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Ribosomer er ansvarlig for oversættelsen af den gene- 
tiske kode i mRNA. Denne oversættelse bruges til at lave 
de peptidkæder, det endoplasmatiske retikulum bruger 
til at bygge proteinerne med. Ribosomer findes også i 
både plante og dyreceller.

Peroxisomer nedbryder molekyler i plante og dyreceller. I 
leveren hjælper de for eksempel med at afgifte cellerne 
for alkohol og andre skadelige stoffer.

Grønkorn findes KUN i planteceller og er dem der står for 
at lave energi om dagen ved hjælp af fotosyntese.

Cellevæggen findes som nævnt KUN hos prokaryoter og planteceller. Cellevæggen sørger for 
den udvendige struktur og beskytter cellens indre.

PRO- & EUKARYOT

Karyon = kerne
Pro = før

Eu = ægte

Prokaryoter er altså de celler 
der ikke har en cellekerne

Eukaryot er dem med kerne
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Figur 1: Cellens opbygning
A) Plantecellens organeller
B) Dyrecellens organeller
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CELLEBIOLOGI

Cellens opbygning
Der er to forskellige typer celler prokaryoter (bakterier) og 
eukaryoter (plante- og dyreceller).

Prokaryoter er meget simpelt opbygget i forhold til 
eukaryoterne. De har en cellevæg, en plasmamembran, 
cytoplasma, ribosomer og løstliggende DNA.

Eukaryote celler har, ligesom prokaryoterne, en plasma-
membran, cytoplasma og ribosomer, men det er kun 
plantecellerne der har en cellevæg. Denne har dyrecel-
lerne mistet igen. 
Alle eukaryote celler har udviklet en cellekerne som 
indeholder arvematerialet. Dens funktion er at beskytte 
og kopiere cellens DNA. Eukaryoterne har desuden for-
skellige organeller der udfører „jobs“ i cellen (fig. 1).

organneller & strukturer
Vakuoler bruges som depotopbevaring af pigmenter og 
nærringsstoffer, og findes i både plante- og dyreceller. I 
planteceller er de dog meget større (de fylder ofte største- 
delen af cellens volume) end de er i dyreceller, da de 
også er med til at oprethold plantecellens spændstighed 
og form.

Mitokondrier er cellens energiforsygning, og antallet af 
disse pr. celle afhænger af cellens energibehov. Celler 
der har et stort energibehov har altså flere mitokondrier 
og for eksempel kan muskelceller faktisk justere antallet 
efter behov. Mitokondrierne er ofte større i dyrecellerne 
da planterne også har grønkorn som laver deres egen 
energi ved fotosyntese.
 
Endoplasmatisk Retikulum (ER) danner proteiner til brug 
både i og udenfor cellen hos både plante- og dyreceller.

Golgiapperatet er med til at sørge for at de proteiner der 
dannes, i både plante- og dyreceller, får de rette mar-
kører. Disse markørerne er overflade strukturer på protei- 
nerne som fortæller hvor de skal sendes hen. På denne 
måde ved cellerne hvad der skal ske med proteinerne 
og hvor i organismen de skal bruges.

REPRODUKTION

Reproduktion er et andet ord 
for parring

KØNNET REPRODUKTION

Denne form for reproduk-
tion er sikkert den du kender 
bedst. Den findes nemlig hos 
alle pattedyr og fugle, og hos 

rigtig mange planter

UKØNNET REPRODUKTION

Denne form for reproduktion 
findes hos bakterier og proti-
ster og hos en del fisk, kryb-

dyr og planter

GENETISK DIVERSITET

Diversitet = mangfoldighed

Genetisk diversitet er derfor 
et udtryk for hvor mange 
forskellige gener der er i 

populationens arvemateriale
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Figur 3: Cellens 23 kromosomer
A) vist med 1 kromatid / B) vist med 2 kromatider / C) Menneskets 23 kromosompar
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CELLEDELING

For at kunne repoducere skal cellerne kunne dele sig. Dette sker enten ved mitose eller meiose. 
Cellerne bruger kun ca. 10% af sin tid på celledelingen, de resterende 90% af tiden er cellen 
i det der hedder interfase hvor den vokser, opretholder andre cellefunktioner og replikerer sit 
DNA. 

