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Domän Eukarya
En eukaryot cell är betydligt mer komplicerat byggd än 
en cell från domänerna Arkaea eller Bacteria. Eukaryota 
celler är också större. De har cellkärna, samt flera andra 
organeller. Genom att eukaryota celler uppkom fanns 
förutsättningar för en utveckling av flercelliga organismer 
med komplicerad byggnad och betydligt större storlek. 

Endosymbiontteorin

För cirka två miljarder år sedan inträffade en av de vik-
tigaste händelserna under livets utveckling på jorden 
– det som gav förutsättningar för att flercelliga varelser 
inklusive människan skulle kunna utvecklas. Från bör-
jan självständiga bakterier slukades av större bakterier. 
De mindre cellerna integrerades i den större cellen och 
kunde efterhand inte leva på egen hand. På detta sätt 
bildades mitokondrier och kloroplaster. 

Kanske var det så att när syrehalten i atmosfären 
hade stigit till en farligt hög nivå blev det fördelaktigt för 
anaeroba bakterier att ta upp andra bakterier som hade 
utvecklat förmåga till cellandning. Dessa bakterier kunde 
utvinna energi genom att bryta ner organiska ämnen i en 
process där syre togs tillvara och oskadliggjordes. Bak-

terierna med förmåga till cellandning utvecklades till de 
mitokondrier som finns i dagens eukaryota celler. 

För cirka 2,2 miljarder år sedan ökade atmosfärens 
syrehalt snabbt till mer än 10 % av dagens nivå. Troligen 
påbörjade eukaryota celler vid den här tiden ett sam-
arbete med cyanobakterier. Den ökade syrehalten kan 
bero på att de eukaryota cellerna med fotosyntes var mer 
effektiva syreproducenter än frilevande cyanobakterier. 

Eftersom alla eukaryota celler har mitokondrier 
medan kloroplaster saknas hos djur och svampar är det 
mest sannolikt att de bakterier som utvecklades till mi-
tokondrier kom först och de blivande kloroplasterna 
senare. Denna modell för hur eukaryota celler bildades 
kallas endosymbiontteorin (endo = inuti) och är i dag den 
helt dominerade förklaringsmodellen. Teorin stöds av 
att mitokondrier och kloroplaster:

har en ring av DNA. Om man jämför DNA från •	
mitokondrier och bakterier visar det sig att mi-
tokondrien sannolikt härstammar från gruppen 
alfaproteobakterier. (Till denna grupp räknas Rhizo-
bium, kvävefixerande bakterier som lever i symbios 
med ärtväxter.) Motsvarande undersökning visar 
att kloroplasterna härstammar från cyanobakterier. 
(Den gen som används för jämförelser bildar 16S 
rRNA som ingår i ribosomerna.)
förökas genom delning.•	
har innermembran med enzymer och transport-•	
system som är homologa med dem som finns i 
membran hos nu levande bakterier.
har egna ribosomer av bakterietyp (mindre än de •	
ribosomer som finns i den eukaryota cellen). Anti-
biotika som skadar ribosomer i frilevande bakterier 
skadar även mitokondriernas och kloroplasternas 
ribosomer. 

Bildserien visar ciliaten Ophrydium versatile. De stora ringarna markerar framdelen med cilier. De små ringarna 
visar en födopartikel som individen försöker fånga.

Kloroplast
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Djur och eller alg?

Ibland kan det vara svårt att avgöra till vilken grupp en 
organism hör. På bilderna ovan syns en kolonibildande 
organism. Den rör sig snabbt som ett djur och har ci-
lier för att fånga in födopartiklar samtidigt som cellerna 
innehåller en mängd gröna partiklar. Organismen är 
en ciliat, Ophrydium versatile. Den bildar en koloni i 
form av en grön centimeterstor geléboll som förekom-
mer i sjöar. Kolonin blir ett miniekosystem med ciliater 
i ytskiktet och en mängd olika små planktonorganismer 
som lever inne i gelébollen. Inuti varje ciliat finns flera 
hundra encelliga grönalger (t.ex. Chlorella) som endo-
symbionter. Ciliaten får på detta smarta sätt god tillgång 
till fotosyntesprodukter. 

En annan intressant grupp är euglenorna, en grupp av 
encelliga alger som har klorofyll a och b i likhet med grö-
nalger och växter. De lever som autotrofer med fotosyntes 
när det är ljust men övergår till att bli heterotrofer och ta 
upp organiskt material när det är mörkt. Euglenor har en 
ljusdetektor som reagerar på ljus och en färgad ögonfläck. 
I likhet med djuren saknar de cellvägg. En laboration, där 
många intressanta egenskaper hos euglenor kan studeras, 
finns på www.bioresurs.uu.se/skolprojektlinne.

