga förslag de ger är att H. naledi är systertaxon till H. antecessor, H. erectus, 

H. habilis, H. floresiensis, H. sapiens samt Au. sediba. 

 

Homo floresiensis är en art som det råder stor systematisk osäkerhet kring. Kvarlevor från 

arten har till skillnad från andra i släktet Homo inte hittats i Afrika, utan i Flores i Indonesien 

(Sutikna m.fl., 2016). För att försöka avgöra släktskapet till de andra i släktet gjorde Argue, 

Groves, Lee och Jungers (2017) en analys baserad på parsimoni och sannolikhetslära. Deras 

resultat visade att den tidigare hypotesen om att H. floresiensis och H. erectus eller H. 

sapiens skulle vara nära besläktade kan förkastas. Istället föreslås att H. floresiensis är 

systertaxon till enbart H. habilis eller till en klad där H. habilis, H. erectus, H. ergaster och 

H. sapiens alla ingår. 
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3.2 BIOLOGISKA UPPTÄCKTER 

 

3.2.1 Utvecklingen av biologiska tekniker 

När det kommer till att skapa en inblick i människans evolution finns det ytterligare alternativ 

än paleontologin att använda sig av. Hittills har endast paleontologiska fynd tagits upp, där 

fokus legat på morfologiska likheter. Ett komplement till detta, som kan bekräfta 

paleontologiska slutsatser och också utöka vår förståelse med nya iakttagelser, är biologin, då 

främst genetiken och dess tekniker. Genom att studera DNA räcker det att titta på nu levande 

människor för att få en inblick i vår historia. I och med de stora framstegen i utvecklandet av 

genetiska metoder har det kommit fler möjligheter att använda dessa för evolutionära syften. 

 

Från 80-talet och framåt var det stor fokus på att använda sig av mtDNA för att undersöka 

systematiken. Den tekniska begränsningen gjorde dock att det tog lång tid att skapa pålitliga 

fylogenier. Studier av mtDNA innebar dessutom att det endast var den maternella linjen som 

kunde studeras, vilket medförde att studera hela genom via mtDNA inte var möjligt (Nielsen 

m.fl., 2017). Nielsen m.fl. (2017) sammanfattar den tekniska utvecklingen när det gäller 

genetiska studier och förklarar att diskussioner uppstod huruvida det var representativt att 

skapa fylogenier baserat på enbart en genetisk markör. Istället eftersöktes metoder som kunde 

analysera DNA från cellkärnan. I början av 2000-talet sekvenserades det första mänskliga 

genomet (Lander m.fl., 2001; Venter m.fl., 2001) och nu, inte mer än 15 år senare rapporterar 

The 1000 Genomes Project att de är klara med att ha sekvenserat över 2 000 människogenom 

(Auton m.fl., 2015). 

 

Vid 2005 introducerades nya metoder på marknaden för att sekvensera genom, som både var 

kostnadseffektiva, mycket snabbare än Sanger-sekvensering och mer hanterbara för bara en 

person (Grada & Weinbrecht, 2013). Dessa nya metoder hade samlingsnamnet next-

generation sequencing, NGS, och innebar stora möjligheter att sekvensera genom på större 

basis, vilket har medfört att det idag finns en tillgänglighet av sekvenserade genom från hela 

världen.  
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Sanger-sekvensering, vilken flera av de nyare metoderna bygger på, är den traditionella 

tekniken och går ut på att bestämma ordningen på nukleotiderna i DNA-fragment. I metoden 

syntetiseras DNA-fragmentet med hjälp av ―vanliga‖ deoxynukleotider (dNTP), DNA-

polymeras samt nukleotider utan sin 3’-OH-grupp, dideoxynukleotider (ddNTP). I varje prov 

finns dNTP av alla fyra slag, men endast en typ av ddNTP, t.ex. ddATP. När ddATP binder 

in avslutas den syntetiserade strängen och således resulterar provet i olika långt syntetiserade 

strängar som sedan kan identifieras i en gelelektrofores. Detta går även att genomföra med 

alla fyra ddNTP i samma prov, men då inmärkta med olika fluoroforer (Sanger, Nicklen, & 

Coulson, 1977). De nya metoder i NGS har istället gett möjligheten att sekvensera flera tusen 

DNA-sekvenser i en och samma process, vilket minskar tiden beroende på vilken plattform 

av de nya teknikerna som används (Harrison & Kidner, 2011). Shendure m.fl. (2017) 

sammanfattar DNA-sekvenseringens historia och klargör att utvecklingen idag har kommit så 

långt att det finns möjlighet att med 99,9% noggrannhet läsa av flera miljarder sekvenser – 

upp till en terabas (10
12

 baser) – på bara två dagar och detta av en enda person. De tillägger 

också att det endast kostar 1000 dollar att genomföra arbetet, vilket är mycket billigare än det 

tidigare varit, se figur 3. 

 

 

Figur 3: Grafisk representation över hur kostnaderna för att sekvensera genom har 

minskat sedan 2001, vilket visas i grönt. Bilden är modifierad från National Human 

Genome Research Institute. 
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Liu m.fl. (2012) redogör för de olika teknikerna inom NGS. En teknik är till exempel 

pyrosekvensering. Här tillsätts nukleotider tills en ljussignal (proportionerlig mot antalet 

inkorporerade nukleotider) detekteras, varpå nukleotiderna ―städas undan‖ och så börjar det 

om. Att sekvensera ett mänskligt genom tar då endast upp till 10 timmar. En annan teknik, 

Illumina sekvensering, liknar Sanger-sekvensering i att den tillsätter ddNTP. Dock används 

här en fluorescerande märkning vilken kan detekteras för att bestämma nukleotidsekvensen. 

En tredje teknik är ―Third Generation Sequencing‖. I denna teknik används nanoporer där 

enkelsträngat-DNA får passera. För varje nukleotid avges en elektrisk ström i membranet, 

vilken skiljer sig åt beroende på vilken nukleotid som passerar och således kan DNA:t 

sekvenseras (Liu m.fl., 2012). 

 

De nya teknikerna som sänkt kostnaderna samt ökat kapaciteten har bidragit till en ökning i 

sekvenserade genom. Att ha mycket mer underlag för studier gör att även nya 

populationsgenetiska analysmetoder har tagits fram där det går att undersöka gamla släktskap 

genom att se på rekombination och mutation (Schiffels & Durbin, 2014). Nielsen m.fl. (2017) 

sammanfattar vidare att framstegen inom tekniken också har bidragit till en större möjlighet 

att analysera DNA som är fragmenterat, skadat eller på annat sätt otydligt från arkeologiska 

DNA-fynd. Det går nu att reparera och extrahera det så kallade ancient DNA:t, aDNA, vilket 

har gjort att det även är möjligt att sekvensera genom från kvarlevor hos homininer som levt 

för tiotusentals år sedan (Nielsen m.fl., 2017). 

 

3.2.2 Utvandringen ur Afrika 

Genomstudier har idag bekräftat det som fossila fynd redan indikerat, att anatomiskt moderna 

människor, AMM, splittrades från arkaiska människor någon gång mellan 350 000-

260 000 år sedan (Schlebusch m.fl., 2017a; Richter m.fl., 2017). I princip alla fynd från de 

arter och släkten som är äldre än detta har funnits i Afrika, men ändå kan det konstateras att 

människor finns över hela världen. Vid något tillfälle har förfadern till eller Homo sapiens 

själv vandrat ut från Afrika och spridits till de andra världsdelarna. Idag är det allmänt 

vedertaget att Homo sapiens utvecklats i Afrika och sedan utvandrat därifrån, en hypotes som 

kallas ―Out of Africa‖. 
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När det sedan kommer till för hur länge sedan AMM vandrade ur Afrika råder dock 

fortfarande delade meningar. Ett sätt att försöka beräkna när utvandringen skett är att se när 

AMM från Afrika splittrades till flera populationer, till exempel de som skulle bli européer 

eller asiater. För att beräkna när populationer splittrades från varandra kan man ta hjälp av 

molekylära klockor, vilka står för nukletotidsubstitioner som sker per tidsenhet. Genom att 

använda sig av nästan fullständiga mitokondriella genom från moderna människor, vilka hade 

en ålder på ungefär 40 000 år, beräknade Fu m.fl. (2013) hastigheten av substitutioner i 

mtDNA. De fann att splittringen mellan afrikaner och icke-afrikaner borde ha skett senare än 

för 95 000-62 000 år sedan och menade då att många av de äldre hypoteserna kunde strykas 

(Fu m.fl., 2013). Sådana äldre hypoteser är resultatet från en studie som gjordes år 1987 på 

just mtDNA av Cann, Stoneking och Wilson. Då kom de fram till att utvandringen kunde ha 

skett för 180 000-90 000 år sedan alternativt 105 000-23 000 år sedan, och att båda alternativ 

var lika troliga. En annan studie som stärker slutsatsen Fu m.fl. (2013) dragit gjordes år 2016 

av Posth m.fl. De beräknade den senast gemensamma förfadern för alla icke-afrikaner baserat 

på mitokondriella genom och uppskattade att spridningen ur Afrika istället borde ha skett 

senare än för 55 000 år sedan. 

