Livets utveckling
FACIT
s. 3 Livets utveckling
1 4
1
3
5
2

2 a) Jorden och vårt solsystem bildades för ca 4 600 miljoner år sedan.
b) Det första livet på jorden uppstod troligtvis i havet.
3 Det var en viktig händelse eftersom syre bildades i fotosyntesen som
då kunde fylla haven och atmosfären.
4 Groddjur: groda, padda, salamander
kräldjur: orm, ödla
däggdjur: igelkott, bäver, mus

5 Möjligt svar: Om dinosaurierna inte dött ut hade förmodligen inte däggdjur
kunnat utvecklats och spridit ut sig så mycket som de har idag. Homo sapiens
skulle inte dominera eller haft samma möjligheter till överlevnad.
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FACIT
s. 4 Anpassningar ger nya arter
1

biologisk mångfald		

•			

•
•
•
•

skogsskövling			

•

•

art						•			
rovdjur					•			
ekosystem				•			

miljön och allt liv som finns inom ett visst naturområde

djur som jagar andra djur för föda

att det finns många olika djur och växter inom ett område
när man hugger ner skog utan att plantera ny
en grupp levande varelser som liknar varandra inom 					
gruppen och kan para sig med varandra

2 Individuella elevsvar.
Exempel
Art: Huggorm

3 Likheter: Gråtrut och fiskmås har vita huvuden, alla tre måsarter har gråa
vingar med svart vingspetts, arterna har vita stjärtar.
Skillnader: Skrattmåsen har ett brunt huvud, skrattmåsen har mörkare näbb
och ben, arterna är olika stora.

4
jagar små däggdjur
betar på sjöbotten
äter nötter och kottar
äter insekter

5 Möjligt svar: En ny art av måsar skulle kunna uppstå om den byter miljö och
då behöver anpassa sig till det nya ekosystemet. Om det skulle bli för mycket
konkurrans om födan skulle arten kunna försvinna.
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s. 5 Anpassningar i vattnet
1
•			

•

ett område i naturen som hela tiden eller ibland är dränkt i vatten

gälar			 •			

•

fiskar tar upp syre med hjälp av dessa

simblåsa		

vada			 •						
• gasfylld blåsa som hjälper fiskar att förflytta sig mellan olika djup
våtmark		 •

•

gå i grunt vatten

2 Fisk: Fiskarna tar upp syre från vattnet genom sina gälar.
Sjölejon: Sjölejon har lungor och andas ovanför ytan.
Maskar och groddjur: De tar upp syret från vattnet genom huden.

3 Man kan se att skatan inte är en vadfågel då den varken har långa ben
(som vadfåglar använder för att gå i grunt vatten), eller en lång näbb
(som de använder för att leta mat i gyttjan).
4 Möjligt svar: Växtplanktonen äts upp av växtätarna som sedan äts av
rovdjuren. Rovdjuren blir i sin tur föda åt andra rovdjur som slutligen blir mat
åt topprovdjuret. I varje led går det åt energi för organismen att bland annat
jaga, simma och fortplanta sig. Därför krymper energin/näringsmängden för
varje nivå. Detta gör att det finns fler producenter än toppkonsumenter.

s. 6 Anpassningar hos växtätare
1 4
2
5
1

2 De tycker om olika högt gräs. Eftersom zebror betar högt och grovt gräs,
kommer gnuerna efter zebrorna för att föda på det kortare gräset. Efter
gnuerna dyker thomsongasellerna upp och äter av det riktigt korta gräset.
De olika djuren hjälper alltså varandra snarare än att konkurrera ut varandra.
3 Gräset skulle växa sig högt och nya växtarter skulle förmodligen dyka upp.
Till slut skulle träd och buskar beredda ut sig och ta över.
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4 Det som menas med det naturliga urvalet är att de bäst anpassade
arterna i en miljö klarar sig bäst.
5 Möjligt svar: I bild 1 kan vi se tre giraffer med kortare hals och en giraff med
längre hals. De girafferna med kortare hals når inte upp till trädet och har
därför svårt att få tillräckligt mycket med föda. På grund av bristen på mat har
inte dessa överlevt (vilket vi kan se i bild 2). Giraffen med den längre halsen
kan sedan föröka sig då den fått tillräckligt mycket med föda (bild 3) och ett
naturligt urval har skett.

s. 7 Arter i nya områden
1 a)

