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Det här kapitlet bygger vidare på elevernas kunskaper om urcellen och organismer, som 
de läste om i PULS NO årskurs 4. Eleverna får lära sig att utveckling tar tid och de får 
möjlighet att fundera över vilka viktiga utvecklingssteg som har lett fram till det myller 
av liv som vi har i dag. De får också en bild av hur arter utvecklas och sprids och hur 
människans utveckling har sett ut.

Ta reda på elevernas förkunskaper
Innan ni påbörjar arbetet med kapitlet behöver du ta 
reda på elevernas förkunskaper, så att du kan anpassa 
din undervisning efter deras behov. För att göra det 
kan du använda kopieringsunderlag K1 (sidan 40). 
Eleverna får här testa sina förkunskaper om urcellen 
och hur livet utvecklades till den mångfald av organis
mer som finns i dag.

För din undervisning behöver du
• lärmål till kapitlet

• material från lärarwebben

• kopieringsunderlag K1–K11

• undersökning 1 med materiel

• kikare och fågelböcker.

I det här kapitlet får ni läsa om 
• hur liv har utvecklats på jorden

• organismers anpassning till olika miljöer

• människans utveckling.

Livets utveckling

Syfte i ämnet biologi

Undervisningen i ämnet biologi ska ge  
eleverna förutsättningar att utveckla:

• kunskaper om biologins begrepp och förkla-
ringsmodeller för att beskriva och förklara 
samband i naturen och männi skokroppen

• förmåga att använda biologi för att granska 
information, kommunicera och ta ställning  
i frågor som rör miljö och hälsa

• förmåga att genomföra systematiska under-
sökningar i biologi.

Centralt innehåll, biologi

Natur och miljö

• Vad liv är och hur livets utveckling kan 
förklaras med evolutionsteorin. Biologisk 
mångfald och organismers anpassningar  
till miljön.

• Hur djur, växter och svampar kan identifieras 
och grupperas på ett systematiskt sätt, samt 
namn på några vanligt förekommande arter.

• Människans beroende av och påverkan på 
naturen med koppling till naturbruk, hållbar 
utveckling och ekosystemtjänster. Naturen 
som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Systematiska undersökningar och  
granskning av information

• Fältstudier och experiment med såväl ana- 
loga som digitala verktyg. Planering, utfö-
rande, värdering av resultat samt dokumen-
tation med ord, bilder och tabeller.

• Några upptäckter inom biologiområdet och 
deras betydelse för människans levnads- 
villkor och syn på naturen.
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Så här kan du göra

• Inled lektionen med att visa samtalsbilden från 
sidan 7 i grundboken på storskärm (finns på lä
rarwebben). Använd samtalsmodellen EPA och 
låt eleverna diskutera de två frågor som barnen 
ställer. Först funderar de Enskilt, sedan i Par och 
slutligen diskuterar ni Alla i helklass. Läs mer 
om samtalsmodellen på sidan 21 här i lärarhand
ledningen. Eleverna har säkert olika teorier om 
varför det finns så många olika djur och växter. 
Fånga upp de som handlar om evolutionen och 
det naturliga urvalet. 
– Vad innebär evolutionen?

Att arter förändrar sig och anpassar sig till miljön 
som de lever i.

– Vad innebär det naturliga urvalet?

Att de arter som anpassar sig bäst till miljön är de 
som överlever.

Om någon elev tar upp att det naturliga urvalet 
handlar om att ”de starkaste överlever”, förklara 
kortfattat att det inte riktigt stämmer och berätta 
att ni kommer återkomma till det under arbetet 
med kapitlet. 

• Fortsätt arbeta enligt EPA och ställ frågor om hur 
arter anpassar sig och påverkar miljön.  

Förslag på frågor: 

 f Hur snabbt tror du att det går för olika 
organismer att anpassa sig? 

 f Hur går det till när organismer anpassar sig till 
en ny miljö? Vad är det som kan påverka deras 
anpassning?

 f Hur kan en ny art påverka en miljö?

• Läs kapitlets första uppslag i grundboken tillsam
mans. Här presenteras vad kapitlet kommer att 
handla om. Samla också begrepp som kommer 
upp under läsningen, förslagsvis på ett blädder
block eller en annan plats där ni ser dem under 
tiden som ni arbetar med kapitlet. Förklaringar 
till begreppen kommer att tas upp under arbetet. 

Begrepp

urcell art organism

samspel livsmiljö

Introduktionsuppslag s. 6  – 7

livsvillkoren?

6 76

Min kompis säger att om en mus äter gräs och ett vildsvin äter musen kallas det för en näringskedja. Men när vildsvinet dör är det väl ingen näringskedja län Finns

Två tjejer och en kille tittar på gren. Fjäril.

Livets utveckling

Det har funnits liv på jorden i nästan 4 miljarder år. Liv uppstod 
i haven ganska snart efter att jorden hade skapats. Från den 
första urcellen utvecklades de första encelliga organismerna 
och så småningom fick vi det myller av djur, växter, svampar 
och bakterier som finns på vår planet i dag.

I dag känner vi till över 1 miljon olika arter. Men det finns  
många miljoner arter som ännu inte har upptäckts och fått namn.

Varje art har formats av att leva i den omgivning där den
finns. Det kan vara i ett korallrev i Röda havet, en regnskog på 
Borneo eller en fjällhed i Lappland. Samspelet mellan djuren, 
växterna och de många olika livsmiljöerna på jorden har skapat  
en fantastisk rikedom av liv.

I det här kapitlet får du läsa om 
• hur liv har utvecklats på jorden

• organismers anpassning till olika miljöer

• människans utveckling.

7
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Vad är det som gör 
att så många djur 
och växter ser så 
olika ut?

Kommer vi inte alla 
från samma urcell!?

6
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Livets utveckling s. 8 – 9

– Dagens naturvetenskap gällande livets 
uppkomst bygger på teorin om att livet 
uppstod genom att de viktiga atomerna och 
molekylerna som behövs för liv reagerade med 
varandra i flera steg och i precis rätt miljö. På 
så sätt uppstod det första livet på jorden i form 
av encelliga organismer. Är det någon som vet 
vad som behövs för att liv ska uppstå?

Vatten, energi, väte, kol, kväve, fosfor och syre.

• Visa tidslinjen från grundboken, där organ
ismerna inte är utsatta, på storskärm (finns på 
lärarwebben). Dela ut kopieringsunderlag K2 
(sidan 41). Låt eleverna arbeta i par eller små 
grupper med att klippa ut de olika organismerna 
och placera ut dem på tidslinjen där de tror att 
de hör hemma. Tipsa dem om att först sortera 
organismerna i den ordning de tror att de upp
stod och sedan sätta ut dem ungefär på rätt plats 
på tidslinjen. När alla är klara låter du grupperna 
dela med sig hur de har tänkt och varför de valde 
just den ordningen. Fråga till exempel varför de 
valde att sätta en specifik art före en annan. Visa 
därefter facit på storskärmen och fråga om det 
var något som förvånade eleverna. 
– Det är viktigt att komma ihåg att vi alla 
kommer från samma urcell. Vi har sedan 
utvecklats på olika sätt och bildat olika arter.

Så här kan du göra

• Rita ett jordklot på tavlan eller visa jorden på en 
bild (finns på lärarwebben). 
– När bildades jorden? Hur vet vi det?

Jorden bildades för 4,6 miljarder år sedan. Det 
vet vi eftersom forskare har undersökt meteoriter 
som har hittats på jorden. Meteoriterna bildades 
samtidigt som vårt solsystem.

– Såg jorden ut så här när den bildades?

Nej, den var kal och full av gropar där meteoriter 
hade slagit ner. Den såg nog mer ut som månen.

– När uppstod det första livet? Vad var det för 
liv?

För 4 miljarder år sedan uppstod urcellen och 
så småningom uppstod de första encelliga 
organismerna.

