


Evolution genom naturligt och sexuellt urval 

 
1. Ett djurs utseende och beteende beror på ett par viktiga saker. 

Diskutera två och två kring varför vissa djur ser ut som de gör.  
     Ge gärna exempel. 
 
2. Diskutera två och två vad ni tänker på när ni hör ordet naturligt 

urval 
 
3. Vad är då sexuellt urval? Resonera kring några tänkbara 

skillnader. 
  
4. Med hjälp av sidorna i boken, försök att svara på frågorna längst 

ner på sidan 315 
”Kan du?” och ”Vad betyder begreppen?” 

 



Svarsexempel på uppgifter 
Svar uppgift 1: ”Ett djurs beteende beror ofta på vad den 

äter” 

Ex:  

 Koraller väntar på att plankton ska passera med 
vattenströmmar och har därför ofta en cyliderformad 
kropp med tentakler och en munskiva längst upp 

 Hajar har en struktur för att jaga 

 Växtätare har ögon på sidorna för att upptäcka faror – 
dom äter gräs och behöver därför ögon för att upptäcka 
rovdjur 

 



Svar uppgift 1: ”Storleken på djur har ofta med 
temperaturen på platsen att göra” 

 

Ex; 

 Stor kroppsyta i förhållande till kroppen – förlorar 
snabbare värme. T.ex Ökenräv 

 





 Liten kroppsyta i förhållande till kroppen –behåller 
värme lättare. 

 

Ex: Fjällräv 

 



 



 
 
Detta gäller även för växter men för växter 
handlar det istället om vatten: 

 



 



Svar på uppgift 2 
Wikipedia; 

 

 ” Begreppet går ut på att individer med egenskaper som 
gör att de är anpassade till den aktuella miljön oftare 
överlever och kan fortplanta sig, vilket gör att dessa 
egenskaper tenderar att vara de som sprider sig till 
kommande generationer.” 



Forskning.se 

 

 ” Naturligt urval beskrivs som en process som uppstår 
eftersom det föds fler organismer än som kan överleva 
på ett visst område. De bättre anpassade individerna är 
de som kommer att fortplanta sig mest framgångsrikt, 
de väljs så att säga ut av naturen själv  

    (naturligt urval).” 

 



Ne.se 
 

 naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst 
anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva. Naturligt 
urval är detsamma som naturlig selektion. Det var Charles Darwin som 
1859 i sin berömda bok On the Origin of Species by Means of Natural 
Selection (på svenska Om arternas uppkomst) beskrev hur det naturliga 
urvalet ligger bakom evolutionen. Han menade att det är de individer 
inom en art som är bäst anpassade till sin miljö som, via sin avkomma, 
sprider sina arvsanlag till kommande generationer. I regel finns 
genetisk variation inom en art och den ökar genom mutationer. Vi tar 
björnar och klimat som exempel. Om klimatet blir kallare är det en 
fördel för björnarna att ha tjock päls. De björnindivider som har 
arvsanlag för tjockast päls kommer då att "väljas ut", gynnas, av den 
kallare miljön och föröka sig mer än björnar med arvsanlag för tunn 
päls. Man säger att björnarna med tjock päls är bättre anpassade till 
miljön än vad björnarna med tunn päls är. 



   Vi kan sammanfatta det vi vet och det som sägs om 
naturligt urval med några punkter: 

 

 Det finns variationer i generna mellan olika individer. 

 

 Miljön gynnar vissa men missgynnar andra.  
  

 De individer som lyckas bäst har gener (egenskaper) som 
klarar trycket från miljön. 

 

 Generna förs vidare genom många generationer. 



Svar uppgift 3 
  ”Även om en individ som fötts visar sig vara väldigt bra 

anpassad för att överleva i den tuffa miljön blir det 
ändå inte den som lyckas skaffa ungar. Detta beror på 
att det finns ett sexuellt urval också.” 

- Dels slåss hannar om honorna och den som vinner får 
honan 

- Dels väljer honorna vissa hannar av andra skäl. 
Egenskaper som får honorna att välja en hanne kan 
t.ex. vara att en hanne är lugn, har vackra färger, är 
stark osv, kan dansa osv… 

 


