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Biologi betyder lªran om det levande. Biologi 
handlar om organismers konstruktion, levnad 
och utveckling. En organism ªr n¬got levande: 
svampar, djur, vªxter eller andra typer av va-
relser - fr¬n bl¬valar till de som bara syns i 
mikroskop.  

Att bestªmma om n¬got lever kan tyckas vara 
enkelt, men det ªr det faktiskt inte. Det finns 
m¬nga gr¬zoner. Fºr att n¬got ska f¬ kalla sig 
levande m¬ste det: 

Ha ªmnesomsªttning  
Det innebªr att organismen ska kunna ªta, an-
das och bajsa. Detta innebªr ocks¬ att den be-
hºver energi. Vªxter f¬r sin energi fr¬n solen 
genom fotosyntesen och djuren f¬r sin energi 
genom att ªta andra vªxter och djur. 
 
Kunna rºra sig och/eller reagera p¬ omgiv-
ningen  
Fºr att kunna rºra sig krªvs muskler eller n¬-
gon form av rºrligt utskott. Detta ªr vanligast i 
djurriket. Att reagera p¬ omgivningen gºr alla 
typer av organismer. Trªden fºrbereder sig fºr 
vintern genom att fªlla sina lºv, m¬nga blom-
mor fªller ihop kronbladen nªr det blir natt 
o.s.v 
 
Kunna vªxa  
Ett krav som fungerar bra p¬ organismer, men 
ªven p¬ en del fºrem¬l. 
 
Kunna fºrºka sig 
Om du har blivit fºrªlder ªr det ett gott tecken 
p¬ att du ªr levande. Hªr finns det undantag, 
till exempel nªr djur av olika art f¬r barn till-

sammans s¬ ªr de nªstan alltid sterila. De bar-
nen kan inte fºrºka sig men ªr helt klart le-
vande ªnd¬.  
 
Fºr att f¬ kalla sig levande behºver organismen 
uppfylla de tre ºversta punkterna. Du kan sª-
kert hitta n¬got icke levande fºrem¬l som upp-
fyller flera av dessa punkter. Ett virus ªr ett ex-
empel p¬ n¬got som ªr sv¬rt att avgºra om det 
lever eller inte. 

Allt levande ªr uppbyggt av celler och inneh¬l-
ler DNA. 

 

Begrepp och sv¬ra ord:  
 
Organism, ªmnesomsªttning,  utskott, steril, 
DNA 
 

 Vad är liv?  

http://biologi.ugglansno.se/vad-ar-liv/
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Begrepp:  Fºrklaring:  

Organism  

 mnesomsªttning  

Utskott  

Steril  

 

  Vad är liv? 

Rªtt Fel 1. Vad ªr liv? Vilket eller vilka alternativ ªr korrekta?  

 Biologi betyder "lªran om djuren".   

 Det ªr vanligare att organismer kan rºra sig i djurriket jªmfºrt med i svampriket.   

 Att vara steril betyder att man kan f¬ barn.   

 Virus ªr n¬got som ªr sv¬rt att avgºra om det ªr levande eller inte.   

 En organism ªr n¬got som lever.   

Rªtt Fel 2. Vad ªr liv? Vilka eller vilket ªr exempel p¬ n¬got levande?  

 En myra.   

 Ett h¬rstr¬.   

 En bakterie.   

 En snorkr¬ka.   

 Ett virus.   

Rªtt svar: 1.ABC 2..DE  

 
1. Vad betyder ordet biologi? ___________________________________________________________________ 
Ë 
2. Hur f¬r vªxter energi? ______________________________________________________________________ 
 
3. Hur f¬r djur sin energi? _____________________________________________________________________ 
 
4.Vilka ªr de punkter som tyder p¬ att n¬got ªr levande? _____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
5. Ge exempel p¬ nªr en organism inte uppfyller alla fyra punkter. _____________________________________ 

http://biologi.ugglansno.se/vad-ar-liv/
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Den allra minsta delen av n¬got levande kallas 
cell. En ensam cell kan vara en levande organ-
ism. Celler kan ocks¬ samarbeta och bilda fler-
celliga organismer till exempel ett trªd eller en 
mªnniska. I en encellig organism finns alla nºd-
vªndiga funktioner. I flercelliga organismer kan 
cellerna vara specialiserade till exempel har 
mªnniskor hjªrnceller, hudceller, nervceller 
blodceller, m.m. 

I en cell finns det olika delar som har olika 
funktioner. Dessa delar kallas organeller. Fºl-
jande organeller behºver du ha koll p¬: 

Ribosom ï cellens proteinfabrik. Hªr sker till-
verkningen av protein som har m¬nga funktion-
er i organismen, till exempel som byggnads-
material i cellen. 
 
Mitokondrie ï cellens energifabrik. Hªr sker 
fºrbrªnning av mat vilket gºr att organismen f¬r 
energi. Energin ªr nºdvªndig fºr att leva. 

Lysosom ï cellens reningsverk. Lysosomer tar 
hand om cellens avfall och fºr ut det ur cellen. 
Lysosomen tar ocks¬ hand om skadade orga-
neller. Det innebªr att den bryter ner/destruerar 
dem. 

Cellkªrna ï cellens hºgkvarter. Fr¬n cellkªrnan 
styrs det mesta som hªnder i cellen. Det ªr dock 
inte alla celler som har en cellkªrna. 