Behövs sex?
Sex uppfanns av eukaryoterna, men vad är sex bra för? 
Vid sexuell förökning bildar föräldragenerationen hap-
loida hon- och hanceller som smälter samman och en 
ny individ börjar utvecklas. Sexuell fortplantning inne-
bär att en omkombination av gener sker och avkomman 
kommer att skilja sig genetiskt från föräldrarna. Vid 
asexuell fortplantning får föräldraindividen och avkom-
man samma genetiska uppsättning. Asexuell förökning 
ger i vissa avseenden en större säkerhet och kräver min-
dre resurser, men trots det förekommer sexuell förök-
ning hos flertalet eukaryoter. 

I varje generation begränsar antalet honor hur stor 

avkomman kan bli. Hos exempelvis bladlöss sker tidvis 
enbart en asexuell fortplantning då enbart honor bildas.  
Populationstillväxten blir då betydligt snabbare än vid 
sexuell fortplantningen då både hanar och honor bildas. 
Man brukar ibland hävda att fördelen med sexuell fort-
plantning är att avkomman får en stor genetisk variation 
och därmed varierande egenskaper och att detta är för-
delaktigt vid framtida miljöförändringar. Men det na-
turliga urvalet verkar här och nu och gynnar de individer 
som har sådana egenskaper att de får flest avkomma. 

När under evolutionen av de levande organismerna 
uppstod sex? Bakterier har asexuell fortplantning. När 
bakterier förökar sig kopieras den cirkulära bakterie-
kromosomen och sedan delas själva cellen så att två nya 
celler uppstår. Det är viktigt för alla levande organismer 
att kunna förändras genetiskt för att nya egenskaper ska 
uppstå. Mutationer inträffar hos bakterier liksom hos 
andra organismer, men bakterier kan även ta upp främ-
mande DNA på olika sätt. Fritt DNA kan tas upp från 
omgivningen (transformation), DNA kan överföras med 
virus som infekterar bakterier (transduktion), men det 
som mest liknar sex är konjugation då DNA överförs från 
en bakterie till en annan via en kanal som kallas sexpili. 

Hos eukaryoter kan fortplantningen gå till på myck-
et olika sätt. Asexuell fortplantning förekommer likväl 
som sexuell. Könsceller kan vara lika stora eller också ha 
mycket olika storlek. En definition på kön är att en hane 
bildar små, rörliga könsceller och en hona stora, orörliga 
könsceller. Generationsväxlingar mellan stadier som har 
enkel kromosomuppsättning (haploida) och stadier som 
har dubbel kromosomuppsättning (diploida) kan ske på 
olika sätt. En eukaryot cell har sitt genom skyddat av ett 
kärnmembran vilket gör att regleringen av generna och 
replikationen av DNA kan genomföras på ett säkrare 
sätt. När och hur uppstod meios, som innebär att kro-
mosomtalet halveras i könscellerna, och processen när två 
haploida könsceller smälter samman till ett embryo som 
utvecklas till en ny individ? Ja, det kan vi inte säkert veta, 
men helt klart är det en smart metod för fortplantning.

Ciliaten drar blixtsnabbt i hop sig, men sträcker snabbt ut sig igen. 
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Mikropskopet hjälper dig sortera

Grönalger

Grönalger, så väl som landväxter, har klorofyll a och b, 
cellulosa i cellväggarna och stärkelse som huvudsakligt 
upplagringsämne. Inom gruppen grönalger finns goda 
möjligheter att studera evolutionen av flercelliga or-
ganismer. Bilderna visar encelliga, kolonibildande och 

Eudorina

Cosmarium

Växt av grönalger i Östersjön, sannolikt Cladophora 

Pediastrum

flercelliga grönalger hämtade från saltvatten så väl som 
från olika typer av sötvatten. De flercelliga grönalgerna 
kan vara trådformiga (grenade eller ogrenade) eller ha 
celler som bildar ett skikt. Sök efter bilder som visar 
olika typer av grönalger.

Staurastrum

Micrasterias
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Flercelliga grönalger – cellerna bildar en ytaEncelliga grönalger Flercelliga grönalger – trådformiga, greniga eller ogrenade

Mikropskopet hjälper dig sortera

Kolonibildande grönalger

Micrasterias

Staurastrum Xanthidium

Tarmtång

Spirogyra

Vad tror du bubblorna 
innehåller? 

Closteriu
m
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Utveckling till landlevande växter

Den cellinje som etablerat samarbete med cyanobakte-
rier och bildat eukaryota celler med förmåga till foto-
syntes, utvecklades vidare till rödalger och grönalger. 

Grönalgerna, närmare bestämt den grupp inom grö-
nalger som kallas kransalger, är de närmaste föregång-
arna till landväxterna. Det betyder inte att landväxterna 
härstammar från de kransalger som finns idag, dessa har 
ju också hunnit utvecklas vidare, men man kan få en 
uppfattning om utvecklingshistorien genom att studera 
nu levande organismer. Man räknar med att landväxter-
na bildades från grönalger för åtminstone 475 miljoner 
år sedan. 