 

Hittills har här redogjorts för studier som förkastat hypoteser om att utvandringen skett så 

tidigt som nämnts. Det finns dock studier som gjorts inom de senaste fem åren som motsätter 

sig Fu m.fl. (2013) samt Posth m.fl. (2016). Pagini m.fl. (2016) ville också studera 

utvandringen ur Afrika och när den borde ha skett. De sekvenserade 379 människogenom 

som de analyserade utifrån olika aspekter. Resultatet visade att människorna borde utvandrat 

från Afrika tidigare än för 75 000 år sedan. En studie av Schiffels och Durbin (2014) stödde 

även detta. De undersökte också genom, dock med hjälp av multiple sequentially Markovian 

coalescent (MSMC), en metod för att uppskatta populationsstorlek och tid till den senaste 

gemensamma förfadern. Homologa DNA-sekvenser studerades i en människa och sedan 

analyserades hur dessa varierar över genomet. Resultaten visade att genetisk splittring mellan 

icke-afrikaner och afrikaner började långt tidigare än 50 000 år sedan, vilket således 

överensstämmer med de andra studierna som gjorts (Schiffels & Durbin, 2014). 
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Att ―Out of Africa‖-hypotesen idag i princip är ett vedertaget faktum ifrågasätts dock av 

vissa. Det finns indikationer som pekar på att Homo sapiens evolverat i Asien och sedan 

spritt sig därifrån ner i Afrika igen, något som benämns som backflow, samt över resten av 

världen (Árnason, 2017), se figur 4. Detta visar än en gång på den diskrepans som finns inom 

området människans evolution. 

 

 

Figur 4: Trots att de flesta är överens om att Homo sapiens uppkom i Afrika finns det 

andra teorier. Bilden representerar teorin om att förfadern till H. sapiens (ljusgrön pil) 

någon gång utvandrat ur Afrika, att H. sapiens (mörkgröna pilar) sedan utvecklades i 

Asien och därifrån spreds över resten av världen. Bilden är modifierad från Árnason 

(2017). 

 

3.2.3 Hybridisering med neandertalare 

År 1856 i Tyskland grävdes det första fossilet som skulle tilldelas arten Homo 

neanderthalensis, neandertalare, upp (Krings m.fl., 1997). Denna art utgör en systergrupp till 

H. sapiens och jämfört med människans nu levande närmaste släktingar schimpansen och 

bonobon, stod neandertalarna ännu närmare i släktskap (Green m.fl., 2010). Dessutom levde 

neandertalarna samtidigt som H. sapiens, vilket gör det intressant att jämföra dessa två arter 

och studera likheter och skillnader. Även tidigare har neandertalarnas relation till människan 

undersökts och en diskussion har förts med fokus på huruvida neandertalare och människor 
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hybridiserat över huvud taget (Krings m.fl., 1997). I och med att det idag är lättare att 

rekonstruera och analysera aDNA har nya studier kunnat genomföras. År 2014 sekvenserade 

Prüfer m.fl. ett helt neandertalsgenom. Med bättre tillgång till de nya teknikerna och större 

tillgång till data kan vi idag konstatera att hybridisering faktiskt har skett och forskare har 

bland annat fastställt att det finns 1-3% neandertals-DNA i genom hos nu levande icke-

afrikaner (Vernot & Akey, 2014). 

 

Att hybridisering skett är således konstaterat. När och var denna hybridisering ägt rum är 

fortfarande intressant att studera och det finns olika teorier gällande detta. Hos icke-afrikaner 

finns en teori om att det skulle skett genutbyte samtidigt som de utvandrade ur Afrika (Vernot 

& Akey, 2014), vars tidpunkt inte är helt fastställd, vilket redogjorts för tidigare i denna 

studie. Genetiska likheter mellan AMM och neandertalare har dock visats förekomma utanför 

Afrika för 65 000-47 000 år sedan vilket pekar på att hybridiseringen förmodligen även skett 

senare än vid utvandringen ur Afrika. Detta skulle kunna innebära att hybridisering skett vid 

flera tillfällen (Kuhlwilm m.fl., 2016b). Även en annan studie stödjer teorin om att 

hybridisering inte bara skett under själva utvandringen. I studien analyserar Sikora m.fl. 

(2017) genomsekvenser från fossil daterade till 34 000 år gamla och kommer fram till att det 

skett genutbyte vid flera olika tillfällen och inte bara under en och samma period. De hittar ett 

större tillfälle med genutbyte som skedde för ungefär 55 000 år sedan, men också bevis på att 

det skett hos individer som är 36 000 respektive 34 000 år gamla. Ytterligare ett bevis på att 

hybridisering har skett senare än de årtal som benämns för ―Out of Africa‖ kommer från ett 

manligt fossil från Rumänien som daterats till 42 000-37 000 år gammal (Fu m.fl., 2015). 

Han hade tre kromosomala segment med neandertals-DNA som var relativt långa, över 50 

cM, vilket indikerade att han haft en neandertalsförfader inom bara 4-6 generationer. Jämförs 

dessa årtal med årtalen som redogjordes för gällande utvandringen ur Afrika stämmer det 

överens med att genutbyte skulle skett även efter H. sapiens kommit ut ur Afrika (Fu m.fl., 

2015). 

Hittills har studier framförallt fokuserat på hybridisering mellan neandertalare och icke-

afrikanska befolkningar. Tidiga jämförelser indikerade att afrikaner helt saknade neandertals-

DNA, vilket medförde att vidare analyser på detta inte var lika intressant (Simonti m.fl., 

2016; Vernot & Akey, 2014). I en studie av Wall m.fl. (2013) fann man dock tecken på 

hybridisering med afrikaner. Studien jämförde populationer över hela världen vars 

genomsekvenser laddades ner från datasetet The Complete Genomics (CGI) som finns 

tillgängligt för allmänheten. När jämförelsen gjordes upptäckte Wall m.fl. (2013) att det 
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förutom neanderalsgener hos icke-afrikanska populationer också finns en liten del 

neandertalar-DNA bland maasai-populationer från östra Afrika. Detta menade dock Wall 

m.fl. (2013) skulle kunna bero på ett sekundärt genutbyte mellan afrikaner och icke-afrikaner 

snarare än ett direkt genutbyte mellan afrikaner och neandertalare. 

 

Varför neandertalarna dött ut är än idag inte fastställt, och hypoteser varierar från inavel till 

klimatförändringar och att AMM konkurrerade ut dem (Dodge, 2012). När det kommer till 

inavel finns det studier som har gett belägg för att neandertalare kan ha varit utsatta för just 

det (Sikora m.fl., 2017). Genomet från en neandertalskvinna från Altai i Sibirien studerades 

av Prüfer m.fl. (2014) och de fann flera långa sekvenser av homozygoti. Med hjälp av 

simuleringar kunde graden av inavel uppskattas och det konstaterades att neandertalskvinnans 

föräldrar var nära besläktade. De ger flera möjliga scenarion varav två är att föräldrarna 

skulle kunnat vara besläktade som antingen halvsyskon eller mormor och barnbarn (Prüfer 

m.fl., 2014). En annan studie av Sikora m.fl. (2017) refererar till detta resultat och menar att 

fler genomiska studier behövs göras för att kunna dra slutsatsen att neandertalare överlag 

följer den trenden. Om så är fallet skulle inavel kunna vara en av orsakerna till att 

neandertalarna dog ut (Sikora m.fl., 2017). 

 

Orsaken till neandertalarnas utdöende är således inte helt klarlagd. Däremot har en 

uppskattning om när neandertalarna dog ut kunnat tas fram. En studie av Higham m.fl. (2014) 

har lyckats gå runt problemet att tidigare tekniker gällande kol-14-datering begränsats till ca 

50 000 år. Det som tidigare har betecknats som ett enhetligt utdöende benämns här som ett 

sporadiskt utdöende; neandertalarna har snarare dött ut vid olika tidpunkter vid olika platser. 

Det allra sista tecknet på neandertalare kommer de fram till är runt 41 000-39 000 år sedan 

(Higham m.fl., 2014). Deras resultat stämmer väl överens med tidigare uppskattningar, som 

tidigare nämnts i denna studie, om att neandertalarna skulle kunnat hybridisera olika mycket 

och olika sent under deras levnadstid beroende på geografisk plats (Sikora m.fl., 2017). 

 

3.2.3.1 Hybridiseringskonsekvenser för Homo sapiens 

Att neandertalarna hybridiserat med Homo sapiens är numera konstaterat. Framförallt icke-

afrikaner har gener som bekräftats vara från neandertalare. Detta har naturligtvis haft 

konsekvenser för AMM på flera sätt, vilket på senare år varit föremål för studier med dagens 

nya tekniker. Vissa neandertalsgener har hos AMM varit utsatta för negativt selektionstryck 
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och finns därför inte kvar hos människor idag, medan andra har blivit utsatta för positiv 

selektion. 