1

G UANACO

2

G AFFELANTILOP

3

L ODJUR 		

4

B ABIAN

5

K ÄNGURU

6

J AGUAR

b) AFRIKA
2 Hav, bergskedjor och öknar kan begränsa djurarter till speciella område
då det är svårt för många djur att ta sig över.
3 Möjligt svar: Charles Darwin levde på 1800-talet. Under en resa till
Galápagosöarna studerande han finkar. En art av finkar hade spridit sig
till olika öar. På öarna förändrades arten och anpassade sig till miljön.
Det kallade Darwin för det naturliga urvalet.
4 Möjligt svar: Det är viktigt att Australien har dessa lagar för att det inte ska
bli obalans i ekosystemet. Om man tar in en annan art i ekosystemet finns det
chans att den arten börjar konkurrera ut andra arter, men även att en art
som fanns där sen tidigare får för många konsumenter och riskerar att dö ut.
Eftersom det finns många unika arter i Australien vill man inte riskera att
en art utrotas då den inte finns någon annanstans i världen.
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s. 8 Människans utveckling
1 5
4
1
3

2 Genom fossiler och DNA vet vi att människan härstammar från Afrika.
3 1. Schimpanser och människor har väldigt likt DNA.
2. Vårt skelett är lika varandra.
3. Båda kan gå på två ben.
4 a) Homo habilis var den första arten som tillhörde släktet Homo och 					
utvecklades för ca 2,5 miljoner år sedan. Denna arten kunde springa långt, 		
jaga föda och tillverka redskap.
b) Homo sapiens konkurrerade ut de andra arterna.
5 Möjligt svar: Nej, evolution leder inte alltid till att djur blir större och starkare.
Eftersom evolutionen gynnar de arter som är bäst anpassade efter miljön
behöver inte de nödvändigtvis vara störst och starkast. Det kan vara en nackdel
i de fall då de behöver vara smidiga och snabba.
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Kraft och rörelse
FACIT
s. 9 Rörelse
1 4
6
5
3
2

2 Grön = Yasmine
Blå = Aston
Röd = Freja
3 Konstant hastighet är när något rör sig lika fort hela tiden.
4 Skillnaden är att hastighet har en riktning, vilket inte fart har.
5 a) (0;0) till (3;150)
b) (0;0) till (3;225)

s.10 Acceleration
1
acceleration		

•

luftmotstånd			

•

retardation				•
fritt fall					•
medelhastighet		•

•

när ett föremål faller mot marken utan
att något bromsar upp det

•
•
•

ändring av hastighet
minskning av hastighet
det motstånd som luftens molekyler
ger när något rör sig genom luften

2 Det beror på att de har olika form och därför bromsas olika mycket.
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3 Resultat: Det ihop knycklade pappret nådde marken först.
Förklaring: Då de är gjorda av samma materiel och väger lika mycket beror
det på att det ihop knycklade pappret tog mindre plats och därför fick mindre
luftmotstånd.

4 a – d Individuella elevsvar.
5 Möjligt svar: En racerbil är lägre och har mjukare former än en vanlig bil för
att luftmotståndet ska bli så litet som möjligt. När det inte finns så mycket
luftmotstånd går bilen snabbare.

s. 11 Kraft
1 3
4
1
2

2

hög friktion

•

låg friktion		

•

				

•
•
•
•

bra grepp
bra glid
dåligt grepp
dåligt glid

3 Möjligt svar: Han åker snabbare med plastpåsen då plastpåsen har svårare att
greppa rutschkanan. Bristen på ett bra grepp gör att plastpåsen får bra glid
och friktionen blir liten. Kartongen får däremot bättre grepp och sämre glid,
vilket leder till större friktion.
		

4

Stämmer	   Stämmer inte

		Friktion är en kraft.											
		

Friktionen blir lägre när man sandar isiga gator.				

		

Det är friktionen som gör att föremål faller mot marken.		

X 					
X
					 X
					

		Det blir halt när friktionen är låg.								

X 					

		En räfflig yta ger sämre grepp.								

					

5 a)						
b)					

X

Då repet inte rör sig är dragkraften lika stor på båda sidorna.
När Lily får hjälp blir kraftpilen större.
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s. 12 Jordens dragningskraft – tyngdkraften
1 3
4
5
1
2

2 Om du står helt stilla påverkas du av
1. tyngdkraften
2. normalkraften.
3 Tyngdkraft, dragningskraft och gravitationskraft är krafter som får saker
att falla neråt.
4 Man säger att normalkraften och tyngdkraften är varandras motkrafter eftersom
tyngdkraften är en kraft som är riktad neråt, medan normalkraften är en kraft
som är riktad uppåt. Krafterna är lika stora men har alltså motsatta riktningar.
5 Nej, Hillevi har fel. Eftersom 100 g är ungefär 1 N, är 62 kg ca 620 N.
Så Karim är tyngre än Hillevi.
6 a) Då tyngdkraften är beroende av massan på himlakroppen har månen minst 		
tyngdkraft eftersom den är minst.
b) Nej, det kommer den inte. Eftersom mars är mindre än jorden till massan
är även tyngdkraften mindre. Detta gör att du väger mindre på Mars än vad
du gör på jorden. OBS: 1 kg på jorden motsvarar 0.38 kg på mars.
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