Uppgifter 

I vattenprov från exempelvis en sjö eller damm 1. 
finns ofta en mängd olika grönalger. Använd 
mikroskop och planktonprov eller bilderna på 
föregående uppslag för att söka rätt på encel-
liga, kolonibildande och flercelliga grönalger. 
Vilka generella funktioner måste finnas hos 2. 
både encelliga och flercelliga organismer? 
Vilka är fördelarna för en organism att ha 3. 
många celler jämfört med att bara ha en cell? 
På vilka sätt kan cellerna i en koloni eller en 4. 
flercellig organism organiseras för att kontak-
terna med omgivningen (exempelvis närings-
försörjning och avfallshantering) ska bli så 
effektiva som möjligt?
Vissa organismer är radiärsymmetriska, till 5. 
exempel maneter och sjöstjärnor, medan andra 
organismer är bilaterala med en långsmal struk-
tur och en fram- och en bakända. Vilka fördelar 
och nackdelar finns med respektive organisation? 

Släktträdet visar de olika grupperna inom växterna som alla har sitt utsprung i grönalger.

Del av kransalg
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Bilderna visar praktvitmossa (Sphagnum magellani-
cum). Vitmossans blad har celler som kan fyllas med 
vatten, men som också klarar uttorkning. 

Smala blad hos mossor 
hindrar uttorkning 
och ett kuddformat 
växtsätt bevarar fuk-
ten. De stora tuvorna 
består av bl.a. kvast-
mossa (Dicranum)

Björnmossa (Polytrichum commune) 
växer i fuktiga miljöer. Mossan har ett enkelt kärlsys-
tem i stammen. T.h. sporkapslar.

Mossor

Tänk en disig höstdag, någa plusgrader och alldeles 
vindstilla. En liten utflykt till den närmaste skogen vän-
tar. Ha inte för bråttom – det gäller att ge sig tid att 
upptäcka variationen i former och färger. Mossorna på 
marken i granskogen är inte bara ett grönt täcke utan 
fullt av nyanser från lysande blågrönt till mörkt brun-
grönt. Växtsättet varierar. Mossor kan ha grenade eller 
ogrenade skott och mycket variabla bladformer. En del 
arter har en platt bål utan stam och blad. I mikroskop 
framträder detaljer i celler och strukturer som skiljer ar-
ter som annars kan vara svåra att identifiera. 

Mossorna delas in i tre grupper med totalt cirka tu-
sen arter i Sverige. Flest arter har gruppen bladmossor 
(ca 75%), därnäst följer levermossor (ca 25%) medan 
nålfruktsmossor bara representeras av två arter i Sverige. 
Det råder för närvarande osäkerhet om ursprunget till 
de tre grupperna. Vissa forskare anser att grupperna ut-
vecklats var för sig. 

Mossorna utgör ett utvecklingsstadium mellan vissa 
grönalger och kärlväxterna. Även om mossor som lever 
idag har förändrats så är de intressanta att studera ef-
tersom de visar olika egenskaper som har betydelse för 
anpassningen till landliv. De är överlag mycket tåliga 
mot uttorkning. Fossil av mossor är sällsynta, de äldsta 
fynden är cirka 375 miljoner år gamla. 

Mossorna liknar både grön alger och kärlväxter ge-
nom att de bildar klorofyll a och b, men skiljer sig från 
kärlväxterna eftersom de saknar egentliga kärl och klyv-
öppningar på bladen. Många mossor har tunna trådar, 
rhizoider, som fäster mossplantan vid underlaget, men 
några rötter finns inte som kan ta upp vatten och närsal-
ter. Bladen är tunna och består ofta av endast ett cellager. 
Vatten och närsalter tas upp direkt av alla växtdelar. 

Han- och honorganen kan finnas på samma moss-
planta eller också finns de på skilda individer. Mossorna 
är beroende av vatten vid sin fortplantning då hanceller-
na simmar över till honcellerna och en befruktning sker. 
Det förekommer även att hoppstjärtar sprider könsceller. 
Efter befruktningen växter sporofyten med sporkapsel 
upp från honorganet på gametofyten. Mossorna förökas 
med sporer som bildas i sporkapseln. Det är gameto-
fytgenerationen med enkel kromosomuppsättning som 
dominerar och bildar mossplantan. Endast sporofyten 
(sporkapsel med skaft) har dubbel kromosomuppsätt-
ning. Mossorna är de enda nu levande landväxterna där 
gametofytgenerationen dominerar. 
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Kärlväxter

Kärlväxterna delas in i tre grupper: lummerväxter, orm-
bunksväxter och fröväxter. Hos kärlväxterna dominerar 
det stadium som har dubbel kromosomuppsättning 
(sporofyten). Denna skillnad jämfört med mossorna 
innebär att kärlväxterna kan bli betydligt större. Ett an-
nat viktigt steg i utvecklingen är att kärlväxterna har kärl 
och rötter för upptag och transport av vatten och närsal-
ter. Det innebär att kärlväxter kan växa sig större efter-
som de har en bättre vatten- och näringstillförsel. Man 
har nu funnit de gener som kontrollerar utvecklingen av 
de encelliga rothår som bildas på rötter hos kärlväxter 
och som är viktiga för upptag av vatten och närsalter. 
Dessa gener finns också hos mossor och styr bildningen 
av bland annat rhizoider. Kärlväxterna har blad med 
klyvöppningar till skillnad mot mossorna. Klyvöpp-
ningarna kan stängas och kan ibland vara insänkta i bla-
det – allt för att minska avdunstningen. I torra miljöer 
har växterna utvecklat särskilt tjockt ytskikt (kutikula 
med vaxlager) som skydd mot uttorkning. 

