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Abstract 
 

Titel: Är vi lika dem? En kraniestudie av hominider ur ett evolutionistiskt perspektiv  

 

Titel: Do we look like them? A studie of craniums from hominids in an evolutionary 

perspective 

 

By examine plastic craniums from eight different hominids I wanted to find morfological 

characteristics that agreed with those of modern humans. The species that were selected had a 

plastic casting of its cranium in the laboratory at Gotland University. My focus was on species 

from the family Australopithecius and Homo and only working with their craniums. And this 

because the cranium and the theeth shows the most visible morfological characteristics 

between the different hominids. I also wanted,in a small part of the essay, to write about the 

differences in now living primates and humans skulls. 

 

Except from analysing the plastic castings I also studied surveys written by other scientist on 

the same subject. And in that chapter write as much about the whole skeleton as possible, 

eventhough that was not my main field, but I wanted to give the readers an overview of the 

species before the analysis took place.  

 

The most visible morfological characteristics is shown in the theeth because the diet changed 

during the million years that the evolution took place. It is possible to see the development in 

Foramen magnum too, the hole at the base of the skull were the vertebrate connects with the 

cranium. This hole gets more central over time showing that the species got more biped and 

started to walk upright on two legs just like humans do today. There are of course many more  

characteristics that are able to be seen that seperates us from the extinct hominids, but many 

of them are the same. If you look closely at the different craniums you can see how the 

fantastic evolution formed humans out of apes. 

 

It has to be mentioned that the scientist have many different theoris about the evolution, the 

species and who are the real ancestors to humans and I think the disagreement will continue 

for many years to come. 
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1. Inledning 

 
Jag valde det här ämnet eftersom det har intresserat mig ända sedan jag var liten. Jag visste 

redan när jag gick i första klass att jag ville arbeta med fossiler, både från människor och djur. 

När vi fick välja valfritt ämne till uppsatsen var det enkelt för mig att välja det som intresserar 

mig mest.  

 
Människans utveckling kan med säkerhet spåras bakåt i tiden till för nästan 4,5 miljoner år 

sedan. På den tiden levde på Afrikas savanner en mängd olika människoapor vars ättlingar 

kan ha varit våra förfäder. Alla tillhör vi gruppen hominider (Durehed 2001:1). Att förklara 

vad en homind är, är inte speciellt lätt eftersom vetenskapen många gånger ändrar definition 

av detta. Man kan säga att det är en människoapa som är biped, alltså en upprättgående apa 

som är förfader eller nära släkting med människan. ” Alla människor är hominider men alla 

hominider är inte människor” ( Johanson 1983:19).  

 

För ca 20 miljoner år sedan levde det ett tiotal arter av människoapor nere i Afrika. Två av 

dessa arter tvistar forskarna fortfarande om, nämligen Proconsul och Afropithecus. Vissa 

anser att Proconsul är människans direkta förfader medan andra anser att Afropithecus ligger 

närmare oss. Denna art är ännu inte tillräckligt studerad för att man ska kunna förkasta den 

som en föregångare (Groves 1993:34f). Runt den här tiden, för ca 15 miljoner år sedan, ska 

även en liten människoapa vid namn Ramapithecus ha levt och många forskare anser att det är 

den som är den äldsta hominiden i kedjan. Mestadels på grund av dennes människolika drag i 

underkäken (Leakey 1995:21). Kenyapithecus levde senare för omkring 14 miljoner år sedan 

och var en art vars egenskaper liknade relativt mycket en hominids till exempel stora 

hörntänder och kort ansikte (Groves 1993:34f).  

 

Under de följande 9 miljoner åren är det fattigt med fossila lämningar vilket gör forskarna 

osäkra på vilka arter eller vilken art från denna tid som människan härstammar, dock finns en 

kandidat tillgänglig nämligen Sabelpithecus tchadenis, som ska ha levt för ca 7 miljoner år 

sedan (Burenhult 1999:148f). I december 2000 hittades en helt ny art av människoapa i 

Tugenområdet i norra Kenya. Denna art döptes till Orrorin tugenensis och levde för runt 6 

miljoner år sedan. Massmedia kallade fyndet för Millenniemänniskan efter året då den 

hittades för första gången. Ett halvår sendare i juli 2001 hittades även en ny art i Etiopien som 

det internationella forskarlaget döpte till Ardipithecus ramidus kabadda och det tyder på att 

denna art ska ha levt för mellan 5,8 och 5,2 miljoner år sedan. Dock kräver båda de senaste 

arterna mer forskning innan mer precisa slutsatser kan dras (Gräslund 2001:90f).  

 

För 5 miljoner år sedan och framåt är forskarna relativt säkra på vilka människans förfäder 

var. Man brukar börja räkna med Ardipithecus ramidus för 4,4 miljoner år sedan följd av 

Australopithecus anamensis 4.2-3,9 miljoner år sedan. För 3,9 – 3 miljoner år sedan levde 

Australopithecus afarensis och i dennes fotspår levde Australopithecus africanus för 3 – 2,4 

miljoner år sedan (Burenhult 1999:148f). 1995 fann ett fransk forskarteam ett nytt tillskottet 

till australopithecusfamiljen nämligen Australopithecus bahrelghazali som levde för ca 3,5 – 

3 miljoner år sedan i Tchad i södra Sahara men tolkningarna är fortfarande rätt osäkra. Den 

innan nämnda arten är inte den sista, utan 1996 hittade man det första fyndet av 

Australopithecus garhi, en art som fortfarande är väldigt osäker då forskarna inte vet om det 

verkligen är en egen art eller om den ens har bidragit till senare människor. Kenyathropus 

platyops, 3 – 2 miljoner år sedan, hittades först 2001 och är en helt ny art som har komplicerat 

mycket av de gamla teorierna. Vissa forskare har helt förkastat att Australopithecus skulle 

vara förfader till männsiskan och denna art istället är först i ledet (Gräslund 2001:96ff). 
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Runt 2,5 miljoner år sedan uppträder tre stycken extra robusta arter av Australopithecus i 

Afrika, Australopithecus aethiopicus, Australopithecus robustus och Australopithecus boisei. 

Dessa arter lever fram till för ca 1 miljon år sedan och dör sedan ut. Forskarna är eniga om att 

ingen utav dessa är en förfader till människan och inte heller anfader till primaterna. Det bör 

nämnas att man är oense om dessa arter tillhör Australopitheusfamiljen eller är en egen familj 

vid namn Paranthropus (Boyd 2006:288ff).  

 

För mellan 2,5 och 1,5 miljoner levde en art, (Durehed 2001:3) som fick namnet Homo 

habilis, den första som givits artnamnet homo. Man ansåg även förut att habilis var den förste 

som använde sig av verktyg (Johansson1983:15). Homo rudolfensis dyker upp ungefär 

samtidigt som habilis för runt 2,5 miljoner år sedan dock är materialet efter denna art 

fortfarande litet (Gräslund 2001:87). Nästa bidragare till människan kallas för Homo ergaster 

och levde för ca 2 miljoner år sedan på många olika platser i Afrika. Homo erectus däremot 

var den första arten som inte endast levde på den afrikanska kontinenten utan även i Europa 

och Asien. Denna utvecklades runt 1,8 miljoner år sedan och försvinner för ½ miljon år sedan. 

Homo hiedelbergensis levde för 900.000 år sedan till för ca 130.000 år sedan både i Afrika 

och Eurasien och liknade väldigt mycket de allra första av Homo Sapiens. År 2004 hittades en 

helt ny art av släktet homo, en art som förbryllade många forskare, nämligen Homo 

floresiensis. Denna art var mycket mindre än övriga arter av homo, en dvärg (Boyd 2006:329, 

340ff ).  

 

Nya fynd från södra Spanien visar på en helt ny art inom Homo familjen, den så kallade 

Homo antecessor som ska ha varit någon slags för neanderthalare med lika stor hjärna som 

dagens människor. Än så länge har man funnit runt 2500 fossiler från denna art och runt 33 

stycken individer (Jensen 2008:191ff).  

 

Det två sista arterna i människans evolution tros båda ha utvecklas ut Homo Heidelbergensis 

för runt 200.000 år sedan. Dessa arter är Homo Neanderthalis som levde sida vid sida med 

den tidigaste formen av Homo Sapiens. Neanderthalarna dog ut för ca 35.000 år sedan, och 

forskarna är fortfarande än idag osäkra på varför de utrotades (Burenhult 1993:66f). 

             
 Syfte 

 

Syftet med den här kandidatuppsatsen är att göra en jämförelse mellan kranium hos arter som 

kan ha varit företrädare till människan samt att ge en ytlig inblick i dessa speciella arter. 

Uppsatsen är i huvudsak inriktad på arter, som Australopithecinerna och de tidigare arterna av 

Homo, men några undantag kan förekomma.  
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 Frågeställningar 

 

Vilka arter har levt under årmiljonerna och vilka har troligen bidragit till Homo 

Sapiens? 

 

Hur har kraniet förändrats från Australopithecus till Homo? 

 

Vad finns det för morfologiska skillnader i kraniet mellan dagens människoapor 

och människor?  

 

 Avgränsning 

 

Jag har i uppsatsen valt att begränsa mig till endast ett fåtal av de många arter av 

människoapor som levt under årmiljonerna. Jag fördjupade mig i de arter som flest forskare 

anser har varit föregångare till dagens människor. Samt en eller annan utstickare vars kranium 

varit så pass speciellt att jag tycker det var intressant att jämföra med de övriga. Det finns 

alldeles för många arter för att kunna ta med alla och många fynd är så pass nya att forskning 

inte utförts i stor utsträckning. I inledningen valde jag endast arter från Australopithecus 

familjen och Homo släktet eftersom det är de som troligast har bidragit till människan. Jag 

valde endast de Australopithecus arter som har mest forskning och finns som kopia i plats till 

mitt förfogande.   

 

Jag har beskrivit hela skelettens morfologi med inriktning på kranium eftersom det är där 

evolutionen syns tydligast. Jag har i analysen endast studerat kranium som finns som 

plastkranium i laboratoriet på Högskolan på Gotland, eftersom det är de enda avgjutningar jag 

har möjlighet att studera.  

 

 Metod 

 

Uppsatsen är till stor del baserad på litteraturstudier av andra forskares studier tillsammans 

men analyser av de plastgjutningar av hominidkranier som finns i laboratoriet på Högskolan 

på Gotland. Jämförelser av de olika arternas kranium har gjort genom analyser och fotografier 

som jag har tagit på ovannämnda plastkranium. Varje kranium har studerats separat och i 

grupp för att se vilka morfologiska skillnader som syns tydligt. Analysen har delats upp i fyra 

delar: Visceralkraniet (ansiktsskelettet), Neurokraniet (hjärnskålen), Maxilla (överkäken) och 

Mandibula (underkäken). Jämförelser mellan min analys och andra forskares publicerade 

analyser har gjorts.  Jag har även fotograferat och tecknat de bilder som finns med i 

uppsatsen.    

 

 Källkritik 

 

Det är svårt att sätta sig in i ett ämne som evolution då många forskare inte är överens och det 

finns säkert en miljon olika teorier om vilken art som var föregångare till människan och vilka 
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som inte var det. Till detta finns det är säkert ett hundratal olika arter, om inte ett tusental, 

som kan tillhöra både människosläktet och primatsläktet. Ingen vet riktigt sanningen om 

någonting inom människans evolution, utan forskarna tror olika och det kommer ständigt ny 

forskning som gör det svårt att hålla sig uppdaterad. 

 

Vissa arter har även olika namn i olika litteratur, det beror på som redan nämnts innan att 

olika forskare har olika åsikter om evolutionen och att forskningen utvecklas hela tiden. 

Homo habilis kallas bland annat för Australopithecus habilis i viss litteratur men jag kommer 

att namnge de arter med det namn som de flesta människor känner till för att inte förvirra för 

mycket i uppsatsen, Sedan om detta är rätt eller fel har man olika åsikter om.  

Som kritik bör även nämnas att den analys som utförts gjorts på ett platskranium vilket gör att 

alla morfologiska karaktärer inte upptäckts och att sexuelldimorfismen och olikheter mellan 

individer inte heller kan ses.   

 
Att underkäke saknas på vissa utav de analyserade arterna beror på att då avgjutningarna 

gjordes hade forskarna ännu inte funnit så pass välbevarade underkäkar. Idag tror jag dock att 

det finns hela, delar eller så pass stora fragment att forskarna med någorlunda säkerhet vet hur 

underkäken hos alla arter såg ut.  

 

 

 

 

2. Bakgrund 
Detta kapitel som att beröra fakta  

i kronologisk ordning om de olika  

arterna som andra forskare berört. 
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2.1 Stamträd  
Fig.1 
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Tab 1.Tabell över de mest kända arterna under Evolutionen, med Proconsul som första anfader och framåt. 

 

 

 

Art namn Årtal Region 

Proconsul 27 - 17 miljoner år sedan Kenya 

Afropithecus Ca 20 miljoner år sedan Kenya och Uganda 

Kenyapithecus Ca 14 miljoner år sedan Kenya 

Ramapithecus Ca 7 miljoner år sedan 

(datering osäker)  

Sydafrika 

Sabelpithecus tchadensis 7 -6 miljoner år sedan Tchad 

Orrorin tugenensis Omkring 6 miljoner år Kenya 

Ardipithecus ramidus kabadda 5,8 – 5,2 miljoner år sedan Etiopien 

Ardipithecus ramidus ca 4,4 miljoner år sedan Etiopien 

Australopithecus anamensis 4,2 – 3,9 miljoner år sedan Kenya 

Australopithecus afarensis 4 – 3 miljoner år sedan Tanzania, Kenya och 

Etiopien,  

Austraopithecus bahrelghazali Omkring 3,5 –3 miljoner år 

sedan 

Tchad 

Australopitheucs africanus 3 –2,2 miljoner år sedan Sydafrika,  

Kenyanthropus platyops 3 – 2 miljoner år sedan Kenya 

Australopithecus aethiopicus 2,5 miljoner år sedan Kenya, Etiopien 

Australopithecus/Paranthropus  

boisei 

2,5 – 1,2 miljoner år sedan Tanzania, Etiopien, Kenya 

Australopithecus garhi Ca 2,5 miljoner år sedan Etiopien 

Australopithecus robustus 1,8 - 1 miljoner år sedan Sydafrika 

Homo habilis 2,5 – 1,6 miljoner år sedan Tanzania, Kenya,  

Homo rudolfensis 2,5 – 1,9 miljoner år sedan Kenya,  

Homo ergaster 2 – 1,2 miljoner år sedan Kenya, Sydafrika, Tanzania 

och Etiopien m.fl. 