– Hur kan det ha gått till?

Låt eleverna dela med sig av sina teorier. Berätta 
sedan att vi inte vet säkert hur det har gått till 
eftersom alla spår från tiden då livet började har 
försvunnit.

9

Livets utveckling
Jorden och vårt solsystem bildades av gas, stoft och is för 
4,6 miljarder år sedan. Under en lång tid var jorden en 
ogästvänlig plats där asteroider ofta slog ner. Asteroiderna 
innehöll vatten som så småningom, när jorden började  
svalna, bildade hav.

Liv uppstod i haven
För 4 miljarder år sedan fanns det liv i jordens hav. Det var  
enkla encelliga organismer som liknar dagens bakterier. Dessa 
pyttesmå organismer flöt omkring i vattnet eller satt fast på 
stenar. En del av organismerna utvecklade så småningom 
förmågan att använda solljusets energi i fotosyntesen. De 
utvecklades till enkla encelliga alger och de första växterna  
på jorden. Växterna hjälpte till att fylla haven och atmosfären 
med syrgas.

Under miljontals år utvecklades de encelliga organismerna  
till flercelliga växter, svampar och djur i haven. Allteftersom  
tiden gick utvecklades mer avancerade organismer som  
blötdjur, leddjur och fiskar.

Livet på land
Det första livet på land var troligtvis bakterier. Sedan kom alger, 
som så småningom utvecklades till olika växter som mossor och 
ormbunkar. Under miljontals år fanns det växter både i haven 
och på land, men djur fanns det enbart i haven.     

Djur i haven började ta sig upp från haven till land för  
400 miljoner år sedan. Kanske var det för att leta mat eller  
skydda sig mot större djur i haven. Men det var inte bara för 
djuren att ta sig upp på land, utan det tog flera miljoner år 
för lungor och ben att utvecklas. Fisken var de fyrfota djurens 
förfader i och med att den så småningom utvecklades till 
groddjur, kräldjur och däggdjur.

Under flera miljoner år var 
jorden en planet helt utan liv.

Solsystemet och
jorden bildas.

Här händer inte mycket.

växter på land

flygande djur

fåglar

däggdjur

En meteorit träffar  
jorden. Många  
djur dör ut. människans 

föregångare
Homo sapiens

djur på land

Genom att studera fossiler har 
vi lärt oss om livets utveckling.

Organismer  
med fotosyntes.

Liv uppstår 
i havet.

8 9

De första flercelliga 
djuren, växterna och 
svamparna.

Första fiskarna.

Haven och atmosfären fylls med syre.

Encelliga organismer 
fortsätter att fylla haven.
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ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 3  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Livets utveckling, de samtal ni har haft och de 
övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven parar ihop begrepp med förklaring.

2–4  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om livets utveckling.

5  Fördjupande uppgift. Eleven reflekterar 
över hur livet på jorden skulle ha sett ut om 
dinosaurierna inte hade dött ut. 

Ämnesrelaterade begrepp
asteroid – himlakropp som går i en bana runt solen

atmosfär – gashölje runt en himlakropp

fotosyntes – process då växter och alger bildar 
druvsocker av koldioxid, vatten och solljus

alger – namn på grupper av organismer i vatten, 
vissa räknas som växter och andra som bakterier 

blötdjur – grupp av ryggradslösa djur, har inget 
skelett men vissa djur har skal, här ingår bl.a. sniglar 
och bläckfiskar

leddjur – grupp av ryggradslösa djur, har skelett 
på utsidan av kroppen, här ingår bl.a. insekter och 
spindeldjur

kräldjur – grupp av ryggradsdjur, här ingår bl.a. 
ödlor, ormar och sköldpaddor

Ämnesneutrala begrepp
miljoner   miljarder

PULS-kollen

Vilken typ av liv har 
funnits längst på 

jorden?

• Läs texten i grundboken högt tillsammans och 
uppmärksamma de begrepp som kan behöva för
klaras (se förslag på arbetssätt på sidorna 18–19). 
Medan ni läser kan ni stanna upp och koppla det 
ni läser till tidslinjen. 

• Dela in eleverna i grupper om fyra och ge dem 
varsitt exemplar av kopieringsunderlag K3 (sidan 
42), förstorat till A3format. Först funderar elev
erna enskilt över denna fråga: Vilka är de mest 
avgörande händelserna i evolutionen? De skriver 
ner sina funderingar i varsitt fält på papperet. 
Därefter diskuterar de tillsammans i gruppen 
vilka händelser på tidslinjen som de tycker är de 
viktigaste eller mest betydelsefulla. De ska ”mötas 
i mitten” och skriva ner vad de kommer fram till i 
mittenfältet på papperet. Läs mer om arbetssättet 
på sidan 19.
Betona att det inte finns några rätt eller fel svar, 
utan syftet med övningen är att visa att det är 
flera, ibland slumpmässiga händelser, som har lett 
fram till den artrikedom som vi har i dag. Ingen 
av dessa händelser är nog mer viktig än någon 
annan. Låt grupperna dela med sig till resten av 
klassen vad de har skrivit i mittenfältet.
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Så här kan du göra

• Inled lektionen med att låta eleverna ta ställning 
till olika påståenden. Låt dem först skriva talen 
1–4 på fyra olika lappar. Dessa lappar represen
terar skalan som visar vad de tycker om ett påstå
ende. 1 står för att de håller med helt och 4 står 
för att de inte håller med alls. Läs ett påstående  
i taget och låt eleverna hålla upp sina lappar. Dis
kutera sedan elevernas åsikter. Var noga med att 
påpeka att det inte finns några rätt eller fel åsikter, 
utan det är en öppen diskussion. 

Påståenden:

 f Djur har alltid dött ut så det spelar ingen roll 
att de dör ut nu också.

 f Det är bara vi människor som kan påverka om 
djur dör ut eller inte.

 f Att klimatet förändras är den enda 
anledningen till att djur försvinner.

 f Det är viktigare att människor har hus 
att bo i än att det finns naturreservat och 
nationalparker.

 f Det är viktigare att människor har odlingsmark 
än att djur har skogar att bo i.

• Läs texten på sidan 10 i grundboken högt tillsam
mans och uppmärksamma de begrepp som kan 
behöva förklaras. Återvänd sedan till påståen
dena som ni arbetade med i början av lektionen 
och diskutera dem igen. Har eleverna ändrat åsikt 
gällande några påståenden? 

• Låt eleverna arbeta i par och formulera svar till 
dessa två frågor:

 f Vilka anledningar finns det till att djur 
försvinner på ett naturligt sätt?

 f Vilka anledningar finns det till att djur 
försvinner snabbare på grund av oss 
människor?

Låt några elever läsa upp sina svar. Kom gemen
samt fram till att det i livets utveckling hela tiden 
uppstår nya arter medan andra dör ut.

• Visa bilden på dinofågeln Archaeopteryx från 
yngre juraperioden, som finns på lärarwebben. 
– I sydöstra Tyskland hittade man en välbeva
rad fossil av den flygande dinosaurien Archaeo
pteryx. Namnet betyder ”väldigt gammal 
fjäder”. Fossilen är en viktig pusselbit till vår 
kunskap om hur dinosaurier som levde för 150 
miljoner år sedan, och som hade flygförmåga 
och fjädrar, har utvecklats till dagens fåglar, 
som alltså är nya arter av dinosaurier.  

Anpassningar ger nya arter s. 10   – 11

1110 BIOLOGI • LIVETS UTVECKLINGBIOLOGI • LIVETS UTVECKLING

Vad är en art?