Kræft er faktisk en sygdom hvor mitosen er gået lidt amok og ikke længere kun bruger 10% 
af sin tid på celledeling. Dette gør at cellerne deler sig fuldstændigt ukontrollerbart, og kan 
sprede sig hurtigt. 

Når man snakker om celledeling bruges der nogle ord der ikke nødvendigvis giver mening, fig. 
2 og 3 viser nogle af de ord der er vigtige at forstå. 

Kromosomer & Kromatider
Kromosomerne opfører sig forskelligt alt efter hvilken af celledeligsfaserne de befinder sig i. 
Under nogle faser ses kromosomet som på figur 3A hvor de består af et kromatid. Under andre 
faser laver kromosomet en kopi af sig selv som nu består af to kromatider (fig. 3B).
Herudover er det også vigtigt at vide at vi mennesker har 23 kromosompar der tilsammen 
danner vores individuelle genetiske makeup (se fig. 3C). Længere fremme i kapitlet vil vi vise 
celledelingerne med kun to kromosomer for ikke at forvirre, MEN i virkeligheden ville det der 
sker med de to kromosomer ske med ALLE kromosomer.

Nukleolus

Pol 
(Centriole)

Pol 
(Centriole)

Tentråde

Figur 2: Celledelingens termer
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FaktaBox

Figur 4: MitosenFigur 4: Mitosen
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MitosenMitosen
Mitose (vækstdeling) er den mest almindelige delingstype. Resultatet af en mitosedeling er Mitose (vækstdeling) er den mest almindelige delingstype. Resultatet af en mitosedeling er 
to datterceller der er identiske med modercellen. Mitosen er en ukønnet reproduktion og alle to datterceller der er identiske med modercellen. Mitosen er en ukønnet reproduktion og alle 
celledelinger der IKKE handler om kønsceller foregår ved mitose. celledelinger der IKKE handler om kønsceller foregår ved mitose. 

Når man for eksempel får en skramme og kroppen danner sår og heler riften igen, foregår Når man for eksempel får en skramme og kroppen danner sår og heler riften igen, foregår 
det ved mitosedelinger. Mitosen forløber forbavsende ens hos de fleste planter og dyr, men det ved mitosedelinger. Mitosen forløber forbavsende ens hos de fleste planter og dyr, men 
variationer forekommer, især hos lavere organismer.variationer forekommer, især hos lavere organismer.

Produkt af mitose: 2 identiske datterceller (se fig. 4).Produkt af mitose: 2 identiske datterceller (se fig. 4).

Mitosens 5 faserMitosens 5 faser  
Profase, metafase, anafase, telofase og cytokinese.Profase, metafase, anafase, telofase og cytokinese.

De første fire faser repræsenterer kernedelingen mens cytokinesen er den efterfølgende deling De første fire faser repræsenterer kernedelingen mens cytokinesen er den efterfølgende deling 
af cellen.af cellen.

I I profasenprofasen (pro = før = første fase)  (pro = før = første fase) 
Kromosomerne kondenserer og kernemembranen forsvinder. Kondensering af kromosomerne Kromosomerne kondenserer og kernemembranen forsvinder. Kondensering af kromosomerne 
betyder at de pakkes sammen, hvilket gør dem kortere og tykkere.betyder at de pakkes sammen, hvilket gør dem kortere og tykkere.

Hvert kromosom har sin egen klart genkendelige form, der gendannes deling efter deling. Hvert kromosom har sin egen klart genkendelige form, der gendannes deling efter deling. 
Det er denne genkendelighed, der ligger til grund for vore dages kromosomdiagnostik fx ved Det er denne genkendelighed, der ligger til grund for vore dages kromosomdiagnostik fx ved 
fostervandsprøver.fostervandsprøver.

I I metafasenmetafasen (m for midten) (m for midten)
Kromosomerne placerer sig i midt i cellen mellem cellens to poler. Fra polerne udgår nogle Kromosomerne placerer sig i midt i cellen mellem cellens to poler. Fra polerne udgår nogle 
”styretråde” (tentråde), som hjælper med til placeringen af kromosomerne. Kromosomerne ”styretråde” (tentråde), som hjælper med til placeringen af kromosomerne. Kromosomerne 
når i denne fase deres mest kondenserede form.når i denne fase deres mest kondenserede form.