Homo erectus 1,8 – 200.000 år sedan Java, Indonesien. Kina. 

Vietnam, Indien, Algeriet, 

Marocko, Kenya, Tanzania 

m.fl. 

Homo floresiensis  350.000 – 140.000 år sedan Ön Flor i Indonesisen 

Homo antecessor 800.000 år sedan - ?  Spanien 

Homo hiedelbergensis 600.000 – 30.000 år sedan Etiopien, Tyskland, 

Frankrike, Grekland, Spanien 

och Zambia m.fl. 

Homo neanderthalis Ca 200.000 – 35.000 år sedan Utspridd på flera ställen i 

både Europa och 

Mellanöstern 

Homo sapiens 200.000 år sedan  Kina, Etiopien, Israel, 

Frankrike och Australien, 

m.fl. 
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2.2 Kraniets & hjärnas uppbyggnad  

 

Studier av kranium är väldigt viktigt för analyser av hominider eftersom det är dess karaktärer 

som visar störst skillnader emellan arter och visar evolutionen från primat till människa. Med 

primat menas alla arter av apor däribland även människan. Med fossilfynd menas skelettrester 

som av tidens tand har blivit förstenade. 

 

Kraniet är uppbyggt av ca 29 stycken ben som är uppdelade mellan två olika delar, 

Neurocraniet (hjärnskålskranium) och Visceralkraniet (ansiktsskelettet). 

 Neurocraniet består av ca 8 stycken olika benpar: nackbenet, kilbenet, silbenet, 

tinningbenen, pannbenet och hjässbenen. I tinningbenen sitter ytterligare tre små benpar, 

hammaren städet och stigbygeln. 

 Visceralkraniet är uppbyggt av 13 stycken benpar nämligen överkäken, gombenen, 

kindbenen, näsbenen, tårbenen, undre näsmusslan, plogbenet, underkäken, tungbenet och 

sköldbrosket (Petrén 1984:87f). 

 

Hjärnan hos människan är uppdelad i tre olika delar; Bakre hjärnan som även innebär 

Lillhjärnan, Mitthjärnan och Storhjärnan. Dessa tre delar har i sin tur tre olika lager som visar 

hur den utvecklats under evolutionen. Dessa tre lager kallas för R-komplexet (mer känt som 

reptilhjärnan), Limbiska systemet där känslorna lagras och Hjärnbalken, där våra sinnen finns. 

Vår hjärna fungerar som ett slags koordinationssystem för nervsystemet i den övriga kroppen 

(Lambert 1988:30f). Hjärnan hos alla djur består till största delen av vatten och den innehåller 

över en trillion glial celler (utskott som för signaler från neuronen ut i nervsystemet) som 

arbetar tillsammans med de över 100 miljader neuronerna (nervceller), som gör att vi kan 

fungera. Hjärnas består till stor del av så kallad cerebral cortex där vår inlärningsförmåga 

finns. Denna del är större hos människor än hos människoapor. I storhjärnan sitter en del som 

kallas för prefrontal cortex och i den delen finns Broca’s and Wernicke’s centrum där 

förmågan att förstå olika språk finns, denna del är otroligt mycket mindre hos apor (Johanson 

1996:80).  

 

Som nämnts innan finns känslocentrat i Limbiska systemet närmare bestämt i Hypotalamus, 

vilket är en av de äldsta delarna av hjärnan. Man bör därför vara försiktig med att säga att djur 

inte har känslor eller känner känslor så som vi gör, för ser man på deras hjärnor så har de 

precis samma uppbyggnad som vi. Alla välutvecklade djur inkluderat människan kan känna 

samma känslor så som sorg, rädsla, sexuell frustration och glädje (Gräslund 2001:22).   

 

Hjärnstorleken har inte bara verkan på intelligensen hos djur utan även på 

livshistoriefaktorerna, egenskaper till exempel när könsmognaden äger rum och hur lång 

graviditeten är. Hos arter med stor hjärnstorlek ökar dessa faktorer, till exempel så är 

dräktigheter längre och arter lever längre än de med mindre storlek. Människan borde således 

ha längre dräktighetstid än nio månader, men detta är inte möjligt eftersom fostret då hade 

varit för stor för att kunna tränga sig igenom bäckenkanalen vid födseln. Istället har naturen 

gjort så att barnet får utvecklas utanför livmodern under beskydd av modern (Leakey 

1995:55).   

 

Aporna och människorna har de största hjärnorna i förhållande till sin kroppsstorlek i 

jämförelse med andra djur. En människas hjärna är egentligen bara en mer utarbetad aphjärna. 

Människans hjärna är så pass mycket som 3 gånger större än den förväntas vara till 
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kroppspromotionerna, men människans och apornas hjärna skiljer sig från varandra i storlek 

vilket ska visa att människans större hjärna ger dem mer intelligens. Dagens människors 

hjärnvolym ligger på minst 1350 kubikcentimeter och hjärnan har en vikt på 1,3 kg (Johanson 

1996:80ff).  

 

 

2.3 Australopithecus afarensis 

 

Den första fossil som hittades av Australopithecus afarensis var i Etiopien 1974 av en känd 

paleoantropolog vid namn Donald Johanson. Denna lämning kallades även för Lucy i media, 

då man på natten efter fyndet lyssnat på Beatles låten ” Lucy in the Sky with Diamonds” 

(Johanson 1983:13ff). Drygt tre år senare 1977 hittade Mary Leakey även förstenade fotspår 

av den här arten i ett lager av aska. Dessa tre individer ska ha tillhört afarensis och fotspåren 

vittnar om att deras fötter väldigt mycket liknade dagens människors fötter (Durehed 2001:2). 

Flera fynd av denna art har även hittats under åren runt om på den afrikanska kontinenten, 

bland annat i Tanzania, Tchad och Sydafrika samt fler fynd i Etiopien där Lucy upptäcktes 

(Boyd 2006:276). Samanlagt har man funnit runt 300 olika fynd av denna art, men mest ben 

från kraniet (Johanson 1996:119).  

 

Namnet Australopithecus afarensis betyder ungefär sydapan från Afar. Johanson döpte fyndet 

till detta efter släktet Australopithecus och regionen där han fann det första fyndet, Afar 

(Johanson 1983:248). Arten levde för mellan 4 och 3 miljoner år sedan och är den mest 

välstuderade och mest känd utav hominidarterna. Under den årmiljonen som afarensis levde 

varierade naturen runt om på kontinenten, vilket visar på att de levde både i skog och på den 

torra savannen. Mycket i artens morfologi tyder på att den spenderade tid i träden, kanske sov 

den där för att undkomma rovdjur (Boyd 2006:276ff).                                                                

 

Morfologi 

 

Man har funnit två olika storlekar på arten afarensis där man anser att den stora och kraftigare 

är hane och den mindre är hona. Hanarna ska då ha varit ungefär 40 % tyngre runt 45 kilo 

medan honorna ska ha vägt dryga 29 kilo. Honorna var ca 1 meter långa medan hanarna 

sträckte sig ända upp mot 1,5 meter (Johanson 1996:57). Trots att arten var rätt så liten hade 

den kraftigt skelett och spår som tyder på stora muskler. Hela skelettet vittnar om en stark 

kropp snarare än en snabb och smidig. Afarensis hade upprättgående gång, även kallade biped 

gång, det har man fått bekräftat efter både fynd från Hadar och fotspåren i Laetoli (Johanson 

1983:237 och 299ff). Skelettet ska ha bestått av runt 207 ben (Johanson 1996:124). 

Ryggraden på alla arter av Australopithecus är precis som hos människan S-formad (Kurtén 

1986 sid.52). 

 

Armarna lär ha varit något längre än människans medan händerna ska ha varit människolika 

med något böjda fingrar dock ska handlovsbenen ha varit mer lika primaternas. Falangerna på 

både händer och fötter kan lätt blandas ihop då de på fötterna är längre och mer välvda än hos 

Homo sapiens. Metatarsalerna är grova och vidgar sig i ändarna mot falangerna, vilket tyder 

på dålig rörelseförmåga i tårna. Även vristbenen tyder på att afarensis hade en upprättgående 

gång (Johanson 1983:237, 299ff). Det finns tydliga karaktäristiska drag i både händer och 

fötter som liknar apornas också, bland annat är falangerna smala och böjda vilket visar på att 

arter likt apor kan ha levt i träden. Även skulderbladen visar tecken på att de levde i träden då 

skulderbladet är välanpassade för att stödja hela kroppen när arten hänger i armarna (Boyd 
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2006:281). Thorax hos arten har en mer konisk form som smalnar av upptill (Durehed 

2001:2).  

 

Även bäckenbenet hos afarensis visar att denne gick på två ben då ilium är vridet framåt i en 

mer skålliknande form och inte brett ut mot sidorna som hos schimpansen, som är en 

människoapa. Korsbenet är även förlängt, vilket ger mer stabilitet till för den nedre 

magregionen. Båda dessa egenskaper visar att afarensis tydligt tagit steget emot att bli 

människa (Johanson 1983:237, 299ff). Lårbenet vinklas neråt och inåt vilket gör att knäet hos 

arter ligger i en nästan centrallinje med kroppen, precis som hos dagens människor (Boyd 

2006:280). Den laterala condylen på lårbenet är tillplattad vilket ger ökad kontakt med 

smalbenet och på så sätt fördelas vikten maximalt. Ankeln hos Lucy visar även den på tvåbent 

gång då det på vadbenet har speciella ytor liggandes mot språngbenet (Johanson 1996:86f). 

 

Kraniet hos afarensis är väldigt utskjutande med många aplika drag. Neurokraniet är väldigt 

litet med endast en hjärnvolym på 430 kubikcentimeter (Johanson 1996:119), ungefär lika 

stort som hos dagens schimpanser. Flera drag i kraniet är rätt primitiva, det vill säga mer lika 

apans, bland annat är käkarna utskjutande och basen är mycket vidgad. Hela käkarna och alla 

tänderna är ett mellanting mellan apa och Homo (Boyd 2006:277). 

Afarensis käkar var stora och utskjutande dock hade de ingen tydlig haka. Tandraden hade en 

tydlig V-form eftersom dennes fyra framtänder var relativt små och väldigt stora bakre tänder, 

ofta dubbelt så stora som en människas, med mycket tjock emalj (Johanson 1983:220ff, 237). 

Mellan hörntanden och premolarerna finns det ett tydligt mellanrum, detta brukar kallas för 

diastema, och detta finns även hos människoapor. Hörntänderna är rätt så stora i jämförelse 

med människan, dock visar de inte lika tydliga könskaraktärer som de gör hos apor. På första 

premolaren har afarensis en stor och en liten cusp, väldigt lika människan som även de har två 

cuspar, dessa är dock ungefär lika stora (Boyd 2006:277).  

 

Fig 2. Australopithecus afarensis 

 

 

2.4 Australopithecus africanus 

 

Lucy var dock inte den första i australopithecusfamiljen som hittades, utan man hade redan i 

ca ett halvt sekel vetat om att de levt i Afrika. År 1924 hittades ett barnkranium i en gruva i 

Taung nere i Sydafrika som lämnades till anatomiprofessorn Raymond Dart. Fyndet döptes 

först till Taungbarnet då ingen kunde identifiera vilken art det egentligen var (Johanson 

1983:36ff). Senare fick arten ett riktigt namn av Dart nämligen Australopithecus africanus, 

som är en blandning av latin och grekiska. Australo som på latin betyder sydlig, pithecus från 

det grekiska ordet för apa och africanus som speglar kontinenten, vilket då blir den Sydliga 

apan från Afrika. År 1947 hittades ytterligare ett kranium i Sydafrika av Robert Bloom och 

den här gången var kraniet av en vuxen individ. De kallade fyndet för Mrs Ples, trots att det 

senare visade sig tillhöra en hane (Johanson 1996:117, 134).    
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Africanus levde för mellan 3 och 2,2 miljoner år sedan på många olika ställen i Sydafrika 

(Boyd 2006:282). 

 

Det finns tecken på att africanus utvecklades fort, fortare än både människan och 

schimpansen. Tänderna ska ha erupterat, brutit fram tidigare och arten ska även ha blivit 

könsmogen tidigare än människor. Detta tyder på att den inte hade utvecklats speciellt mycket 

till Homo ännu (Boyd 2006:284) 

 

Morfologi 

 

Redan hos Darts fynd, Taungbarnet, som endast bestod av ett kranium kunde man se 

människolika drag såsom platta kindtänder och små hörntänder. Även på kraniet kunde man 

se tecken på att arten var biped, då foramen magnum låg mer centralt på skallbasen istället för 

långt bak som hos apor (Leakey 1995:36).  

 

Africanus morfologi liknar afarensis väldigt mycket förutom att kraniet och tänderna är lite 

kraftigare. Även hos denna art var hanarna större än honorna och de var ca 138 cm långa och 

vägde runt 41 kilo medan honorna var ca 115 cm långa och vägde 30 kilo (Gräslund 

2001:100). Skelettet är fortfarande väldigt primatlikt med långa armar och relativt korta ben 

med kraftiga muskelfästen (Durehed 2001:2). Ilium på bäckenbenet är kort med väldigt brett 

och en liten yta där bäckenet möter korsbenet. Africanus hade sex lumbalkotor medan 

människan endast har fem och dagens apor bara har runt fyra stycken (Johanson 1996:136). 

Ryggraden bildar en tydlig kurva liknande ett S, vilket tyder på att de förmodligen hade en 

liknande gång med dagens människor (Durehed 2001:3).    