 

I en studie av Vernot och Akey (2014) sekvenserades 665 genom från både européer och 

östasiater. De studerade om neandertalsgener hos AMM varit under positiv selektion och 

fann att en av de generna som påvisade detta var den som styr pigmentering. Ett av de loci 

som varit selekterat visade sig vara känt för att ligga bakom skillnader i hudfärg. Andra 

studier har påvisat att hybridiseringen som skett mellan AMM och neandertalare idag har en 

negativ inverkan på fitness hos dagens människor, och många gener har kunnat kopplas till 

sjukdomstillstånd (Simonti m.fl., 2016). År 2017 sekvenserade Prüfer m.fl. genomet från en 

neandertalskvinna. Hon beräknades ha levt för ca 50 000 år sedan och kunde konstateras vara 

närmare besläktat med neandertalare som hybridiserat med AMM än vad de fossil man 

tidigare hittat varit, vilket medförde att fler gener hos AMM förvärvade från neandertalare 

kunde identifieras. Dessa gener upptäcktes vara kopplade till påverkan av bland annat 

kolesterolvärden, D-vitaminbrist, schizofreni samt reumatism. Dessa nyupptäckta kopplingar 

stärker tidigare studier där neandertalarnas fitness uppskattats vara ca 40% lägre än AMM:s 

fitness (Harris & Nielsen, 2016) samt bygger på den redan konstaterade mängd 

sjukdomstillstånd som neandertalargener har en påverkan på såsom hudlesioner och 

depression (Simonti m.fl., 2016). 

 

Att till synes dåliga gener inte har selekterats bort idag kan bero på olika anledningar. En 

orsak kan vara att alla sjukdomsframkallande gener inte nödvändigtvis är av ondo. Vissa 

sådana gener kan vara dåliga i homozygot form, men inte i heterozygot form. Ett exempel på 

detta är sjukdomen sicklecellanemi som i heterozygot form gör personen resistent mot 

malaria (Howe, 2007). Populationsgenetikern Rasmus Nielsen menar dock på att egenskaper 

som idag anses som dåliga kan istället ha varit fördelaktiga att ha för 10 000 år sedan då 

levnadsstilen var annorlunda, med annan diet och miljö (Callaway, 2015). 
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3.2.4 Denisovamänniskan 

År 2008 gjordes ett unikt fynd som skulle ge ytterligare insikt om släktskapet inom släktet 

Homo. Ur de fossila fynden från Denisovagrottan i sydliga Sibirien kunde mitokondriella 

DNA-fragment utvinnas och jämföras med samtida neandertalare och Homo sapiens för att 

avgöra vilken av dessa två arter de nya fynden tillhörde. Dock upptäcktes att mtDNA:t 

matchade varken neandertalares eller H. sapiens mtDNA och således benämndes en ny art, 

som skulle ha levt samtidigt med neandertalare och H. sapiens; denisovamänniskan (Krause 

m.fl., 2010). För att förklara AMM:s evolutionära historia under de senaste 500 000 åren 

väcktes nu nya möjligheter genom att kunna jämföra med en helt nyupptäckt art. 

 

Denisovamänniskan har konstaterats dela en gemensam förfader med neandertalare och 

således skulle de vara systertaxa (Meyer m.fl., 2016). Detta betyder att de någon gång måste 

ha separerat från varandra. Under de senaste fem åren har denna separation undersökts. 2014 

beräknades detta med två olika metoder. Först användes en koalesens-modell och studien 

kom fram till att separationen skulle skett för ungefär 381 000 år sedan (Prüfer m.fl., 2014). 

Sedan prövades en annan metod där Prüfer m.fl. (2014) räknade på slumpmässigt valda 

alleler och hur ofta de var förvärvade i en population jämfört med en annan, vilket gav 

resultatet att denna separation skulle skett så tidigt som för 473 000-445 000 år sedan. En 

ännu mer nyligen studie bekräftar den tidigaste separationen, då deras resultat indikerar att 

separationen måste skett för mer än 430 000 år sedan (Meyer m.fl., 2016). 

 

Liksom neandertalarna har det hittats indikationer på att även denisovamänniskan 

hybridiserat med AMM (Mallick m.fl., 2016), vilket vi återkommer till nedan.  

 

3.2.5 Evolution av moderna människor 

Sedan AMM separerade från arkaiska människor, för ungefär 350 000-260 000 år sedan, har 

AMM fortsatt sin evolution mot den människa vi idag kan se (Schlebusch m.fl., 2017a). Från 

att alla levt på en och samma kontinent, Afrika, har de sedan spritts över alla världens 

kontinenter. Här följer en redogörelse för hur AMM fortsatt sin evolution. 
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3.2.5.1 Européer 

AMM kom till Europa för ungefär 45 000 år sedan. För att utöka datan om hur AMM:s 

genetiska förändringar sett ut sedan dess analyserade Fu m.fl (2016) 51 stycken AMM från 

Eurasien, mellan 45 000-7 000 år gamla. De studerade genomsekvenser från extraherat 

aDNA och fokuserade på genetiska SNP-markörer för att jämföra dem. Deras resultat 

indikerade att många av de första populationerna att anlända till Europa inte bidragit särskilt 

mycket till dagens genpool, och att den ursprungspopulation som dagens européer har 

evolverat från uppstod först för runt 37 000 år sedan. De fann också att individer ur en sådan 

ursprungspopulation försvann under en tidsperiod för att sedan återigen dyka upp för 

19 000 år sedan. Varför det förekommit sådant försvinnande och återkommande av 

genomsekvenser i de fossila fynden menar Fu m.fl. (2016) beror på istiden som var. Detta 

stämmer väl överens med den senaste istiden och när dess istäckte nådde sin största 

utbredning (last glacial maximum, LGM), för 25 000-19 500 år sedan (Posth m.fl., 2016). Att 

klimatförändringar påverkat européer har varit föremål även för andra studier. 

Klimatförändringar som skett, såsom LGM samt den följande istiden, har blivit utpekade som 

orsaker till att mtDNA hos européer har varierat i diversitet under den nämnda perioden. 

Dessa klimatförändringar skulle ha bidragit till flaskhalseffekter vid flera tillfällen, vilket 

förklarar variationen i mtDNA. Något som kan påvisa detta är en studie som gjorts av Posth 

m.fl. (2016) på mtDNA hos människor från när de utvandrade ur Afrika. Studien bekräftar att 

det finns två haplotyper av mtDNA som alla icke-afrikaner härstammar ifrån, kallade 

haplotyp M och haplotyp N. I studien analyserades 55 fullständiga mitokondriella genom hos 

individer som är ungefär 35 000 år gamla och Posth m.fl (2016) finner att haplotyp M i stort 

sett försvunnit hos dagens européer, men finns kvar hos bland annat asiater. Detta menar de 

kan indikera att asiater spreds tidigare än européer. Försvinnande av haplotypen hos européer 

går också att koppla ihop med tidpunkten vid LGM och att den till följd av flaskhalseffekter 

skulle ha försvunnit när istäcket drog sig tillbaka igen (Posth m.fl., 2016). Värt att ha i åtanke 

är att när mtDNA studeras är det endast den maternella linjen som tas i åtanke. För att få en 

ännu större och mer övergripande förståelse behövs studier på hela genom göras. 

 

Klimatförändringar och flaskhalseffekt har förslagsvis varit orsaker också till de geografiska 

förflyttningar som skett bland västra eurasier (Posth m.fl., 2016). Dessa förflyttningar har 

sedan bidragit till att olika egenskaper selekterats fram beroende på var populationerna 

geografiskt befunnit sig. En hypotes som också bekräftas i en studie gjord av Wilde m.fl. 

(2014) är att det finns en korrelation mellan hudfärg och möjligheten att syntetisera D-



22 
 

vitamin samt att detta då skulle höra ihop med avståndet från ekvatorn. När det gäller hudfärg 

påverkas den av mängden och typen av strålning från solen, vilket direkt har en koppling till 

latituden. Ljusare pigmentering i hår och iris överensstämmer dock inte helt med den 

latitudinella modellen, utan Wilde m.fl. (2014) förklarar att denna variation snarare är ett 

resultat av selektionstryck som verkat i just Europa. Till exempel har både jordbruksdiet och 

sexuell selektion varit inblandade i att bidra till hur moderna västra européer skiljer sig från 

hur de såg ut för 5 000 år sedan. Genom att använda sig av SNP-markörer kunde författarna 

visa att selektion för alleler associerade med ljusare hudfärg skulle börjat någon gång mellan 

19 000-11 000 år sedan, det vill säga efter separationen mellan förfäderna till moderna 

européer och östasiater (Wilde m.fl., 2014). 