I I anafasenanafasen (a for afstand) (a for afstand)
Ved hjælp af tentrådene skilles kromosomkopierne (chromatiderne) og de vandrer til hver Ved hjælp af tentrådene skilles kromosomkopierne (chromatiderne) og de vandrer til hver 
deres pol.deres pol.

I I telofasentelofasen (t for to cellekerner) (t for to cellekerner)
Her har kromosomerne nået polerne hvor de dekondenserer igen. Der dannes en ny kerne-Her har kromosomerne nået polerne hvor de dekondenserer igen. Der dannes en ny kerne-
membranen om hver af de to poler hvor kromosomerne er.membranen om hver af de to poler hvor kromosomerne er.

CytokinesenCytokinesen (c for  (c for CiaoCiao - farvel på italiensk) - farvel på italiensk)
I denne fase deles den oprindelige celle i to identiske celler med en kerne i hver. Cellens orga-I denne fase deles den oprindelige celle i to identiske celler med en kerne i hver. Cellens orga-
neller fordeles ud i de to resulterende celler.neller fordeles ud i de to resulterende celler.

66  Ultralyd kompendium - Folkeskolernes fællesfaglige naturfagsprøve. Ultralyd kompendium - Folkeskolernes fællesfaglige naturfagsprøve.
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fortsat...

Profase i

Cytokinese I

Anafase i

Telofase i

metafase i

Figur 5: Meiose del 1Figur 5: Meiose del 1
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MeiosenMeiosen
Meiosen (reduktionsdeling) er den deling der sørger for at kønscellerne har det halve antal Meiosen (reduktionsdeling) er den deling der sørger for at kønscellerne har det halve antal 
kromosomer. Resultatet af en meiosedeling er fire forskellige datterceller (gameter) der alle har kromosomer. Resultatet af en meiosedeling er fire forskellige datterceller (gameter) der alle har 
halvt så mange kromosomer som modercellen. halvt så mange kromosomer som modercellen. 

Hvis vi bruger mennesket som eksempel så har vi 46 kromosomer i alle de almindelige celler, Hvis vi bruger mennesket som eksempel så har vi 46 kromosomer i alle de almindelige celler, 
men vores gameter, æg- og sædcellerne har kun 23 kromosomer. Ved befrugtningen, når æg men vores gameter, æg- og sædcellerne har kun 23 kromosomer. Ved befrugtningen, når æg 
og sædcelle smelter sammen, vil cellen atter indeholde 46 kromosomer. I princippet har vi kun og sædcelle smelter sammen, vil cellen atter indeholde 46 kromosomer. I princippet har vi kun 
23 forskellige kromosomer, men vi har så et sæt fra mor og et sæt fra far, som jo i alt giver 46.23 forskellige kromosomer, men vi har så et sæt fra mor og et sæt fra far, som jo i alt giver 46.

Produkt af meiose: Fire forskellige datterceller med det halve kromosom tal. Produkt af meiose: Fire forskellige datterceller med det halve kromosom tal. 

Hos organismer der fomeres ved kønnet reproduktion dannes kønscellerne ved meiose. Hos Hos organismer der fomeres ved kønnet reproduktion dannes kønscellerne ved meiose. Hos 
dyr foregår meiosen i æggestokke og testikler og hos planter i kimsække og støvsække. Under dyr foregår meiosen i æggestokke og testikler og hos planter i kimsække og støvsække. Under 
meiosen gennemløber modercellen to delingsstadier, normalt betegnet I og II (fig 5 & 7).meiosen gennemløber modercellen to delingsstadier, normalt betegnet I og II (fig 5 & 7).

Delingsstadie 1 (fig. 5):Delingsstadie 1 (fig. 5):
Profase IProfase I (pro = før = første fase)  (pro = før = første fase) 
Ligesom under profasen i mitosen kondenserer kromo-Ligesom under profasen i mitosen kondenserer kromo-
somerne og kernemembranen forsvinder. Men under somerne og kernemembranen forsvinder. Men under 
meiosen parres de homologe kromosomer desuden med meiosen parres de homologe kromosomer desuden med 
hinanden så de ligger sammen to og to.hinanden så de ligger sammen to og to.

Under parringen af de homologe kromosomer kan der Under parringen af de homologe kromosomer kan der 
ske en overkrydsning mellem dem. Dette betyder at de ske en overkrydsning mellem dem. Dette betyder at de 
to homologe kromosomer kan bytte information med to homologe kromosomer kan bytte information med 
hinanden.hinanden.