 

Hjärnstorleken hos africanus låg runt 440 kubikcentimeter alltså endast lite större än hos 

afarensis, vilket gör kraniet lite större och kraftigare också (Gräslund 2001:100). Lite har 

arten dock utvecklats ifrån sin föregångare, bland annat är ansiktet kortare och käkarna är inte 

lika markanta. Skallbasen är mer böjd uppåt och den har färre lufthål (Boyd 2006:282f). 

Några av de kranier som funnits av africanus visar en benkam där tuggmusklerna har fästs. 

Detta kan vara ett bevis på att arten inte bara ätit frukt utan även kött i viss mån, även vissa 

tänder indikerar detta (Lambert 1988:100ff). Slitageytan på vissa tänder liknar väldigt mycket 

de hos dagens fruktätande primater, vilket indikerar även här att arten åt frukt (Kurtén 

1986:63). Hela käken är smal och V-formad som hos människan, incisiverna är då mindre 

medan molarerna fortfarande är stora (Durehed 2001:2).  

 

Den del i strupen som gör det möjligt för människan att tala kallas för pharynx och innefattar 

stämbanden och delar av munhålan. På fossiler syns denna del som en inbuktning i kraniets 

botten och på människan är inbuktningen djup och visar ett välutvecklat tal. Hos 

Australopithecus däremot är inbuktningen väldigt grund, vilket gör att det är väldigt 

osannolikt att de kunde tala (Kurtén 1986:65f). 

 

Fig 3. Australopithecus Africanus 
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2.5 Australopithecus/Paranthropus boisei   

 

I augusti 1959 fann Mary Leakey i Olduvaiklyftan ännu fler fossiler av en hominid som man 

då trodde var en förfader till människan. På den tiden döpte hon och hennes man, den kände 

Louis Leakey, arten till Zinjanthropus boisei, eftersom zinjanthropus som betyder 

östafrikansk människa och boisei efter Charles Boise som hade finansierat utgrävningarna 

(Leakey 1995:38). Namnet på arten ändrades sedan till Australopithecus Boisei eftersom 

andra forskare som studerade fynden ansåg att det var för likt de övriga robusta 

australopitheciner för att vara ett eget släkte. Louis Leakey kallade dock alltid det första 

fyndet för ”Dear Boy” medan massmedia kallade det för ”nötknäpparen” eftersom 

kindtänderna var gigantiska. Det var Loius Leakey som fick berömmelse för fyndet trots att 

Boisei egentligen var hans fru Mary’s fynd. Det var Mary som fann fyndet och det var hon 

som rekonstruerade kraniet av de småbitar som hittades trots detta fick inte hon någon 

publicitet (Johanson 1983:83).  

 

Boisei räknas tillsammans med Australopithecus robustus och Australopithecus aethiopus 

som Subhomo, vilket betyder att dessa arter är en sidogren av människans släkte och inte är 

förfäder (Gräslund 2001:102f). Många forskare ansåg till en början att boisei bara var en 

speciell sort av Australopithecus robustus som utvecklats annorlunda i en annan region 

(Lambert 1988:104).  

 

Fossiler från denna art visar att boisei levde från 2,5 till 1,2 miljoner år sedan (Gräslund 

2001:102f), på olika ställen i östra Afrika så som Tanzania, Etiopien och Kenya. Sammanlagt 

har man funnit över 100 fynd av tänder och underkäkar efter den här arten. Det är även hos 

boisei som forskare har hittat de första bevisen på sjukdom som visat sig i skelettet, då en 

abscess som satt bakom den vänstra ögonhålan (Johanson 1996:119, 156ff).  

 

Morfologi 

 

Hanarnas kroppslängd låg runt 137 cm och honornas runt 124 cm. Även kroppsvikten ska ha 

varierat från 49 kilo hos hanarna och 34 kilo hos honorna. Båda beräknas ha en hjärnvolym på 

ca 465 kubikcentimeter (Gräslund 2001:103), ungefär lika stor som på robustus. Boisei gick 

på två ben och var grovt byggd, ungefär som hos dagens gorillor (Lambert 1988:04).   

 

Ansiktet var brett och konkavt, det liknar inte någon annan människoart. Kraniet är massivt, 

men inte så högt med en tydlig benkam, som fungerat som fästen för tuggmusklerna, mitt på 

skallen, och är mer påtaglig hos hanarna. Okbågarna är gigantiska och väldigt utstickande så 

pass mycket att man inte ser näsans område om man ser kraniet från sidan. På pannbenet och 

strax över näsbenet finns en massa små håligheter. Foramen magnum på skallens undersida är 

nästintill hjärtformad (Johanson 1996:156ff). Arten har även väldigt kraftiga ögonbrynsbågar 

(Lambert 1988:104).   

 

Premolarerna och molarerna är gigantiska och tillsammans med kraftiga käkar har den här 

arten förmodligen varit kapabel till att knäcka det hårda skalet på nötter, dock har det nog inte 

varit standard födan. Framtänderna var små och användes till att bita med, medan molarerna 

användes att mala de stora mängder blad som de åt (Lambert 1988:104f).  
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Fig 4. Australopithecus/Paranthropus boisei 

 

 

 

2.6 Homo habilis 

 

År 1960 hittade Jonathan Leakey, son till Mary och Louis Leakey, det första fyndet som man 

döpte till Homo, nämligen Homo habilis. Louis Leakey döpte fyndet till Homo habilis, eller 

”den händiga människan” som det också kallas eftersom de jämte fyndet fann stenredskap 

(Boyd 2006:286). Det var först bara fyra rätt dåligt bevarade fossiler som hittades, ofta bara 

bestående av underkäkar och några kraniefragment. Detta gjorde det svårt att placera arten i 

rätt klass och många forskare var emot att namnge arten Homo då de mer tyckte fyndet 

liknade en Australopithecin ( Johanson 1983:87ff). Idag är det vissa forskare som kallar arten 

för Australopithecus habilis istället för Homo (Boyd 2006:287). Egentligen så var det inte alls 

Jonathan Leakey som hittade det första fyndet av habilis, utan för i slutet av 1959 fann Helson 

Mukiri tänder efter arten. Leakey’s fynd överskuggade tyvärr Mukiris fynd och därför anses 

det vara det första exemplaret av habilis (Johanson 1996:170). 

 

Arten levde i endast i Afrika för 1,9 till 1,6 miljoner år sedan, men vissa fynd indikerar att 

arten kan ha levt mycket tidigare för 2,6 miljoner år sedan (Boyd 2006:286). 

  Den mest berömda fossilen av habilis hittades av Bernard Ngeneo och är en nästan 

komplett skalle som han tillsammans med anatomen Bernard Wood och Meave Leakey med 

stort tålamod lyckades pussla ihop (Markis 1985:20). Man har ännu ej funnit ett komplett 

skelett av Homo habilis, men fynd funna vid Turkanasjön visar att de förmodligen liknade 

Homo Sapiens relativt mycket i det postkraniala skelettet (Markis 1985:21) dock hittade Mary 

Leakey år 1986 delar av ett skelett i norra Tanzania. Fyndet bestod av tänder samt delar av 

olika rörben såsom lårbenet och överarmsbenet. Det innehöll även ett stort antal fragment som 

de lyckades pussla ihop till en nästan komplett överkäke (Johanson 1996:176). 

 

Det är fortfarande oklart varifrån habilis utvecklades, om det var ifrån Australopithecus 

afarensis eller ifrån Australopithecus africanus (Burenhult 1993:45). Vissa forskare tror att 

Homo inte alls härstammar ifrån Australopithecus utan ifrån Kenyanthropus platyops 

(Gräslund 2001:98). 

 

Några stenredskap har hittats i samma kontext som habilis och forskarna tror därför att arten 

varit kapabel till att bygga enklare läger och möjligtvis även jagat mindre bytesdjur (Lambert 

1988:107). Det är dock inte säkert att de föremål som hittats har tillhört arten eller om de 

hamnat där på grund av senare påverkan (Boyd 2006:288).  

 

Morfologi 

 

Habilis honor ska enligt beräkningar har varit 100-125 cm långa och vägt runt 32 kilo. 

Hanarna däremot var runt 130-157 cm lång och haft en kroppsvikt på ca 52 kilo. Båda ska ha 

haft en hjärnvolym på 600-800 kubikcentimeter (Gräslund 2001:105). Armarna var 

fortfarande mycket långa i förhållande mot övriga kroppen, vilket gjorde att arten fortfarande 
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var lik en primat i vissa avseenden (Johanson 1996:176). Det postkraniala skelettet liknade 

Australopithecus arterna väldigt mycket (Boyd 2006:287).  

 

Som nämnt innan syns förmågan att kunna tala som en inbuktning på undersidan av kraniet. 

Hos habilis finns det en relativt grund inbuktning, vilket gör det troligt att arten hade ett 

primitivt språk, något som möjligtvis kan ha liknat ett barns påhittade språk som endast består 

av konsonanter (Kurtén 1986:71). 

 

Habilis ansikte var fortfarande relativt primitivt med utskjutande ögonbrynsbågar och käkar, 

dock var käkarna inte lika kraftiga som hos Australopithecus, men ansiktet var smalare och 

längre mer människolikt. Tandraden är mänskligt krökt och molarerna har krympt, lika så de 

övriga tänderna (Lambert 1988:106f). Käkens form är U-formad och lite mindre markant än 

hos ovanstående arter (Durehed 2001:3) Kraniet var mer rundat och skalltaket har tunna ben 

och hjärnan har växt på bredden. Pannan och de översta delarna av ansiktet är platt medan 

överkäken sluttar nedåt. Hela ansiktet har drag som liknar boisei men det är inte alls lika platt 

(Johanson 1996:170). Händerna och höftbenen var mer människolika, medan fötterna var helt 

utvecklade, såsom dagens människors ser ut (Lambert 1988:106f).   

 

Fig 5. Homo habilis 

 

 

För 2 miljoner år sedan var det två olika Homo arter som levde nere i Afrika. Habilis var den 

mindre robusta med mindre hjärnvolym och den stora arten med stor hjärna kallades för 

Homo rudolfensis.   

 

2.6.1 Homo rudolfensis 

 

Rudolfensis är den äldsta art av släktet homo som man funnit, men fossilerna efter denna få 

och forskarna har då svårt att placera den i rätt art grupp eller göra den till en egen art. De 

mest betydelsefulla fynden av rudolfensis är en tämligen välbevarad skalle hittad i Kenya och 

en kindtand från Malawi. Om det övriga skelettet vet man mycket lite, då fynden varit snåla 

och man har mest gjort gissningar om hur detta skulle kunna ha sett ut (Gräslund 2001:87, 

104). Rudolfensis skalle är något större än habilis och ansiktet är brett med stora kindtänder 

med tjock emalj, vilket tyder på att de fortfarande hade drag som liknade Australopithecus. 

Överkäken är mer fyrkantig än den är rundad som hos övriga arter, gomen är även mycket 

kort och grund. Kraniet saknar de tydliga muskelmärkena efter kraftiga tuggmuskler, men den 

ska ändå ha haft stora framtänder och hörntänder medan kindtänderna varit mer normalt stora. 

Kraniet är lätt rundat och skallbenen är väldigt tunna (Johanson 1996:164, 177).  

 

 

2.7 Homo ergaster 

 

Homo ergaster hittades i Turkana i Östafrika och har då fått smeknamnet ”Nykomligen från 

Turkana” (Burenhult 1999:149). I mitten av 1980-talet fann man ett nästan fullständigt skelett 

av arten i Nariokotome vid Turkanasjön och Bernard Wood döpte då arten till det namn vi 

känner till idag, Homo ergaster (Burenhult 1999:47). Wood konstaterade även att morfologin 
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hos ergaster påminde så pass mycket om Homo att den förmodligen är den mest sannolika 

förfadern (Johanson 1996:164). År 1991 hittade man fynd av ergaster i Georgien som dateras 

till ca 1,8 miljoner år sedan, vilket tyder på att arten var de första som utvandrade från Afrika 

till Euroasien (Boyd 2006:329).  

 

Ergaster levde för runt 1,8 miljoner år sedan på många olika ställen nere i Afrika, bland annat 

i Kenya och Tanzania men även så långt ner som i Sydafrika. Tillsammans med skelett fynd 

har man funnit redskap av typen Oldowan och typen Acheulean. Acheulean är en mer förfinad 

teknik av redskapstillverkning som uppkom i slutet av artens epok, dock fortsatte den att 

användas även till senare arter av Homo. Båda teknikerna användes för att skapa föremål för 

att döda djur. Arten döptes till Homo eragster som betyder den arbetande människan. För ca 

1,6 miljoner år sedan finns det bevis på ett ergaster använde elden, då man hittat bränd jord 

jämte stenföremål. Arten utvecklades snabbare än dagens människor, men honorna ska ändå 

ha tagit hand om ungarna under en lång tid (Boyd 2006:329, 332ff). 

 

Morfologi 

 

Hos ergaster hade kroppslängden och kroppsvikten ökat lite till skillnad från habilis. Honorna 

var ca 155 cm långa medan hanarna var ända upp till 180 cm lång och kroppsvikten ska ha 

varierat från 52 kilo hos honorna till 63 kilo hos hanarna (Gräslund 2001:105). Efter ergaster 

finns det inga tydliga könsdimofism längre (Durehed 2001:3). 

 

Kraniet var bredare vid basen än övriga skallen och hjärnskålen var tillplattad. Skallbenen var 

tjocka. Ögonbrynsbågarna var väldigt kraftiga, vilket fick det att se ut som det var två bågar 

istället för en och bakom den fanns det en djup fåra (Johanson 1996:170). Näsan är 

framskjutande och pannan hög vilket ger arter ett mer mänskligt utseende. Kindbenen är 

smala och lätt böjda (Durehed 2001:3) Skallbasen hos ergaster är något inbuktad, vilket tyder 

på att arten hade en viss utvecklad talförmåga (Gräslund 2001:192). Den bakre skallen har 

även en utbuktande ås. Tänderna är anpassade efter en bitande och slitande diet snarare än en 

malande, eftersom alla tänderna har krympt i storlek i jämförelse med Australopithecus. 

Hjärnvolymen låg runt 800 kubikcentimeter (Boyd 2006:330). 