De första fossilen av föregångarna till dagens kärl-
växter är cirka 420 miljoner år gamla. Lummerväxterna 
är den mest primitiva av de tre grupperna av nu levande 
kärlväxter och de arter som finns idag kan betraktas som 
relikter från landväxternas tidigaste historia. Under tids-
perioden karbon (363-290 miljoner år) var sumpmarker 
med högväxta skogar av ormbunker, lummer och fräken 
vanliga. De stora skogarna band mycket av luftens kol-
dioxid och forskare anser att jordens klimat under den-
na period blev kallare och glaciarerna större. Växtrester 
från de stora skogarna bevarades i sumpmarkerna, täck-
tes över av sediment utan att fullständigt brytas ner, och 
under årmiljonerns lopp har växtmaterialet omvandlats 
till kol. Det är paradoxalt att de växter som under sin 
livstid orsakade en temperatursänkning nu bidrar till en 
höjning av jordens temperatur beroende på att vi alltför 
snabbt frigör den bundna energin.

Fröväxter
De nakenfröiga växterna, dit bland annat barrträden hör, 
är äldst bland fröväxterna och har funnits i cirka 360 
miljoner år. De dominerade växtvärlden under dino-
sauriernas tidsålder (250-65 miljoner år). Blomväxterna 
uppstod för cirka 130-140 miljoner år sedan, men det 
var först efter dinosauriernas tid som de blev domine-
rande. De två grupperna av blomväxter: enhjärtbladiga 
och tvåhjärtbladiga växter utvecklades parallellt. De två-
hjärtbladiga växterna är nu den mest artrika gruppen. 

Bilden ovan: Regnskog från 
Australien. De flera meter 
höga trädormbunkarna ger 
en föreställning om hur det 
kan ha sett ut under tidspe-
rioden karbon då högväxta 
skogar av ormbunkar, 
fräken och lummer var 
vanliga.

Revlummer Skavfräken
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Ginko biloba - ett 
levande fossil. Släktet 
fanns redan för 200 

miljoner år sedan. 
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Ett blommornas ABC

Blommornas värld rymmer en enorm mångfald; kanske 
en kvarts miljon arter. Likväl, om man tittar närmare, är 
alla blommor uppbyggda enligt samma princip. De allra 
flesta har, i vid mening, fyra kransar med blomorgan. 
Ytterst i blomman finns en krans med foderblad som 
ofta är gröna och skyddar blomman under utveckling-
en. Innanför foderbladen bildas kronblad, ofta färggran-
na med funktion att locka pollinatörer till blomman. 
Innan för kronbladen finns de sexuella organen, med 
pollenbildande ståndare ytterst och fröämnesbildande 
karpeller i mitten. Karpellerna kan vara en eller flera och 
bildar tillsammans pistillen, som utvecklas till en frukt 
där det befruktade fröämnet blir till ett frö. 

ABC-modellen
Nyckeln till att förstå 
hur blommans utveck-
ling kontrolleras är att 
studera blommor som 
avviker från det nor-
mala. En vild ros har 
normalt fem foder- och 
fem kronblad som om-

ger ståndare och pistill, men i blomsterhandeln finner 
du säkert muterade rosor som är fyllda av kronblad och 
som saknar både ståndare och pistill. Vad beror det på 
att det bildas blommor som är fyllda av kronblad i stäl-
let för ståndare och pistill? 

I slutet av 80-talet företog två forskargrupper syste-
matiska sökningar efter mutanter med avvikande blom-
mor hos backtrav (Arabidopsis thaliana) och lejongap 
(Antirrhinum majus). Båda grupperna fann mutanter 
som de delade in i tre klasser: A, B och C. 

Mutanterna i klass A hade karpeller i stället för fo-
derblad och ståndare i stället för kronblad. Normala 
ståndare och karpeller bildades i mitten. Ordningen blev  
utifrån och in: karpeller, ståndare, ståndare, karpeller. 
De yttre organen bildades alltså med ändrad identitet. 
I klass B fanns mutanter som i stället för kronblad och 
ståndare bildade foderblad och karpeller, alltså utifrån 
och in: foderblad, foderblad, karpeller, karpeller. Klass 
C innehöll mutanter med kronblad istället för ståndare 
och foderblad istället för karpeller, dvs. i ordning uti-
från och in: foderblad, kronblad, kronblad, foderblad. 
Observera att det alltid var två närliggande kransar som 
påverkades hos de tre olika mutantklasserna. 