 

Även inom Europa hittas tecken på att selektionstryck har verkat. I en studie av Mathieson 

m.fl. (2015) gjordes en jämförelse mellan populationer baserat på 230 västra eurasier. Deras 

fokus var bland annat på längd. Individernas genom sekvenserades och 180 SNP-markörer 

användes till jämförelsen. Studien fann att i sydliga populationer tenderar alleler som 

associeras till korta personer att öka, medan alleler som istället associeras till långa personer 

tenderar att öka hos populationer i norra Europa. I en annan studie (Field m.fl., 2016) 

används en metod som skulle ge ett tydligare resultat, singleton density score, SDS. Metoden 

använder sig av SNP-markörer och utgår från hela genom för att lättare identifiera 

förändringar som skett mer nyligen, såsom mutation och rekombination. En kombination av 

gener verkar ha selekterats fram i norra Europa när det kommer till längd under de senaste 

5 000 åren, vilket resulterat i att det har skett en längdökning i norra Europa (Field m.fl., 

2016).  

 

Laktostolerans är en annan egenskap som selekterats fram hos vissa populationer, främst i 

Europa men också i Afrika och Asien (Tishkoff m.fl., 2007). Egenskapen hör ihop med 

domesticeringen av diande djur och att dessa populationer konsumerade djurens mjölk 

(Ségurel & Bon, 2017). Alla barn föds med laktostolerans, men sedan metyleras DNA så att 

enzymet laktas hos vissa personer inte produceras i samma utsträckning som tidigare, vilket 

medför att de i vuxen ålder är intoleranta (Swallow & Troelsen, 2016). Hos de som blivit 

toleranta har mutationer skett så att basen som metyleras bytts ut och laktasproduktionen 

fortskrider i samma takt. Hos européer är en majoritet laktostoleranta, medan i Afrika är det 

ungefär hälften och i Asien ca en fjärdedel, vilket stämmer överens med hur 

mjölkkonsumtion sett ut genom tiden (Swallow & Troelsen, 2016). 
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3.2.5.2 Icke-européer 

Ursprungspopulationen som utvandrade från Afrika och nådde Eurasien ska någon gång ha 

separerat för att åt ett håll nå Europa och åt andra hållet vandra närmare Östasien. För att 

försöka göra en uppskattning när denna separation skett studerades en man från Kostenski i 

Ryssland som daterades till att vara 38 700-36 200 år gammal (Seguin-Orlando m.fl., 2014). 

Genomet jämfördes med bland annat en 24 000 år gammal individ från Sibirien, men också 

européer och östasiater med liknande ålder. Seguin-Orlando m.fl. (2014) kom fram till att 

individen från Kostenski tillsammans med européer och västra sibirier delade mer DNA med 

neandertalare än vad östasiater gjorde. Detta skulle tyda på att de tre förstnämnda grupperna 

hybridiserat med neandertalare till en större grad än östasiater gjort och att detta måste skett 

först efter att de delades upp mellan västra Eurasien och Östasien. Eftersom Kostenki-

individen daterats till att vara 38 700-36 200 år gammal måste därför uppdelningen ha skett 

tidigare än så. 

 

Något som väcker frågor bland forskare är den långa vägen AMM tog till Oceanien från 

Afrika. År 2016 undersökte Malaspinas m.fl. just detta. Med den stora tillgången på 

genomisk data kunde det konstateras att eurasier, papuaner och aboriginer kommer från 

samma grundpopulation, och separerade för 71 000-51 000 år sedan . Malaspinas m.fl. (2016) 

kunde även konstatera att ett visst genutbyte måste skett med en annan arkaisk population hos 

både papuaner och aboriginer, vilket i studien framkommer borde vara denisovamänniskor. 

Detta genutbyte skulle då ha skett innan dessa populationer separerades från varandra 

(Malaspinas m.fl., 2016). I tidigare studier har det bekräftats att DNA från 

denisovamänniskan funnits hos populationer i östasien, då främst sydöstasien (Skoglund & 

Jakobsson, 2011). Med dessa nyare analyser utökas denisovamänniskornas hybridisering med 

AMM. Precis som icke-afrikaner delar genom med neandertalare, har man funnit att individer 

från Melanesien också har ca 4-6 % av sitt genom från denisovamänniskor (Vattathil & 

Akey, 2015). En nyligen gjord studie bekräftar att denisova-DNA finns i människor levandes 

i Oceanien (Qin & Stoneking, 2015). Samma studie preciserar att det främst är aboriginer, 

filippiner samt människor boendes på Nya Guinea som har kvar gener förvärvade från 

denisovamänniskorna. 
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Pagini m.fl. (2016) undersökte, som tidigare redogjort för, när utvandringen ur Afrika borde 

ha skett och analyserade fler aspekter än detta i samma studie. De sekvenserade 379 

människogenom för att studera bland annat genflöde, heterozygotigrad och hur arkaiska 

människor hybridiserat med varandra. Resultaten visade att genom från nu levande invånare i 

Nya Guinea innehåller gener från en gren av AMM som utvandrat ur Afrika och som nu till 

stor del har dött ut. Detta kan med stöd av flera studier (Malaspinas m.fl, 2016; Skoglund och 

Jakobsson, 2011; Vattahil och Akey, 2015; Qin och Stoneking, 2015) kunna tänkas vara 

denisovamänniskan. 

 

Hur indianernas evolutionära historia sett ut har varit omdiskuterat. Qin och Stoneking (2015) 

undersökte huruvida ursprungsbefolkningen i Amerika, alltså indianer, är besläktade med 

denisovamänniskan. Resultatet av deras analyser tyder på att de delat en förfader med 

aboriginer och papuaner, eftersom även indianerna visats ha en mindre mängd DNA från 

denisovamänniskan. Också hur indianerna kom till Amerika har diskuterats. Diskussionen har 

främst rört sig om det skulle varit ett eller fler tillfällen av tidig invandring i Amerika. Idag 

har det föreslagits två kolonisationsmoment; först ett kolonisationsmoment följt med ett 

senare tillfälle för ca 13 000 år sedan med genflöde från östasiater, det vill säga innan 

indianerna diversifierades och spreds över Amerika. Detta skulle då gett upphov till de olika 

skillnader hos de nordliga och sydliga delarna av urbefolkningen (Raghavan m.fl., 2015). En 

tidigare studie påvisar också att indianerna skulle ha haft genflöde med asiater, och dessutom 

vid tre olika tillfällen (Reich m.fl, 2012). Varifrån indianerna kom har också analyserats. Det 

finns indikationer på att 14-38% av indianernas genom kom från en nordöstlig population i 

Europa för 24 000 år sedan, vilket skulle innebära att genutbyte skulle ha skett efter att 

indianerna splittrades från sina östasiatiska förfäder, men före de spreds till Amerika 

(Raghavan m.fl., 2013). Detta ställs dock i motsättning till ännu nyare resultat där det snarare 

finns indikationer på att indianerna måste ha splittrats från sina östasiatiska förfäder senare än 

för 23 000 år sedan (Raghavan m.fl., 2015). 

 

Även efter den initiala spridningen runt om i världen fortsätter människan att utvecklas och 

anpassas. Ett bra exempel på detta är hur människor började bosätta sig på hög höjd, där det 

finns många utmaningar att klara av, såsom hypoxi (konsekvenser av låga syrehalter i luften). 

Inom endast 2 000 år efter att människor nådde Sydamerika hade populationer bosatt sig på 

så hög höjd som över 4 000 m.ö.h. (Rademaker m.fl., 2014). Hos populationer som levt på 

hög höjd, som tibetaner, etiopier och folkslag som levt i Anderna, kan det fastställas att 
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positiv selektion har skett på gener som påverkar toleransen för hypoxi (Jha m.fl., 2016). 

Flera olika gener är delaktiga i ―hypoxia-inducible-factor pathway‖ och även om inte hela 

denna väg är klarlagd har det kunnat konstateras att det skett mutationer i flera olika gener 

som gjort att dessa populationer bättre klarat den låga syrehalten (Lorenzo m.fl., 2014; 

Bigham & Lee, 2014). Huerta-Sanchez m.fl. (2014) gjorde analyser på genomsekvensen 

kring den gen som har kopplats till hypoxi på 40 tibetaner samt 40 hankineser för att försöka 

tyda dess ursprung. De fann att haplotypen för denna gen har en märklig struktur som de 

endast kan förklara genom genutbyte mellan dessa populationer och denisovamänniskor. 

Således visade de att AMM kunnat anpassa sig och evolvera delvis med hjälp av 

hybridisering med andra homininarter. 

 

En annan anpassning som skett är hos populationer i sydamerikanska Anderna där mycket av 

dricksvattnet innehåller arsenik. Det finns en haplotyp som reducerar skaderisken från att 

konsumera sådant vatten. Denna haplotyp finns i högre grad hos dessa populationer än hos 

referenspopulationer vilket kan indikera att selektion har skett som gynnat denna 

genuppsättning i förhållande till populationens omgivning (Schlebusch m.fl., 2015). 