 

Mycket hos arten påminde om den moderna människans kroppsbyggnad så som stor 

hjärnvolym och som nämnts tidigare mindre tänder samt käkar. Ryggraden var längre än hos 

dagens Homo och det fanns färre nerver längs den, vilket kan indikera på att arten inte kunde 

tala bra. Bäckenet är litet och smalt, och en sådan utformning gjorde det enklare för ergaster 

att gå och springa (Johanson 1996:164 och 182). Ergasters kroppsformer påminner mycket 

om de människor som idag lever i tropiska områden, med långa ben, smala höfter och axlar 

och muskulös. Detta visar tydligt att arten utvecklats till att vara helt marklevande till skillnad 

mot tidigare arter som haft korta armar anpassade för träden (Boyd 2006:331f). 

 

Fig 6. Homo ergaster 
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2.8 Homo erectus 

 

Homo erectus fynd hittades först på Java, Indonesien av Eugene Dubois mellan åren 1891 och 

1894. Han fann en del av en skalle samt ett lårben snabbt antog han att dessa tillhörde en 

upprättgående människoapa och han döpte arten till Pithecanthropus erectus. Det namnet har 

dock försvunnit under tiden eftersom man i takt med att fynden växte märkte att arten var för 

lik Homo för att vara en egen grupp. Fynd från Java av denna art brukar i vanligt tal kallas för 

”Javamänniskan”. En annan känd upptäckt av erectus är ”Pekingmänniskan” som hittades i 

Zhoukoudian i Kina 1927 av Birger Bohlin. Fler fynd har även funnits på andra ställen i Kina 

men även i Vietnamn och Indien (Kurtén 1986:73). Namnet Homo erectus betyder ”den 

upprätta människan” (Lambert 1988:116). 

 

Ett utav de allra viktigaste fynden efter Homo erectus hittades av Kemoya Kimeu 1984 under 

en expedition tillsammans med Richard Leakey vid Turkanasjön i Kenya. Det bestod av ett 

nästan komplett skelett av en 12-årig pojke på ca 170 cm lång. Detta förändrade synen på 

arten drastiskt. Innan hade man ansett att erectus var kort och kraftig, men fyndet bevisade att 

arten kunde bli upp mot 180 cm lång och med tänder som visar på att de åt en varierande kost 

(Markis 1985:22).  

 

Det finns rätt tydliga bevis på att Homo erectus födde barn och vårdade dem på ett liknande 

sett som människan gör idag eftersom våra spädbarn vid födsel inte är tillräckligt utvecklade 

för att överleva själva. Födselkanalen är nämligen så pass liten hos erectus att ett barn med en 

färdig utvecklad skalle inte skulle ha en möjlighet att födas därigenom. Barnets hjärna har 

varit så mycket som en tredje del mindre än en vuxen erectus (Leakey 1995:57).  

 

När inlandsisen drog sig tillbaka norrut gjorde även erectus detta, man tror att de vandrade 

efter de större bytesdjuren över till Asien och sedan även till Europa, för där fanns även fler 

djur att jaga (Markis 1985:22). Olika grupper av arten lär ha utvecklats olika beroende på att 

de blivit isolerade av den klimatförändring som skedde under den här tiden. Fynden av erectus 

funna i Europa är daterade mellan 500 000 och 200 000 gamla, dessa fynd är väldigt mycket 

mer lika Homo sapiens, därför anser vissa forskare att den arten av erectus som levde i Europa 

är en egen art (Lambert 1988:119ff). De äldsta fynden av erectus på Java i Asien har däremot 

en ålder på 1,8 till 1,6 miljoner år, mycket äldre än de som levt i Europa (Boyd 2006:340). 

 

Elden har förmodligen varit väldigt viktig för erectus i det kalla klimatet och man har på flera 

boplatser hittat lämningar av träkol, brända ben och aska. I Kina har man funnit stora mängder 

aska i grottor från den här tiden, kanske bodde de även där inne. I och med det nya sättet att 

tillreda maten förändrades tänderna och blev mindre eftersom de då inte behövde lika kraftiga 

käkar. Det är även möjligt att arten hade ett så pass utvecklat språk att de kunde samtala med 

varandra (Markis 1985:23). Erectus jagade stora mängder flocklevande djur som till exempel 

hjort, men man har även hittat skelett med bitmärken efter hyena, vilket tyder på att erectus 

inte bara varit jägaren utan ibland även bytet. Arten använde stenredskap tillverkade med den 

primitiva tekniken Oldowan, men det är möjligt att de tillverkade mer utvecklade vapen av 

annat material till exempel bambu (Boyd 2006:342).  

 

Morfologi 

 

Erectus hade en kroppslängd på 1,5 till 1,8 cm och kroppsvikt på ca 40 – 75 kg, det vill säga 

ungefär som dagens människor (Lambert 1988:116). 
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Kraniet har en hjärnvolym på runt 900 - 1100 kubikcentimeter vilket är ungefär två tredje 

delar så stort som Homo sapiens (Markis 1985:22). Skallen är lång och brett med en låg 

panna. Ögonbrynsbågarna är framträdande och likaså käkarna (Leakey 1995:85).   

Längst bak på skallen finns en benvalk där nackmuskler har fästs, muskler som måste ha varit 

starka för att orka hålla uppe det framtunga kraniet (Lambert 1988:116). Skallens bakre del är 

väldigt rundad och tjocka kraftiga ben över hela kraniet och även underkäken är stor 

(Johanson 1996:188). Underkäken har en knölig yta och molarerna är mindre medan 

framtänderna och hörntanden är relativt stora (Durehed 2001:4). Det som skiljer erectus från 

sin föregångare ergaster är tjockleken på kraniets ben, ögonbrynsbågarna är mer 

framträdande, benkammen på skallens bakre sida är mer markerad och hjässan har en tydlig 

knöl (Boyd 2006:340f). Det postkraniala skelettet är väldigt likt dagens människors, men med 

lite kraftigare ben och tydligare muskelfästen (Durehed 2001:4). 

 

Erectus levde i ca 1 miljon år och för ca 400 000 år sedan började kraniet förändras. Pannan 

fortsatte att vara låg och framskjutande precis som innan, men hjärnan ökade och arten blev 

då mer lik de allra tidigaste fynden av Homo sapiens (Markis 1985:23). 

 

 Fig 7. Homo erectus 
 

 

  2.8.1. Homo hiedelbergensis 

 

Det första fyndet av hiedelbergenisis var en stor underkäke som innehöll tänder som hittades 

nära Hiedelberg i Tyskland av en man vid namn Otto Schoetensack. Fossilen har daterats till  

ca 500 000 år och döptes till Homo hiedelbergensis efter fyndplatsen. Det äldsta fyndet av 

arten kommer ifrån Bodo d’Ar i Etiopien. Detta kranium hittades 1994 och har en datering av 

ca 600 000 år gammal (Johanson 1996:164 och 194). Men det är fortfarande rätt osäkert exakt 

när hiedelbergensis utvecklades ur erectus är deras redskapsteknik mer utvecklad då de 

använde sig av en teknik med förbättrade handyxor som de förmodligen använde för att flå 

bytesdjuren med, denna teknik kallades för Acheulean. Arten har levt på många olika ställen i 

Asien, Afrika och Europa (Boyd 2006:344ff).     

 

Ansiktet är tjockt och brett med tydliga ögonbrynsbågar. Ibland förekommer det att 

ögonbrynsbågarna är dubbla, vilket är ett tydligt neandertaldrag. Näsbenet och underkäkens 

fäste påminner mycket om dagens Homo, men näsans öppning är så pass bred att den mer 

liknar neanderthalarna. Pannan påminner om sapiens men har vissa spår av erectus såsom en 

lite benkam som löper längs hjässbenens sutur. Hjärnvolymen var runt 1166 kubikcentimeter 

större än någon volym man räknat ut på något utav de kranier man funnit efter erectus 

(Johanson 1996:194, 198ff). 

Hiedelbergensis underkäke är fortfarande stor och kraftig som hos sina föregångare men 

uppbyggnaden och tändernas fördelning är mycket lika Homo sapiens (Lambert 1988:122).   

 

Hiedelbergensis har drag som påminner om tre olika arter av Homo, nämligen Homo erectus 

och sina senare släktingar Homo neanderthalis och Homo sapiens (Johanson 1996:198). 
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  2.8.2 Homo floresiensis  

 

På hösten 2004 hittades ett nytt väldigt intressant fynd på ön Flores i Indonesien. Fyndet har 

kallats för ”Det mest förvånande homonid fossil fynd på de sista 50 åren” och den nya arten 

fick namnet Homo floresiensis. Fossilerna från minst sju individer påträffades, däribland ett 

komplett kranium. Mycket med den här arten var förvånande, den har endast levt på ön Flores  

för mellan 350 000 och 140 000 år sedan. Det är Homo erectus som ska ha flyttat från Java 

och isolerats på ön och det vet man med säkerhet eftersom de verktyg som erectus använde 

även har hittats där, vilket även visar på att floresiensis kunde jaga stora mängder bytesdjur.  

 

Floresiensis är en dvärgart av erectus, då de endast var runt 1 meter långa. Hjärnan var även 

den betydligt mindre på blott 380 kubikcentimeter, men arten ska ändå ha varit kapabel till att 

utveckla lika bra redskap som Homo sapiens. Det är vanligt att arter som lever isolerade från 

andra krymper i storlek eftersom det inte finns lika mycket mat och för att det finns färre 

rovdjur. Det var inte bara dvärghomo som levde på ön utan även en rad andra sällsynta djur 

till exempel dvärgelefant och komodovaran (Boyd 2006:347f).  

 

 

2.9 Homo neanderthalis  

 

Homo neanderthalis har fått sitt namn efter den fyndort där de första fossilerna hittades, 

nämligen Neanderdalen nära staden Düsseldorf i Tyskland (Lambert 1988:138ff). Det var år 

1856 som Carl Fuhlrott tillkännagav att fossilerna från Neanderdalen tillhörde en utdöd 

människotyp. Det var även Fuhlrott som senare grundade paleoantrologin (Kurtén 1986:84). 

Fyndet av den första neanderthalaren förbryllade hela forskarvärlden och man sökte desperat 

efter en förklaring till det besynnerliga skelettet. En av Charles Darwins följeslagare, Thomas 

Henry Huxley förslog att fyndet tillhörde en utdöd människoart men patologen Rudolf 

Virchow ansåg att det var en modern människa som lidit av någon allvarlig sjukdom som satt 

sig även i skelettet. Det var den teorin som sjukdomen som forskare accepterande ända tills 

det hittades alldeles för många fynd för att stödja den hypotesen, utan då antog man Huxleys 

idéer som en utdöd människoart istället (Boyd 2006:351). Det största fyndet av arten hittades i 

Hrvatsko Zagorjebergen i Kroatien och fyndet bestod av en hel population med män, kvinnor 

och barn och samanlagt rörde det sig om ca 80 individer (Johanson 1996:211). Under 1980-

talet hittades hundratals individer av denna art runt om i Europa, bland annat i Spanien, Italien 

och Storbritannien (Lambert 1988:138ff). 

 

Vissa fossiler av neanderthalare visar en blandning av både anatomi från neandertalare och 

Homo sapiens. Forskarna tror att det beror på att visa neanderthalare var mer utvecklade mot 

sapiens än andra beroende på var de levde medan andra tror att dessa båda arter som levde 

jämsides med varandra under flera tusen år blandades med varandra. Det sista påstående är 

dock inte bevisat ännu (Johanson 1996:220). Neanderthalarnas MtDNA (mitocondriella  

DNA) visar att de är en helt skild art ifrån Homo sapiens och studier på DNA från nu levande 

människor indikerar att de två arterna aldrig blandades. Forskarna kan dock inte dra slutsatsen 

att arten inte bidrog med gener till sapiens eftersom fler och andra DNA-analyser måste 

utföras på fler människor (Relethford 2001:96ff). Molekylära analyser har således visat att 

den moderna människan härstammar från en Afrikanks stam som levde samtidigt som 

neanderthalarna styrde Europa, detta betyder att neanderthalarna inte har bidragit med gener 

till dagens människor (Boyd 2006:350). 
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Neanderthalarna levde mellan två olika istider då klimatet var relativt varmt (Markis 1985:24) 

för 200 000 till 35 000 år sedan (Burenhult 1999:151). För att överleva kylan lär de ha skapat 

kläder och tagit skydd i grottor, eftersom de erbjöd naturlig skydd. Lämningar efter detta har 

hittats både i Frankrike och i Ryssland (Lambert 1988:148). Man har hittat bevis på att 

neanderthalarna begravde sina döda, men om det hade någon religiös betydelse eller om det 

bara gjordes för att bli av med kropparna är ännu oklart (Johanson 1996:100). Fynd av 

hyoidbenet, det ben som sitter i strupen, visar att neanderthalarnas ljud inte skiljde sig så 

mycket från dagens Homo och att de då förmodligen hade något liknande språk (Gräslund 

2001:186).  

 

Artens redskapskultur bestod till största delen av stenflisor som användes till att jaga stora 

bytesdjur så som bison, uroxe, häst och älg. Denna typ av redskapskultur kallas av 

arkeologerna för Mousterien industrin (Boyd 2006:354). Vissa stenverktyg som man funnit 

och vissa rester av människoben visar hugg och snitt som tyder på att vissa stammar kan ha 

varit kannibaler. Forskarna är mycket oeniga om detta för vissa anser att skadorna kan ha 

uppkommit av andra orsaker och att det inte finns några tuggspår på benen vilket gör det svårt 

att ta förgivet att de blivit ätna. (Johanson 1996:211). 

 

Studiet av skelett ifrån arten visar att neanderthalarna inte levde speciellt länge endast ett fåtal 

levde tills de var 40 år gamla men de flesta dog innan. Många visar tecken på att ha dött av 

sjukdomar eller skador och flertalet visar upp munsjukdomar som satt sig både i tänderna och 

i käken (Boyd 2006:355). 

 

Morfologi 

 

Neanderthalaren lär ha varit runt 1,70 cm lång och haft en muskulös kropp med en kroppsvikt  

runt 70 kg (Lambert 1988:138).  

 

Arten hade en hjärnvolym på 1270 – 1750 kubikcentimeter något större än Homo sapiens. 