De två forskargrupperna kom oberoende av varan-

Normal

Mutant klass A
Faktor A saknas

Mutant klass B
Faktor B saknas

Mutant klass C
Faktor C saknas

pistill  

ståndare 
kronblad

foderblad 

Normal

Faktor A, B, C hos 
normal blomma

dra fram till en enkel modell för att beskriva hur de tre 
klasserna av mutanter kunnat uppstå. Modellen förut-
säger att tre faktorer, A, B och C verkar tillsammans för 
att bestämma identiteten av de fyra olika blomorganen. 
Där foderblad bildas är faktor A ensam aktiv, där kron-
blad bildas är A aktiv tillsammans med B, där ståndare 
bildas är B aktiv tillsammans med C, och där karpeller 
bildas är enbart C aktiv (se figur). 

Modellen förutsäger vad som händer om man tar bort 
någon av faktorerna: ta bort B och du har kvar två yttre 

pistill

ståndare 

kronblad

foderblad 

A A
B

C
B
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kransar med A-aktivitet och två inre med C-aktivitet. 
Resultatet blir utifrån och in: foderblad, foderblad, kar-
peller, karpeller (klass B-mutant). För A och C behövde 
man göra antagandet att de två faktorerna på något sätt 
motverkar varandra. Ta bort A, och C expanderar och 
du får utifrån och in C, BC, BC, C = karpeller, ståndare, 
ståndare, karpeller (klass A-mutant). Med C borta får vi 
på motsvarande sätt A, AB, AB, A = foderblad, kron-
blad, kronblad, foderblad (klass C-mutant). Modellen 
förutsäger också att om du tar bort både B och C får du 
kvar bara A, och alla organ bildas som foderblad. 

Regulatoriska gener kontrollerar organidentitet
ABC-modellen förutsade alltså att tre faktorer, A, B och 
C, skulle finnas. Nästa steg blev då att identifiera de ge-
ner som var muterade hos A, B och C-mutanterna. Både 
hos lejongap och backtrav visade det sig att generna var 
mycket lika varandra och hörde till gruppen MADS-

boxgener. MADS är en förkortning av namnen av de fyra 
först identifierade medlemmarna av den här genfamiljen: 
M= MCM1 från jäst, A= AGAMOUS (C-klassgen från 
backtrav), D=DEFICIENS (B-klassgen från lejongap) 
och S= SRF, serum response factor, från människa. Alla 
generna har en sekvens gemensamt som kodar för en 
proteindomän som kan binda till DNA och därigenom 
kontrollera uttrycket av andra gener. MADS-box gener 
kodar alltså för så kallade transkriptionsfaktorer som be-
stämmer när och var andra gener ska vara aktiva.

När man känner till en gens sekvens kan man också 
ta reda på var genen är aktiv. ABC-modellen förutsade 
i vilka delar av blomman som de olika faktorerna skul-
le vara aktiva, och man kunde också visa att modellen 
stämde. Frågan är om alla växter har gener besläktade 
med A, B och C-generna. Frågan är viktig eftersom det 
kanske var förändringar i dessa gener som möjliggjorde 
blommans evolution, någon gång för 130 miljoner år 
sedan. Se faktaruta.

ABC – ett gemensamt språk för fröväxter?

Genom att sekvenserna för A, B och C-generna från back-
trav är kända kan man söka efter gener med liknande sek-
venser hos andra blomväxter och andra grupper som inte 
har blommor, som barrträd, ormbunkar och mossa. Alla 
undersökta blomväxter har gener besläktade med A-, B- 
och C-generna, men under evolutionens gång har dessa 
förändrats något. Generna kan till exempel ha duplicerats 
och de två kopiorna kan ha delat upp den ursprungliga 
genens uppgifter mellan sig eller så kan genernas uttryck 
ha förändrats. 
 Ta tulpanen som exempel: den saknar foderblad och 
har i stället sex kronblad ordnade i två kransar. Här har 
man visat att tulpanens B-klassgener uttrycks i både första 
och andra kransen. Ett expanderat uttryck av B-klassgenen 
är alltså en trolig förklaring till varför tulpanen har kron-
blad i de båda yttre kransarna. 
 Intressant nog hittar man MADS-boxgener i både orm-
bunkar och mossor men de är inte nära släkt med A, B eller 
C-klassgenerna från blomväxter. Hos barrträd och andra na-
kenfröiga växter finns däremot släktingar till både B- och 
C-klassgenerna, men däremot troligen inte till A. Eftersom 
blomväxterna och de nakenfröiga nulevande växterna tros 
ha en gemensam anfader någon gång för 300 miljoner 
år sedan betyder det att denne anfader också hade ge-
ner besläktade med B- och C-klassgenerna. Det faktum att 
sporbärande ormbunkar saknar B- och C-klassgener betyder 
att dessa gener utvecklades någon gång för mer än 300 
miljoner år sedan i den utvecklingslinje som skulle leda till 
fröväxterna, eller kanske i de tidiga fröväxterna. 