 

3.2.5.3 Afrikaner 

Att AMM har sitt ursprung i Afrika råder det stor konsensus om. Ändå är afrikaner 

underrepresenterade i genetiska studier. Detta beror bland annat på att aDNA:t därifrån är så 

fragmenterat och därmed inte lika tillgängligt, vilket i sin tur beror på att DNA bevaras sämre 

i varmt klimat. Att det finns en större diversitet bland afrikaner än i resten av världen har 

också bidragit till att afrikaner är underrepresenterade i genetiska studier (Beltrame, Rubel, & 

Tishkoff, 2016). Nedan redogörs för några av de studier som gjorts med hjälp av de nya 

tekniker som kommit. 

 

Laktostolerans, vilket nämnts tidigare, är delvis utbrett i Afrika. I en studie undersöktes 

regionen som reglerar laktostolerans hos 267 individer från 13 olika populationer från södra 

Afrika. Det visade sig finnas en östafrikansk-specifik mutation som rör laktostolerans som 

hittades bland annat i den sydafrikanska populationen Khoe (Breton m.fl., 2014). Detta fynd 

tyder på att det någon gång måste skett ett genutbyte mellan de sydafrikanska och 

östafrikanska populationerna, vilket stöds av en studie gjord av Schlebusch m.fl. (2017b) där 

de undersökte genomsekvenser från sju individer från södra Afrika. De kommer fram till att 

sydliga grupper har 9-22% DNA från östliga pastoralister (vilka sköter om boskap), vilket 
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indikerar att det måste skett en migration från östafrika till sydafrika för mer än 1 500 år 

sedan. 

 

En studie som tittat på just migrationen mellan östra och södra Afrika gjordes av Li, 

Schlebusch och Jakobsson (2014). I större delen av subsahariska Afrika lever populationer 

som talar bantuspråk eller bantu-liknande språk och det är dessa populationers 

migrationsmönster som Li, Schlebusch och Jakobsson ville undersöka. I studien har man tittat 

på mikrosatelliter från flera afrikanska populationer som, tack vare sin snabba mutationstakt, 

kan ge en bild av populationshistoria. Detta användes sedan för att se hur migrationsrörelsen 

varit. Studien stödjer en expansion av bantu-talande grupper och Li, Schlebusch och 

Jakobsson kunde utifrån datasimuleringar säga att denna expansion skulle ha skett för 5 600 

år sedan. Den nuvarande fördelningen av bantu-talare har visat sig spela stor roll för att 

förklara historiska migrationsmönster i Afrika. Samma studie kunde genom att bara se på 

fördelningen av bantu-talare dra slutsatser om att det kunde ha skett migration mellan östra 

och södra Afrika (Li, Schlebusch & Jakobsson, 2014). Andra språk som talas i södra Afrika 

är de språk som innehåller klickljud (Petersen m.fl., 2013). Den grupp som talar dessa språk, 

khoisans, ses som en genetiskt divers grupp. En studie av Petersen m.fl. (2013) gjordes för att 

försöka skapa en tydlig bild över denna population och resultaten visar en stor komplexitet i 

hur genutbyte skett i de södra delarna av Afrika. Khoisans har bidragit med gener till 

åtminstone fem olika populationer i södra Afrika. 

 

Det har, som tidigare redogjorts för i detta arbete, gjorts otaliga studier gällande neandertalare 

och denisovamänniskans hybridisering med AMM. Dessa studier rör främst icke-afrikaner, 

trots att resultat visat att AMM och arkaiska människor samexisterat i Afrika i stora delar av 

de senaste 200 000 åren, vilket då innefattar tiden innan AMM utvandrade från Afrika 

(Bräuer, 2008). År 2016 gjordes en studie av Hsieh m.fl. där de undersökte just om och i så 

fall hur hybridiseringen i Afrika kan ha gått till. De använde genomiska data från afrikanska 

pygmeer för att kunna göra en simulering över demografisk historia där de framförallt 

studerade hur genflöde och isolering sett ut. Resultaten visade att teorin om att AMM skulle 

varit isolerade i Afrika tiden innan de befolkade resten av världen kunde förkastas. Deras 

resultat visade också att det verkar ha skett kontinuerlig hybridisering i låg grad mellan 

arkaiska människor och förfadern till AMM under deras samexistens i Afrika (Hsieh m.fl., 

2016). 
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Hudfärg har även behandlats under rubriken Européer. Den diversitet som finns i hudfärg 

runt om i Afrika är stor och nya studier har nu gjorts där alleler för hudfärg hos afrikaner varit 

i fokus. Crawford m.fl. (2017) studerade etniskt diversa genom från 2 101 afrikaner nu 

levande i Etiopien, Tanzania och Botswana. De mätte färgen på underarmarna för att få fram 

ett värde på melanin-nivåer, varpå de genotypade 1 570 individer där de fick fram ca 

4,2 miljoner SNP-markörer som de sedan kunde använda för sin analys. Deras resultat stödjer 

hypotesen om att mörk pigmentering har uppstått under de senaste 2 miljoner åren då 

kroppsbehåring selekterades bort samt att de alleler i datasetet från nu levande människor har 

sitt ursprung före det att Homo sapiens uppkommit (Crawford m.fl., 2017). Deras resultat 

visar också hur mörkare pigmentering bidrar till en förmåga att reparera UV-skador på ett sätt 

som de med ljusare pigmentering inte kan göra lika effektivt. 
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3.3 MÄNNISKANS EVOLUTION I GYMNASIELITTERATUR 

Nedan följer en sammanfattning av de kursböcker vi valt att analysera. Värt att notera är att 

det är författarnas ordval och begrepp som vi redogör för, varför vissa begrepp kan upplevas 

som främmande. 

 

3.3.1 Översikt av sju kursböcker 

Ljunggren, Söderberg, & Åhlin (2001), s. 44-47 

I kapitlet ―Människan i fokus‖ tas människans evolution upp och tillägnas 5 av 180 sidor. 

Först ges en fylogenetisk bakgrund till människan där primater och högre apor (orangutang, 

gorilla, schimpans och bonobo) tas upp. Människan benämns som hominid [sic], men ingen 

ytterligare förklaring av begreppet ges. Några av de äldsta hominiderna nämns, varpå senare 

hominider tas upp. Avsnittet avslutas med ett stycke om nya metoder på området. 

 

Det första som sägs är att det är svårt att veta någonting alls om hominidernas ursprung, men 

att de fanns för 4 miljoner år sedan och att de första hörde till släktet Australopithecus. 

Australopithecus morfologi jämförs med släktet Homo, innan Australopithecus afarensis kort 

nämns i samband med kvarlevorna från kvinnan Lucy och att denna art är övergångsform till 

Homo. Homo habilis behandlas kort som den första arten inom Homo och sägs ha levt 

samtidigt som Homo erectus som spreds ut ur Afrika. H. habilis dog ut för 1,7 miljoner år 

sedan, Australopithecus för 1,2 miljoner år sedan och H. erectus för 300 000 år sedan. Homo 

sapiens neanderthalensis nämns kort och att arten utvecklades för mer än 300 000 år sedan 

och försvann för 35 000 år sedan. H. sapiens uppstod i Afrika för 200 000 år sedan och 

spreds senare till Europa. 

 

Denna bok tar också upp hur människopopulationer isolerats till följd av bland annat 

naturkatastrofer, vilket bidrar till den morfologiska diversitet vi kan se idag. Avsnittet 

avslutas med att nämna molekylärbiologiska tekniker som kan ge nya insikter. De säger till 

exempel att man med hjälp av dessa har uppskattat att schimpans och människa separerade 

för 12 miljoner år sedan.  
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Karlsson, Krigsman, Molander, & Wickman (2000), s. 229-232 och (2005), s. 219-222  

Avsnittet inleds med en översiktlig bild av människans släktingar, nämligen människoaporna 

dit schimpansen, gorilla och orangutangen hör. Under nästa rubrik presenteras släktet 

Australopithecus och några av dess arter som skulle kunna vara föregångare till Homo-

släktet. Under sista rubriken diskuteras sedan släktet Homo och några arter tas upp även här. 

Avsnittet om människans evolution är på 4 sidor av 310 sidor totalt. 

 

Först ges informationen att människan och schimpansens utvecklingslinje skulle ha splittrats 

för 6-4 miljoner år sedan i Afrika och sedan diskuteras tribuset hominider [sic], där 

Ardipithecus, Australopithecus och Homo ingår. Släktet Australopithecus ges mer utrymme 

och arterna Au. anamensis, Au. afarensis, Au. robustus samt Au. africanus nämns samt en 

beskrivning av morfologi och lokomotion hos släktet i helhet. Författarna skriver att Au. 

afarensis och Au. africanus är möjliga föregångare till ―oss‖, vilket vi tolkar som att 

författarna menar Homo-släktet. 