Kraniet var stort, långt och med en gigantisk och tjock hjärnskål. Ögonhålorna är runda och 

stora med kraftiga väldigt påfallande ögonbrynsbågar. Näsan lär ha varit stor om man ser på 

den stora näshålan, dock är inte kindbenen lika höga som hos människan, vilket ger kinderna 

en mer rundad form (Kurtén 1986:86). Underkäken är väldigt massiv och U-formad istället 

för en parabolform som sapiens har och den saknar i stort sätt haka (Burenhult 1993:67).  

Neanderthalarna har precis som människan, normalt 32 tänder i vuxen ålder. Foramen 

magnum som länkar det rundade kraniet med ryggraden är hos neanderthalare lång och oval, 

medan den hos sapiens är rundad (Johanson 1996:220ff). Artens framtänder är stora och oftast 

väldigt utslitna medan de bakre tänderna är små, mindre än de hos ergaster. De nedslitna 

framtänderna indikerar på att de antingen slitit av kött från benen eller att de använt tänderna 

som redskap då de skar köttet med sina stenredskap. Pulpan i tanden är ofta kraftigt 

expanderad något som händer då rötterna växer samman (Boyd 2006:351).  

 

Neanderthalarna hade väldigt korta, men muskulösa extremiteter (armar och ben), något som 

påminner om eskimåernas. Detta kan ha berott på att kroppen utvecklades mer kompakt för att 

spara kroppsvärme i det kalla klimatet som neanderthalarna levde i (Lambert 1988:138). 

Benen är mycket tjockare hos neanderthalarna än hos sapiens och även de bärande lederna så 

som höfter och knän är grova. Skulderbladet har kraftiga muskelfästen precis som revbenen 

som även är kraftiga och stora. Hela bröstkorgen är mer tunnformad (Boyd 2006:352).  
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Bäckengöredeln hos Neanderthalarna liknar Homo sapiens väldigt mycket i ilium, ischium 

och sacrum medan pubisbenet har sina variationer. Neanderthalarna har en lång, smal och 

platt ”kam” på översidan av hela pubisbenet, vilket ska ha gjort födelsekanalen större. Detta 

tyder på att graviditeten kunde vara längre och barnen föddes mer utvecklade och inte lika 

hjälplösa som barn från sapiens (Johanson 1996:77f). Bäckenbenen är lika breda hos både  

män och kvinnor (Kurtén 1986:86).             
 

Fig. 8 Homo Neanderthalis 
 

 

2.10 Homo sapiens 

 

Homo sapiens har förändrat mycket under de årtusenden de varit den specifika arten och 

forskare har därför valt att kalla de äldsta fossilerna för Arkaisk sapiens (Leakey 1995:86). 

Den första som riktigt beskrev arter Homo sapiens var Carl von Linné år 1758, men han 

inriktade sig mest på den stora hjärnstorleken precis som många andra forskare under den 

tiden. Arten är väldigt anpassningsbar och kan därför överleva i många olika sorters klimat, 

därför se den ut olika beroende på var den lever, både i kroppsform och i hudfärg (Johanson 

1996:18). Hudfärgen ska ha förändrats beroende på solen. Nere i söder behövs den för att 

skydda mot solens strålar som kan ge hudcancer medan den uppe i norr behövde bli ljusare så 

vi kunde ta upp D-vitaminen för att hindra arten att få osteoporos (Kurtén 1986:95). Det är 

fortfarande oklart om Homo sapiens utvecklades i Afrika och därefter spred sig ut över 

världen, eller om de utvecklades på olika platser (Lambert 1988:154). 

 

I Etiopien hittade Richard Leakey den äldsta lämningen av sapiens från Afrika. Fyndet bestod 

av tre individer som ska ha levt för 130 000 år sedan (Kurtén 1986:90). Forskarna tror att 

sapiens utvecklades för 200 000 till 100 000 år sedan, och det är den enda och sista 

överlevande arten av Hominidea släktet (Johanson 1996:164). Arten nådde så långt bort som 

till Australien så tidigt som för runt 45 000 år sedan och upp till Sibirien för 30 000 år sedan 

(Boyd 2006:368f).  

 

Det första bevisen på Homo sapiens i Europa hittades i Cro-Magnon i Frankrike, därför fick 

den första kulturen namnet Cro-Magnonmänniskan och de ska ha levt över hela kontinenten, 

förmodligen från 40 000 till för 10 000 år sedan (Lambert 1988:152). Fyndet hittades redan 

1886 och bestod av fem skelett (Kurtén 1986:92). Människorna i denna kultur begravde sina 

döda och skeletten vittnar om att största delen av populationen levde till vuxen ålder dock 

blev inte så många över 40 år. I dessa gravar har man funnit rätt så många gravgåvor 

(Lambert 1988:168f). Utanför Nice i Frankrike har man under utgrävningar funnit rester av 

tält av djurhudar inuti en grotta, förmodligen användes detta för att hålla en del av kylan ute 

(Lambert 1988:148). Sapiens redskapsteknologi var mycket utvecklad och de gjorde föremål 

av annat material än sten så som ben, horn och elfenben. De utryckte sig även inom tekniker 

som konst och målade målningar och dekorerade sina föremål (Boyd 2006:368). 

 

 

 

 



 22 

Morfologi 

 

De första Homo sapiens hade en kroppslängd mellan 1.70 till 1.80 cm och vägde ungefär som 

neanderthalarna runt 70 kg (Lambert 1988:154). 

 

Ansiktet var rätt högt med en rund hjärnskål och en hjärnvolym på 1400 kubikcentimeter. 

Pannan var hög och rak utan tydliga ögonbrynsbågar. Näsan var mindre i storlek och lika så 

var käkarna och tänderna, dock var hakan utvecklad. Bakre delen av kraniet är lågt och 

rundat, och foramen magnum är även här centralt placerad (Lambert 1988:154). Kraniet är 

långt med böjda hjässben för den utvidgade hjärnskålen. Ögonbrynsbågarna är små och 

uppdelade till skillnad mot sina föregångare som har en stor kraftig båge över ögonen 

(Johanson 1996:236). Munhålan är stor med något större molarer. Underkäken är tunnare och 

lika så kindbenen (Durehed 2001:5). 

 

Homo Sapiens går upprätt på två ben, vilket har gjort att de har ett mycket specialiserat 

muskelsystem i både bäcken och ben. De har även en S-formad ryggrad för att kunna gå rakt 

(Johanson 1996:18). Skelettet är inte längre bastant och rörbenen har tunna väggar (Boyd 

2006:364). En nyfödd människa väger ungefär dubbelt så mycket som en schimpansunge, 

medan en schimpans hona väger dubbelt så mycket som en människa. En apas födsel är inte 

alls lika jobbig som den för en människa då människans bäckenben är konstruerat för tvåbent 

gång. Därför ökar födelsekanalen i storlek fram och bak och endast lite åt sidorna under en 

förlossning, vilket gör att fostret måste rotera innan det kan trängas ut (Johanson 1996:76).   

 

Människans skelettala utveckling slutade för runt 20 000 år sedan, då skelettet och kraniet 

slutade förändras, dock är det här vår tekniska utveckling började istället ta fart (Markis 

1985:26). 

 

 

 

 

 

 
                              Fig 9. Homo sapiens 
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3. Analys 

 
3.1 Analys av arternas kranium 

För förtydligande av de morfologiska karaktärernas position se Appendix. Analysen har gjorts 

på de platskranier som finns i laboratoriet på Högskolan på Gotland. De mörka partierna på 

kranierna utgör det fossila fyndet och det ljusa partierna utgör den rekonstruktion som 

forskarna gjort.  

 

3.1.1 Australopithecus afarensis 

 

Benämning på kraniet: Lucy 

 

Visceralkraniet: Ansiktet hos afarensis ser nästan ingröpt ut då ögonbrynsbågarna (Arcus 

superciliaris), överkäken (maxilla) och okbenen (os zygomaticum) är kraftigt utskjutande. 

Okbenen är smala, markanta och långa vilket gör tinningsfönstren stora. De sträcker sig ända 

upp mot pannan och går in i ögonbrynsbågarna. Ögonbrynsbågarna är som nämnt innan 

väldigt framskjutande och kraftiga, lika så Glabella.  Näshålan är stor och avlång, något 

rundad mot den nedre delen. Ögonhålan (orbita) är stor och har en rundad form men med 

tydliga kanter. Pannan (os frontale) är liten och nästan helt obefintlig. Pannbenet är inte lika 

utvecklat som det människorna har.  

 

Mandibula: 16 permanenta tänder i käken hos en fullvuxen individ. Tandraden är smal och V-

formad med stora molarer och små insiciver. Premolarerna är stora med, men liknar 

människans till formen. Canini är inte speciellt stor utan mer ett mellanting mellan 

människans och schimpansens. Hakspets (Protuberantia mentalis) existerar inte då hela 

underkäken är rundad så det finns ingen haka i den bemärkelse som människan har. Foramen 

mentale, ett hål för nerver i underkäken ligger under premolar 1 och premolar 2 precis som 

hos människan. Linea obliqua är tydlig och kraftig eftersom underkäken är tjock, men inte 

speciellt hög. Processus coronoideus, utskottet mot tinningsbenet är något lägre beläget än 

processus condylaris, underkäkens ledutskott. Mellanrummet mellan dessa två är litet.  

 

Maxilla: 16 permantenta tänder hos fullvuxen individ. Tandraden är avlång, smal och 

jämnbred. Molarerna och premolarerna är väldigt stora lika så insiciverna. Canini är stor och 

något spetsig. Mellan canini och premolar 1 finns det diastema. Maxilla är utskjutande och 

väldigt lik apans. Fossa canina, fördjupning på maxillas yta är djup och lång.   

 

Neurokraniet: Afarensis kranium är storleksmässigt mindre än människans, mer i 

schimpansens storlek. Kraniet är något avlångt vilket ger det ett mer äggformat utseende och 

sluttar tydligt ner från hjässan. Det finns ingen tydlig benkam centralt på kraniet. Nackbenet 

(os occipitale) är lutande och plattare än människans samtidigt som den även är bredare. 

Foramen magnum är mindre än människans och den är inte alls lika centralt belägen. Den är 

fortfarande mitt på skallens undersida men inte i mitten som den mer blir på senare 

hominider. Condylus occipitalis, leden mot atlas är stora och tydliga. Det finns en tydlig crista 

occipitalis externa, central benkam på nackbenet. Processus masotideus, vårtuskottet på 

tinningbenen är mindre och plattare än hos människan, men fortfarande påtaglig.     

 

Egen kommentar: Afarensis kranium är väldigt mycket likt apans kranium och det är väldigt 

få drag som påminner om människan.  
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Fig. 10 Australopithecus afarensis  

 

 
Fig 11 Australopithecus afarensis 

 

 

 

3.1.2 Australopithecus africanus 

 

Benämning på kraniet: STS-5 ”Mrs Ples” 

 

Visceralkraniet: Ansiktet är fortfarande ingröpt kanske något mer än hos afarensis. Okbenen 

är dock mindre utskjutande och ger då mindre tinningfönster som ger ansiktet ett mindre brett 

utseende. Benen är även smalare och ser ut att gå in i ögonbrynsbågarna. Näshålan är stor och 

rund precis som hos afarensis. Ögonhålan är även den rund, stor och liknar människans 

väldigt mycket. Ögonbrynsbågarna är väldigt kraftiga och något markantare än hos afarensis. 

Glabella är tydligare och väldigt grov. Det är svårt att tyda något pannben överhuvudtaget då 

ögonbrynsbågarna skapar en ås på ansiktets övre del.   

 

Mandibula: Underkäke saknas och analys har därför inte utförts.  

 

Maxilla: Tänderna saknas i överkäken och alveolerna är så pass skadade att analys inte går att 

utföra. Tandraden ser dock ut att fortfarande vara V-formad och lång. Den är även något 

bredare baktill än i de främre regionerna. Överkäken är mer utskjutande än den hos afarensis 

och ger ett lite mer näbbliknande utseende. Fossa canina är vidsträckt och djup, något djupare 
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än hos afarensis. Det finns inga tecken på diastema, mellanrum mellan hörntand och premolar 

detta kan bero på att tänderna saknas.  

 

Neurokraniet: Kraniet är litet ungefär i samma storlek som afarensis alltså något mindre än 

människans. Skallen är dock mer rundad som hos människan kanske något längre. Det finns 

ingen central benkam på hjässan. Nackbenet är rundad men inte bredare än hos människan 

vilket betyder att det är smalare än sin föregångare. Foramen magnum är inte speciellt stor 

men mer centralbelägen inte riktigt som hos människan ännu men på god väg. Condylus 

occipitalis är svårt att utskilja då den är skadad.  Ingen tydlig crista occipitale externa finns. 

Processus mastoideus är så pass skadad att den inte går att analysera.    

 

 

Benämning på kraniet: Taungbarnet 

 

Visceralkraniet: Ansiktet är mycket ingröpt av den anledning som nämnts i den förra 

analysen. Okbenen är väldigt små, vilket beror på att kraniet tillhörde ett barn. Näshålan är 

liten och ögonhålorna är stora och det har sin grund i att ansiktet inte är fullständigt utvecklat 

ännu. Ögonbrynsbågarna är svåra att utskilja då barnet ej blivit könsmogen ännu dock är 

glabella stor och tydlig. Det är väldigt lite bevarat av pannan, men den ser ut att vara rak och 

hög som hos människorna, något som också kommer förändras under uppväxten.  

 

Mandibula: Underkäken är skadad och man kan därför inte utskilja någon diastema. Kraniet 

har 12 tänder, både permanenta och mjölktänder. Canini är lite och spetsig medan molarerna 

och premolarerna är stora. Tandraden är fortfarande V-formad men bredare och börjar då få 

en mer mänsklig form. Det finns fortfarande ingen hakspets då underkäken är platt och 

rundad. 

 

Maxilla: Överkäken är väldigt utskjutande. Men tandraden är något kortare och rundare men 

det kan bero på att det är ett barn. Det finns även 12 tänder i denna käke och molarerna här är 

även stora. 