Så var är då dessa B- och C-gener aktiva i en nakenfröig 
växt som inte har blommor? Barrträd har han- och honkot-
tar i stället för blommor. Gener besläktade med B-gener ut-
trycks i hankottar medan C-klass-besläktade gener uttrycks 
i både hankottar och honkottar. Trots att barrträd och andra 
nakenfröiga växter saknar ståndare och karpeller så uttrycks 
de här generna alltså i både blomväxter och nakenfröiga i 
reproduktiva organ, B-gener i hanliga, pollen-producerande, 
och C-gener i honliga, fröbildande. Utvecklingen av dessa 
gener sammanfaller alltså troligen i tid med utvecklingen 
från sporväxter till fröväxter. Det är därför möjligt att det 
rent av var evolutionen av dessa gener som beredde vägen 
för fröväxternas evolution. 
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Variation i naturen

Det naturliga urvalet av organismer pågår ständigt. 
Grunden för urvalet och förutsättningen för evolutio-
nen är att organismernas egenskaper varierar. Detta av-
snitt är tänkt att ge inspiration till att iaktta och fundera 
över urval och evolution med utgångspunkt i de blom-
växter som finns i närmiljön.

Hos blomväxterna finns det en nästan oändlig va-
riation i färg och form. Blåsippa har en enkel blomma 
uppbyggd av kronblad, ståndare och pistiller. Gulsporre 
har en liknande uppbyggnad men en mer komplicerad 
form där kronbladen innesluter ståndare och pistill så 
att endast stora insekter (humlor) är starka nog att kom-
ma åt nektar inne i blomman.

Undersökningar av blomväxters DNA har visat att 
både blåsippa och gulsporre och alla andra blomväxter 
har ett gemensamt ursprung. Blomman är ett fantastiskt 
organ som har en uppgift: att säkerställa reproduktionen 
för växten. Hos de flesta blomväxter finns både stån-
dare (hanligt könsorgan) och pistill (honligt) i samma 
blomma. Men vilken är förklaringen till att blomman 
hos blåsippa och gulsporre ser så olika ut? För att förstå 
det måste vi studera hur evolutionen fungerar och hur 
ny variation uppstår.

Ny ärftlig variation hos en växt uppstår genom muta-
tioner. En mutation är en förändring i en DNA-sekvens. 
Om mutationen förändrar vilka aminosyror eller hur 
många aminosyror som ingår i ett protein påverkas ofta 
också växtens utseende. När utseendet väl är förändrat 
kan mutationens spridning mellan växter av samma art 
påverkas av det naturliga urvalet.

Nya mutationer uppstår hela tiden. Om det inte 
vore för det naturliga urvalet skulle alla arter förlora 
sina speciella karaktärer. Många mutationer är ofördel-
aktiga, men de maskeras ofta genom att vara recessiva. 

Färgvarianterna på blåsippa beror på olika arvsanlag.

Det betyder att om en individ, som bär mutationen i 
den ena av de homologa kromosomerna, korsar sig med 
en individ som inte bär på mutationen så kommer hälf-
ten av avkomman att vara bärare av mutationen utan 
att uttrycka den. Men om en individ i stället befruktar 
sig själv kan en andel av avkomman börja uttrycka den 
skadliga mutationen. Förändringar i blommans utseende 
kan påverka hur många frön en växt kan producera och 
därmed hur stor avkomman blir. Därför är blommors 
utseende bra exempel när man vill åskådliggöra hur det 
naturliga urvalet påverkar växters evolution. Den varia-
tion som finns i blommors form och funktion handlar i 
stor utsträckning om att underlätta befruktning mellan 
olika individer av samma art.

Variation inom arter
Blåsippor är inte alltid blå. Ofta går det att hitta plantor 
med röda eller vita kronblad. Skillnaden i blomfärg är 
genetisk och påverkas inte av platsen där plantan växer. 
Blomfärgen kan påverka det naturliga urvalet. Blåsippor 
besöks av honungsbin och humlelik svävfluga. Om des-
sa insekter föredrar blå framför vita blommor kommer 
de senare att ta emot och sprida mindre pollen. Anlagen 
för blå blommor kommer då att spridas mer än anlagen 
för vita. Varför inte gå ut och leta efter vita, röda och blå 
blåsippor i vår? Hur många finns av varje färg?

För både människor och blommor kan det med-
föra sämre överlevnad för avkomman att fortplanta sig 
med nära släktingar. Majoriteten av blomväxterna i den 
svenska naturen är hermafroditer och har både ståndare 
och pistill i samma blomma. Många blommor kan där-
för potentiellt korsa sig med sig själva. Det kan leda till 
negativa inavelseffekter som ibland gör att fröna inte ens 
klarar av att gro. Många blommor är därför utformade 
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så att självbefruktning undviks. Sök efter blommor där 
ståndare och pistill inte är mogna samtidigt!