 

Inom släktet Homo tas flera arter upp mer ingående; H. habilis och H. erectus morfologi 

beskrivs samt H. erectus spridning till Asien för 1,5 miljoner år sedan. H. heidelbergensis 

föreslås vara en mellanvariant till H. erectus och H. sapiens. Fynd visar på att H. sapiens 

skulle ha spridit sig utanför Afrika för 150 000 år sedan. H. heidelbergensis anses även vara 

föregångaren till H. neanderthalensis, vilka sedan skulle ha konkurrerats ut av nutida formen 

av H. sapiens, cromagnon-människor, för 40 000 år sedan. Forskare har här jämfört DNA 

från neandertalare och dagens människa och resultatet visar att de skulle klassas som två 

olika arter som inte kan få barn med varandra. 

 

I den uppdaterade versionen 2005 sker inga större förändringar. Ett litet stycke om vad 

evolution är har lagts till samt att människan inte är toppen på utvecklingen. Cromagnon-

människan skulle ha invaderat både Europa, Asien och Australien för 50 000 år sedan. Det 

som skiljer är också det sista stycket där författarna beskriver att det gjorts en sensationell 

upptäckt av skelettfynd utanför Afrika som daterades till att vara 18 000 år gammal och 

tilldelades en ny art Homo floresiensis. Denna skulle ha utvecklats från H. erectus och inte ur 

H. sapiens. Till avsnittet följer också ett fylogenetiskt träd som visar på hur arterna möjligen 

kan ha utvecklats ur varandra. 
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Henriksson (2003), s. 85-88 

Människoapor är den första rubriken under avsnittet människans evolution i denna kursbok 

från 2003. Jämförelser mellan människans och schimpansens DNA visade att vi hade en 

gemensam förfader för 10 miljoner år sedan. De två släktena som tas upp under rubriken 

―Människans stamträd‖ är Australopithecus och Homo. Därefter beskrivs först 

Australopithecus och med Au. afarensis som den äldsta arten för 4 miljoner år sedan. Sedan 

presenteras släktet Homo samt en sista rubrik om ―Den kulturella utvecklingen‖. 

 

Au. afarensis beskrivs vara en gemensam förfader till andra arter inom Australopithecus samt 

till släktet Homo, vilket ett kompletterande släktträd i kursboken illustrerar med Au. afarensis 

i roten. I nästa avsnitt beskrivs arterna H. habilis (―den händiga människan‖) och H. erectus 

(―den upprättgående människan‖) levnadsförhållanden och morfologi. H. sapiens skulle 

gradvis ha utvecklats från H. erectus och författaren beskriver att det inte finns någon exakt 

tidpunkt när arten uppstod, utan att utvecklingen började för 400 000 år sedan i Afrika. H. 

sapiens har, som författarna uttrycker det, två underarter, nämligen neandertalare och 

nutidsmänniskan. Under neandertalmänniskans avsnitt beskrivs dess morfologi, kultur och att 

den blev utkonkurrerad av cromagnon-människor. Nutidsmänniskan, Homo sapiens sapiens, 

skulle ha utvecklats för 200 000 år sedan i Afrika och något senare skulle denna underart 

spridit sig till Asien. Nutidsmänniskan kom till Europa för 30 000 år sedan. 

 

Under den sista rubriken diskuteras hur evolutionen fortsätter än idag och hur kulturen bidrar 

till detta. Författaren menar att det inte finns någon nämnvärd biologisk förändring sedan 

cromagnon-människan för 30 000 år sedan och att människans evolution fortgår än idag, men 

genom att vi utbyter kunskap med varandra. 

 

Björndahl, Landgren & Thyberg (2011), s. 161-169 

Människans evolution täcker 9 av den 298 sidor långa boken. De inleder med att vi är släkt 

med aporna och att människan splittrades med schimpansen för 8-6 miljoner år sedan. 

Därefter redogör författarna för de första upptäckterna inom detta ämne på 1800-talet, såsom 

människofossil som hittades på 1850-talet. I denna bok nämns väldigt många artnamn, om än 

kort. Några av människans ―föregångare‖ tas upp, några ―människosläktingar‖ och sedan 

beskrivs arter inom släktet Homo. Avsnittet avslutas med utvandring ur Afrika och H. 

sapiens. 
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Författarna poängterar att få fynd gjorts som är mellan 7-4 miljoner år gamla, men redogör 

ändå kortfattat för några. Sahelanthropus tchadensis (7 milj. år gammal), Orrorin tugensis 

[sic] (6 milj. år gammal) samt Ardipithecus ramidus (4 milj. år gammal) nämns alla med en 

mening där knappt något mer än åldern tas upp. Ar. ramidus sägs vara både trädklättrare och 

marklevande. Sedan går de in på släktet Australopithecus. Släktet inleds med fokus på Lucy, 

Au. afarensis, och författarna menar att fyndet ej är tillräckligt för att säga att hon är förfader 

till Homo. Människans släktingar ska ha utvecklats ur någon art liknande Au. afarensis, 

såsom Au. africanus. Utan direkt sammanhang nämns sedan Paranthropus boisei. De föreslår 

att H. habilis eller Au. sediba, som båda uppskattats vara 2 miljoner år gamla, kan vara våra 

föregångare. Därefter beskrivs morfologin och levnadssättet gällande H. habilis. H. habilis, 

Au. sediba eller H. ergaster kan vara föregångare till H. erectus. Utvandringen ur Afrika 

skedde först av H. erectus för knappt 2 miljoner år sedan och arten dog förmodligen ut för 

100 000 år sedan. Författarna menar också att den kortväxta arten H. floriesensis utvecklades 

ur H. erectus. Ur antingen denna art, eller ur H. heidelbergensis kan neandertalarna ha 

utvecklats. Neandertalarna ska ha dött ut för ca 25 000 år sedan och hybridiserade under sin 

levnadstid med människor i Europa och Asien, varför det saknas neandertalsgener hos 

afrikaner. Dagens människor ska ha uppkommit ur arkaiska H. sapiens (ålderdomliga 

människor som levde i Afrika för flera hundra tusen år sedan [sic]) och inte erectus-former. 

De spreds ur Afrika för 100 000-70 000 år sedan och har efter det spridits till alla kontinenter. 

 

Ett släktträd finns med många olika arter placerade utan någon tydlig och säker koppling till 

varandra. Författarna påpekar också att det finns så liten genetisk variation inom dagens 

människor att det inte finns några biologiska belägg för att dela upp H. sapiens i raser. 

 

Brynhildsen, Brändén & Ehinger (2011), s. 90-93 

Människans evolution behandlas i denna bok under avsnittet ―Människans utveckling‖ och 

täcker 4 av 285 sidor. De inleder med att säga att människan delades från schimpans och 

bonobo för 6 miljoner år sedan. Sedan diskuterar de under en rubrik hur och varför upprätt 

gång och större hjärna har evolverat fram hos människor. Endast de människoarter som enligt 

dem själva är mest omtalade tas upp, och de poängterar samtidigt att inte alla tidigare arter 

har varit direkta förfäder till H. sapiens. Slutligen behandlas människans fortsatta 

anpassningar. 
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Arten Au. afarensis inleder artbeskrivningarna och får sin morfologi samt levnadssätt 

beskrivet. Arten levde för 4-3 miljoner år sedan. Kvinnan Lucy tas också upp och att denna 

art eventuellt är förfader till H. sapiens. Är den inte det kan den ändå ge en indikation till hur 

vår gemensamma förfader sett ut. Vidare beskrivs H. erectus i jämförelse med Au. afarensis. 

H. erectus spreds till Eurasien för ungefär en miljon år sedan. Därpå behandlas 

neandertalarna som ska ha dykt upp i Europa och Asien för flera hundra tusen år sedan och 

dött ut för 35 000 år sedan. Slutligen beskrivs H. sapiens som ska ha uppkommit för 200 000 

år sedan. Arten spred ur Afrika för 100 000 år sedan och över vad som idag är Röda havet. 

Efter det ska spridningen ha gått i ordningen Östasien och Australien, vidare till Europa och 

Asien och slutligen Amerika. Hybridisering mellan européer och neandertalare nämns. 

 

Förutom detta tas människans fortsatta utveckling upp och det beskrivs hur både sjukdomar 

och klimatet har påverkat populationer till olika anpassningar. Slutligen diskuteras 

laktostolerans och författarna nämner att människor i både Nordeuropa och flera ställen i 

Afrika har förmåga att bryta ner mjölksocker hela livet. 

 

Författarna vill inte skapa ett släktträd i sin bok, då de anser att den kunskap vi idag har om 

de tidiga människoarterna är för dålig för att göra ett tillräckligt säkert släktträd. 

 

Arvanitis, Hamza & Sundberg (2015), s. 120-123 

Det relativt korta avsnittet om människans evolution inleds med en historisk tillbakablick, 

med bland annat Linné. Så sent som på 90-talet började människan räknas inom samma tribus 

som schimpansen, orangutangen och gorillan samt att gibboner nu också ingår inom familjen 

Hominoidea. Ett fylogenetiskt träd påvisar detta, och trädet visar även att Australopithecus 

skulle vara systertaxon till Homo. Ett litet stycke behandlar släktet Australopithecus och att 

flera arter inom detta släkte skulle utvecklats efter att människan skiljes från schimpansen för 

5-4 miljoner år. Sedan följer ett smått missvisande stycke som motsäger fylogenin, nämligen 

att släktet Homo skulle uppstått ur någon av Australopithecus-arterna. 