DNA ï cellens bruksanvisning. DNA:t finns i 
cellkªrnan. Hur organismen ser ut finns beskri-
vet i dess DNA. Nªr cellen bygger proteiner gºr 
den det utifr¬n information i DNA:t. I flercel-
liga organismer s¬ finns denna information i 

samtliga celler med cellkªrna (med n¬gra f¬ un-
dantag). 

Cellmembran ï cellens skal. Runt cellen finns det 
ett skal som fungerar som ett skydd mot omgiv-
ningen. Genom cellmembranet till¬ts bara vissa 
ªmnen passera. Nºdvªndiga saker fºr cellens 
ºverlevnad f¬r komma in och skrªp fºrs ut. 

Cellvªgg ï Vªxtcellens skal. Cellvªggen har 
samma funktion som cellmembranet men cellvªg-
gen ªr tjockare och mer stabil. 

Cellplasma ï cellens utfyllnad. Cellplasman ªr en 
trºgflytande vªtska som alla andra organeller 
finns i. Cellplasman ger stadga ¬t cellen. Den be-
st¬r av vatten, salter och proteiner. Cellplasma 
kallas ocks¬ cytoplasma. 

Kloroplaster ï Vªxter f¬r sin energi av solen ge-
nom en process som kallas fotosyntes. Det 
òmagiskaò ªmnet som omvandlar solenergin till 
druvsocker kallas klorofyll. Klorofyllet finns i en 
organell som kallas kloroplast. 

Begrepp och sv¬ra ord:  
 
Cell, flercellig organism, specialiserad cell, orga-
nell, ribosom, mitokondrie, lysosom, cellkªrna, 
DNA, cellmembran, cellvªgg, cellplasma, kloro-
plaster, klorofyll 

 Cellen  

http://biologi.ugglansno.se/cellen/
http://www.naturvetenskap.org/hogstadiebiologi/celler/encellig-eller-flercellig
http://www.naturvetenskap.org/hogstadiebiologi/celler/encellig-eller-flercellig
http://www.grundskoleboken.se/wiki/Celler_-_livets_byggstenar
http://www.ribosom.com/
http://www.geneticcode.se/vad-ar-dna
http://www.naturstigen.fi/vaxtplatsen/allt-om-vaxter/klorofyll
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Begrepp:  Fºrklaring:  

Cell  

Organell  

Ribosom  

Mitokondrie  

Lysosom  

Cellkªrna / Cellvªgg  

Cellplasma  

Kloroplaster  

Klorofyll  

DNA  

 

  Celler  

 
1. Vad heter den minsta delen som bygger levande organismer? _______________________________________ 
 
2. Nªmn n¬gra olika typer av celler som finns i en mªnniskokropp? ____________________________________ 
  
3. Para ihop rªtt organell med rªtt del: 
 
Cellvªgg        Den trºgflytande vªtskan i cellen som alla andra organeller finns i. 
 
Ribosom        Cellens hºgkvarter. Hªr finns DNA som behºvs nªr cellen ska tillverka protein. 
 
Cellkªrna        Hªr finns all information om organismens utseende och egenskaper. Finns i cellkªrnan.  
 
Mitokondrie               Tunna skalet. Runt cellen hos djur finns ett tunt skal som ett skydd mot omgivningen. 
 
Lysosom        I dessa finns vªxternas klorofyll.  
 
DNA        Proteinfabriker. Hªr sker tillverkningen av protein.  
  
Cellplasma      Tjocka skalet runt cellen som skyddar mot omgivningen. Finns hos vªxter och svampar.  
 
Cellmembran      Energifabriker. Hªr omvandlas druvsocker i maten till energi fºr organismen. 
 
Kloroplaster     Reningsverk. Bryter ner oºnskade ªmnen och fºr ut dem ur cellen. 
 
4. Vad ªr ett annat namn fºr cellplasma? __________________________________________________________ 
 
5. Var i cellen finns klorfyll? ___________________________________________________________________ 

http://biologi.ugglansno.se/vad-ar-liv/
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Alla celler liknar varandra men alla organ-
ismer har lite olika uppsªttning av organeller i 
sina celler, beroende p¬ vilken typ av organ-
ism det ªr. Utifr¬n cellernas inneh¬ll och utse-
ende delas de in i fyra huvudgrupper:  

Djurceller  

Djurceller har en 
cellkªrna med 
DNA. Djurcellen 
har ett cellmem-
bran vilket bety-
der att skalet runt 
cellen ªr lite tunn-
nare. 

Vªxtceller 

Den stora skillnaden fr¬n djurceller ªr att 
vªxtceller har en cell-
vªgg och klorofyll. 
Cellvªggen ligger ut-
anfºr cellmembranet 
och ger extra skydd 
mot omvªrlden, men 
ªven stadga ¬t vªxten. 
Djur f¬r sin energi 
fr¬n andra organismer 
medan vªxter f¬r 
energin fr¬n solen. 

Dªrfºr har vªxten kloroplaster med klorofyll-
korn. 

Svampceller 

En svamp ªr varken en vªxt eller ett djur utan 

en egen typ av organism. Svampar har cell-
kªrna och cellmembran som vªxter och djur. 
Svampcellen har cellvªgg som vªxter men 
saknar klorofyll. Den f¬r allts¬ inte sin energi 
fr¬n solen. 

Bakterier 

Bakterier var bland det fºrsta livet att utvecklas 
och ªr dªrfºr lite enklare. De har ingen cell-
kªrna utan dess DNA flyter runt i cellen. Vissa 
bakterier (bl¬grºna bakterier) har klorofyll, men 
andra har det 
inte. Bilden 
ovan visar 
E.Coli-
bakterier som 
bland annat 
finns i mªnni-
skans tjock-
tarm.  