En art är en grupp levande 
varelser som liknar varandra 
och som kan para sig med 
varandra och få avkomma. 
Måsar är ett exempel på en 
familj fåglar som det finns 
många olika arter av. 

skrattmås

gråtrut

fiskmås

Anpassningar ger nya arter
Tänk dig en fågelart som lever av att med näbben plocka insekter 
ur sprickor i marken. Alla fåglar inom arten har lite olika långa 
näbbar. De som har lite längre näbb når djupare ner i sprickorna 
än de andra och kommer alltså åt mer mat än de andra fåglarna. 
Det gör att fåglarna med kortare näbbar inte får mat, utan svälter 
och har svårt att föröka sig. Därför föds fler fågelungar med lång 
näbb. Fågelarten förändras alltså. Om arten förändras tillräckligt 
mycket skulle en helt ny art kunna bildas.

På det här sättet uppstår hela tiden nya arter i naturen. Det 
finns alltid små skillnader mellan alla som hör till samma art. 
Skillnaderna gör att några klarar sig bättre än andra. Den som 
springer fort klarar sig till exempel bättre undan rovdjur än den 
som springer lite långsammare. En växt som har små och lätta frön 
kan sprida dem längre med vinden än en som har lite tyngre frön.

Naturligt att arter försvinner
Arter som är bra anpassade till den naturtyp där de lever  
klarar sig, medan arter som inte är lika anpassade dör ut.  
Det brukar kallas för det naturliga urvalet.

När en art dör ut kan det bero på att platsen den bor på  
har förändrats. En groda som lever i grunda vatten- 
samlingar kan inte överleva om det blir torrare 
och vattensamlingarna torkar ut. En art kan också 
konkurreras ut av andra arter, som är bättre anpassade 
till miljön.

Arter försvinner snabbare
Människan påverkar miljön genom utsläpp av växthus-
gaser, skogsskövling, bebyggelse, hård jakt och hårt 
fiske. Det leder till att många arter inte hinner anpassa 
sig till nya förutsättningar som leder till förändrade 
ekosystem. Det gör att arter dör ut i en snabbare takt 
än normalt. Genom att ta reda på vilka arter som är 
hotade kan vi göra något i tid för att stoppa att arterna 
dör ut. På så sätt bevarar vi den viktiga biologiska 
mångfalden.

Ödlor blev fåglar 

För omkring 150 miljoner år sedan fanns det arter på 
jorden som såg ut som ödlor med fjädrar. Man tror att  
de fåglar som finns i dag har utvecklats från dessa djur. 

I dag finns det omkring 10 000 fågelarter i världen 
och 200 av arterna finns i Sverige. Alla har fjädrar, 
vingar och näbb. Utöver det ser de mycket olika 
ut. De olika arterna har utvecklats i och anpassats 
till den miljö där de lever.

Grönbenan har långa ben och en lång, 
känslig näbb. Den äter småkryp som den 
söker efter i dyn på grunda stränder.

Kattugglan har stora ögon och vassa klor. 
Fjädrarna är väldigt mjuka, så att ugglan  
kan flyga helt ljudlöst. Kattugglan fångar 
sorkar och möss på natten.

Storlommens fötter har simhud mellan tårna. 
Benen sitter så långt bak på kroppen att 
lommen knappt kan gå på land. Men den 
simmar och dyker mycket bra. Storlommen 
lever av fisk.

Trädkryparen har en  
näbb som ser ut som  
en pincett. Den lever  
av småkryp som den 
plockar fram ur sprickor  
i barken på träd.

Dronten är en art av familjen duvor som inte 
finns längre på grund av jakt. Bilden är ett 
montage eftersom dronten dog ut under 
1600-talet.



L ivets utveckLing    31

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 4  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Anpassningar ger nya arter, de samtal ni har haft 
och de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven parar ihop begrepp med förklaring. 

2  Eleven ritar en valfri art av en organism.

3–4  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om anpassningar.

5  Fördjupande uppgift. Eleven förklarar hur en 
ny art kan uppstå.

Ämnesrelaterade begrepp
naturligt urval – process som innebär att de bäst 
anpassade individerna inom en art överlever

biologisk mångfald – att det finns många olika djur 
och växter inom ett område

växthusgas – gas som finns i atmosfären och som 
bidrar till växthuseffekten

Ämnesneutrala begrepp
sprickor   svälter    konkurrerar

Vilka likheter ser du mellan Archaeopteryx och 
dagens fåglar?

De har vingar, näbb, klor och fjädrar. 

– Kan du se hur Archaeopteryx levde genom 
att titta på hur den ser ut?

Det syns på näbben och klorna att den var ett 
rovdjur. 
Läs texten på sidan 11 i grundboken högt 
tillsammans och titta på bilderna. Diskutera 
hur fåglarna på bilderna har anpassat sig till 
miljöerna de bor i. Fortsätt sedan arbeta med 
uppslaget på det sätt som passar din klass (se 
förslag på sidan 20).

• Dela ut kopieringsunderlag K4 (sidan 43) och en 
bild på en svensk livsmiljö till alla elever. Livsmil
jön kan till exempel vara fjället, en granskog, en 
sjö, havet eller en stad. Använd flera olika livsmil
jöer så att elevernas arbeten blir olika. Förklara 
för eleverna att de ska fantisera ihop en djurart 
som bor i deras livsmiljö. Gör gärna uppgiften 
i samarbete med bildläraren. När alla elever är 
färdiga med sina djur kan de berätta om dem för 
varandra i grupper om 4–5 elever. Uppmuntra 
eleverna att ställa frågor om djuret till den som 
berättar.

          Fältstudie: Studera fåglars  
anpassningar

Gå ut i närområdet och låt eleverna studera olika 
fåglars anpassningar. Vilka fåglar finns nära 
skolan? Hur har de anpassat sig till miljön som 
finns där? Uppmana eleverna att skriva ner vad 
de tror att fåglarna har för egenskaper och vad 
de är specialister på, utifrån deras utseende. Ta 
gärna med kikare och fågelböcker. Eleverna kan 
försöka artbestämma fåglarna efter att de har 
skrivit ner sina gissningar. Då kan de också ta 
reda på hur väl deras antaganden stämde. 

UNDERSÖKNING 1  

Krabbor och snäckor
Eleverna ska undersöka hur det naturliga urvalet 
fungerar för krabbor och snäckor genom att 
experimentera med olika typer av bestick, som 
representerar krabbors olika klor, och olika 
former av pasta, som representerar snäckors 
olika skal.

Lärarinstruktioner s. 208, elevblad s. 209–210

 Tips
Låt eleverna samla fakta om en hotad djurart. De 
kan hitta fakta på till exempel wwf.se. Uppmana dem 
att ta reda på vad som görs för att skydda arten.  
I par eller små grupper kan eleverna sedan berätta 
om sina djurarter och vad som görs för att skydda 
dem. Eleverna i gruppen kan därefter gemensamt 
försöka komma på om det är något som de själva 
kan göra för att skydda arten. 

 !

PULS-kollen

Nämn tre orsaker till att 
ett djur kan dö ut.
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Så här kan du göra

• Visa bilden på vattenlevande djur som finns 
på lärarwebben. Den visar gråsäl, bäver, sjöko, 
pingvin, utter, bisamråtta, gräsand, vanlig groda, 
europeisk ål, krokodil och flodhäst. Låt elever
na diskutera i par vad som är gemensamt för 
de olika djuren och ta sedan upp diskussionen i 
helklass. 
– Vad är gemensamt för djuren på bilden?

Alla lever i eller nära vatten. 

Dela in eleverna i par eller små grupper och 
tilldela varje grupp ett djur från bilden. Dela 
också ut kopieringsunderlag K5 (sidan 44) till 
grupperna och låt dem skriva ner hur de tror 
djuret är anpassat för ett liv i vatten i ett VÖL
schema. De skriver ner vad de tror eller redan 
vet i spalten för ”Vet”. Sedan skriver de ner frågor 
som de har och det som de inte vet i spalten 
”Önskar lära mig”. Den tredje spalten sparar de 
till senare. Läs mer om VÖLscheman på sidan 
20. Låt alla grupper få berätta något som de tror 
eller vet om sitt djur och något som de önskar 
veta.

