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Simulering af naturlig selektion  
ved brug af χ2-test

Hvis alle fænotyper eller genvarianter var lige gode til at overleve og 
reproducere sig selv, ville der aldrig ske ændringer i en population.
Dette forsøg skal vise, hvordan naturlig selektion virker på tre 
populationer af bønner, der er byttedyr for et rovdyr (dig).

Formål:
Formålet med dette forsøg er at undersøge tre forskellige 
bønnefænotyper i to forskellige habitater og afgøre, om der 
finder nogen form for naturlig selektion sted til fordel for en af 
fænotyperne. Dette udspiller sig over tre generationer af prædation. 

Indledning: 
Evolution er en proces, der resulterer i en ændring i den genetiske sammensætning 
af en population over tid. Disse ændringer kan observeres ved en ændring af 
fænotyper. Naturlig selektion er det udtryk, Charles Darwin benyttede i sit værk 
Origin of Species fra 1859 til at betegne den vigtigste årsag til evolutionære 
ændringer. Et individs evne til at reproducere sig selv afhænger af dens evne til at 
overleve: ”survival of the fittest” - ”den bedst egnedes overlevelse”.
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Fremgangsmåde 
Det er vigtigt, at du læser hele vejledningen til del 1 igennem,  
før du starter.
1. Gå sammen i grupper på 2-3 personer.
2. Tag 10 sorte, 10 hvide og 10 røde bønner. Disse repræsenterer 

de tre fænotyper, som vi antager er til stede i lige antal ved 
forsøgets start.

3. Vælg to ”habitater” for vores bønner. Det kan være et stykke 
hvidt, rødt eller sort karton (størrelse A0), hvis forsøget udføres 
indendørs. Det kan også være asfalt, græs, sand eller bar jord, 
hvis forsøget udføres udendørs.

4. Angiv hvilken type af habitat, gruppen valgte til forsøg 1 og 2 
øverst i tabellen i bilag 1 og 2.

5. Fordel de 30 bønner jævnt i habitatet, der skal have et areal på 
ca. 1 m2. De må ikke ligge i én stor bunke.

6. Vælg en fra gruppen, der er rovdyret, der skal ”æde” (samle op) 
nøjagtigt 20 bønner i alt, én ad gangen. Prøv at tænke som et 
rovdyr. Du skal samle de første, du ser, op så hurtigt som muligt.

7. Læg de 20 bønner i en pose eller et bæger. De sidste 10  
bønner får lov at blive i habitatet. De overlevede og kan  
derfor reproducere sig selv.

8. Tæl nu bønnerne, der blev spist, hvor I noterer det nøjagtige 
antal af hver art af bønner. Dette skal skrives på linje B i 
skemaet.

9. Nu skal antallet af spiste bønner (linje B) trækkes fra startantallet 
(linje A) så vi får antallet af overlevere (linje C).

10. Antag nu, at hver overlever får to unger. Skriv dette tal i linje 
D. Det er så mange bønner, der nu skal spredes i habitatet 
sammen med overleverne (P1 = første generations forældre), så 
populationen atter er oppe på 30. 

11. Udfyld nu linje A for P2 (anden generations populationen) ved at 
lægge tallene i linje C og D sammen.

12. Gentag trin 6 til 10 to gange til for at få et komplet datasæt for 
habitat 1. Husk, at antallet af afkom fortæller, hvor mange bønner 
af hver type, der skal spredes ud i habitatet, der er rovdyrets 
fangstområde.

13. Alle bønner samles så og hele forsøget gentages med habitat 2. 
Alle resultater skrives i tabellen i bilag 2.

14. Data analyseres ved at bruge χ2-formlen, som beskrevet 
herunder.

15. Skriv en konklusion på forsøget og besvar 
diskussionsspørgsmålene.

Del 1
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Analyse af resultater ved brug af χ2-test
Hvordan kan vi afgøre, om antallet af hver type af bønner, der 
er til stede efter tre generationer, er signifikant forskelligt fra det 
indledende antal bønner? Med andre ord, hvordan finder vi ud af, om 
naturlig selektion har fundet sted?

Dette kan gøres med en statistisk test, χ2.
 

hvor o = observeret antal i en kategori, e = forventet antal i en 
kategori, og Σ betyder, at man skal lægge resultaterne for hver 
kategori sammen.

Når man har beregnet χ2, skal man finde resultatet i tabellen 
herunder. Den række, man skal benytte, findes ved at bestemme 
antallet af frihedsgrader i forsøget. Antallet af frihedsgrader er altid 
én mindre en antallet af udfald. Da der er tre fænotypiske kategorier 
i dette forsøg, er der to frihedsgrader.

Hvis resultatet af testen ved to frihedsgrader er mindre en 0,05, er 
der mindre end 5% chance for, at forskellen mellem vores startværdi 
og slutværdi skyldes tilfældigheder. Med andre ord er der 95% 
sandsynlighed for, at forskellen ikke skyldes tilfældigheder, men 
skyldes udførelsen af vores forsøg.