 

Neurokranium: Skalle saknas på detta exemplaret och kan därför inte analyseras.  

 

Egna kommentarer: Africanus är något mindre aplik än afarensis och det finns några tydliga 

morfologiska egenskaper som påminner om människan. Det är dock svårt att utskilja 

människodrag i dessa kranier. Det var även tråkigt att båda kranierna var så pass skadade att 

det var svårt att utföra analys på dem.  
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Fig. 12 Australopithecus africanus 

 

 
Fig. 13 Australopithecus africanus 

 

 

 

3.1.3 Australopithecus/Paranthropus Boisei 

 

Benämning på kraniet: KNM OH5 

 

Viceralkraniet: Ansiktet ser fortfarande ingröpt ut, inte alls lika mycket som hos övrig 

Australopithecus. Det är bredare, längre och ser något platt ut. Ansiktet ser längre ut då 

överkäken är något längre än hos de andra arterna. Okbenen är väldigt kraftiga och mycket 

markanta vilket ger nästan gigantiska tinningfönster. Näshålan är stor men inte speciellt djup, 

kan bero på andra anledningar och inte just vara en typisk karaktär för arten. Ögonhålorna är 

lite mer fyrkantiga och stora, men mindre i förhållande till ansiktet än hos de övriga arterna. 

Ögonbrynsbågarna är mycket kraftiga och tjocka, vilket gör att de döljer den lilla pannan. 

Glabella är markant och har växt samman med ögonbrynsbågarna.  

 

Mandibula: Underkäke saknas 

Maxilla: Det fanns 16 permanenta tänder i överkäken. Tandraden är smal, avlång och jämnt 

breddad över hela käken. Molarerna är gigantiska och premolarerna är även dom väldigt stora. 

Canini är liten och inte alls spetsig och insiciverna är relativt små. Det finns inget tecken på 

diastema. Överkäken är mycket utskjutande men rak. Fossa canina syns inte tydligt i käken 
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då okbenen sträcker sig långt ner på överkäken. Hela käken är väldigt robust som är typiskt 

för den här arten.   

 

Neurokranium: Kraniet är stort, större än hos övriga australopithecus, kraftigt och har en mer 

rundad form. Centralt på hjässan finns en hög markant benkam som sträcker sig över hela 

kraniet från crista occipitale externa fram till pannbenet. Nackbenet är något bredare hos 

boisei och det finns en tydlig protuberantia occipitale externa det vill säga en knöl på 

bakhuvudet som känns genom huden hos människor. Foramen magnum är litet och väldigt 

centralt beläget. Condylus occipitalis är små, men tydliga. Processus mastoideus är stort och 

bulligt men ser det någorlunda förstört ut.   

 

Egna kommentarer: Boiseis kranium är inte alls likt människans och jag tycker inte heller att 

det är likt de övriga Australopithecus heller. Det är mer aplikt och jag skulle gissa på att det 

mer liknar gorillans eller orangutangens. Av foramen magnum att döma så var boisei den 

första arten som gick riktigt upprätt på samma sätt som människorna gör idag.  

 

 

 
Fig. 14 Australopithecus/Paranthropus Boisei 

 

 
Fig. 15 Australopithecus/Paranthropus Boisei 

 

 

3.1.4 Homo habilis 
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Benämning på kraniet: KNM ER 1813 

 

Visceralkraniet: Ansiktet ser fortfarande något ingröpt ut då underkäken fortfarande är 

utskjutande. Okbenen är så pass skadade att analys inte kan utföras på dem, men resterna efter 

dem ser små ut och något människolika. Näshålan är mindre och trekantig väldigt likt 

människan, dock har näsbenet (nasale) inte utvecklats ännu. Ögonhålorna är mindre och lite 

rundare. Ögonbrynsbågarna är smala med kraftiga och markanta. Glabella är stor och tydlig 

och nu börjar pannan ta form, dock är den fortfarande väldigt liten, men den börjar höja sig 

över ögonbrynsbågarna.  

 

Mandibula: Underkäke saknas  

 

Maxilla: Det finns tecken på att det funnits 16 permanenta tänder i käken hos den här vuxna 

individen och 2 alveoler är tydliga. Tandraden är fortfarande avlång och jämn, men något 

bredare än föregående arter. Den börjar få en rund form precis som människan har. Molarerna 

liknas människans i form och yta men det är något större. Premolarerna är även de något 

större och det finns inget tecken på diastema. Canini är större, lite spetsigare och insiciverna 

är små. Sammanfattningsvis kan man säga att habilis tänder liknade människans väldigt 

mycket förutom att de är något större. Överkäken är fortfarande lite utskjutande men inte som 

hos Australopithecus. Det finns ingen tydlig fossa canina på käken.  

 

Neurokraniet: Kraniet är mer likt afarensis än människans, det är även mycket mindre än 

människans. Den är avlång och den sluttar mot nackbenet då hjässbenen (os parietale) är 

väldigt höga. Nackbenet är mer jämnbrett med övriga kranier än de andra arterna varit. 

Foramen magnum är skadad men spår tyder på att den varit lika centralt belägen som hos 

människan. Condylus occipitali är väldigt små. Processus mastoideus är skadad, men den ser 

mindre ut än vad den är hos människan.  

 

Egna kommentarer: Habilis börjar bli mer människolik än de övrig arterna och man ser att de 

aplika dragen börjar försvinna.  

 

 
Fig 16 Homo habilis 
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Fig. 17 Homo habilis 

 

 

 

3.1.5 Homo ergaster 

 

Benämning på kraniet: KNM-WT-15000 ”Nariokotome boy” 

 

Visceralkraniet: Ansiktet är inte längre ingröpt då ögonbrynsbågarna blivit mindre och 

näsbenet börjat bli tydligare. Okbenen är skadade och kan därför inte analyseras. Näshålan är 

väldigt stor och bred och lika så är ögonhålarna dock är de lite skadade. Ögonbrynsbågarna är 

skadade men man kan utskilja att de är kraftiga och något utskjutande. Glabella är så pass 

skadad att den saknas på kraniet. Pannan däremot har blivit hög och ser nu ut som den hos 

människorna.  

 

Mandibula: Det finns 14 tänder i underkäken, och det låga antalet beror på att individen inte 

var fullt utvecklad. Tandraden börjar bli något mer U-formad, men inte lika tydlig som hos 

människan utan den liknar mer käken hos afarensis. Molarerna är människolika och har 

samma storlek och form. Premolarerna ser med ut som människans men de är något större. 

Canini är kraftigare och spetsigare. Insiciverna är något större än människans också. Det finns 

inte någon tydlig hakspets ännu, men det syns att något är på väg. Foramen mentale ligger 

under premolar 1 och premolar 2. Linea obliqua är kraftig. Käken är smal i övrigt med bred 

rätt låg ramidus mandibulae.  Processus coronoideus och processus condylaris är korta och i 

jämnhöjd med varandra.  

 

Maxilla: Överkäken är större och bredare än hos människan, men börjar få den runda formen. 

Det finns 14 tänder även här. Alla tänder ser ut som människans men de är något större, 

speciellt insiciverna. Canini är även något spetsigare. Det finns inte längre något tecken på 

diastema alls. Överkäken är fortfarande bred och något utskjutande och har inget tecken på 

fossa canina.  

 

Neurokranium: Skallen är fortfarande något mindre än hos människan men den har samma 

runda form. Nackebenet har blivit något brett igen och crista occipitale externa finns som en 

liten ås men protuberantia occipitale externa saknas. Foramen magnum är stort och helt 

centralt på skallens undersida. Conydlus occipitalis är små och processus mastoideus är 

väldigt litet.  
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Egna kommentarer: Det syns hur människan börjar ta form i kraniet nu och apans drag finns 

inte kvar någonstans.  

 

 

 

 
Fig. 18 Homo ergaster 

 

 
Fig. 19 Homo ergaster 

 

 

3.1.6 Homo erectus 

 

Benämning på kraniet: Pekingman 

 

Visceralkraniet: Ansiktet är inte det minsta ingröpt längre då näsbenet har helt anpassat sig i 

förhållande till överkäken. Okbenen är något kraftigare i formen än människans men 

tinningfönstret är i samma storlek som människan. Näshålan är rätt stor och rundad. 

Ögonhålorna är små, runda och perfekt anpassade till ansiktsproportionerna. 

Ögonbrynsbågarna är fortfarande markanta och större än hos människan men mycket mindre 

än hos ovannämnda arter. Även glabella är något reducerad men fortfarande tydlig. Pannan är 

inte lika tydlig som andra arter, men den liknar människans något.  

 

Mandibula: Det finns 16 permanenta tänder i den fullvuxna käken. Underkäken är kraftig och 

tandraden är bred och relativt jämntjock, lite V-formad då molarerna är stora. Premolarerna 

och molarerna är väldigt kraftiga. Canini är bred men inte lika spetsig som australopithecus. 
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Insiciverna är även de stora. Det finns ingen tydlig haka på käken och linea oblique är inte 

heller speciellt markant. Hela underkäken är betydligt tjockare än den hos människan.  

Processus coronoideus och processus condylaris är i jämnhöjd, men sitter inte längre lika tätt 

ihop.  

 

Maxilla: 16 permanenta tänder i överkäken. Tandraden är något kortare än hos ergaster men  

den är inte mer rundad, utan ser fortfarande U-formad ut. Alla tänderna är gigantiska i 

jämförelse med människan och det finns en lite antydan till diastema mellan canini och 

premolar 1. Överkäken är smal och bara lite utskjutande och den har även en antydan till fossa 

canina.  

 

Neurokraniet: Skallen är något mindre i storlek än människans men den rundade hjässformen 

är precis likadan. Möjligtvis sluttar erectus lite mer än människan från hjässbenen mot 

nackbenet. Det finns ingen central benkam på hjässan. Nackbenet är något bredare än 

människans. Foramen magnum är stort, centralt placerad och conydlus occipitalis är stora. 

Crista occipitale externa är väldigt liten, nästan helt osynlig där emot är protuberantia 

occipitale externa mycket tydlig och spetsig. Processus mastoideus är väldigt markant och 

kraftig precis som hos människan.  

 

Egna kommentarer: Arten är väldigt människolik. Det är endast den lite utskjutande 

överkäken och ögonbrynsbågarna som påminner lite om apa. Det här exemplet är väldigt likt 

en manlig Homo sapiens och underkäken är förmodligen så pass kraftig för att det är en 

manlig exemplar av arten erectus.  

 

 

 

  
Fig. 20 Homo erectus 
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Fig. 21 Homo erectus 

 

 

3.1.7 Homo neanderthalis 

 

Benämning på kraniet: Homo neanderthalis La chapelle aux Saints. The old man 

 

Visceralkraniet: Ansiktet är hos neanderthalaren mer utskjutande än ingröpt, då allt anpassat 

sig till varandra. Okbenen är tunna och smala, något mindre än hos människan, vilket gör att 

tinningfönstren blir små. Näshålan är stor och med kraftiga ben runt om vilket visar på att 

arten förmodligen hade stor näsa. Ögonhålorna är större i proportion till ansiktet än hos 

människan. Ögonbrynsbågarna är väldigt kraftiga och markanta precis som kännetecknas för 

arten. Glabella är stor, nästan som hos australopithecus igen. Pannbenet är däremot hög, slät 

och ser precis ut som hos människan.  
 

Mandibula: Underkäken är väldigt skadad och endast en del av en canini satt kvar. Alveolerna 

är inte heller bevarade. Det finns antydan till att det funnit en haka dock är hakspetsen inte 

speciellt tydlig. Foramen mentale är stora. Käken verkar ha varit tjock och bastant men 

eftersom den är så pass skadad är den nu tunn. Linea obliqua liknar människans dock är den 

något kraftigare. Processus coronoideus är väldigt skadad men ser ut att ha varit något längre 

belägen än processus condylaris. 

 

Maxilla: Även överkäken är väldigt skadad bara premolar 1 som finns kvar i käken, men 

alveolerna från insiciverna är dock bevarade. Tandraden är rundad som hos människan, men 

något längre. Det finns inga tecken på diastema mellan tänderna. Överkäken är inte längre 

utskjutande utan den är platt precis som hos människan och det finns bara en svag fossa 

canina.  

 

Neurokraniet: Skallen är något större hos neanderthalare än hos människan. De är lika höga 

men neanderthalarens är mycket längre. Det finns ingen central benkam på hjässan. 

Nackbenet är bulligt och utskjutande med en tydlig protuberantia occipitale externa men utan 

crista. Foramen magnum är centralt belägen men stor och avlång. Condylus occipitalis är inte 

bevarade. Processus mastoideus är små och inte tydliga eller inte bevarade det är svårt att 

avgöra.  

 

Egna kommentarer: Kraniet är väldigt människolikt och alla tecken på aplika drag är borta.  
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Fig. 22 Homo neanderthalis  

 

 
Fig. 23 Homo neanderthalis 

 

 

 

3.1.8 Homo sapiens 

 

Benämning på kraniet: Inget specifikt kranium utan allmän analys 

 

Visceralkraniet: Ansiktet är inte ingröpt alls utan ser mer utskjutande ut med tydliga näsben. 

Okbenen är små och inte utskjutande vilket gör att tinningfönstren blir små hos arten. 

Näshålan är liten och smal medan ögonhålan är stor och rund. Ögonbrynsbågarna och glabella 

är inte speciellt markerade, något tydligare hos män än hos kvinnor. Pannbenet är högt, slätt 

och väldigt synligt.  

 

Mandibula: Det finns 16 permanenta tänder i den vuxna individens käke. Tandraden är helt U-

formad eftersom molarerna är små. Alla de övriga tänderna är även de mindre än hos 

ovannämnda arter och inte spetsiga längre. Foramen mentale är ett tydligt hål mellan 

premolar 1 och premolar 2.  Hakspetsen är tydligt utskjutande och arten har en markant haka. 

Linea obliqua är tydlig men inte speciellt kraftig. Hela käken är tjock men kraftigheten 

varierar beroende på kön. Mellanrummet mellan processus coronoideus och  processus 

condylaris är relativt brett och processus coronoideus är något högre belägen.  
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Maxilla: Precis som i underkäken finns det 16 permanenta tänder hos fullvuxna sapiens. 