• Låt eleverna slå upp grundboken och läs gemen
samt rubrikerna på uppslaget. Prata sedan om 
vad bilderna föreställer, för att skapa förförståelse. 
Därefter läser ni texten högt tillsammans och 
uppmärksammar de begrepp som kan behöva 
förklaras. Samtala om vad ni har läst.
– Hur andas fiskar under vattnet?

Fiskar tar upp syrgas i vattnet genom att låta 
vatten strömma genom gälarna. I gälarna finns 
blodkärl som tar upp syrgasen, ungefär som i 
människans lungor.

– Hur andas groddjur och maskar i vatten?

Groddjur har lungor och måste hämta luft vid 
ytan, men de kan även ta upp syre genom sin 
hud. Maskar andas främst genom huden. Vissa 
maskarter har också gälar.

– Hur andas sjölejon under vattnet?

Sjölejon är säldjur som lever på land och i vatten. 
De måste simma upp till ytan för att få syre. Vissa 
säldjur kan hålla andan i upp till 80 minuter 
under vattnet. De har en syrereserv i sina muskler.

– På vilket sätt är fiskarnas kropp anpassad till 
ett liv i vattnet?

De är långsmala och motståndet i vattnet är därför 
litet. De har fenor som de kan använda för att 
simma med.

Anpassningar i vatten s. 12 –13
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Anpassning för livet i våtmarken
Krokodilen och flodhästen är inte alls släkt, men de har 
anpassats på samma sätt till ett liv i vatten. De kan se 
och andas även om de ligger nästan helt under ytan. 

Flodhästens ögon och näsborrar sitter högt 
upp på huvudet. Krokodilens ögon och 
näsborrar sitter på samma sätt. 

krokodil flodhäst

Anpassningar i vatten
Livet på jorden uppstod i vatten. De arter som lever på land  
i dag kommer från växter och djur som levde i vatten för länge 
sedan. De har utvecklat nya sätt att andas på och röra sig.

Andas under vattnet
Fiskarna har simblåsor och gälar som kan ta upp syre ur vattnet 
på ungefär samma sätt som våra lungor tar upp syre ur luften. 
Våra lungor har utvecklats ur fiskarnas simblåsa. En viktig 
skillnad mellan att leva på land och att leva i vatten märker du 
själv varje gång du badar. Du har lungor och kan därför inte 
andas i vatten. Gälarna fungerar å anda sidan inte på land.

Djur som har lungor och lever i vatten måste göra som du  
när du dyker – hålla andan under vattnet. När de ska andas  
måste de upp till ytan.

Det finns djur som kan ta upp syret som de behöver direkt  
ur vattnet genom sin hud. De behöver därför inte gälar. 
Maskar och groddjur är exempel på sådana djur.

Anpassad kropp
Fiskarna är perfekt anpassade till att röra sig i vatten. I vatten 
flyter man, så därför behövs inga ben eller fötter att stödja sig på. 

Det är jobbigare att röra sig i vatten än i luft. Man säger att 
motståndet är mycket större när man rör sig i vatten. Därför är  
de flesta fiskar långsmala. På land är det ingen större fördel att  
ha en långsmal kroppsform, eftersom motståndet i luft är  
så litet – om det inte blåser kraftigt.

Växter i vatten
I vattnet kan växter klara sig utan rötter. Näringsämnena som 
växterna behöver tar de upp med bladen. Men en del växter 
har rötter ändå, för att hålla sig kvar på ett ställe. Näckrosor 
har sina rötter i sjöbottnen för att inte flyta iväg. På sjöbottnen 
finns nästan inget syre och rötterna behöver syre för att leva. 
Därför transporterar näckrosorna syre till rötterna genom 
luftkanaler i bladstjälkarna.

Vadande och simmande fåglar
I våtmarker finns det ofta olika arter av vadarfåglar, 
till exempel hägrar och storkar. Vadarfåglar har långa 
ben för att kunna gå omkring där vattnet är grunt.  
De söker efter mat i gyttjan på bottnen med hjälp  
av sina långa näbbar med känsliga spetsar. Näbben  
kan de också använda som en tång och fånga 
småkryp i vattnet med.

I våtmarker finns också simfåglar som letar mat 
på lite djupare vatten. Deras fötter är inte särskilt bra 
att gå på land med. Men i vattnet fungerar de bra, 
fötterna har nämligen simhud mellan tårna och kan 
därför användas som paddlar.

Hägern är en vadarfågel och en 
av de största fåglarna i Sverige. 
Den smyger försiktigt på grunt 
vatten för att jaga fisk.  

Gräsandens fot har 
simhud mellan tårna 
och kan användas 
som en paddel.

Vit näckros använder  
sina rötter som ankare.

Sjölejon lever främst i vatten 
men har lungor och måste 
andas ovanför ytan.

Makrillen har en långsmal kropp.
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– Hur gör växter som lever i vattnet för att ta 
upp näring?

De tar upp näring med bladen.

– På vilka sätt är vadarfågeln och simfågeln 
anpassade till ett liv i vattnet?

Vadarfågeln har långa ben så att den kan gå runt i 
grunt vatten och en lång näbb med känslig spets så 
att den kan plocka upp mat. Simfågeln har simhud 
mellan tårna och kan använda fötterna som 
paddlar för att simma ner till botten.

Låt eleverna samlas i sina grupper igen för att 
fylla i den tredje spalten i sitt VÖLschema.

• Dela in eleverna i par och låt dem arbeta med 
kopieringsunderlag K6 (sidan 45). De ska söka 
fram fakta om tre olika sälarter och jämföra dem. 
Bra fakta finns på bland annat Naturhistoriska 
riksmuseets webbplats, nrm.se, och Skansens 
webbplats, skansen.se.

Ämnesneutrala begrepp
våtmark  vada    gyttja

grunt    tång

PULS-kollen

Förklara hur fiskar, 
maskar eller sjölejon 

tar upp syre.

 Tips
Låt grupperna arbeta vidare med sitt djur genom 
att jämföra det med ett landlevande djur som är 
ungefär lika stort. Hur har djuren anpassat sig till ett 
liv i vatten respektive på land? Här är förslag på djur 
som eleverna kan jämföra med:

gråsäl    brunbjörn

bäver    hare

sjöko    elefant

pingvin    struts

utter    räv

bisamråtta    brunråtta

gräsand    tjäder

vanlig groda    vanlig padda

europeisk ål    huggorm

krokodil    komodovaran

flodhäst    noshörning

 !

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 5  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Anpassningar i vatten, de samtal ni har haft och 
de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven parar ihop begrepp med förklaring. 

2–3  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om anpassningar i vattnet.

4  Fördjupande uppgift. Eleven förklarar vad 
som händer med näringen i en näringspyramid.

Ämnesrelaterade begrepp
simblåsa – gasfylld blåsa som hjälper fiskar att för-
flytta sig mellan olika djup

gälar – fiskars andningsorgan

näringsämnen – energi och byggstenar som orga-
nismer behöver för att leva, växa och fortplanta sig

bladstjälkar – blad och stjälkar tillsammans
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Så här kan du göra

• Inled med att skriva ordet växtätare på tavlan. 
– Vad är en växtätare?

Ett djur som äter växter, blad, svamp, frukt, bär, 
nötter eller frön. 

Visa bilden från sidan 14 i grundboken (finns på 
lärarwebben) och låt eleverna samtala i par om 
vilka djur som finns på bilden, var de lever och 
vad de äter. Ta upp samtalet i helklass. Använd 
sedan samtalsmodellen EPA för att låta eleverna 
diskutera denna fråga:

– På savannen bor det väldigt många växt
ät are. Hur kan så många växtätare leva 
tillsammans om alla äter samma saker?