Dessa fyra 
celltyper ªr huvudgrupper bland organismer. 
Dessa styr ocks¬ den huvudsakliga indelningen 
av organismer i olika òrikenò Inom varje huvud-
grupp finns det m¬nga olika typer av speciali-
serade celler.  

Tabellen nedan visar n¬gra av de olika cellty-
pernas egenskaper.  

Begrepp och sv¬ra ord:  
 
Bakterie, vªxtcell, djurcell, svampcell 

De fyra grundcellerna 

 Cell-
kªrna 

Cell-
vªgg 

Utnyttjar 
solljus 

DNA 

Djurcell Ja Nej Nej Ja 

Vªxtcell Ja Ja Ja Ja 

Svampcell Ja Ja Nej Ja 

Bakterie Nej Ja Vissa Ja 

http://biologi.ugglansno.se/de-fyra-grundcellerna/
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Begrepp:  Fºrklaring:  

Bakterie  

Djurcell  

Svampcell  

Vªxtcell  

 

  De fyra grundcellerna  

Rªtt Fel 1. De fyra grundcellerna. Vilket eller vilka alternativ ªr korrekta?  

 Vªxtceller har alltid fotosyntes.   

 Djurceller saknar cellkªrna.   

 Vªxter har b¬de cellvªgg och cellmembran.   

 Vissa svampceller har klorofyll.   

 Alla celltyper har en cellkªrna.   

Rªtt Fel 2. De fyra grundcellerna. Vilket eller vilka alternativ ªr korrekta?  

 Bakterier har ingen cellkªrna men de har b¬de ribosomer och mitokondrier.   

 Svampar saknar mitokondrier.   

 Alla organismer har DNA.   

 Vªxter har klorofyll som anvªnds i fotosyntesen.   

 Alla typer av celler har b¬de cellvªgg och cellmembran.   

Rªtt svar: 1.AC 2.ADE  

1. Vilka fyra huvudgrupper av celler ªr organismer uppbyggda av? _____________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
2. Vad ªr den stora skillnaden mellan en vªxtcell och en djurcell? ______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
3. Vilka likheter har en svampcell med en vªxtcell? _________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
4. Vilka likheter har en svampcell med en djurcell? _________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
5. Var finns DNA i en bakterie? _________________________________________________________________ 
 
6. Ge exempel p¬ en bakterie som har klorofyll. ____________________________________________________ 
 
7. Vilken typ av organism f¬r sin energi genom att ªta andra organismer?________________________________ 
 
 

http://biologi.ugglansno.se/vad-ar-liv/
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Liv finns ºverallt. Fr¬n f¬glar p¬ en mils hºjd 
upp i luften till fiskar p¬ havets botten. Det 
finns extremt t¬liga organismer som klarar sig 
utan syre och andra som lever i kokande vat-
ten. Den svenske astronauten Christer Fug-
lesang hade med sig n¬gra bjºrndjur (bilden 
till hºger) till rymdstationen ISS som ºverlev-
de utanfºr rymdstationen. 
Gemensamt fºr allt liv p¬ 
jorden ªr att det krªver 
vatten i flytande form. 
Omr¬det p¬ jorden dªr liv 
finns kallas biosfªr. 

Fºr att vetenskapligt sor-
tera och organisera alla organismer behºvde 
biologerna gemensamma regler att h¬lla sig 
till. Sveriges kanske mest kªnde vetenskaps-
man, Carl von Linn® gjorde ett system fºr 
organismers indelning p¬ 1700-talet. Denna 
indelning anvªnds fortfarande till viss del. 
Linn®s indelning gjordes efter organismernas 
utseende (ursprungligen vªxternas st¬ndare 

och pistiller). Lik-
nande organismer 
ans¬gs vara slªkt 
med varandra.  

Idag lªser biologer 
av den genetiska 
koden hos organ-
ismen och avgºr 

slªktskap p¬ det sªttet. Resultatet blir ibland 
annorlunda ªn Linn®s och nya teorier om li-
vets uppkomst och utveckling uppst¬r. 

M¬nga av Linn®s grundbegrepp anvªnds fort-
farande. Hªr ªr n¬gra: 

Art ï om organismer tillhºr samma art m¬ste 
de kunna f¬ fertila barn. Det innebªr att deras 
barn ocks¬ ska kunna f¬ barn. Motsatsen till 
fertil ªr steril. Hundar och katter kan inte f¬ 
barn tillsammans. De tillhºr olika arter. En 
schªfer och en tax kan f¬ barn (fertila). De 
tillhºr dªrfºr samma art. Idag har biologer hit-
tat 1,6 miljoner olika arter (varav 62 000 i 

Sverige). Biologerna uppskattar att det finns n¬-
gonstans mellan tv¬ och 150 miljoner arter to-
talt. Anledningen till att det ªr s¬ sv¬rt att veta 
ªr fºr att de flesta organismer ªr mikroskopiskt 
sm¬, de ªr vªldigt lika varandra och lever p¬ 
sv¬r¬tkomliga platser.  

Slªkte ï arter som liknar varandra tillhºr samma 
slªkte. Ibland kan de faktiskt f¬ barn med 
varandra men d¬ blir avkomman steril. Mula, 
mul¬sna, liger och tigon ªr exempel p¬ detta. De 
kallas gemensamt fºr hybrider.  