Metafase IMetafase I (m for midten) (m for midten)
De homologe kromosomer placerer sig i midten mellem cellens to poler. Fra polerne udgår De homologe kromosomer placerer sig i midten mellem cellens to poler. Fra polerne udgår 
nogle ”styretråde” (tentråde), som hjælper med til placeringen af kromosomerne. Kromoso-nogle ”styretråde” (tentråde), som hjælper med til placeringen af kromosomerne. Kromoso-
merne når i denne fase deres mest kondenserede form.merne når i denne fase deres mest kondenserede form.

Anafase IAnafase I (a for afstand) (a for afstand)
Alle de homologe kromosomer deler sig således at det ene, moderens, trækkes til den ene pol Alle de homologe kromosomer deler sig således at det ene, moderens, trækkes til den ene pol 
og det andet, faderens, til den anden. Tentrådene hjælper også her med at sikre at kromo- og det andet, faderens, til den anden. Tentrådene hjælper også her med at sikre at kromo- 
somerne bliver fordelt korrekt.somerne bliver fordelt korrekt.

TTelofasenelofasen I (t for to cellekerner) I (t for to cellekerner)
I denne fase har kromosomerne nået polerne, og dekondenserer igen og der dannes en ny I denne fase har kromosomerne nået polerne, og dekondenserer igen og der dannes en ny 
kerne om hver af de to poler hvor kromosomerne befinder sig.kerne om hver af de to poler hvor kromosomerne befinder sig.

Cytokinese I Cytokinese I deler modercellen i to datterceller der hver især har enten moderens eller deler modercellen i to datterceller der hver især har enten moderens eller 
faderens udgave af hvert kromosom. Hver celle har altså nu 23 kromosomer hvor nogle er fra faderens udgave af hvert kromosom. Hver celle har altså nu 23 kromosomer hvor nogle er fra 
faderen og nogle fra moderen.faderen og nogle fra moderen.

HOMOLOGE KROMOSOMER
(Ensartede kromosomer)

Homologe kromosomer er de 
to kromosomer fra mor og 

far der er ens

Mennesket har 23
homologe kromosomer
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Profase iI

Cytokinese II

Anafase iI

Telofase iI

metafase iI

Figur 7: Meiose del 2Figur 7: Meiose del 2

fortsat...
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Delingsstadie II (fig. 7)Delingsstadie II (fig. 7)
Dette stadie starter med de to datterceller som var produktet af delingsstadie I (fig. 5). De to Dette stadie starter med de to datterceller som var produktet af delingsstadie I (fig. 5). De to 
datterceller starter herefter på samme tid delingsstadie II som kan minde om den mitotiske datterceller starter herefter på samme tid delingsstadie II som kan minde om den mitotiske 
deling. deling. 

Under Under profase IIprofase II kondenseres kromosomerne igen og kernemembranen forsvinder. kondenseres kromosomerne igen og kernemembranen forsvinder.

I I metafase IImetafase II arrangeres kromosomerne i midten. arrangeres kromosomerne i midten.

Ved Ved anafase IIanafase II deles alle kromosomerne i de to kromatidstykker, der herefter trækkes til hver  deles alle kromosomerne i de to kromatidstykker, der herefter trækkes til hver 
deres pol ved hjælp af tentrådene.deres pol ved hjælp af tentrådene.

I I telofase IItelofase II dekondenseres kromosomerne og en ny kernemembran gendannes om hver pol. dekondenseres kromosomerne og en ny kernemembran gendannes om hver pol.

Under den afsluttende Under den afsluttende cytokinese IIcytokinese II deler de to datterceller hver i to nye datterceller (nu er der  deler de to datterceller hver i to nye datterceller (nu er der 
altså fire ialt). Hver af disse fire datterceller indeholder 23 kromosomer.altså fire ialt). Hver af disse fire datterceller indeholder 23 kromosomer.

Figur 6: Noget af den mangfoldighed der er skabt af meioseFigur 6: Noget af den mangfoldighed der er skabt af meiose

1010  Ultralyd kompendium - Folkeskolernes fællesfaglige naturfagsprøve. Ultralyd kompendium - Folkeskolernes fællesfaglige naturfagsprøve.
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GENETIK & ARVELIGHED

Genetikkens baggrund
Genetik er den del af biologien, der handler om arvematerialets opbygning og videreførelsel 
samt de ændringer og mutationer der forekommer.