De äter olika delar av samma växter. Djurarterna 
har anpassat sig så att de inte konkurrerar om 
samma föda utan tar vara på olika råvaror från 
naturen. Förmodligen har de arter som ätit samma 
sak som djur som finns i dag blivit utkonkurrerade 
genom det naturliga urvalet.

Läs texten på sidan 14 i grundboken högt 
tillsammans och uppmärksamma de begrepp 
som kan behöva förklaras.

– Hur kan zebran, gnun och thomsongasellen 
överleva när de alla vill ha samma gräs?

De är anpassade till att äta gräs som är olika högt.

• Visa bilden på girafferna från sidan 15 i grund
boken (finns på lärarwebben).
– Hur kommer det sig att girafferna har så lång 
hals, tror du? 

Den som har lång hals når blad som är högt upp i 
ett träd, som andra inte når. Därför får girafferna 
mycket mat och kan överleva bättre än andra djur, 
som konkurrerar om maten. De kan skaffa fler 
ungar och på så sätt för de vidare sina egenskaper. 

• Läs texten under rubriken ”Betesdjuren är spe
cialister” på sidan 15 i grundboken högt tillsam
mans och uppmärksamma de begrepp som kan 
behöva förklaras. Låt sedan eleverna arbeta i par 
med kopieringsunderlag K7 (sidan 46). De ska 
skriva på raderna på vilket sätt bäverns olika 
kroppsdelar är anpassade till hur bävern lever. 
Uppmana eleverna att försöka lösa uppgiften så 
gott de kan och sedan slå ihop sig med ett eller 
två andra par, för att hjälpa varandra. Efter ett tag 
samlar du klassen och går igenom uppgiften. Då 
kan eleverna fylla i det som eventuellt saknas och 
justera sina svar vid behov.

Anpassningar hos växtätare s. 14 –15
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Zebran kan beta högt 
och grovt gräs.

När zebrahjorden har lämnat 
ett område kommer gnuerna, 
som vill ha kortare gräs.

Thomsongasellerna kan beta 
riktigt kort gräs. De betar där 
gnuerna redan har dragit fram.

Anpassningar hos växtätare
På savannerna i Östafrika finns det över 30 olika arter av stora, 
gräsätande däggdjur. Alla ska leva av savannens gräs och blad.  
Om alla betade på samma sätt skulle de kämpa om samma mat. 
Bara de bästa eller starkaste djuren skulle överleva. Men tack vare 
det naturliga urvalet har varje gräsätande art sitt eget sätt att beta 
det växande gräset på. Den som kan äta något som ingen annan  
art kommer åt slipper att dela sin mat med andra arter.

Zebror, gnuer och thomsongaseller betar alla olika typer  
av gräs och hjordarna följer ofta efter varandra på savannen.

Betesdjuren är specialister
Giraffen betar löv och kvistar på 5 meters höjd. Tack vare sina 
långa ben och sin långa hals kan giraffen komma åt mat som  
inget annat djur på savannen når. 

De flesta växtätare på savannen är specialister på samma sätt 
som giraffen, även om det inte syns lika tydligt på deras utseende. 
De betar antingen löv från träden eller gräs. Gnuer och flodhästar 
är till exempel gräsätare, medan spetsnoshörningar och impalor 
betar löv från buskar och träd.

Några få arter äter det mesta som finns till hands. Elefanten  
är en av dem.

Djuren håller gräsmarkerna öppna
Betande djur hjälper till att hålla savannen öppen. Om man satte 
upp ett högt staket runt ett stycke savann, så att inga betande  
djur kunde komma dit, skulle naturen långsamt förändras.  
Först skulle gräset växa sig högt. Sedan skulle nya växter  
komma dit. Så småningom skulle troligen buskar och träd  
ta över. Gräsätarna skulle inte längre kunna beta i området,  
även om man tog bort staketet. 

Det är på samma sätt med en svensk betesmark. Om betes-
djuren tas bort börjar den växa igen. Till slut blir den en skog.

Det finns flera underarter av 
giraffer. Man kan skilja dem åt 
på pälsens mönster och färger.
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PULS-kollen

Hur kan det finnas så 
många olika arter av 

växtätare?

 Tips
• Läs med om bevarandet av svenska betesmarker 

på Naturskyddsföreningens webbplats, 
naturskyddsforeningen.se. Ta reda på vad som görs  
i ert närområde för att bevara betesmarker.

• Ta reda på hur älgar, kronhjortar, dovhjortar och 
rådjur samsas om maten i den svenska skogen.

 !

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 6  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Anpassningar hos växtätare, de samtal ni har haft 
och de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven parar ihop begrepp med förklaring. 

2–3  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om anpassningar hos växtätare.

4  Eleven förklarar vad som menas med det 
naturliga urvalet.

5  Fördjupande uppgift. Eleven förklarar hur 
giraffen har fått sin långa hals.

Ämnesneutrala begrepp
specialist   finns till hands

Ämnesrelaterade begrepp
savann – stor slätt med högt gräs och enstaka träd 

däggdjur – djurgrupp som föder upp sina ungar 
med mjölk

underart – grupp individer av en art som har ut-
vecklat speciella egenskaper

FACIT

 f Tänderna är anpassade till att hugga ner träd. 

 f De känsliga morrhåren hjälper bävern i både 
lövskogen och boet.

 f Svansen är bred och platt för att bävern ska 
kunna slå den mot vattenytan och på så sätt 
varna andra bävrar om fara.

 f Kroppen är anpassad till att kunna simma.

 f Pälsen har långa hår för att bävern ska kunna 
hålla värmen. Luften som kommer in mellan 
stråna bidrar till att isolera värmen.

 f Färgen är brun för att kamouflera både i 

lövskogen och i boet.

• Visa bilden på korna från sidan 15 i grundboken 
(finns på lärarwebben). 
– De här korna betar gräs. Vad kallas marker 
där djur betar?

Betesmark.

– Vad skulle hända om det inte fanns djur som 
betade på marken?

Det skulle börja växa mycket där och till slut skulle 
det bli en skog.

– I en betad hage tar ingen växt över eftersom 
alla växter hela tiden betas ner. Det gör att 
många arter kan samsas på en liten yta. En 
betad hage kan innehålla nästan 40 olika arter 
per kvadratmeter. 

Läs texten under rubriken ”Djuren håller 
gräsmarkerna öppna” på sidan 15 i grundboken 
högt tillsammans, uppmärksamma de begrepp 
som kan behöva förklaras och fortsätt arbeta med 
uppslaget på det sätt som passar din klass. 

• Berätta för eleverna att de nu ska få ta del av 
en text om den påhittade ön Gadamaskar, där 
det lever ett antal växtätare. Läs upp texten från 
kopierings underlag K8 (sidan 47–48) och dela 
sedan ut underlaget till alla elever. Låt dem arbeta 
enskilt eller i grupp med uppgifterna.
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Arter i nya områden
Varje art försöker sprida sig till nya områden, 
men blir ofta hindrad. Haven hindrar till 
exempel de flesta landdjur från att sprida 
sig till nya områden. Många arter har också 
svårt att ta sig över höga bergskedjor eller 
stora öknar. Djuren och växterna är alltså 
instängda på jordens olika landområden.

Trots de stora haven finns det arter som är 
spridda i flera världsdelar. Lodjuret finns till exempel  
i Nordamerika, Europa och Asien. De tre landområdena 
har flera arter gemensamt. Det beror på att de har suttit 
ihop en gång i tiden.

Arter liknar varandra
Utvecklingen i naturen har gått skilda vägar i de olika 
områdena. När arter flyttar till nya naturområden sker en 
anpassning med tiden genom naturligt urval. Därför finns det 
olika arter av samma släkte i olika delar av världen. 

Det finns apor både i Afrika, Sydamerika och Asien. Skogarna 
de lever i liknar varandra och aporna lever på samma sätt. Men 
eftersom det har skett en anpassning efter maten, ekosystemet och 
miljön i just den skog som de lever i så har det uppstått olika arter.  
De apor som lever i Afrika finns inte i Sydamerika eller Asien.