Varje art har ett unikt dubbelnamn p¬ latin som 
best¬r av slªktnamnet + artnamnet till exempel 
Homo sapiens eller Sºdermanlands landskaps-
blomma Nymphaea alba (Vit nªckros). Anled-

ningen till att latin anvªndes var fºr att det var 
d¬tidens motsvarighet till engelskan, d.v.s. ett 
spr¬k som alla fºrstod i stora delar av vªrlden. 

Begrepp och sv¬ra ord:  
 
Biosfªr, art, fertil, steril, hybrid 

 Vad är en art?  

http://biologi.ugglansno.se/begreppet-art/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B6gkrypare
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Begrepp:  Fºrklaring:  

Biosfªr  

Art  

Fertil  

Steril  

Hybrid  

 

  Vad är en art?  

Rªtt Fel Begreppet art. Vad ªr sant och falskt om Carl von Linn®?  

 Han ªr mest kªnd fºr sitt arbete med vªxter.   

 Han levde p¬ 1600-talet.   

 Spr¬ket han anvªnde var tyska.   

 Det var hans id® att en organisms vetenskapliga namn best¬r av tv¬ delar (ord).   

 Linn® delade in djur och vªxter efter deras utseende.   

Rªtt svar: 1.ADE  

1. Vad krªver allt liv fºr att det ska kunna existera? _________________________________________________ 
 
2. Varfºr ªr Carl von Linn® kªnd? _______________________________________________________________ 
 
3. P¬ vilket sªtt gjorde Carl von Linn® detta? ______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
4. Hur gºr man det idag? ______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
5. Vad krªvs fºr att tv¬ organismer ska tillhºra samma art? ___________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
6.  Tillhºr en pudel och en schªfer samma art? (motivera varfºr) _______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
7. Tillhºr hªst och ¬sna samma art? (motivera varfºr) _______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
8. Varfºr ªr det s¬ sv¬rt att veta hur m¬nga arter det finns p¬ jorden? ___________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
9. Ge exempel p¬ n¬gra hybrider. _______________________________________________________________ 
  

http://biologi.ugglansno.se/vad-ar-liv/
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Att dela in och sortera djur ªr lite mer avancerat 
ªn att bara h¬lla reda p¬ slªkte och art. Totalt 
finns det ¬tta steg fºr att dela in och sortera alla 
organismer. Dessutom ett antal ºver- och under-
grupper som inte tas upp hªr. Vanligtvis kallas 
detta fºr systematik. Att klassificera djur innebªr 
att bestªmma vilka grupper de tillhºr och att be-
stªmma dess latinska namn.  
 
Bilden ovan liknar organismernas indelning med 
ett mappsystem p¬ en dator. I den fºrsta indel-
ning finns det bara tre alternativ. Fºr varje niv¬ 
(mapp) ned¬t finns m¬nga nya niv¬er dªr organ-
ismer ªr mer noggrant indelade. Sista steget ªr p¬ 
artniv¬ vilket innebªr 1,5 miljoner olika 
òmapparò. Nedan s¬ g¬r jag igenom niv¬erna.   
 
Domªn - Det finns 3 ºvergripande domªner. 
Bakterier, arkebakterier och eukaryota. De tv¬ 
fºrsta saknar cellkªrna och det krªvs mikroskop 
fºr att se dem. I den sista gruppen finns allt le-
vande med cellkªrna.  
 
Rike - Det ªr oklart hur m¬nga riken det finns. 
En vanlig indelning ªr svampar, vªxter och djur. 
De som inte passar i dessa grupper hamnade fºrr 
i gruppen protista. Till protista hºr encelliga al-
ger, urdjur och slemsvampar. I modern systema-
tik hittas dessa organismer i varsitt eget rike.  
 

Stam - Inom djurri-
ket finns ungefªr 35 
olika stammar. Detta 
ªr en vªldigt ºvergri-
pande indelning med 
till exempel blºtdjur, 
nªsseldjur och rygg-
radsdjur. Hos svam-
par och vªxter finns 
liknande indelning 
men de kallas oftast 
fºr divisioner. Ett ge-
mensamt ord fºr 
stam och division ªr 
fylum.  
 
Klass - Inom en klass 
finns liknande ord-
ningar. Mªnniskan 
tillhºr klassen dªgg-
djur.  

 
Ordning - Inom en ordning finns liknande familjer. 
Mªnniskan ing¬r i ordningen primater.  
 
Familj - Inom en familj finns liknande slªkten. 
Mªnniskan tillhºr familjen hominider 
(mªnniskoapor). Hªr finns apor som ªr nªra slªkt 
med mªnniskor till exempel schimpanser, orangu-
tanger och gorillor . 
 
Slªkte - Denna grupp inneh¬ller ett visst antal arter 
som liknar varandra.  Mªnniskan tillhºr slªktet 
homo. Det finns idag bara en levande art i mªnni-
skans slªkte, mªnniskan. De andra ªr utdºda.    
 
Art - En art ªr en unik organism.  Det finns 1,5 
miljoner klassificerade.  

 
 
 
 

Begrepp och sv¬ra ord:  
 
Systematik, klassificera, domªn, rike, stam, di-
vision, fylum, klass, ordning, familj, slªkte, art 

 Biologisk systematik  

http://biologi.ugglansno.se/att-dela-in-organismer/
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Begrepp:  Fºrklaring:  

Systematik 
 

 

Klassificera 
 

 

Domªn  

Rike 
 

 

Stam 
 

 

Familj 
 

 

Slªkte  

 

  Biologisk systematik  

Rªtt Fel 1. Att dela in organismer. Vilket eller vilka alternativ ªr korrekta.  

 Vetenskapen bºrjade dela in organismer i grupper fºrst under 1900-talet.   