Del 2

 χ2 = ∑  (o-e)2
e
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Friheds-
grader

Sandsynlighed  Signifikant Meget 
signifikant

0,95 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 

0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05

1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84

2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99

3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,8

4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,78 9,49

5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07

6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59

7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07

8 2,73 2,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 12,26 15,51

Et eksempel: 
Hvis resultatet giver en værdi på 2,93 kan vi se i tabellen, at det 
ligger mellem 2,41 og 3,22. Der er altså en sandsynlighed på et sted 
mellem 0,2 og 0,3 for, at resultatet er en tilfældighed (0,2<p<0,3).

I et forsøg med seks frihedsgrader vil et resultat på 13,45 være 
signifikant, da 0,05<p<0,01.

Når man laver en statistisk analyse, kan den kun teste to hypoteser:

H0 (nulhypotesen): Der er ingen forskel mellem startfordelingen af 
bønner og slutfordelingen.

H1 (den alternative hypotese): Der er en statistisk signifikant forskel 
mellem start- og slutfordelingen af bønner.

Det er vigtigt at huske på, at i naturvidenskab beviser man aldrig, 
at en hypotese er sand, da der altid kan samles mere data. Vi kan 
derfor kun vise, at en hypotese er falsk.

Ikke-signifikant
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Resultater og diskussionsspørgsmål:
1. Vis alle beregninger, med forklaringer, for χ2 for habitat 1 og 2.
2. Skriv en nulhypotese og en alternativ hypotese for forsøget. 

Husk, at forsøget handler om prædation og habitat i naturlig 
selektion.

3. Hvordan adskiller resultaterne for de to habitater sig fra 
hinanden?

4. Kan du forklare resultaterne af forsøget ud fra hypoteserne?

Afslut med en konklusion på forsøget.

Det er muligt at udvide forsøget, hvis der er tid.

Her skal I selv designe et forsøg, der kan undersøge effektiviteten  
af forskellige slags rovdyr til at fange jeres bønnebytte.
Det kunne være en gaffel, en ske, en kniv, en tøjklemme, en  
pincet og så videre.

Forsøget skal ligne det, I lige har lavet, men hvor der nu er to eller 
flere rovdyr på jagt. Lad f.eks. jagtsæsonen vare 30 sekunder for 
hvert rovdyr. Alle rovdyr jager på samme tid (alle elever fanger 
bønner med deres instrument).

Data opsamles og behandles som før, og hver overlever får to  
afkom af samme slags.

Hvis et rovdyr ikke formår at fange nok byttedyr (I bestemmer 
grænsen), kan det være nødvendigt at eliminere dette rovdyr fra  
de næste runder.

Måske har et af rovdyrene et handikap i forhold til de øvrige (en 
gaffel mangler en tand eller en af deltagerne har bind for øjnene).
Det er vigtigt, at I skiver jeres forsøgsdesign helt ud, med en liste 
over materialer og metoder, inden I går i gang.

Resultaterne behandles og fortolkes som i det første forsøg (hvor 
mange frihedsgrader er der i det nye forsøg?), og der konkluderes.
Hvordan adskiller konklusionen sig fra den i første forsøg?  
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Bilag 1: 

Lav en kort beskrivelse af habitat 1 på linjen.  
Udfyld resten af skemaet løbende i forsøget.

- P1 generation HABITAT 1

- P2 generation

- P3 generation

Sorte bønner Hvide bønner Røde bønner

A (P1 start) 30 i alt 10 10 10

B (spist)      20 i alt

C (overlevere) A-B     

D (reproduktion) 2*C

    (P2 start)    C+D

Sorte bønner Hvide bønner Røde bønner

A (P2 start) 30 i alt

B (spist)      20 i alt

C (overlevere) A-B     

D (reproduktion) 2*C

    (P3 start)    C+D

Sorte bønner Hvide bønner Røde bønner

A (P3 start) 30 i alt

B (spist)      20 i alt

C (overlevere) A-B     

D (reproduktion) 2*C

    (endeligt resultat) C+D
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Bilag 2: 

Lav en kort beskrivelse af habitat 1 på linjen.  
Udfyld resten af skemaet løbende i forsøget.

- P1 generation HABITAT 2

- P2 generation

- P3 generation

Sorte bønner Hvide bønner Røde bønner

A (P1 start) 30 i alt 10 10 10

B (spist)      20 i alt

C (overlevere) A-B     

D (reproduktion) 2*C

    (P2 start)     C+D

Sorte bønner Hvide bønner Røde bønner

A (P2 start) 30 i alt

B (spist)      20 i alt

C (overlevere) A-B     

D (reproduktion) 2*C

    (P3 start)     C+D

Sorte bønner Hvide bønner Røde bønner

A (P3 start) 30 i alt

B (spist)      20 i alt

C (overlevere) A-B     

D (reproduktion) 2*C

    (endeligt resultat) C+D