Det är på samma sätt med kattdjuren. Det finns stora kattdjur  
i de olika områdena, men det är olika arter. I Afrika finns  
till exempel lejon och i Sydamerika jaguarer.

Australien – en isolerad plats
De flesta däggdjur i Australien är av en helt annan typ än de som 
finns hos oss i Europa och i resten av världen. De är pungdjur.  
På Australiens savanner är det inte hjortar eller gaseller som betar  
av gräset, utan kängurur. Kängurur finns inte någon annanstans  
i världen. 

I Australien finns inga stora kattdjur, utan där finns  
i stället andra rovdjur som till exempel pungdjävlar.

Kartan visar de olika 
djurgeografiska områdena 
i världen. Varje område 
har sin speciella djurvärld. 
Ganska få djurarter finns  
i mer än ett område. 

Charles Darwin och arternas uppkomst

NORDAMERIKA

lodjur
kattdjur

lodjur
kattdjur

lejon
kattdjur

tiger
kattdjur

gaffelantilop
växtätare

kronhjort
växtätare

känguru
växtätare

pungdjävul
rovpungdjur

kejsartamarin
apa

babian
apa

rhesusmakak
apa

jaguar
kattdjur

guanaco
växtätare

thomsongasell
växtätare

AFRIKA

EUROPA

ASIEN

OCEANIEN

SYDAMERIKA

Förr trodde man att varje växt- och djurart  
alltid hade sett ut som den såg ut just då.  
Att en ny art kunde uppstå genom att en 
tidigare art hade förändrats var en okänd 
tanke. Den som kom på att det kunde vara 
så var engelsmannen Charles Darwin, som 
levde på 1800-talet. 

Darwin såg bland annat hur tamdjur, 
som duvor och kaniner, kunde 
förändras när människor valde ut djur 
med vissa egenskaper och lät dem 
fortplanta sig. Darwin beskrev  
också hur ett sådant urval skulle  
kunna fungera i naturen.

Så här kan du göra

• Visa kartan från grundboken utan djuren, där 
djuren inte är utplacerade, på storskärm (finns på 
lärarwebben) och dela ut kopieringsunderlag K9 
(sidan 49). Låt eleverna arbeta i par med att klippa 
ut djuren och placera ut dem där de tror att de hör 
hemma på kartan. Diskutera därefter i helklass 
vad det var som gjorde att de placerade ut djuren 
på de olika platserna, innan ni tittar på kartan i 
grundboken tillsammans (finns på lärarwebben).

• Läs fram till den första underrubriken i grund
boken tillsammans och uppmärksamma de 
 begrepp som kan behöva förklaras. Återgå sedan 
till kartan med djuren.
– Vi kan hitta lodjur både i Nordamerika, 
Europa och Asien. Hur kommer det sig att det 
finns samma djur på flera platser?

Det beror på att landområdena förut satt ihop. 

– Det är inte exakt samma art av lodjur. I Europa 
och Asien lever europeiskt lodjur medan det i 
Nordamerika finns rödlo och kanadensiskt lo. 
Arterna har alltså utvecklats olika.

Läs texten under rubriken ”Arter liknar varandra” 
i grundboken gemensamt och visa därefter bilden 
på Charles Darwin från lärarwebben.

– Är det någon som vet vad den här mannen 
heter och vad han är känd för?

Det är Charles Darwin. Det var han som först 
beskrev det naturliga urvalet.

– Under en av sina upptäcktsresor på 1800 talet 
upptäckte Darwin att nya arter kan uppstå 
genom att en annan förändras. Den teorin fick 
han mycket kritik för under den här tiden. Han 
blev speciellt kritiserad för sina påståenden om 
att människan härstammar från apan. 

Läs rutan om Darwin på sidan 17 i grundboken 
tillsammans. Förklara att Darwin myntade 
uttrycket ”survival of the fittest”, som ibland 
översätts felaktigt på svenska till ”den starkaste 
överlever”. Låt eleverna diskutera detta i små 
grupper utifrån frågorna nedan. På den sista 
frågan ska de skriva ner den förklaring som de 
kommer fram till i gruppen.

 f Vad innebär det att vara stark? Vilka djur är 
starka?

 f Vad innebär det att vara svag? Vilka djur är 
svaga?

 f Vilka bevis finns det för att det inte stämmer 
att ”den starkaste överlever”?

 f Hur kan vi bättre förklara vad det naturliga 
urvalet innebär?

Arter i nya områden s. 16  – 17
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PULS-kollen

Nämn två anledningar 
till att arter har svårt 

att sprida sig över hela 
världen.

 Tips
Ta reda på vilka konsekvenser det har fått när man 
infört invasiva arter, som kaniner, till Australien.

 !

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 7  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Arter i nya områden, de samtal ni har haft och de 
övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven tränar på begrepp och sammanhang  
i en ordfläta.

2–4  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om varför djurarter är begränsade till 
ett område och om Charles Darwins upptäckt.

5  Fördjupande uppgift. Eleven reflekterar över 
varför det är viktigt att Australien har så stränga 
lagar gällande införsel av nya arter i landet.

Ämnesneutrala begrepp
isolerad   urval

Ämnesrelaterade begrepp
djurgeografiska områden – indelning av jorden 
utifrån vilka djur som lever där

pungdjur – grupp av däggdjur där honan saknar 
moderkaka, ungarna utvecklas i stället i en pung 
utanpå mammans kropp

Samla klassen efteråt och låt grupperna dela med 
sig av något som de diskuterade. Be alla grupper 
att läsa upp sin förklaring av det naturliga 
urvalet och skriv alla förklaringar på tavlan. 
Kom tillsammans överens om vilken förklaring 
som bäst stämmer in på vad det naturliga 
urvalet innebär. Det kan vara en av gruppernas 
förklaringar eller en kombination av flera 
förklaringar, som ni formulerar tillsammans.

• Titta återigen på kartan med djuren.
– I Australien finns inga stora rovdjur. Vad 
skulle hända om vi förde dit tigrar?

De växtätande djuren är inte anpassade för att 
skydda sig från rovdjur, så de skulle förmodligen 
dö ut. Utan växtätare skulle naturen förändras. 
Öppna marker skulle växa igen. Så småningom 
skulle inte det finnas mat till rovdjuren, som också 
skulle dö ut. 

– Australien har väldigt stränga lagar gällande 
vilka djur och växter som man får ta med sig in  
i landet, eftersom det finns så unika arter där. 

Läs texten under rubriken ”Australien – en 
isolerad plats” i grundboken tillsammans och 
uppmärksamma de begrepp som kan behöva 
förklaras. 

• Dela in eleverna i grupper och tilldela varje 
grupp en varsin djurfamilj. Eleverna ska leta efter 
fakta på internet om minst tre olika arter inom 
djurfamiljen och undersöka skillnader och likhe
ter mellan arterna. Arbetet kan redovisas på en 
stor plansch där eleverna limmar fast bilder och 
presenterar likheter och skillnader. Låt grupperna 
redovisa för varandra i helklass.

Förslag på djurfamiljer och arter:

Stora kattdjur: lodjur, lejon, tiger, snöleopard, 
gepard

Björnar: panda, isbjörn, malajbjörn, glasögonbjörn, 
brunbjörn

Hjortdjur: sydlig pudu, Baweanhjort, Alfreds hjort, 
älg, ren

Kängurudjur: quokka, buskvallaby, Goodfellows 
trädkänguru, röd jättekänguru, enfärgad 
trädkänguru

Slidhornsdjur: östkaukasisk stenbock, arabisk oryx, 
jak, topi, mufflon

Kantnålsfiskar: långnosad sjöhäst, tångsnälla, 
flikfisk, sjödrake, större havsål
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Olika människoarter
Homo sapiens är den enda människoart som finns i dag, men det 
har funnits många olika arter tidigare. 