 

Nästa rubrik behandlar släktet Homo som skulle utvecklats för 2,5 miljoner år sedan. 

Morfologi gemensamt med Australopithecus beskrivs och hur arterna inom släktet Homo 

skulle ha funnits på flera platser än i Afrika mellan 500 000-50 000 år sedan. H. erectus var 

den första människoarten som spred sig utanför Afrika. H. neanderthalensis och H. sapiens 

skulle ha utvecklats från en gemensam förfader i Afrika för 400 000 år sedan. Sista stycket 
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om människans evolution handlar om utvandringen ur Afrika och att DNA-analyser visar att 

alla nu levande människor härstammar från en och samma population för 150 000 år sedan. 

Utvandringen ur Afrika ska ha skett för 60 000 år sedan. Genetiska studier visar att 

H. sapiens och H. neanderthalensis parade sig med varandra och att vi idag har 1-4% 

neandertalar-DNA. 

 

Ett exempel på hur en förenkling kan se ut i kurslitteratur i form av bilder ges i figur 5. 

 

 

 

För att få en sammanställning över den fakta som böckerna tar upp, se bilaga 2. 

 

3.3.1 Styrdokument 

Att skolan ska utgå från gällande lagstiftning och bestämmelser är givet. Nedan redogörs för 

olika utdrag ur kursplan och skollag som kan kopplas till människans evolution. 

 

 I ämnesplanens syfte står följande: 

I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och 

kreativitet tas till vara. 

[...] 

Molekylärbiologin, liksom många andra områden inom biologin, utvecklas i snabb takt. 

Utvecklingen sker i ett samspel mellan teori och experiment, där hypoteser, teorier och 

modeller testas, omvärderas och förändras. Undervisningen ska därför behandla teoriers 

och modellers utveckling, begränsningar och giltighetsområden. (Skolverket, 2011) 

Figur 5: ―Hjärnans utveckling‖. 

Ingen ytterligare information 

om bilden ges i avsnittet. 

Ur Biologi Campus 1,  

Sanoma Utbildning,  

av Yann Robardey/Typoform 
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Biologi 1 är den kurs där evolution ska undervisas om. I dess centrala innehåll står: 

Evolution 

● Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. 

● Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras 

betydelse för artbildning. 

● Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv 

framgång. 

● Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas huvudgrupper 

och evolutionära historia. 

● Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen. (Skolverket, 2011) 

 

I skollagen 2010:800 står följande under 2 kap: 

9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det 

pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. 

Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 

 

10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för 

att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och 

behov. [...] 

 

34 § Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges 

möjligheter till kompetensutveckling. 

 

Huvudmannen ska se till att förskollärare, lärare och annan personal vid förskole- och 

skolenheterna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet. 
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4 Diskussion 

 

4.1 Paleontologi och biologi 

Som det framgått av denna studie råder det, trots det stora uppsving i analystekniker, ofta inte 

någon total konsensus i resultaten av studierna som tagits i beaktning. Inom paleontologin 

hade flera studier kommit fram till liknande resultat, samtidigt som det fanns andra studier 

som, när de undersökte samma sak, kom fram till helt andra resultat. Ett exempel på det var 

åldersbestämningen av den nya arten Homo naledi där åldersspannet för möjlig levnadstid 

varierade beroende på vilken studie som gjordes (Schroeder m.fl., 2017; Dembo m.fl., 2016; 

Dirks m.fl., 2017). Homininernas förfader, var ett annat exempel på ett område som det inte 

rådde hel säkerhet om. Olika arter, såsom Sahelanthropus tchadensis, Orrorin tugenensis 

samt Ardipithecus sp., har föreslagits och föreslås än idag vara förfader till homininerna som 

levt efter (White m.fl., 2015; Fleagle, 2013; Aiello & Collard, 2001). När det gällde placering 

i fylogenin var det fortfarande osäkert hur bland annat Australopithecus deyiremeda (Haile-

Selassie m.fl., 2015), Homo habilis (de Ruiter, Churchill, Hawks & Berger, 2017) och H. 

naledi skulle placeras (Schroeder m.fl., 2017; Dembo m.fl., 2016), samt hur relationen mellan 

släktena Australopithecus och Homo egentligen såg ut (de Ruiter, Churchill, Hawks, & 

Berger, 2017). Bara inom släktet Homo förekom en stor diversitet vilket gjorde det svårt att 

komma fram till enhetliga resultat i många frågor (Schroeder & Ackermann, 2017). 

 

När vi kom in på rubriken Biologiska upptäckter rådde det större konsensus. Det enda som 

framkom där studierna motsade varandra var gällande utvandringen ur Afrika. Posth m.fl 

(2016) samt Fu m.fl (2013) höll inte med de andra studierna om att utvandringen skulle ha 

skett tidigare än för 75 000 år sedan (Pagini m.fl., 2016) och drog slutsatsen att den måste ha 

skett senare än för 55 000 år sedan respektive 95 000-62 000 år sedan. Det som skiljde dessa 

studiers olika resultat kunde bero på vilket typ av metod som användes och vad som 

studerades. Vid studier av mtDNA visade resultaten att utvandringen borde ha skett vid en 

senare tidpunkt, men vid studier när DNA från cellkärnan undersöktes visade resultaten 

istället att utvandringen skulle ha skett så tidigt som för 75 000 år sedan (Pagini m.fl., 2016). 

I övrigt var studierna till det stora hela överens. Studier baserade på biologiska tekniker 

motsatte oftast inte varandras resultat utan tenderade snarare att bygga på varandra. 
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De resultat som kommit fram med hjälp av de nya tekniker som haft sin utveckling de senaste 

tio åren verkade således vara säkrare jämfört med de mer paleontologiska metoderna. Kanske 

kunde detta bero på att det inte fanns lika mycket utrymme för den enskilde människan att 

subjektivt tolka resultaten, det vill säga den mänskliga faktorn minimeras. När resultat från de 

paleontologiska upptäckterna togs fram fanns det däremot en större risk för subjektiv tolkning 

då det som Quintyn (2009) menade inte fanns några standardkriterier att följa vid till exempel 

artbestämning. Olika paleontologer kunde då ha utgått från olika artbegrepp, vilket skulle 

kunna förklara de många resultat och tolkningar som tagits fram på detta område. Som 

Quintyn (2009) redogjorde för hade olika artbegrepp använts under de senaste 50 åren och 

inte ens idag fanns någon konsensus över vilka eller vilket artbegrepp som skulle användas i 

studierna. Han påpekade att ett av de mest använda artbegreppen var det biologiska, vilket 

inte gick att applicera på utdöda arter. Samtidigt hade resultat från andra studier numera 

konstaterat att människan hybridiserat med flera olika arkaiska människoarter. Om detta 

skulle tas i åtanke inom paleontologin och att det biologiska artbegreppet då skulle användas, 

skulle fylogenin sett helt annorlunda ut; neandertalare, denisovamänniskor samt Homo 

sapiens skulle alltså varit en och samma art. Denna oklarhet gällande artbegrepp ansåg vi 

visade stora brister inom evolutionära studier i paleontologin och vi ifrågasatte hur pålitliga 

dessa resultat egentligen var. Inte någonstans fann vi en redogörelse för vilket av alla de olika 

artbegreppen som användes i studierna, vilket resulterade i tankar om att det behövs tydliga 

standardkriterier för hur dessa studier ska bedrivas. Kanske skulle detta ha kunnat bidra till en 

större konsensus i resultaten av studierna.  