 Detta system kommer inte fºrªndras i framtiden.   

 Det finns totalt 5 olika domªner.   

 Det finns totalt ¬tta huvudsteg som organismer delas in i.   

 Att klassificera djur innebªr att bestªmma vilka grupper de tillhºr och att bestªmma dess latinska 
namn.  

 

Rªtt svar: 1.DE  

1. Vilka ªr de tre ºvergripande grupper organismer delas in i (domªner)?_________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 
 
2. Vilken ªr stora skillnaden fºr en av grupperna? __________________________________________________ 
 
3. Vilka tre riken finns det? ____________________________________________________________________ 
 
4. Ge p¬ exempel p¬ organismer som ªr sv¬ra att placera i dessa riken. __________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
5. Vad kallas motsvarigheten till indelningen òstamò i svamp- och vªxtriket? _____________________________ 
 
6. Sªtt nummer under begreppen nedan s¬ de hamnar i  storleksordning. Den stºrsta inledningen har siffran 1: 
 
Slªkte   Rike   Art   Familj   Ordning   Domªn   Klass 

http://biologi.ugglansno.se/vad-ar-liv/
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P¬ 1600-talet uppfanns mikroskopet av neder-
lªndska optiker. De fºrsta mikroskopen hade 
ett par hundra g¬ngers fºrstoring. Nu ºppna-
des en ny vªrld som hittills varit dold. En ef-
fekt av detta var att bakterier upptªcktes och 
d¬tidens vetenskapsmªn fick dªrmed bªttre 
fºrst¬else om sjukdomar och deras spridning 
samt olika former av nedbrytning. En enklare 
variant av mikroskop kallas lupp. Ett gemen-
samt ord fºr organismer som du kan se i mik-
roskop, ªr mikroorganismer.  

De absolut enklaste och fºrsta organismerna 
p¬ jorden ªr bakterier och arkebakterier och 
dessa tillhºr varsin domªn. 

Arkebakterier (domªn) 

Arkebakterier (Arke®r) tillhºr de fºrsta organ-

ismerna p¬ jorden och ªr òh¬rdingarnaò bland 
jordens organismer. Dessa organismer skulle 
kanske skulle klara av ett liv p¬ en annan pla-
net. Arkebakterier klarar av att leva i heta kªl-
lor, inuti is, i extremt salta hav och sura vul-
kansjºar. Arkebakterier finns ocks¬ i alla ty-
per av miljºer dªr bakterier finns. De liknar 
bakterier eftersom de ªr encelliga och saknar 
cellkªrna. Skillnaden ªr cellvªggarna, som ªr 
annorlunda uppbyggda. En del arkebakterier 
klarar sig utan syre. Arkebakterier orsakar inte  
n¬gra sjukdomar hos mªnniskan vilket bakte-
rier gºr.  

Bakterier (domªn) 

Bakterier tillhºr ocks¬ de fºrsta organismerna 
p¬ jorden. De levde fºrmodligen redan fºr 3000 
miljoner ¬r sedan. Bakterier ªr encelliga utan 
cellkªrna. Fºrstoras en bakterie 1000 g¬nger blir 
den lika stor som en punkt i den hªr texten. 
Bakterier fºrºkar sig genom delning. Fºrºk-
ningen g¬r extra snabbt vid rªtt temperatur  
(runt 40 grader) och vid tillg¬ng till nªring. Om 
bakterier hamnar i en otrevlig miljº (fºr kallt, 
fºr varmt eller fºr torrt) kan de sluta sig i sporer. 
D¬ stªnger de ute omvªrlden och kan ºverleva 
lªnge. 

M¬nga bakteriearter ªr parasiter (lever av andra 
organismer) eller saprofyter (nedbrytare). Det 
finns ªven bakterier med fotosyntes (bl¬grºna 
bakterier). Det ªr dessa som orsakar algblom-
ning. 

De dºdligaste sjukdomarna orsakade av bakte-
rier ªr pest och kolera.  

Begrepp och sv¬ra ord:  
 
Arkebakterier, sporer, saprofyt, parasit, fotosyn-
tes, bl¬grºna bakterier 

 De minsta organismerna 1 

http://biologi.ugglansno.se/de-minsta-organismerna/
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/bakterier-kan-overleva-i-miljontals-ar
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Begrepp:  Fºrklaring:  

Ark®bakterier 
 

 

Sporer  

Saprofyt 
 

 

Fotosyntes 
 

 

Parasit 
 

 

 

  De minsta organismerna del 1 

Rªtt Fel 1. De minsta organismerna. Vilket eller vilka alternativ ªr korrekta?  

 Urdjur kan best¬ av flera celler.   

 Urdjur finns ofta i vatten.   

 Amºba ªr exempel p¬ en alg.   

 I gruppen protista finns arter som inte passar in i n¬gon speciell grupp.   

 En vanlig sjukdom orsakad av urdjur ªr malaria (som anvªnder myggor som mellanvªrd).   