Australopithecus
För ungefär 3 miljoner år sedan levde människoliknande apor  
i Afrika, som tillhörde släktet Australopithecus. De var fortfarande 
till stor del apor men gick upprätt, alltså på två ben. Australopithecus 
levde främst på växter och hade därför kraftiga käkar. Deras långa 
armar gjorde dem till duktiga klättrare. De använde enkla redskap 
och samarbetade i grupp för att jaga stora rovdjur.

Homo habilis
Homo habilis var den första arten som anses tillhöra vårt släkte 
Homo. Arten utvecklades för ungefär 2,5 miljoner år sedan. Fynd 
från fossiler berättar att de här förhistoriska människorna kunde 
springa långt, tillverka redskap och jaga föda. De började att äta kött, 
vilket gav extra energi och gjorde att hjärnan kunde utvecklas. Efter 
Homo habilis utvecklades minst ett dussin människoarter.

Homo neanderthalensis
Neandertalarna, Homo neanderthalensis, levde i Europa för ungefär 
400 000–30 000 år sedan. Neandertalarna var korta samt hade bred 
benstomme och större hjärna än dagens människor. Deras pannor  
var korta och sluttande och hade stora ögonbrynsbågar.

Neandertalarna jagade, tillverkade skinnkläder och begravde  
sina döda. Vår art, Homo sapiens, levde samtidigt och vissa  
individer bildade familj över artgränserna. 

Neandertalarna dog ut för ungefär 30 000 år sedan. Forskare tror 
att det beror på att klimatet blev varmare och att Homo sapiens då 
konkurrerade ut dem, bland annat tack vare bättre jaktmetoder.

I Etiopien hittades ett skelett av 
Australopithecus afarensis, som kom 
att kallas Lucy. Här har en konstnär 
återskapat hur arten kan ha sett ut.

Vilka likheter och skillnader 
kan du se mellan oss och vår 
närmsta släkting? Att gå på två ben gav en bättre 

utblick över savannen och det 
blev lättare att bära föremål. 
 

Vårt skelett påminner om apornas.

DNA finns i 
kroppens alla 
celler.

Homo neanderthalensis 
levde samtidigt som 
Homo sapiens. 
 

DNA betyder arvsmassa. Arvsmassan innehåller information om hur en organism ska byggas upp.

Människans utveckling
Människans skelett påminner mycket om 
apornas. Vi har långa armar och ben som  
vi kan röra i olika riktningar, vilket gör oss 
bra på att klättra. Det som skiljer oss från 
andra djur är vårt språk och vår hjärnas  
stora förmåga att lösa problem.

Våra förfäder flyttade
För mer än 5 miljoner år sedan flyttade en grupp av  
våra förfäder i väg från resten av gruppen. Det var starten  
på människans utveckling och utbredning. När en grupp byter 
miljö, till exempel från skogen till savannen, anpassar den sig 
till den nya miljön. På så sätt kunde flera arter av människor 
utvecklas. Men bara en art överlevde och finns kvar än i dag: 
Homo sapiens.

Vår närmsta släkting
Det har gått drygt 7 miljoner år sedan människan och 
schimpansen hade en gemensam förfader. Genom det 
naturliga urvalet utvecklades vi till olika arter men ändå  
är vårt DNA identiskt till hela 98,5 procent. Det betyder  
att vår närmsta släkting i djurvärlden är schimpansen.

Fossiler ger oss svaren
Forskare hittar information om hur människan har  
utvecklats genom urgamla fotavtryck och fynd av skelett- 
delar, alltså fossiler. De äldsta förhistoriska fossilerna av  
oss människor har vi hittat i Afrika och därför kan vi dra 
slutsatsen att vi härstammar därifrån.

Kan man genom att studera fossiler veta att människo- 
arterna hade päls? Egentligen finns det inga bevis för det,  
men utifrån kunskaperna om våra förfäder och miljön  
som de levde i tror forskare att de flesta arter hade  
en jämn behåring över hela kroppen.

Så här kan du göra

• Visa bilden på schimpansen från sidan 18 i 
grundboken (finns på lärarwebben). 
– Vad är det för djur? Vilken art är det?

Det är en apa, en schimpans.

– Schimpansen är människans närmsta 
släkting, även om det var över 7 miljoner år 
sedan vi hade en gemensam förfader.

Be eleverna att i par diskutera vilka likheter och 
skillnader det finns mellan schimpanser och 
människor. De kan använda venndiagrammet 
på kopieringsunderlag K10 (sidan 50). De 
skriver ”Människa” ovanför den ena cirkeln och 
”Schimpans” ovanför den andra. I de yttre fälten 
skriver de skillnader och i det överlappande 
fältet i mitten skriver de likheter. Läs mer om 
venndiagram på sidan xx. När alla par är klara 
samtalar ni i helklass om vilka likheter och 
skillnader som eleverna har hittat. 

• Läs texten på sidan 18 i grundboken högt till
sammans och uppmärksamma de begrepp som 
kan behöva förklaras. Återkoppla till elevernas 
venndiagram och fråga om de har lärt sig nå
got nytt som de vill skriva in i sina diagram. Ge 
dem några minuter till att fylla på sina diagram. 

Samtala därefter om vad ni har läst. Här är några 
förslag på samtalsfrågor:
– Vad var det som hände för mer än 5 miljoner 
år sedan, som var starten på människans 
utveckling?

En grupp apor flyttade ifrån resten av sin grupp.

– Var i världen utvecklades människan? Hur vet 
vi det?

Förmodligen i Afrika. Forskare har hittat fossiler 
av människor där.

– Vad kallas vår människoart, den art som finns 
i dag?

Homo sapiens.

• Visa bilderna på människoarterna från sidan 19  
i grundboken (finns på lärarwebben). 
– Vad föreställer bilderna?

Olika människoarter.

Läs texten på sidan 19 i grundboken högt 
tillsammans och uppmärksamma de begrepp som 
kan behöva förklaras. Låt sedan eleverna arbeta 
enskilt med kopieringsunderlag K11 (sidan 51), 
där de ska skriva in fakta om Australopithecus, 
Homo habilis och Homo neanderthalensis.

Människans utveckling s. 18 –19
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   Tips
Låt eleverna föreställa sig att det sker något drastiskt 
så att människans utveckling går vidare i en väldigt 
snabb takt. Dela in eleverna i grupper och tilldela 
dem varsitt scenario. I gruppen ska de fundera 
på hur förändringen skulle påverka människans 
utveckling. Här är förslag på scenarion:

 f Det bli en ny istid. Hur ska människorna överleva 
i kylan?

 f Temperaturen på jorden ökar så att det blir lika 
varmt i norra Europa som det är vid ekvatorn i 
dag. Hur ska människorna överleva i värmen?

 f Alla pollinatörer försvinner. Hur ska människorna 
överleva utan möjlighet att odla?

 f En stor grupp människor flyttar till Mars.  
Hur kommer människorna att utvecklas där? 

 !

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 8  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Människans utveckling, de samtal ni har haft och 
de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven parar ihop begrepp med förklaring. 

2–4  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om människans utveckling.

5  Fördjupande uppgift. Eleven funderar över 
om evolution alltid leder till att en art blir större 
och starkare.

Ämnesneutrala begrepp
förhistorisk  härstamma  

urgamla     förfäder

Ämnesrelaterade begrepp
DNA – arvsmassa, molekyl som innehåller informa-
tion om hur en organism är uppbyggd

fossil – förstenade rester av en död växt eller ett 
dött djur

• Visa bilden på lärarwebben som visar en linjär 
utveckling av människan. 
– Är det någon som har sett en sådan här bild 
förut? Vad ska bilden föreställa?

Människans utveckling.

– Stämmer den här bilden med vad vi har läst 
i boken om människans utveckling? Varför/
varför inte?

