
 
 

Människans taxonomi: Från däggdjuren 

(klass) utvecklades en grupp apdjur som kallas 

primater (ordning). I denna grupp hittar vi 

apor och halvapor. Från denna grupp utveckla-

des människoapor -hominider (familj). Idag 

ingår schimpanser, gorillor och orangutanger i 

denna grupp tillsammans med vår egen art, 

Homo Sapiens. Vår närmast levande släkting, 

som är av annan art, är schimpanserna. Vi har 

99 % identiskt DNA. 

Forskningen kring människans ursprung är all-

tid aktuell och avgörande upptäckter görs med 

jämna mellanrum. Dessa upptäckter gör ibland 

att hela kartan av människans evolution måste 

ritas om. Ofta är släktskapen mellan fynden 

svåra att tyda. Nya forskningsmetoder till ex-

empel DNA-analys hjälper till att föra forsk-

ningen framåt.  

Vetenskapen räknar med att det funnits runt 15 

människoliknade arter under de senaste fem 

miljoner åren. Här kommer de viktigaste:  

1. Australopithecus 

(Sydapa) 

Denna utdöda förfader till 

människan levde för cirka 

fyra miljoner år sedan. 

Den kunde gå upprätt 

men rörde sig även på alla 

fyra. Ett känt fynd av den-

na art som man hittat döp-

tes till Lucy 

(Australopithecus afaren-

sis). Skelettet var välbe-

varat och bidrar med vik-

tig kunskap till dagens 

evolutionsforskning. De 

åt växter, kött och var tro-

ligtvis även asätare. Hjär-

nan var lika stor som en 

schimpanshjärna. 

2) Homo Habilis (Den händige människan) 

 

Homo Habilis var upprättgående och utveckla-

des för ungefär två-tre miljoner år sedan. Den-

na människoapa var kort, hade långa armar och  

hälften så stor hjärna som dagens människor. 

Man tror att de använde verktyg (därav nam-

net). Homo Habilis var först i släktet Homo 

men det finns tveksamheter kring om arten 

verkligen är en förfader till den nutida männi-

skan. 
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