Rªtt svar: 1.BDE  

 
1. Vad berodde det p¬ att man kunde upptªcka bakterier p¬ 1600 talet?__________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
2. Vad kallas en enklare typ av denna uppfinning? __________________________________________________ 
 
3.Vilka tv¬ grupper (domªner) utan cellkªrna finns det? ______________________________________________ 
 
4. Vad ªr speciellt med arkebakterier (Arke®r)? ____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
5. Hur fºrºkar sig bakterier? ___________________________________________________________________ 
 
6. Ge exempel p¬ vilka olika strategier bakterier har fºr att ºverleva. ___________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
7. Vad ªr speciellt med bl¬grºna bakterier? ________________________________________________________ 
 
8. Skriv n¬gra sjukdomar som beror p¬ bakterier? ___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
9. Tªnk sjªlv!  Ge n¬got exempel p¬ hur kunskapen om bakterier har p¬verkat mªnniskornas 
levnadsvillkor? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

http://biologi.ugglansno.se/vad-ar-liv/
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[Bakterier fortsªttning]  

Bakterier delas in i tre grupper efter deras ut-
seende. De tre grupperna ªr: 

 

 

 

Baciller ï De 
ser ut som sm¬ stavar. Baciller orsakar kik-
hosta och stelkramp. 

Kocker ï De ser ut som runda bollar och sitter 
ihop som p¬ pªrlhalsband. Kocker orsakar 
sjukdomarna halsfluss, lunginflammation och 
karies. 

Spiriller ï De ser ut som en mask med en 
svans vriden i en spiral. Spiriller orsakar mag-
s¬r och kolera. 

Bakterier kan vara b¬de bra och d¬liga fºr 
mªnniskor. Trots alla sjukdomar ªr bakterier 
nºdvªndiga fºr v¬r ºverlevnad. En normalstor 
person best¬r av tv¬ kg bakterier. En del finns 
p¬ huden som ett skydd mot skadliga bakte-
rier. Andra finns i tjocktarmen dªr de tillver-
kar vitaminer. 

Fºr att skydda mat mot d¬liga bakterier s¬ an-
vªnds till exempel kyla (kylsk¬p), torkning 
(kryddor, russin), saltning (sill), rºkning 
(korv), syra (ªttiksgurka) och hºg halt socker 
(sylt). 

Eukaryota (domªn) - Den tredje domªnen 
inneh¬ller organismer (vªxter, svampar, djur, 
protista) som har en cellkªrna.  

Protista (rike) - Protista ªr en gammal benªm-
ning p¬ ofta encelliga organismer med cell-
kªrna som inte ªr ett djur, en vªxt eller en 
svamp. Traditionellt sett har protista delats in i 
urdjur (djurliknande), alger (vªxtliknande) 

och slemsvampar (svampliknande). De har inte 
delats in efter slªktskap utan mer efter vilken 
roll de har i ekosystemen. Idag h¬ller vetenskap-
en p¬ att sortera dessa organismer med hjªlp av 
DNA. Det ªr inte helt klart ªn men troligtvis 
kommer gamla riket protista delas upp i 5 nya 
riken.  

Urdjur (djurliknande) - Urdjur ªr encelliga djur 
som kan se vªldigt olika ut. De best¬r av en cell 
med cellkªrna. Allts¬ 
ªr urdjur mer utveck-
lade ªn bakterier och 
ark®er. M¬nga fºrºkar 
sig genom delning och 
n¬gra genom parning. 
Urdjur ªr s¬ pass stora 
att du kan se dem i mikroskop om du undersº-
ker en vattendroppe. N¬gra av de vanligaste ur-
djuren ªr amºbor och toffeldjur. En vanlig sjuk-
dom orsakad av urdjur ªr malaria. 

Alger (vªxtliknande) - Alger kan vara fr¬n enkla 
encelliga vªxter till komplexa flercelliga vªxter 
upp till 60 meter l¬nga. De 
har sporer, klorofyll och 
lever oftast i vatten.   

Slemsvampar 
(svampliknande) - Finns i 
hela vªrlden. De ªr mer 
slªkt med djur ªn svamp men rªknas ªnd¬ ofta, 
lite slarvigt, in i svampriket.  

Begrepp och sv¬ra ord:  
 
Urdjur, kocker, spirill, bacill, alger, slemsvam-
par 

 De minsta organismerna 2 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bacill
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kocker
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spiriller
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Begrepp:  Fºrklaring:  

Urdjur  

Kocker 
 

 

Spirill 
 

 

Bacill  

Alger 
 

 

Slemsvamp 
 

 

 

  De minsta organismerna del 2  

Rªtt Fel 1. De minsta organismerna. Vilket eller vilka alternativ ªr korrekta?  

 Den farligaste sjukdomen som orsakas av bakterier ªr fºrkylning.   

 Alla bakterier ªr d¬liga fºr mªnniskan.   

 Fºr att skydda mat fr¬n bakterier bºr du lªgga den i kylsk¬pet.   

 Det bor vªldigt m¬nga bakterier p¬ och i mªnniskokroppen.   

 Bakterier var en av de fºrsta organismerna som utvecklades p¬ jorden.   

Rªtt Fel 2. De minsta organismerna. Vilket eller vilka alternativ ªr korrekta?  

 Bakterier delas i tre grupper: kocker, baciller och spiriller.   

 Bl¬grºna bakterier kallas en slags bakterie som har fotosyntes.   

 Bakterier fºrºkar sig genom delning.   

 Bakterier har dubbla cellkªrnor.   

 I en otrevlig miljº fºr bakterierna kan de sluta sig i sporer (och vªnta p¬ bªttre tider).   