Hos midsommarblomster (skogsnäva) är de flesta 
blommor hermafroditer. Men det finns också blommor 
som saknar ståndare och har lite mindre kronblad. Dessa 
kan man kalla honor eftersom de är beroende av pollen 
från hermafroditer för att kunna bilda frön. Det finns 
inga hanar hos midsommarblomster, bara hermafrodi-
terna kan sprida pollen. Midsommarblomster finns över 
hela Sverige och blommar på försommaren. Leta efter 
honor hos midsommarblomster, hur många kan ni hitta?

Variation inom ett släkte
Närbesläktade arter har ofta blommor som är lika var-
andra till uppbyggnad, men skiljer sig beträffande stor-
lek. Inom släktet Geranium (nävor) eller Veronica (vero-
nikor) finns en stor variation. Likheterna kan bero på 
deras nära släktskap, men skillnaderna måste tillskrivas 
något annat. 

Midsommarblomster och blodnäva har blommor 
som är betydligt större än andra arter inom släktet Gera-
nium. Blommorna hos teveronika är större än hos flera 
andra veronikor. De stora blommorna är skyltfönster för 
att locka insekter till blomman. Arterna sparvnäva och 
mjuknäva har betydligt mindre blommor än midsom-
marblomster och blodnäva. På samma sätt har fältvero-
nika och vårveronika mindre blommor än teveronika. 

Ståndarna hos vissa arter kan utvecklas tidigare el-
ler  senare än pistillen. Gå ut och undersök blommor av 
midsommarblomster. En del har mogna ståndare, hos 
andra blommor har ståndarna vissnat ner när pistillen är 
mogen. Dessa anpassningar förhindrar självbefruktning 
som kan leda till skadliga inavelseffekter. Jämför mid-
sommarblomster med någon småblommig näva, som 
sparvnäva och mjuknäva, hos dessa arter är ståndare och 
pistill mogna samtidigt. 

Självbefruktning leder till en drastiskt minskad ge-
netisk variation och kan göra växten mer känslig för för-
ändringar i den yttre miljön. Men genom att växter är 
självbefruktande har de också undsluppit beroendet av 
pollinatörer. Ståndarna sitter nära pistillen så att pollen 
bara behöver falla från ståndarknappar till pistill för att 
blomman ska befruktas. När kan självbefruktning vara 
en fördel för en växt?

Variation inom familjer
Ända sedan Linnés tid har växternas yttre utseende an-
vänts för att avslöja deras släktskap, men efter det att 
Charles Darwin presenterade evolutionsteorin har tan-
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kar framförts om att släktskapet ska bygga på växternas 
gemensamma evolutionshistoria. På senare tid har det 
blivit allmänt accepterat att alla växter inom en systema-
tisk grupp ska ha ett gemensamt ursprung som de inte 
delar med andra grupper (monofyletisk grupp). Det är 
inte alltid som det yttre utseendet avslöjar vilka växter 
som är närmast släkt med varandra och DNA-analyser 
kan visa på nära släktskap mellan växter som man tidi-
gare inte varit medvetens om. 

De fyra arterna gulsporre, fingerborgsblomma, ax-
veronika och rödkämpar har varit placerade i grupper 
som visat sig vara en utmaning för forskarna. I dagens 
svenska floror hittar man familjerna lejon gapsväxter och 
grobladsväxter. Ett utmärkande drag hos många lejon-
gapsväxter är de vackra blommorna. Ofta är de stora 
och specialiserade för pollinering av olika humlor och 
vildbin. Grobladsväxterna har små reducerade blommor 
där ståndarna hänger långt ut. Pollen sprids i vinden 
och fångas upp av fjäderlika pistiller. Gulsporre, fing-
erborgsblomma och axveronika har tidigare ingått i le-
jongapsväxterna. DNA-analyser har visat att dessa väx-
ter i själva verket är närmare släkt med grobladsväxter 
än med många andra arter i lejongapsfamiljen. Därför 
bör de föras till familjen grobladsväxter där exempelvis 
rödkämpar ingår.

Det här exemplet visar att det yttre utseendet inte 
alltid återspeglar nära släktskap. Men det visar också 
att mutationer som förändrar blommans utseende kan 
leda till en ny pollinationsstrategi. Föregångarna till 
rödkämpar pollinerades av insekter. När mutationer 
förändrade blomman så att vindpollinering blev en mer 
effektiv strategi öppnades nya möjligheter. Vindpolline-
rade växter kan leva där det inte finns några insekter. 

0             10 mm

Gulsporre, fingerborgsblomma, axveronika och rödkämpar hör alla till familjen grobladsväxter.

De nya möjligheterna ledde till att nya arter utveckla-
des. På ungefär sex miljoner år bildades 250 olika arter 
i släktet Plantago, där rödkämpar ingår. Det var ungefär 
lika länge sedan som människa och schimpans hade en 
gemensam släkting.