 

Den utveckling på området människans evolution som biologiska tekniker haft ledde till nya 

upptäckter, att gamla fakta korrigerades och att tillgängligheten av sådana studier ökade 

(Grada & Weinbrecht, 2013). Anledningen till att det rådde större konsensus i resultaten 

framtagna genom biologiska metoder tror vi berodde på att dessa tekniker är mer 

kvantifierbara än vad paleontologiska tekniker är. Därför ansåg vi att biologiska tekniker 

skulle kunna komplettera paleontologiska tekniker på de områden där aDNA finns 

tillgängligt och möjligtvis skapa en tydligare bild där de nyare studierna kan säkerställa eller 

utesluta de många olika resultat som paleontologin tagit fram. Om både biologiska och 

paleontologiska tekniker kommer fram till ett och samma resultat skapas en större pålitlighet. 
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4.2 Kurslitteratur 

I Biologi 1 ska olika organismers evolutionära historia tas upp, och är således den kurs där 

människans evolution har sin plats (Skolverket, 2011). De böcker vi granskade skiljde sig 

mycket åt i hur mycket fakta som valdes att tas upp, vilket kunde ses i antal arter som fanns 

med i respektive bok (om intresse finns, se bilaga 1). Björndahl, Landgren och Thyberg 

(2011) tog exempelvis upp 16 arter, medan den ännu nyare boken av Arvanitis, Hamza och 

Sundberg (2015) endast nämnde 4 stycken. Detta visade på hur stora förenklingar som gjorts 

i gymnasielitteraturen. Den bok som enligt oss gav den mest rättvisa bilden av hur 

forskningsområdet gällande människans evolution såg ut var just den som presenterade 16 

arter, vilket gav en relativt representativ bild av den artrikedom som fanns. Denna bok 

(Björndahl, Landgren & Thyberg, 2011) poängterade också att det rådde osäkerhet bland de 

fynd som hittats och att diskussioner kring exempelvis släktskap aldrig vilar, vilket skapade 

en ännu större verklighetsanknytning. Tittade vi däremot på den nyaste boken (Arvanitis, 

Hamza & Sundberg, 2015) valde de att knappt gå in på någon art, utan någon motivering om 

varför, vilket inte alls gav en rättvis bild av forskningsområdet. I flera böcker framställdes 

faktan som säkerställd och oföränderlig (Ljunggren, Söderberg & Åhlin, 2001; Karlsson, 

Krigsman, Molander & Wickman, 2000; Karlsson, Krigsman, Molander & Wickman, 2005; 

Henriksson, 2003), medan i andra förklarades att det mesta fortfarande var hypoteser 

(Björndahl, Landgren & Thyberg, 2011; Brynhildsen, Brändén & Ehinger, 2011). Den 

senaste boken (Arvanitis, Hamza & Sundberg, 2015) försökte kringgå problemet genom att 

ha med så knapphändiga fakta att det inte fanns utrymme för några sådana reflektioner från 

författarna. I vår egen studie kunde vi se att slutsatserna i de flesta fall inte var helt 

säkerställa, utan att motsättningar ofta förekom. 

 

Vi funderade över om det kan finnas en mening i att inte uttrycka den osäkerhet som råder på 

området, för elevernas lärande. Kanske kan det bli svårare att ta till sig kunskapen om den 

framställs vara föränderlig, och att motivationen kan minska när det eleven lär sig idag kan 

förändras i morgon. Å andra sidan skulle det också kunna vara viktigt att eleverna blir 

medvetna om att vetenskap är aktiva områden, där forskningen uppdateras och förnyas. 

Enligt oss kan en förenkling behöva göras, men då är det viktigt att den inte blir missvisande, 

som till exempel en bild i Aravantis, Hamza och Sundbergs (2015) bok blev; bilden skulle 

kunna tolkas som att Homo sapiens evolverat ur neandertalare, återgå till figur 5. 
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En sista synpunkt vi hade gällande innehållet i dessa avsnitt var att det kan vara relevant att 

fokusera på annat än enbart olika arter. Som exempel tog Björndahl, Landgren och Thyberg 

(2011) upp att det inte fanns belägg för att dela upp människor i olika raser, eller som 

Brynhildsen, Brändén och Ehinger (2011) tog upp gällande att olika egenskaper fortsatt 

evolvera hos Homo sapiens, såsom laktostolerans i vissa delar av världen. Detta ansåg vi 

skulle skapa en större förståelse för området samt insikt i att evolutionen även för människor 

fortgår. 

 

Med forskningens utveckling kommer nya fakta snabbare än någonsin förut, vilket även 

poängteras i ämnesplanen för Biologi (Skolverket, 2011). Detta medför att den fakta som 

finns i kurslitteraturen i snabbare takt inte stämmer överens med nya forskningsrön. Läraren 

är den person som har i uppdrag att förmedla kunskap till eleverna och således ofta den 

person som ses som ansvarig för innehållet i lektionerna. När kurslitteraturen blivit inaktuell 

måste en uppdatering på något sätt ske, förslagsvis genom att ny kurslitteratur tas in i skolan 

alternativt att läraren på egen hand håller sig uppdaterad om den samtida forskningen och 

således kan förmedla korrekt fakta. För att ny litteratur ska tas in tillräckligt fort, att läraren 

ska få tid för egen informationssökning eller egen bildning måste resurserna i fördelas på ett 

gynnande sätt, vilket rektorn ansvarar för (SFS 2010:800, 2 kap 10§). Även huvudmannen 

anser vi har ett indirekt ansvar i detta, då det är huvudmannen som ska se till att skolpersonal 

ges möjlighet att fortbilda sig under sin verksamma tid (SFS, 2010:800, 2 kap 34§). 

 

Eftersom förenklingen i kurslitteraturen i de flesta fall var väldigt stor var det svårt att avgöra 

om litteraturen hängde med i de nya och snabba insikter som gjordes i forskningen på 

området. Därför kommer inte denna analys diskuteras vidare. 
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4.3 Framtida forskning 

På forskningsfronten behövs vidare utveckling av tekniker så att dessa fortsätter att bli mer 

och mer kostnadseffektiva och mer pålitliga, vilket skulle leda till att tillgängligheten av data 

fortsätter öka. Flera analyser behöver genomföras för att kunna utesluta och bekräfta fakta så 

att det skapas en större homogenitet på forskningsområdet. 

 

Gällande gymnasiet behövs vidare studier göras för att se hur gammal kurslitteraturen ute på 

skolorna faktiskt är. Det behövs även undersökas om fortbildning för lärare ges eller om 

lärare själva har möjlighet att uppdatera sig efter nuvarande forskning. Detta för att 

kommande generation ska ges bästa möjliga förutsättningar inför framtiden.  
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6 Bilagor 

Bilaga 1 

En sammanställning över vilka homininarter som tas upp i de kursböcker som jämfördes. För att 

tabellen ska vara översiktlig har de olika böckerna tilldelats en siffra. 

 

1. Karlsson, Krigsman, Molander & Wickman 

(2000) 

2. Ljunggren, Söderberg & Åhlin (2001) 

3. Henriksson (2003) 

4. Karlsson, Krigsman, Molander & Wickman 

(2005) 

5. Björndahl, Landgren & Thyberg (2011) 

6. Brynhildsen, Brändén & Ehinger (2011) 

7. Arvanitis, Hamza & Sundberg (2015)

  

Människoarter Finns med i... 

Sahelanthropus tchadensis 5 

Orrorin tugenensis 5 

Ardipithecus ramidus 1, 4, 5 

Ar. kadabba  

Australopithecus afarensis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Au. deyiremeda  

Au. africanus 1, 2, 4, 5 

Au. anamensis 1, 4, 5 

Au. robustus 1, 4 

Au. sediba 5 

Paranthropus boisei 5 

P. robustus 5 

Homo habilis 1, 2, 3, 4, 5 

H. rudolfensis  

H. ergaster 5 

H. erectus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

H. heidelbergensis 1, 4, 5 

H. neanderthalensis 1, 3, 4, 5, 6, 7 

     H. sapiens neanderthalensis 2 
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Denisovamänniskan  

H. naledi  

H. floresiensis 4, 5 

H. sapiens 1, 3, 4, 5, 7 

    H. sapiens sapiens 2, 3 

    Nutidsmänniskan 3 
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Bilaga 2  

Sammanställning av den fakta som tagits upp i de sju kursböckerna för gymnasiet samt vår egen studie för jämförelse. 

 

Kursbok Split människa & 

schimpans 

Förfader till Homo Hybridisering med 

neandertalare 

Utvandring ur Afrika, 

Homo sapiens 

Fylogeni Något utöver 

information om 

arter 

Ljunggren, Söderberg, & 

Åhlin (2001) 

12 miljoner år sedan Au. afarensis  Har inte skett 200 000 år sedan Nej Ja 

Karlsson, Krigsman, 

Molander, & Wickman 

(2000) 

 6-4 miljoner år sedan Au. afarensis Nej, två olika arter som 

inte kan få avkomma ihop 

150 000 år sedan Nej Nej 

Henriksson (2003) 10 miljoner år sedan Au. afarensis Neandertalare är en 

underart till H. sapiens 

ca 200 000 år sedan Ja  Ja 

Karlsson, Krigsman, 

Molander, & Wickman 

(2005) 

6-4 miljoner år sedan Au. afarensis Nej, två olika arter som 

inte kan få avkomma ihop 

150 000 år sedan Ja Nej 

Björndahl, Landgren & 

Thyberg (2011) 

8-6 miljoner år sedan Au. africanus Ja, det har skett 100-70 000 år sedan Ja Ja 

Brynhildsen, Brändén & 

Ehinger (2011) 

6 miljoner år sedan Art liknande Au. 

afarensis 

Ja, det har skett 100 000 år sedan Nej Ja 

Arvanitis, Hamza & 

Sundberg (2015) 

5-4 miljoner år sedan Någon av 

Australopithecus-

arterna 

Ja, det har skett 60 000 år sedan Nja,  

ett över 

hominoidea 

Nej 

Vår egen studie 8-7 miljoner år sedan Inte helt säkert Ja, det har skett Inte helt säkert - Ja 

 