Rªtt svar: 1.BCE 2.ABCE  

1. Ge exempel p¬ hur bakterier ªr nyttiga fºr mªnniskor?_____________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 
 
2. Vilka metoder har vi fºr att hindra bakterierna att dela sig (fºrºka sig) fºr mycket? ______________________ 
 
3. Tªnk sjªlv eller googla. Varfºr ªr det bra att bakterierna inte delar p¬ sig fºr mycket? ____________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
4. Nªmn n¬gra organismer som ªr sv¬ra att sortera in som vªxt, djur eller svamp? _________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
5. Vad kallas den grupp som dessa grupper traditionellt delas in i. _____________________________________ 
 
6. Ge exempel p¬ olika typerna av urdjur _________________________________________________________ 
 

http://biologi.ugglansno.se/vad-ar-liv/
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Virus ªr n¬got helt unikt och troligtvis lika 
gammalt som de fºrsta organismerna i jordens 
historia. De uppfyller inte alla krav fºr att f¬ 
kalla sig levande. Virus har ingen ªmnesom-
sªttning och kan inte fºrºka sig p¬ egen hand. 
De m¬ste ha tillg¬ng till en annan organism, 
en vªrd, fºr att kunna fºrºka sig. Nªr viruset 
ªr utanfºr vªrden 
finns det ingen-
ting som visar att 
det lever.  Bilden 
visar delar av 
ebolavirus taget 
med elektron-
mikroskop.  

Virus ªr en tusen-
dels s¬ stora som 
bakterier och 
m¬ste ses i speciella mikroskop, elektronmik-
roskop. Det finns minst 600 virus som drabbar 
mªnniskor och ungefªr hªlften av dessa har 
med fºrkylningar att gºra.  

Virus fºrºkar sig genom att ta sig in i en org-
anisms celler och ta kontrollen ºver dem. Vi-
ruset fºrªndrar cellens DNA s¬ att den tillver-
kar nya virus. Nªr cellen sedan fºrstºrs sprids 
det nya viruset.  

Antibiotika fungerar inte p¬ virus, men dªre-
mot g¬r det att vaccinera sig. Det innebªr att 

en ofarlig dos av viruset sprutas in i kroppen s¬ 
immunfºrsvaret lªr sig kªnna igen det och kan 
d¬ fºrbereda sig.  

Virus fºrªndrar sig hela tiden s¬ att immunfºr-
svaret inte ska kunna kªnna igen dem. Dªrfºr s¬ 
drabbas mªnniskor ¬r efter ¬r av fºrkylningar 
och influensor.  

 ven de farligare virusen f¬gelinfluenserna och 
svininfluenserna skiljer sig lite fr¬n varandra nªr 
de dyker upp och kan dªrfºr vara farliga.  

Virus kan under l¬ng tid finnas i mªnniskokrop-
pen utan att mªrkas. Immunfºrsvaret h¬ller koll 
p¬ det. Ifall du blir sjuk av n¬got som gºr im-
munfºrsvaret upptaget kan viruset passa p¬ att 
fºrºka sig, spridas och ge symptom.  

Idag vaccineras barn mot m¬nga sv¬ra virus-
sjukdomar. I Sverige erbjuds alla barn vaccinat-
ion mot 10 allvarliga sjukdomar till exempel 
rºda hund, p¬ssjuka, polio och mªssling. Sedan 
2010 erbjuds flickor att vaccineras mot HPV-
viruset. Numer erbjuds ªven pojkar.   

Historiens vªrsta virusepidemi var spanska sju-
kan som spreds strax efter fºrsta vªrldskriget 
(1914-1918). Spanska sjukan ªr en slags f¬-
gelinfluensa. Mellan 50 och 100 miljoner mªn-
niskor dog. Allts¬ betydligt fler ªn under kriget 
som precis avslutats.  

Begrepp och sv¬ra ord:  
 
Virus, ªmnesomsªttning, elektronmikroskop, 
antibiotika, vaccin, symptom 

 Virus  

http://biologi.ugglansno.se/virus/
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Begrepp:  Fºrklaring:  

Virus  

 mnesomsªttning 
 

 

Elektronmikroskop 
 

 

Antibiotika  

Vaccin  

Symptom 
 

 

 

  Virus  

Rªtt Fel 1. Virus. Vilket eller vilka alternativ ªr korrekta?  

 Fºr att bota sjukdomar orsakade av virus g¬r det bra att anvªnda antibiotika.   

 Den vªrsta virussjukdomen n¬gonsin ªr digerdºden.   

 Det finns 10 000 olika virus som kan drabba mªnniskor.   

 Det g¬r att vaccinera sig mot vissa virus.   

 Ebola ªr ett exempel p¬ ett virus.   

Rªtt svar: 1.DE  

1. Varfºr rªknas inte virus som levande? __________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
2. Vilken ªr stºrst virus eller bakterie? ___________________________________________________________ 
 
3. Hur fºrºkar sig virus? ______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
4. Vad innebªr det att man vaccineras mot en virusinfektion? _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
5. Vilka ªr de vanligaste virusinfektioner som vi f¬r? ________________________________________________ 
 
6. Varfºr kªnner inte immunfºrsvaret igen de virus vi ofta f¬r varje ¬r? __________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
7. Vilka sjukdomar har de flesta vaccinera sig mot? _________________________________________________ 
 
8. Vad var spanska sjukan? ____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

http://biologi.ugglansno.se/vad-ar-liv/
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Djur ªr flercelliga organismer som ªr upp-
byggda av djurceller. Gemensamt fºr alla djur 
ªr att de har cellandning. Det innebªr att de 
ªter andra organismer fºr att f¬ nªring och att 
de andas syre fºr att kunna leva. Cellandning-
en sker i mitokondrierna i alla celler hos org-
anismen. Cellandningen ser ut s¬ hªr: 

De allra flesta djur har muskler och kan rºra 
sig. Nªstan alla har ett nervsystem som gºr att 
kroppens olika celler kan skicka och ta emot 
information fr¬n varandra. De flesta djur har 
ett h¬lrum i kroppen dªr de bryter ned fºdan.  