Mutationer i naturen
Carl von Linné hade som ung en väldigt bestämd upp-
fattning om hur arterna kommit till. Han menade att 
Gud skapade alla arter i tidernas begynnelse och sedan 
dess har inga nya arter bildats. 1742 fick han se en mu-
terad blomma som ändrade hans uppfattning. 

Vanliga gulsporrar har blommor som är bilateralsym-
metriska. Det betyder att om man drar en linje mellan 
toppen av blomman till basen så får man två delar, där 
den ena är en spegelbild av den andra. Den här sym-
metrin styrs av en gen som kallas cykloidea och som bil-
dar en transkriptionsfaktor. Genen uttrycks tidigt när 
blomknoppen bildas och aktiverar i sin tur andra gener 
som ger gulsporrens blomma det speciella utseendet. 
Blommans grundstruktur bildas av fem delar som alla 
har olika form.

Den muterade gulsporren som Linné såg var radiär-
symmetrisk. Om man delar blomman uppifrån så får 
man två likadana halvor, oavsett var linjen dras. Linné 
kallade den muterade blomman för Peloria efter det gre-
kiska ordet för monstrum eller vidunder. Även om Lin-
né insåg att det var en gulsporre, eller en nära släkting 
till gulsporre, så hamnade Peloria i en helt annan klass 
i Linnés sexualsystem. Fyndet fick Linné att fundera på 
om inte nya arter kunde bildas i naturen.

Hos Peloria är genen cykloidea avstängd beroende på 
att delar av DNA-sekvensen har metylgrupper fästade 
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på nukleotiderna. Det gör att cykloidea inte uttrycks 
och därför aktiveras inte de gener som ger gulsporrens 
blomma det speciella utseendet. Istället bildas en blom-
ma som består av fem likvärdiga bitar.

Det går att hitta peloriska blommor i naturen. Det är 
väldigt ovanligt att hitta blomställningar med bara pelo-
riska blommor, även om de förekommer. Det är vanli-
gare att hitta enstaka blomställningar med en pelorisk 
blomma. Gulsporre blommar i slutet av sommaren. Hur 
många peloriska blommor kan ni hitta? 

Hybridisering 
Linné framförde idén att korsningar mellan arter kunde 
ge upphov till nya arter. Kanske var det så att Peloria 
bildats genom en korsning mellan gulsporre och en för 
vetenskapen okänd växt? Idag vet vi att det inte är fallet, 
men vi vet också att det finns växthybrider i naturen. 
Det finns faktiskt en växt som är en korsning mellan gul-
sporre och – en för vetenskapen känd växt – strimspor-
re. Denna hybrid brukar kallas för mellansporre och är 
inte ovanlig där de två växterna möts. Leta efter den 
till exempel vid järnvägsstationer. Mellansporre verkar 
vara en hybrid som inte klarar sig så bra och tycks inte 
ha förmåga att sprida sig från de platser där den växer. 
Många hybrider kan inte bilda frön, men mellansporren 
bildar grobara frön, både genom korsningar med andra 
mellansporrar, men också genom återkorsningar med 
föräldraarterna. Att mellansporren inte sprider sig visar 
att den missgynnas av det naturliga urvalet.

Från vänster strimsporre, tre hybrider mellan strimsporre och gulsporre (mellansporre). Längst till höger gulsporre.

Linnés monsterväxt, en variant av gulsporre.
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Tolka naturen

Hur kan organismer i närmiljön ge en uppfattning 
om hur evolutionen har gått till? 

1. Välj representanter för huvudgrupper av organismer 
och studera deras anpassning till miljön. Vilka abiotis-
ka faktorer är betydelsefulla i den aktuella miljön? 
2. Välj organismer från närmiljön som visar anpass-
ningar till landliv. Hur skiljer sig organismer åt som 

Träd från olika miljöer
Vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala finns en 
allé av björkar där plantorna hämtats från olika delar 
av landet, från söder till norr. Nu växer de på samma 
plats och under samma miljöförhållanden, trots det 
utvecklas de väldigt olika. Växter har möjlighet att 
anpassa viktiga steg i sin utveckling som tillväxt, gro-
ning och blomning beroende på miljöförhållanden 

är anpassade till torr respektive fuktig miljö? Studera 
växter som finns på solbelysta berghällar respektive 
skuggiga och fuktiga klippor.

Mossor finns i solbelysta miljöer, som är utsatta 
för torka, såväl som i skuggiga, fuktiga miljöer. Jämför 
anpassningarna hos mossor som lever i olika miljöer.

Jämför anpassningar hos t.ex. lövträd och barr-
träd, samt blåbärsris och lingonris. 

och klimatfaktorer. Växthormonet gibberellin är in-
volverat i styrningen. 

Bilden nedan är tagen i oktober och visar att träden 
gulnar och fäller sina löv vid olika tidpunkt. Kommer 
träden i högra delen av bilden från södra eller norra 
Sverige? Diskutera vilka egenskaper hos träd som har 
betydelse för överlevnaden i olika klimat.