Tänderna ser precis ut som i underkäken förutom att det är något grövre och det finns inga 

tecken på diastema mellan några utav tänderna. Tandraden är väldigt kort och rundad så att 

den nästan bildar en cirkel. Överkäken är inte utskjutande utan rak med en tydlig fördjupning 

för fossa canina.  

 

Neurokranium: Kraniet är stort och väldigt rundat. Det finns ingen central benkam på hjässan. 

Skallen sluttar inte så drastiskt bak mot nackbenet som den gör hos de andra arterna utan den 

rundar av sig mer naturligt. Det finns ingen tydligt crista occipitale men protuberantia 

occipitale är en tydlig knöl hos männen. Foramen mentale är centralt belägen och lite rundad 

med stora markanta condylus occipitalis. Processus mastoideus är kraftiga och tydliga och de 

skiljer sig mycket i storlek mellan män och kvinnor.   

 

Egna kommentarer: Människans kranium har självklart ännu fler tydliga morfologiska 

karaktärer, men jag valde att analysera de karaktärer som skiljde människan från de övriga 

hominidarterna som jag har analyserat.  

 

 

 

  
Fig. 24 Homo sapiens 

 

 
Fig. 25 Homo sapiens 

 

 

 

3.2 Jämförelse mellan arterna 
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Australopithecus arterna 

 

Av analysen att döma är det inte speciellt mycket som skiljer arterna afarensis och africanus 

åt. De är mer aplika än människolika och deras foramen magnum är inte helt centralt belägen, 

vilket betyder att de förmodligen gick på två ben men inte med sådan rak gång som 

människorna gör. Båda har utskjutande ansikte och stora tänder gjorda för vegetabilisk föda. 

Afarensis har större okben är africanus vilket gör att dens ansikte ser bredare ut. Båda dessa 

arter tillhör den smala sorten av australopithecus och därför påminner de mycket om varandra. 

Det som skiljer sig markant inom släktet är arten boisei som förmodligen utvecklades ur 

africanus och tillhör den robusta undergruppen i släktet. Boisei har inga människolika drag 

eftersom den inte är en del av människans evolution och förmodligen inte anfader till någon 

inom hominidsläktet då den efter att ha levt jämsidens med människans förfader helt plötsligt 

dog ut. Hela boiseis kranium är uppbyggd runt en gigantisk tuggapparatur som klarar av 

mycket hård föda. Det är synd att underkäken inte kunde studeras då den verkligen ska vara 

unik uppbyggd.  

 

 

Homo arterna 

 

Mycket skiljer sig mellan de olika arterna i homosläktet. Det syns en tydlig evolution i kraniet 

och det syns hur arterna sakta utvecklats till att bli den människa som lever idag. 

Ansiktsdragen förändras från att ögonbrynsbågarna varit det centrala i ansiktet till att näsan 

utvecklas och blir ett av de dominerande dragen. Tänderna minskar i storlek och ändrar form 

då födan förändrades och på så sätt påverkas hela käken och tuggmusklerna. Storleken på 

kraniet förändras även mycket då den går från habilis och vara i en schimpans storlek till 

neanderthalare då den är större än dagens människor. Det visar tydligt hur hjärnan växer och 

utvecklas så att arterna kan börja framställa nya saker som redskap och konst. Hakan är svår 

att se när den verkligen började utvecklas eftersom den egentligen finns redan hos 

Australopithecus arterna men inte i den form som vi förväntar oss idag.  Även 

neanderthalaren som inte är en bidragande orsak i människans utveckling är mycket 

människolik och det är inte konstigt att forskarna förr i tiden tror att det var en av våra 

förfäder.  

 

 

Jämförelse mellan Australopithecus och Homo 

 

Att jämföra de båda släkterna är som att jämföra dagens schimpanser med människan. De är 

väldigt olika men på något sätt väldigt lika. Australopithecus har alla de primitiva apliknande 

drag som fram mot Homo ergaster nästan helt har försvunnit. Till mycket påminner habilis 

om Australopithecus men det syns att den börjar få mänsklig form, kanske framför allt 

eftersom ansiktet har blivit smalare i och med reducerade okben. Tänderna är som nämnt 

innan den största skillnaden mellan de olika släkterna dock var det svårt att undersöka på 

plastkranierna. De förändrades då kosten förändrades och gick från att ha varit stora och med 

en mycket spetsig canini till att bli mindre, mer platta och gjorda för en mer malande kost.  

Det som syns stor skillnad på är uppkomsten av panna på arterna, från att ha varit nästan 

obefintlig hos Australopithecus till att börja bli högrest hos Homo. Hakan förändras inte så 

mycket mellan släkterna utan den utvecklades nog mer inom Homosläktet. En självklar 

skillnad är storleken på kraniet och det beror på att hjärnan började utvecklas mer först hos 

Homo. Skallen är hos Australopithecus mycket mindre, med undantag från boisei, än de 

senare arter av Homo. Detta betyder inte att arterna var mindre intelligent utan mer att de inte 
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hade behov av så pass utvecklade delar som Homosläktet hade.  Foramen magnum förflyttar 

sig även rätt mycket från det första släktet till det andra och på så sätt märker man att även 

resten av kroppen, även om den inte har analyserats, förändrats och anpassat sig till en tvåbent 

gång.  

 

 

 

 

 

 

3.3 Människoapa verus. Människa 

 

Idag finns det fyra stora människoapor som fortfarande existerar. Dessa fyra är schimpansen, 

dvärgschimpansen, gorillan och orangutangen. De kallas för människoapor eftersom de har 

väldigt många likheter med människan, bland annat anatomiska, genetiska och 

beteendemässiga (Gräslund 2001:77). Det är människans upprätta gång, de ökade 

intelligensen och den varierande födan som gör att människoapor och människor ser så olika 

ut i kraniet (Lambert 1988:86). 

 

Ansiktsproportionerna har tydliga skillnader arterna emellan. Apornas panna är liten och 

tillbakadragen medan underkäken är stor, utskjutande och väldigt tydlig (Johanson 

1983:226ff). Nosen har vissa olikheter då den hos apor är platt, öppen med två näsborrar. Hos 

människan däremot är den större, utskjutande och pekar neråt vilket gör att vi kan simma utan 

att vatten tar sig in i andningsorganen (Gräslund 2001:126). Människans hjärna och hjärnskål 

är större i förhållande till kroppen än hos aporna och människan har inte heller så kraftiga 

nackmuskler som behövs för att hålla ett apformat kranium uppe (Lambert 1988:86). Foramen 

magnum, det hål i skallens undersida som kraniet sitter fast på ryggraden igenom, är på 

människor väldigt centralt beläget medan den hos apor är placerat längre bak på skallen. Detta 

är ett väldigt tydligt tecken på bipedism (Johanson 1996:86).  

 

Det är i käkarna och i tänderna som de flesta morfologiska skillnader syns mellan 

människoapa och människa. Människoapornas tänder i överkäken sitter nästan i jämbredd 

med varandra medan människan har en rundad tandrad beroende på käkens form. Det var med 

Homo erectus som käken först blev rundad och sedan dess har den varit sådan. (Johanson 

1983:226ff). Människan har mycket kortare och mindre kraftiga käkar än människoapan, 

eftersom människan är en allätare medan apan är vanligtvis en växtätare och då har kraftiga 

ögonbrynsbågar och benkammar ovanpå kraniet för att fästa de kraftiga tuggmusklerna 

(Lambert 1988:86).  

 

Stora skillnader mellan arterna syns på hörntänderna. Människoapornas hörntänder är stora, 

spetsiga med en tydlig utbuktning på den inre sidan. Hela tanden har en mer konisk form än 

den hos människan som är mer spadformad. Människans tänder är mycket mindre än apornas, 

bred och trubbig. Även utbuktningen har blivit mindre och den syns mest bara som en liten 

knöl. Hos apor är även hörntanden en könskaraktär då den är större hos hanar än hos honor. 

Hos aporna bryter hörntanden fram senare än kindtänderna, vilket de inte gör hos människan. 

På grund av hörntandens storlek lämnar den hos apor en stor knöl på käkbenet och på 

människor syns detta inte eftersom kindtanden har reducerats i storlek.   

 

Även premolarerna ser olika ut då de hos människoapan har en stor knöl på ytan som fungerar 

som en skärare, även människor ha en sådan knöl, den är mindre eftersom den här används till 
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att mala med. Människan har även en knöl till på samma tand som oftast saknas hos aporna. 

Olikheten mellan molarerna är endast den att människoapans cuspar inte nöts ner som de ofta 

gör hos människan.   

 

Alla människans tänder har en antagonist (likadan tand som den möter i motsatt käke) men 

hos aporna är det inte riktigt så på hörntänderna. Där blir det istället så att när käkarna är 

stängda så möts hörntänderna längs sidorna och inte på tuggytan. Detta gör även att aporna 

har diastema (mellanrum mellan tänderna) mellan framtänderna och hörntänderna, vilket 

människan vanligtvis saknar eftersom det ej behövs. Gomen skiljer sig även då den på 

människor är välvd medan hos aporna är den platt (Johanson 1983:226ff). 

 

På hörntänderna hos människoapor finns det tydliga skillnader mellan hanar och honor. Hos 

gorillan kan det till exempel ta dubbelt så lång tid för hanarna att bilda emalj och tandkronor 

än hos honorna. Sådana här tecken har även studerats på de tidiga hominidarterna speciellt 

föregångarna till släktet Homo. Hos människor däremot studerar man inte skillnaden mellan 

kvinnor och män på tänderna även om man vet att det faktiskt existerar, dock inte i samma 

omfattning som hos människoaporna. Apornas hörntänder börjar mineraliseras strax efter 

deras födelse och fortsätter upp till dess att de är könsmogna. Hanarnas tänder växer i 

genomsnitt 3-4 år längre än honornas. Människornas cuspar och emalj tar längre tid än för 

människoaporna att växa färdigt eftersom de tillsammans med orangutanger har tjockare 

emalj (Schwartz 2001:296ff). 

 

Både människor och människoapor har en sutur på överkäken, som sträcker sig ända upp till 

näsbenet. Suturen kallas för incisiv suturen och på människor har den växt ihop och blivit 

osynlig redan innan födseln, men hon människoapor växer suturer inte ihop förrän efter den 

tredje molaren erupterat. Denna sutur skiljer överkäken ifrån premaxilla, ett separat ben i 

överkäken som under evolutionen försvunnit hos alla hominider (Braga 2001:121,129).  

 

Schimpansungar har många drag som liknar människans men som försvinner när den blir 

vuxen. Kraniet är då stort och runt, utan benkammar eller kraftiga ögonbrynsbågar. Nosen är 

fortfarande liten hos ungarna och käkarna är små precis som tänderna. Även foramen 

magnum är centralbeläget på yngre individer men växer längre bakåt allt eftersom de blir 

äldre (Lambert 1988:88).  

 

Människans inbuktning för förmågan att uttala vokaler är väldigt djup på skallbasen medan 

den hos apor inte existerar alls då basen endast är platt och detta visar tydligt på att apor inte 

kan tala (Kurtén 1986:65f). 
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4. Diskussion 

 
Frågeställningen i uppsatsen har varit att genom studier av litteratur och egen analys av 

plastkranium från arterna, försökt att få en generell bild av några arters morfologi, men även 

en inblick i deras levnadssätt och vilka likheter som under evolutionen inte förändrats mellan 

oss och våra förfäder. För att kunna förstå varför arternas morfologi är uppbyggt på ett visst 

sätt har jag först studerat andra forskares studier om dem och deras sätt att leva. Jag har valt 

att ta med även detta i uppsatsen så att läsarna även de kan få en större inblick i det 

förhistoriska livet hos vissa arter. 

 

 

Vilka arter har levt under årmiljonerna och vilka har troligen bidragit till Homo 

Sapiens? 

 

Det är många arter som levt under årmiljonernas gång och vissa räknas till hominider och 

andra inte. En hominid är en människoapa som går på två ben och som antingen är en förfader 

eller en nära släkting till människorna (Johansson 1983:19). En utförlig tabell av arterna, när 

de levde samt vart de levde kan ses på sidan 8 i uppsatsen. De arter jag valt att belysa i 

uppsatsen är från Australopithecusfamiljen: Australopithecus afarensis, australopithecus 

africanus och Australopithecus boisei. Från Homofamiljen är det: Homo habilis, Homo 

rudolfensis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo hiedelbergensis, Homo floresienesis, Homo 

neanderthalis och Homo sapiens.  

 

I frågan om människans förfader tvistar forskarna mellan två möjliga kandidatsläkten, 

Kenyanthropus och Australopithecus, dock bör det sägas att ingenting ännu är säkert vad det 

gäller människans förfader eftersom det hela tiden upptäcks nya arter eller undergrupper som 

kan ha bidragit med ny fakta. Den version som dagens lekmän idag vet om är den att 

Australopitheusfamiljen, med Lucy (Australopithecus afarensis) i spetsen är människans 

föregångare. Denna version har inte ändrats sedan 2001 då arten Kenyanthropus platyops först 

hittades men många forskar tror att just den arten kan vara den felande länken till människans 

utveckling(Gräslund 2001:96ff).  

 

 

 

Hur har kraniet förändrats från Australopithecus till Homo? 

 

Förändringen evolutionsmässigt syns tydligt i kraniet genom att från aplika drag övergå i mer 

och mer mänskliga, i och med att de aplika dragen nästan försvinner helt. Kraniet hos 

Australopithecus skiljer sig en del emellan arterna också, dock inte så mycket som mellan 

arterna av Homosläktet.  

 

Australopithecus afarensis hade ett väldigt utskjutande och aplikt kranium som var väldigt 

litet med en hjärnvolym på endast 430 kubikcentimeter, mycket mindre än Homo sapiens, 

men lika stort som dagens schimpanser. Käkarna var stora och utskjutande men det fanns 

ingen haka i den bemärkelsen som människan har. Tandraden hade en V-form och de främre 
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tänderna var små medan de bakre var mycket stora och hade tjock emalj. Mellan hörntänderna 

och premolarerna fanns ett mellanrum, så kallat diastema, där den undre antagonisten kunde 

gå in (Johanson 1983:220,237,1996:119ff). 