Reproduktion er et grundlæggende træk for alle levende organismer, men der findes dog 
både kønnet og ukønnet reproduktion. Når vi taler om evolution er det dog hovedsageligt den 
kønnede reproduktion der spiller ind.
Ved ukønnet reproduktion dannes der så at sige kopier af forældreren. Kønnet reproduktion 
derimod har brug for to forældre der blander deres gener. Afkommet er derfor anderledes end 
begge forældre.

Ukønnet reproduktion er sådan set meget mere effektiv end kønnet reproduktion! Hos rigtig 
mange arter med kønnet reproduktion er halvdelen af alle individer jo faktisk ikke med til andet 
end at dele deres gener. Det er jo som regel hunnen (hos nogle fisk overtager faderen æg-
gene) der kan bære fostret og det er ofte også hende der står for al yngelpleje efter fødslen.

Hvorfor er kønnet reproduktion så, så udbredt? Det er faktisk netop på grund af evolutions- 
mulighederne. Den kønnede reproduktion giver nemlig en meget større mulighed for tilpasning 
og dette har sikret den kønnede reproduktion en fordel over den ukønnede.

Snegle er lidt specielle da de faktisk har to køn, de er altså både hankøn og hunkøn. Selvom de 
oftest får unger ved at pare sig med andre snegle, så kan de faktisk godt få unger ved at pare 
sig med sig selv. Dette er ret smart, for i stedet for at det kun er 50% af populationen der bærer 
unger så er det hos snegle 100% og ved en parring bliver begge individer befrugtet.

Som nævnt er det karakteristisk for kønnet reproduktion, at afkommet ligner begge forældre, 
men at de aldrig er nøjagtig magen til. Dette skyldes blandingen af arvematerialet fra de to 
forældre samtidig med at mutationer kan forekomme. Afkommets genetiske arv er altså resul-
tatet af denne blanding af arvemateriale. 

DNA, er opbygget på en måde, så det kan kopieres med stor præcision og videregives fra 
generation til generation. Denne replikation giver en stabil videreførelse af de genetiske træk.

Mutationernes betydning
Hvis gener var faste og ikke kunne forandres, ville evolution ikke forekomme, da en population 
dermed kun ville kunne tabe variation (genetisk diversitet) og aldrig få nye genetiske varianter.

Selvom spontane mutationer er sjældne, opstår de heldigvis og giver arterne muligheden for 
tilpasning. Men mutationerne er tilfældige, hvilket betyder at den ændring der fremkommer 
i individets træk både kan have en positiv og en negativ effekt på dyrets overlevelses evner. 
Dette medfører at de individer der er så heldige at få brugbare mutationer, har en fordel. 
Denne fordel gør at de har større chance for at videregive deres gener til den næste generation

HVAD GENER MED 
EVOLUTION AT GØRE?

Generne er det arvemateriale (DNA) der viderefører 
vores træk når vi få unger (og det gælder alt levende). 
Alle dyr, planter og bakterier har derfor sit eget genom 
der er med til at bestemme dets adfærd og udseende. 

Tidligere troede man at generne var altbestemmende! 
Men idag ved man at sådan noget som vores individu-
elle bakterieflora sammensætning, også bestemmer en 
hel del at sige. Både når det gælder udseende, adfærd 
og sygdomshistorik.

Det vigtigste at huske er, at evolution er tilfældige genetiske mutationer 
OG det går laaaangsomt. 

Det sker altså ikke indenfor én generation men derimod gennem mange. Ændringerne er små 
og sker i takt med at de „gode“ gener spredes mere og mere i populationen. 

Sunde og usunde populationer
En sund population har en stor variation af 
gener, mens en usund population (såsom 
indavlede hunde) har en meget lille gene-
tisk variation. Individerne i begge popula- 
tions typer har de SAMME gener tilstede, 
men antallet af forskellige versioner af disse 
gener er meget forskellig fra den sunde 
til den usunde population. Denne forskel 
påvirker hvor dygtige populationerne er til at 
klare udfordringer såsom for eksempel epi-
demier.

