
 
 

Naturens begränsade resurser (boplatser, mat 

och vatten) leder till konkurrens. Konkurren-

sen sker inom arten men även mellan olika ar-

ter om de konkurrerar om samma resurser.  

Konkurrens inom arten: 

Inom de flesta arter sker det en överproduktion 

av avkomma. Det betyder att när en hona ska 

föda eller lägga ägg, så blir det många fler 

barn än vad som förväntas överleva. Tänk på 

hur många yngel som slutligen blir en fullvux-

en fisk eller antalet ägg olika insekter lägger. 

Om alla insektsägg skulle växa upp och bli 

fullvuxna skulle jorden snart svämmas över av 

insekter. En stor del av kullen äts upp av andra 

djur eller dör av andra orsaker. 

En del arter skaffar sig ett revir för att säkra 

sin överlevnad. Revir är ett område med nöd-

vändiga resurser som djuret försvarar mot 

konkurrenter. Oftast är det hannar som äger 

reviret. Dessa motar bort andra konkurrerande 

hannar men välkomnar honor.  

I varje kull av ungar finns det en variation. 

Ungarna liknar varandra men är ändå lite oli-

ka. En unge kanske är lite snabbare, starkare, 

smidigare, längre, har högre läte o.s.v. Jämför 

med dina syskon – ni är lika varandra men inte 

identiska. 

Denna variation inom arten gör att vissa indivi-

der har det enklare att överleva konkurrensen 

inom arten. Är du ett bytesdjur och det finns 

många rovdjur är det en fördel att vara bra på 

att gömma sig eller att springa fort. Är du en 

växt som växer på ett fält är det bra att kunna 

växa snabbt och bli lång för att nå solen. De 

växter och djur som är bäst anpassade till sin 

omgivning har störst chans att överleva konkur-

rensen. Dessa har större möjlighet att få av-

komma (barn) och sprida dessa positiva egen-

skaper vidare. Detta kallas naturligt urval. 
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Rätt Fel Konkurrens. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?  

 Variation betyder att ett djurs ungar alla är lite olika varandra.   

 Naturligt urval är när de bäst anpassade överlever och kan sprida sina gener.   

 Ett revir är ett område som hannar försvarar mot andra hannar.   

 Konkurrens beror på att naturens resurser inte räcker till alla.   

 Det är bara bland toppkonsumenter som det är stor konkurrens om resurser.   

Rätt svar: 1.ABCE 
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