 

Till Australopithecus africanus var det inte mycket i kraniet som förändrades. Skallen hade 

blivit något större med kraftigare ben och ansiktet hade blivit kortare. Käkarna är något 

mindre markanta men tandraden är fortfarande V-formad och tänderna lika stora som hos 

afarensis (Gräslund 2001:201f, Durehed 2001:2f). 

 

När arterna senare utvecklades till Homo habilis är kraniet fortfarande relativt primitivt och de 

aplika dragen finns fortfarande kvar. Ögonbrynsbågarna och käkarna är fortfarande markanta 

och utskjutande men något mindre än hos Australopithecus. Ansiktet är något mindre och 

käken har börjat bli mer U-formad eftersom tänderna även blivit mindre (Lambert 1988:106f, 

Durehed 2001:3, Johanson 1996:170).  

 

Homo ergasters kranium har tjocka skallben och kraftiga ögronbrynsbågar igen. Näsan och 

pannan börjar bli mer markanta vilket ger ansiktet ett mer mänskligt utseende. Alla tänder har 

krympt något i storlek och hjärnvolymen har ökat till runt 800 kubikcentimeter. Skallbasen 

har även fått en liten utbuktning vilket visar på att ergaster hade en viss förmåga att tala, den 

första av arterna som visar detta tecken. (Johanson 1996:170, Durehed 2001:3, Boyd 

2006:330, Gräslund 2001:192).  

 

Homo erectus kranium hade blivit större och var då ca två tredjedelar så stort som 

människans. Det är inte mycket som skiljer erectus ifrån föregångaren ergaster utan det 

tydligaste är tjockleken på kraniets ben och skallens bakre del är mer markerad. 

Ögonbrynsbågarna är framträdande men det gör inte ansiktet mer aplikt då näsan och hakan 

börjat synas i ansiktet (Markis 1985:22, Boyd 2006:340f).  

 När arterna sedan utvecklats färdigt till Homo sapiens är skillnaden från Australopithecus 

väldigt tydlig. Ansiktet var högt, med en rund hjärnskål och storleken hade blivit hela 1400 

kubikcentimeter. Pannan var hög och tydlig lika så näsan och käkarna även om de hade blivit 

något mindre, men hakade hade utvecklats och blivit tydlig. Ögonbrynsbågarna hade krympt 

och blivit små till skillnad från de övriga arterna ( Lambert 1988:154, Johanson 1996:236).   

 

De skillnader jag hittade mellan Australopithecus och Homo i min analys av plastkranierna 

var relativt lika de som övriga forskare studerat. Alla arter fram till ergaster har de tydliga 

dragen som finns hos aporna, medan de efter gör över till mänskliga. Tänderna är som nämnt 

innan de som tydligast ska visa skillnad mellan släkterna, dock kunde jag inte undersöka det i 

min analys och andra forskare har konstigt nog inte lagt så mycket vikt vid det i sina studier. 

Tänderna förändras i alla fall då kosten förändrades mellan arterna speciellt ifrån de 

fruktätande Australopithecus till de mer allätande Homo. Speciellt den spetsiga canini gick 

över till mer rundad och de övriga tänderna blev platta för att kunna mala födan.  

 Även pannan upptäckte jag förändrades mycket mellan arterna. Den var nästan helt 

obefintlig och låg hos Australopithecus medan hos Homo sapiens var den väldigt högrest och 

tydlig. Storleken på kraniet förändrades då såklart, från att ha varit i schimpans storlek till så 

pass stor som människans är idag. Detta betyder dock inte att de första arterna var 

ointelligenta. Det som de flesta forskare ser på när det studerar kranier från dessa arter är 

Foramen magnum som förflyttar sig arterna emellan eftersom den anpassar sig till en biped 

gång. Hos Australopithecus, med undantag för Australopitheus boisei, var den placerad långt 

bak på undersidan av kraniet medan den från Homo blir mer och mer central.   
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Vad finns det för morfologiska skillnader i kraniet mellan dagens människoapor och 

människor? 

 

Det finns idag fyra arter av levande människoapor nämligen: schimpansen, 

dvärgschimpansen, gorillan och orangutangen. Det är människans levnadsstil med varierande 

föda med mera som gör att människorna och människoaporna ser olika ut i kraniet.  

 

Ansiktsproportionerna skiljer sig en hel del då apans panna är lite och tillbakadragen medan 

den på människan är hög och tydlig. Underkäken på aporna är stor och utskjutande vilket den 

inte är på människorna. Även nosen har skillnader hos människan är den liten, utskjutande 

och pekar nedåt men hos apor är den stor, platt och man ser näsborrarna tydligt. Människans 

hjärnskål är även större i förhållande till kroppen och foramen magnum är central belägen för 

en upprättgående gång.  

 

Det är i käkarna och i tänderna som man ser mest morfologiska skillnader mellan oss och våra 

släktingar. Människan har mindre, kortare käkar med en rundad tandrad medan apans käkar är 

kraftiga med en parallell tandrad. Aporna har även en benkam på hjässan där de kraftiga 

tuggmusklerna fäster.  

 Tänderna då är det väldigt stora skillnader på som nämnt innan på grund av att födan 

skiljer sig släkterna emellan. Hörntanden hos människoaporna är stora och spetsiga med en 

mer konisk form. Människans däremot är spadformad och mer bred och trubbig. Hörntanden 

bryter fram senare än kindtänderna hos människoapan vilket den inte gör hos människan.  

Storleken på hörntanden skapar en stor knöl i käkbenet hos aporna som inte finns hos 

människan eftersom tanden är reducerad i storlek. Premolarena ser olika ut beroende på 

vilken funktion de har. Hos människoapan har de en stor knöl på ytan som tanden skär med, 

hos människan är dock den knölen väldigt mycket mindre, eftersom den fungerar som malare 

istället. Molarerna har stora hos båda släkterna men människans cuspar brukar nötas ned på 

just dessa tänder något som de inte gör hos människoaporna. Aporna får även så kallad 

diastema mellan tänderna och det är ett mellanrum som skapas då hörntänderna är så stora att 

de får löpa parallellt med varandra istället för att mötas på tuggytan. 

 Gomen hos människan är något välvd medan den hos aporna är helt platt. Hos båda 

släkterna finns det en sutur på överkäken, den så kallade incisiv suturen. Den har oftast växt 

ihop hos människorna redan innan födseln, medan den hos människoaporna inte växer ihop 

förrän efter att den tredje molaren erupterat.  

 

I skallbasen finns det en inbuktning som styr förmågan att uttala vokaler. Hos människan är 

den väldigt djup medan hos aporna existerar den inte alls, vilket visar tydligt att aporna inte 

kan tala (Gräslund 2001:126, Lambert 1988:86ff, Johanson 1983:226ff, 1996:86, Braga 

2001:121ff, Kurtén 1986:65f)  
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5. Sammanfattning 

 
Uppsatsen behandlar de morfologiska karaktärer i kraniet som skiljer de olika hominidarterna 

under evolutionen. Målet var att finna både likheter och olikheter mellan människans och 

hennes förfäder. Uppsatsen beskriver även fakta om dessa arter som inte rör morfologin men 

ändå ger en inblick i hur de olika arterna levde. Syftet var då att göra en jämförelse mellan 

arternas kranium, vilket jag gjorden genom analyser av plastkranierna i det osteologiska 

laboratoriet vid Högskolan på Gotland. 

 
Australopithecus afarensis levde för 4 till 3 miljoner år sedan på många olika ställen på den 

afrikanska kontinenten. bland annat i dagens Sydafrika och Etiopien. Det var även i Etiopien 

det första fynd av arten hittades år 1974. Det mest kända fyndet är det nästan kompletta 

skelettet av Lucy, som fick sitt namn efter Beatles låten ”Lucy in the sky with diamonds”. 

Artens morfologi visar på att den förmodligen både levde i träden och på savannen. Den var 

biped, alltså gick på två ben men hade långa armar och falanger som indikerar på liv i träden. 

Afarensis kranium är litet, väldigt aplikt och många utav dragen i ansiktet påminner mer om 

apan än om människan (Boyd 2006:276ff, Johansson 1983:13ff,235,299ff). 

 

Australopithecus africanus var den andra arten av många i Australopithecussläktet och den 

levde för 3 till 2,2 miljoner år sedan nere i Sydafrika. Det mest kända fyndet av arten är 

Taungbarnet som hittades 1924 och döptes av anatomiprofessorn Raymond Dart. Africanus 

morfologi liknar till stor del afarensis förutom att kraniet och tänderna är något kraftigare. 

Skelettet påminner fortfarande väldigt mycket om apans med långa armar och korta ben. 

Kraniet är aplikt med något mindre markanta käkar. (Johanson 1983:36ff, 1996:117,134, 

Gräslund 2001:100, Durhed 2001:2f). 

 

Australopithecus boisei var egentligen ingen förfader till människan, men en mycket 

intressant art för dess morfologi. Arten levde på många ställen i östra Afrika för 2,5 till 1,2 

miljoner år sedan. Den första patologiska förändringen man någonsin funnit kommer ifrån ett 

kranium från boisei. Mary Leaky hittade det första fyndet av arten 1959 och efter det har den 

döpts om flera gånger. I media har arten kallats för nötknäpparmänniskan, eftersom den har 

gigantiska käkar. Hela käkpartiet hos boisei var enormt och likaså dess tänder. På kraniets 

ovansida fanns en tjock benkam där tuggmusklerna fäste. (Lambert 1988:104f, Leakey 

1995:38, Johanson 1996:119,156ff, Gräslund 2001:102f) 

 

Homo habilis var den första arten som fick släktnamnet Homo, men idag tvistar forskarna om 

ifall den inte borde tillhöra Australopithecus istället. Habilis levde i Afrika för 1,9 till 1,6 

miljoner år sedan men vissa fynd visar på att den kan ha levt ännu tidigare än så. Första fyndet 

hittades av Jonathan Leakey år 1960, och han fann även stenredskap vid lämningarna och 

drog slutsatsen att arten kunde använda enklare former av redskap för jakt och liknande. Det 

postkraniala skelettet liknar väldigt mycket Australopithecus och där finns väldigt få 

människolika drag. Kraniet däremot har börjat smalna av och mer liknade människans även 

om det fortfarande är väldigt primitivt med stora ögonbrynsbågar och käkar. (Boyd 

2006:286ff, Lamber 1988:106f).  

 

Homo ergaster ansågs länge vara den självklara förfadern till människan eftersom dennes 

morfologi liknade människans väldigt mycket. Ergaster har hittas i östra Afrika men även 

vissa fynd från Georigen har funnits, vilket tyder på att det är den första hominidart som 

utvandrat från Afrika. Arten levde över stora delar av den Afrikanska kontinenten för ca 1,8 

miljoner år sedan. Mycket på ergaster påminner om människan, som nämnt innan, bland annat 
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kroppsbyggnaden och den stora hjärnvolymen. Det finns även säkra bevis på att arten 

använde sig av stenredskap och att den brukade elden (Johanson 1996:164ff, 182, Boyd 

2006:329ff).  

 

Arten Homo erectus hittades för första gången 1891 och har sedan dess grävts fram på många 

olika ställen både i Asien, Europa och i Afrika. Dateringarna på när arten levde varierar från 

1,8 miljoner år sedan till endast 500.000 år sedan beroende på i vilken världsdel man letar. 

Arten liknar mycket de allra första fynden av Homo sapiens, dock med kraftigare postkranialt 

skelett. Kraniet liknar mycket ergasters men skallbenen har annan tjocklek, och hjässbenen 

har börjat få en tydlig knöl. Molarerna har blivit mindre medan de övriga tänderna har blivit 

lite större (Duredhed 2001:4, Boyd 2006:340ff, Kurtén 1986:73, Markis 1985:22f). 

 

Homo neanderthalis har länge blivit omtvistat om det varit en förfader till människan eller 

inte, men man har kommit fram till att det inte är sannolikt. Neanderthalarna hittades för 

första gången 1856 i Tyskland och då trodde man att det handlade om en människa som varit 

sjuk, dock under åren hittades fler fynd och man var då tvungen att stryka sjukdomsteori och 

acceptera att det rörde sig om en utdöd människoart. Neanderthalarna levde endast i Europa 

och Euroasien för 200 000 till 35 000 år sedan, då mellan två istider. Artens kranium var 

större än människans med stora och markanta ögonbrynsbågar och stor näshåla. Kroppen var 

kort och muskulös, förmodligen för att spara kroppsvärme i den kalla miljön (Lambert 

1988:138ff, Markis 1985:24, Burenhult 1999:151, Kurtén 1986:84ff) 

 

Homo sapiens är den art som förmodligen förändrats mest under århundraden, för att anpassa 

sig till olika sorters klimat och är även den enda nu levande arten av släktet Hominidea. Den 

har bland annat olika kroppsbyggnad och hudfärg beroende på i vilket klimat den lever. Det är 

troligast att sapiens utvecklades i Afrika och sedan spred sig över hela världen. Det äldsta 

fyndet hittades av Richard Leakey och daterades till 130 000 år sedan. Sapiens skelett slutade 

utvecklas för 20 000 år sedan och såg då ut som dagens människor gör, men evolutionen 

slutade inte där utan då övergick den istället till att bli teknologisk (Markis 1988:26, Kurtén 

1986:90ff, Lambert 1988:152, Johanson 1996:18, 164).     

 

Resultatet av min uppsats blev som jag trodde från början det finns många likheter i kraniet 

mellan människan och hennes förfäder men även med de människoapor som lever idag. 

Förändringarna syns mest i proportionerna i ansiktet bland annat då käkarna och 

ögonbrynsbågarna varit mest markanta till att näsan istället blivit det som skjuter ut från 

ansiktet. De första arterna av hominider samt människoaporna idag hade ingen panna som 

människorna har idag utan den kan man se utvecklas mellan arterna. Tänderna är även det 

som förändrats mycket inte bara mellan släkterna utan även mellan arterna i sig då de under 

årmiljonernas lopp förändrade sin diet och gick helt ifrån att ha varit växtätare till allätare.  
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