En sund population, der har en stor genetisk 
variation, har mange flere forskellige udgaver 
af de enkelte gener end den usunde. Derfor 
er der også en meget større chance for at 
den sunde population besidder netop den 
genetiske makeup der gør at de kan tilpasse 
sig og derved klare sig igennem en epidemi. 
De usunde populationer har ikke så mange 
variationsmuligheder da alle individerne stor 
set har de samme udgaver af generne og 
derfor kan de ikke tilpasse sig på samme 
måde. Dette ses ofte hos indavlede hunde 
(fig. 8) der lider af alverdens sygdomme.

GENOM

Den samling af gener 
et individ har

Et andet udtryk for genom er
„genetisk makeup“

Figur 8: Hunde er gennem århundrede blevet indavlet
for at opnå forskellige træk
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EVOLUTION

Evolutionens principper
Evolution, eller udvikling, er en langsom og gradvis pro-
ces, en proces der aldrig stopper, men som evigt bliver 
ved med at drive arternes udvikling fremad.

Evolution handler om de tilfældige genetiske ændringer 
der naturligt sker over tid i en population. Disse tilfældige 
genetiske ændringer kan sprede sig ud i populationen 
som en konsekvens af at nogle individer opnår fordele  
og derved klarer sig bedre.

En af de mest kendte evolutions forskere var englæn-
deren Charles Darwin (1809-1882). Han lagde mange af 
grundstenene til det vi idag ved om evolution.

Det centrale i Darwins teorier var det han kaldte naturlig 
selektion. I bund og grund handler det om at dyrene har 
forskellige styrker og svagheder, der gør at hvert dyr har 
en større eller mindre chance for at overleve, og dermed 
også en større eller mindre chance for at få afkom. Altså, 
den „stærkeste“ (den med de bedste træk) overlever, 
og får unger.

Dem der overlever bringer altså deres gener/træk 
videre. Dermed bliver de træk der ikke giver dyret en 
fordel stille og roligt vandet ud af populationen og de 
hjælpende gener, og deres træk, bliver udbredt og mere 
almindelige. 

De træk der snakkes om her, er ALT der kan påvirkes af 
gener! Det kan altså både være dem man kan se med 
det blotte øje, såsom pelsens farve, men også træk som 
for eksempel påvirker adfærd. De dyr der har den bedste 
tilpasning til deres miljø vil klare sig bedst og have størst 
chance for at viderebringe deres gener.

Det der driver evolutionen er det miljø dyret lever i. 
Dyrene bliver derfor hele tiden mere og mere specia- 
licerede. Dette er også det der driver artsdannelse.

Når to dyr, der oprindeligt var samme art, har speciali-
ceret sig så meget at de ikke længere kan få fertilt eller 
levedygtigt afkom sammen, er der tale om to forskellige 
arter.

EVOLUTION

Evolution er den udvikling af 
arternes egenskaber, der 

naturligt sker over 
generationer

NATURLIG SELEKTION

Selektion betyder 
„udvælgelse“

Naturlig betyder at det er en  
passiv process der sker af sig 
selv. Der er altså ikke nogen 

der specifikt sidder 
og vælger ud

Naturlig selektion er derfor 
den „passive“ udvælgelse af 
træk der naturligt sker over 

generationerne

POPULATION

Den gruppe af en art der
findes indenfor et afgrænset 

område

FERTIL

Fertil = frugtbar
Når et dyr er fertilt

 kan det få unger

FaktaBox: Naturlig Selektion
TIGERENS PELS
Alle ved hvordan en tiger ser ud, orange ryg, lys bug og 
sorte striber. Men hvorfor ser den sådan ud? 

Det sjove med farver er, at de afhænger af øjnene der 
ser, og tager man et af tigerens yndlings byttedyr, hjorten, 
så ser de faktisk noget helt andet end os. 

Hjorte kan nemlig ikke se farven orange! Når en hjort ser 
en tiger, falder den faktisk fuldstændig i med omgivel-
serne, og den kan kun se tigeren når den bevæger sig. 
Tigeren er derfor orange idag, fordi de tigere der var mere 
orange i pelsen end andre, var bedre skjult og derved 
havde større chance for at fange deres bytte, og over-
leve længe nok til at få unger der så arver dens orange 
træk. 

BESTØVEREN 
En plante der bestøves af flyvende insekter udvikles over 
mange generationer til at have en betydeligt længere 
blomst. Dette medfører at nogle af de flyvende insekter 
ikke længere kan nå nektaren, de vil derfor holde op 
med at besøge blomsten. Men, en art af natsværmer har 
en snabel der er lang nok. 