Djurens utveckling har g¬tt fr¬n enkla organ-
ismer fºr en miljard ¬r sedan, till de mer kom-
plicerade djur som finns idag. I ett slªkttrªd blir 
djuren mer avancerade ju hºgre upp man kom-
mer i trªdet. De djur som ªr lªngst ner ªr inte 
bara de enklaste, utan ocks¬ de som utvecklades 
tidigast i jordens historia. Bilden ovan visar ett 
slªkttrªd ºver djurriket. De flesta av dessa grup-
per tillhºr òstamò inom den biologiska systema-
tiken. Det finns ªven n¬gra djurgrupper i trªdet, 
som tillhºr en òklassò. Kan du se vilka? 

Begrepp och sv¬ra ord:  
 
Cellandning, slªkttrªd 

 Djurriket & Släktträd 

http://biologi.ugglansno.se/djurrikets-slakttrad/
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Begrepp:  Fºrklaring:  

Cellandning 
 

 

Slªkttrªd 
 

 

 

  Djurriket & Släktträd 

Rªtt Fel 1. Djurrikets slªkttrªd. Vilket eller vilka alternativ ªr korrekta?  

 Gemensamt fºr alla djur ªr att de har fotosyntes.   

 De mest avancerade djuren hittar vi lªngst ner i ett slªkttrªd.   

 En insekt ªr mer utvecklad ªn en manet.   

 Ett krªldjur ªr mer utvecklat ªn en fisk.   

 En f¬gel ªr mer utvecklad ªn en sjºstjªrna.   

Rªtt svar: 1.CDE  

1. Vilken typ av organismer har cellandning? ______________________________________________________ 
 
2. Skrivs formeln fºr cellandning. _______________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
3. Var i cellen sker cellandningen? ______________________________________________________________ 
 
4. Var i slªkttrªdet finns de mest komplicerade organismerna? ________________________________________ 
 
5. Vilken organism har alla andra organismer utvecklats fr¬n? ________________________________________ 
 
6. Hur m¬nga typer av maskar finns det i slªkttrªdet? ________________________________________________ 
 
7. Vilka typer av fisk finns det? _________________________________________________________________ 
 
8. Rangordna dessa organismer. Sªtt siffran 1 under det minst avancerade och 8 p¬ det mest avancerade 
 
Reptiler      Nªsseldjur      Urdjur      Broskfisk      Blºtdjur      F¬glar      Bakterie      Amfibiedjur 
 
 
 
9. Tid ºver? Rita ditt favoritdjur.  
 
 

http://biologi.ugglansno.se/vad-ar-liv/
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Hªr ªr en ºversikt av de stora djurgrupperna. 
De enklaste djuren kommer fºrst. I parentesen 
st¬r vilken niv¬ det ªr inom systematiken.  

Svampdjur (stam) 

Svampdjur ªr en 
av de enklaste 
organismerna 
som ªr flercel-
liga. De sitter 
fast p¬ havsbot-
ten och f¬r sin 
nªring genom 

vattnet som strºmmar genom dess kropp. 

Tagghudingar (stam) 

I denna stam finns bland annat sjºstjªrnor, 
sjºborrar och sjºgurkor. 
De har ett h¬rt yttre och 
de flesta har munnen rik-
tad ned¬t. Tagghudingar-
na rºr sig med sugfºtter 
eller med hjªlp av sina 
taggar. 

Nªsseldjur (stam) 

I stammen nªs-
seldjur finns 
bland annat ma-
neter, anemoner 
och koralldjur. 
Gemensamt fºr 
dessa djur ªr att 
de lever i havet 
och har nªsselceller. Nªsselceller anvªnds fºr 
att fºrsvara sig samt fºr att fºrlama byten. 
Nªsseldjuren har en kroppsºppning dªr b¬de 
maten kommer in och avfallet ¬ker ut. 

Plattmaskar, rundmaskar och ringmaskar 
 
Det finns tre stammar av maskar. Den enda 
gemensamma nªmnaren ªr att de ªr l¬nga och 
smala. Utifr¬n deras DNA har de inte s¬ 
mycket slªktskap. Maskarnas uppbyggnad 

skiljer sig ¬t och de ªr olika avancerade. 

Plattmasken har en platt kropp och ªr den enkl-
aste stammen av maskar. Den mest kªnda av 

plattmaskarna ªr binnikemas-
ken som lever som parasit i 
tarmarna hos djur och mªnni-
skor. Den har ingen mun utan 
suger upp nªringen genom 
kroppen. Binnikemasken kan 
bli upp till tio meter l¬ng. 

Rundmasken har en rund och 
slªt kropp. Rundmaskarna 
finns ºverallt i naturen och 

lever mest som ned-
brytare eller som pa-
rasiter. Den mest 
kªnda rundmasken ªr 
springmasken. 
Springmasken ªr en 
parasit som lever i 
ªndtarmen och m¬nga 
har haft den som 
barn.   

Ringmasken ªr den mest avancerade av dessa 
tre masktyper. I denna stam hittar vi daggmas-
ken. Ringmaskens kropp ser ut att vara upp-
byggd av ringar. I denna stam hittas ªven iglar 
och havsborstmaskar.  

Begrepp och sv¬ra ord:  
 
Svampdjur, tagghuding,  nªsseldjur, plattmask, 
rundmask, ringmask 
 
 

 Djur del 1 

http://biologi.ugglansno.se/djur/