Disse to arter kan blive ret afhængige hinanden og der-
ved ende med at co-evolve hinanden. Det vil sige den 
enes udvikling får den anden til at udvikle sig og omvendt, 
det kan både være smart og ret farligt.

Så længe der er bestøvere nok så blomsten kan formere 
sig og der er nektar nok til at holde sommerfuglbestanden 
kørende er alt ok, men det er en ekstremt hårfin ballance.

MULDYR OG ANDRE HYBRIDER
Et mulddyr er afkommet fra en parring mellem et æsel og 
en hest. Disse to arter kan sagtens få unger sammen, men 
afkommet, mulddyrene, der kommer ud af parringen er 
infertile og kan derfor ikke selv få unger. Det samme gæl-
der faktisk også for nogle hval og delfin arter.

BESTØVER

Bestøvere er de dyr, typisk 
insekter, der hjælper 

planterne med at få spredt 
deres gener via pollen

HYBRID

Et dyr der har forældre fra to 
forskellige arter
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konvergent Evolution
Det lidt pudsige er at man nogle gange kan møde arter 
der ligner hinandes selvom de INGEN relation (altså ingen 
nyere fælles forfader) har til hinanden.

Men, hvordan tolkes det så? 

Svaret er faktisk ganske simpelt, de to dyrearter har simpelthen begge udviklet sig til at se så ens 
ud fordi dyrene har haft den samme funktion (f.eks. begge er rovdyr, der lever af mus og bor 
under jorden). Dette kaldes konvergent udvikling, ordet konvergent, betyder egentlig bare at 
noget over tid bliver mere og mere ens fordi de udsættes for de samme faktorer. 

Pungdyr & pattedyr
Et godt eksempel er Australiens pungdyr mod vores egne pattedyr. Disse to grupper har selv-
følgelig en fælles æglæggende forfader MEGET langt tilbage (for mere end 100 millioner år 
siden), men på et tidspunkt har denne udviklet sig i to forskellige retninger, den ene som pung-
dyr og den anden som pattedyr (fig, 11).

Det vil sige at efter dette punkt er der nu to arter og disse to udvikler sig herefter videre til alle 
de pungdyr og pattedyr vi kender idag (og dem der idag er forsvudet igen).

Men når vi idag kigger på de forskellige arter der er opstået af pungdyr og pattedyr er der 
mange sjove sammenfald. Mange af arterne ligner til forveksling hinanden til trods for at deres 
udvikling intet har med hinanden at gøre, det er kun det miljø de har levet i der har sørget for 
at der er kommet så mange der ligner hinanden.

Divergent Evolution
Denne form for evolution er når én art af forskellige år-
sager udvikler sig til flere arter.
 
Et godt eksempel her er det man kalder Darwins  
Galapagos finker. Alle finke arterne der eksisterer idag 
stammer fra en enkelt forfader, der er blæst ud til Gala-
pagos øerne fra det sydamerikanske fastland. Idag er 
der 14 forskellige finke arter på øerne .

De adskiller sig hovedsageligt fra hinanden på formen af deres næb, hvilket er afgørende for 
hvilken føde finken lever af. Nogle med kraftigt næb spiser frø og kerner, nogle med spidse 
næb fanger insekter i sprækker og revner, mens andre har et næb tilpasset kaktusblomsten, 
og atter andre spiser både blomsterknopper og insekter.

På de enkelte øer har fuglene altså udviklet sig forskelligt, og tilpasset sig forskellige fødekilder, 
formentlig som respons på fødemangel, af den type føde deres oprindelige forfader spiste.

Menneskeskabt evolution
Mennesket selv har også skabt genetiske æn-
dringer, både inden for dyre- og planteriget 
(dette hører også under divergerende evolu-
tion).

Hos dyrene kan nævnes alle vores kendte 
hunde- og katteracer, og i planteriget er ba-
nanen og majskolben nogle af dem hvor man 
virkelig kan se den effekt vi har haft (fig. 10).

DIVERGERENDE

Divergerende betyder 
„at blive forskellig“

KONVERGERENDE

Konvergerende betyder 
„at blive ens“

Finkelignende 
Forfader
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Figur 9: Udviklingen af finker på Galapagos er et eksempelt på konvergent evolution.

Figur 10: Eksempler på menneskeskabt evolution.

Figur 11: Ensartet udvikling af to typer af dyr, pattedyrene og pungdyrene

Forfader

Pattedyr

Pungdyr
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HVORNAR DANNES ARTER?
Artsdannelse opstår, når én art opdeles i to populationer, som herefter ud-
vikler sig isoleret fra hinanden. Generelt set har artsdannelse fundet sted, 
når de to populationer ikke længere kan producere levedygtigt og frugt-
bart afkom på tværs.

Nogle steder glipper dette dog lidt, for eksempel anerkendes isbjørnen 
og grizzly bjørnen klart som to forskellige arter, men de kan faktisk produ-
cere sunde og frugtbare unger (fig. 12). Normalt ville dette ikke være et 
problem da disse to arter er så geografisk langt fra hinanden at de kun 
sjældent mødes. Men idag hvor så meget af isen er smeltet støder de på 
hinanden en hel del oftere og andelen af blandede unger stiger derfor 
også. Dette er desværre med til at udvande de specialicerede gener fra 
begge arter, så de ender med at forsvinde ud af populationen. 

Vores fantastiske isbjørn er faktisk i stor fare, da den i forvejen er presset på sin overlevelse. Disse 
to bjørne kan ende med at forsvinde ind i en samlet art, „Pizzlien“. Men er det så bare evolution 
eller noget vi skal prøve at standse? Hvor går grænsen mellem at være den observerende der 
ser evolutionen ske, og være den der driver evolutionen i en retning?

EVOLUTIONÆRE MODELLER
Evolution kan overskueliggøres med et evolutionstræ. Disse kan dog både være meget simple 
eller meget avancerede (se fig...).

Men det er en rigtig smart måde at gøre det nem-
mere at overskue hvad der er sket i hvilken række- 
følge. For at lave disse træer undersøger man ar-
ternes genetiske sammesætning, på denne måde 
kan man finde ud af hvordan de er beslægtet med 

hinanden.

Meiose og Evolution
Meiosen øger den genetiske variation i afkommet på forskellige måder. 

1. Variationsforøgelse sker under overkrydsningen i profase I. Dette giver nye kombinationer af 
gener og er med til at drive artsudvikling og artsdannelse (fig. 5).

2. De tilfældige kombinationer af kønscellerne (gameter) fra hannen og hunnen ved befrugt-
ningen, giver også nye kromosomkombinationer hver gang. Derfor kan søskende med samme 
forældre både være meget ens og meget forskellige.

3. De tilfældige mutationer der påvirker evolutionen sker 
også i kønscellerne. Der sker selvfølgelig også mutationer 
i andre celler (kræft for eksempel), men disse mutationer 
spredes ikke i populationen på samme måde, da det jo 
kun er kønscellerne der videregives til afkommet.

Disse variationsændringer er en fordel for arterne idet, de 
giver mulighed for at afprøve flere gen-kombinationer i 
det miljø arten lever i. Dermed er disse variationer også 
med til at sørge for en bedre tilpasningsevne. 

Samtidig giver det mulighed for at udnytte varierende miljøer og nye miljø-nicher (specialom-
råder). Dette er selvfølgelig med til at arterne evigt specialiserer sig og med tiden danner nye 
arter der finder deres egne nicher (fig. 14).

Den kønnede reproduktion er altså ansvarlig for den fan-
tastiske mangfoldighed du kan se på figur 6 og som du 
kan finde i verden omkring dig.

NICHE

En niche er det sæt levevilkår 
et dyr er tilpasset til. Altså det 

som arten er specialiceret i

Darwins finker har for 
eksempel mange forskellige 

nicher. Nogle spiser insekter, 
andre frugt eller kaktus og 

andre igen spiser kerne
(se fig. 14)

En niche kan være meget 
bred eller meget specialiseret 

(det vil sige dyret kan kun 
leve der)

Desuden kan et og samme 
dyr på nogle punkter være 
helt almindeligt, men på 

andre, ekstremt specialiceret 
til for eksempelt en bestemt 

fødetype

BEFRUGTNING

Sammensmeltningen 
af æg- og sædcelle

Efter befugtning kaldes 
ægget en zygote

Figur 14: 4 af Darwins niche specialicerede finke-fugle.

Figur 12: Pizzly, afkom af 
en grizzly & en isbjørn.

Figur 13: A) Simpelt og B) avanceret evolutionstræ..

A)

B)
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