Nej, den stämmer inte så bra. Bilden får det att 
se ut som att en art utvecklades i taget. Det var 
många arter som levde samtidigt och det var inte 
så här stegen till Homo sapiens gick till.

Dela in eleverna i grupper och låt dem skapa en 
egen bild av människans utveckling som bättre 
stämmer överens med hur den har sett ut. De 
kan söka efter information på Naturhistoriska 
riksmuseets webbplats, nrm.se. Om de behöver 
stöd kan du tipsa dem om att göra något som 
liknar ett släktträd. När alla är klara med sina 
bilder kan ni sätta upp dem i klassrummet och 
gå runt och titta på dem tillsammans. Låt alla 
grupper berätta hur de har tänkt.

PULS-kollen

Vad heter vår 
människoart?

Två arter av flugsnappare  
s. 20 – 21
Uppslaget är tänkt att ge eleverna insikt i hur två ar
ter av flugsnappare kan ha uppkommit. Arbeta med 
uppslaget på det sätt som passar din undervisning 
bäst. Du kan till exempel:
• Visa och presentera uppslaget på storskärm som 

en gemensam inledning. 
• Låta eleverna läsa texten på egen hand eller i par.
• Låta eleverna sammanfatta texten och förklara 

den med egna ord. 
• Diskutera med eleverna varför forskningen om 

flugsnapparna är viktig. Hur kan resultatet av 
Anna Qvarnströms forskning ändra det vi vet  
i dag om arters uppkomst?

• Låta eleverna ta reda på vilken utbildning man 
måste ha för att bli biolog och forskare. 

• Låta eleverna göra egna fågelholkar att sätta upp, 
för att kunna studera hur fåglarna beter sig.

REPORTAGE
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Förkunskaper
1. Ge exempel på något i naturen som lever och något som inte lever.

Något som lever:  

Något som inte lever:  

2. Vad är skillnaden mellan något levande och något som inte lever? 

 

 

3. När ungefär uppstod liv på jorden? 

 

4. En stor grupp av organismer är djur. Vilka andra större grupper av organismer finns det?  
Du får hjälp med några bokstäver.

S      R

B     

V     

5. Många arter lever bara på specifika platser på jorden. Varför är det så, tror du?

 

 

 

K1
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K2

Livets utveckling

K2

De första flercelliga djuren, växterna 
och svamparna uppstår.

Organismer med
fotosyntes uppstår.

Liv uppstår i havet.

Encelliga organismer fortsätter 
att fylla haven.

En meteorit träffar  
jorden. Många  
djur dör ut.

fiskar

människans 
föregångare

Homo  
sapiens

däggdjur

fåglar

flygande djur

djur på land

växter på land



42    L ivets utveckLing Kopieringsunderlag © 2022 Författarna och Natur & Kultur  

PULS NO åk 6 Lärarhandledning  ISBN 978-91-27-46147-5

K3

Mötas i mitten

K3
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Mitt eget djur
Du ska fantisera ihop ett eget djur som passar bra i den livsmiljö  
som du har blivit tilldelad av din lärare. Hitta på ett namn på djuret,  
rita en bild av det och skriv ner fakta om det. 

Livsmiljö:  

Mitt djur heter:  

Storlek

Klass

Kännetecken

Föda

Boplats

Fortplantning

Konkurrerar det med  
andra djur om föda?

Övrigt

K4K4
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K5

VÖLschema
Ve

t
Ö

n
sk

ar
 v

et
a

Lä
rt

 m
ig

K5
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Svenska sälar
I Sverige finns det tre olika arter av sälar: knubbsäl, gråsäl och vikare.  
Det finns många likheter mellan arterna men också skillnader.

1. Sök fakta om knubbsälen, gråsälen och vikaren och fyll i tabellen.

Knubbsäl Gråsäl Vikare

Utseende

Storlek

Föda

Var lever den?

Fortplantning

Antal i Sverige

Hot

Status i Sverige

2. Svara på frågorna.

a)  Vilka är de främsta likheterna mellan sälarna?

 

 

b)  Vilka är de största skillnaderna mellan sälarna?

 

 

 

c)  Hur är sälarna anpassade till den miljö där de lever?
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Anpassningar hos bävern
Hur är bävern anpassad till det liv som den lever? Skriv på raderna.

Tänderna:   

 

Morrhåren:   

 

Svansen:  

 

Kroppen:  

 

Pälsen:  

 

Färgen:  
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Ön Gadamaskar
1. Läs texten om ön Gadamaskar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Svara på frågorna.

a)  De två växtätarna och allätaren på ön äter allihop blad från mugträdet.  
Vilket av djuren är mest känsligt för förändringar i ekosystemet? Varför?

 

 

 

 

b)  Ett av rovdjuren har en fördel framför det andra. Vilket djur är det  
och vilken är fördelen?

 

 

 

 

ÖN GADAMASKAR

Nu ska vi bege oss till ön Gadamaskar, som ligger vid ekvatorn. Klimatet är varmt och regnigt och det finns  
mycket skog. Skogen består mestadels av mugträd. Det är god tillgång på bär, växter, frukt och nötter.  
Här finns det också djur som inte finns någon annanstans. 

•   Byllawanen är ett däggdjur som enbart lever på marken. Den äter gräs och andra växter på marken,  
men också löv från lägre sittande grenar på mugträdet. Byllawaner lever ensamma eller i par. 

•   Loakanen lever den mesta tiden i träden och äter enbart blad från mugträdet. Den är ungefär lika stor  
som en  ekorre men betydligt långsammare. Loakanen lever i grupper om ungefär tio individer.

•   Mussopen är stor som en tamkatt och lever främst i träden, men rör sig också på marken. Den är allätare  
och äter löv, bär, frukt, frön, nötter, insekter, fågelägg, fågelungar och andra små däggdjur. Mussopen äter  
också sin egen spillning så att den får i sig alla näringsämnen två gånger. Mussopen lever i mindre grupper. 

•   Leviden är ett aggressivt rovdjur som är lika stort som ett fullvuxen schäferhund. Den lever på marken och 
jagar i grupp. Den äter också kadaver, det vill säga kroppar från döda djur.

•   Kompen är ett rovdjur som lever på marken, men som också kan klättra i träd. Den är ungefär lika stor en räv.  
Den jagar ensam. 
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c)  Mugträd är en trädart som människor gör exklusiva möbler av. Skogen på ön  
huggs därför ner. Hur påverkar detta djuren på ön? 

 

 

 

 

d)  Människorna har med sig husdjur till ön, bland annat tamkatter som de släpper lösa.  
Hur påverkar katterna djuren som bor på ön?

 

 

 

 

3. Rita hur du tänker dig att djuren ser ut.
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Arter i nya områden

NORDAMERIKA

AFRIKA

EUROPA

ASIEN

OCEANIEN

SYDAMERIKA

lodjur
kattdjur

lejon
kattdjur

tiger
kattdjur

gaffelantilop
växtätare

kronhjort
växtätare

känguru
växtätare

axishjort
växtätare

pungdjävul
rovpungdjur

kejsartamarin
apa

babian
apa

rhesusmakak
apa

jaguar
kattdjur

guanaco
växtätare

thomsongasell
växtätare

K9K10
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K11K10

Venndiagram
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K11

Olika människoarter
Fyll i tabellen med hjälp av texterna på sidorna 18–19 i NOboken.

Australopithecus Homo habilis
Homo  

neanderthalensis

Hur rörde de sig?

Var levde de?

När levde de?

Vad åt de?

Hur såg de ut?

Övrigt
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LÄRARINSTRUKTIONER

Krabbor och snäckor

UNDERSÖKNING 1  

Syfte
Eleverna ska upptäcka hur naturligt urval kan gå till.

Frågeställning
 f Vilken krabba dör ut först och vilken överlever 

längst?

 f Vilken snäcka dör ut först och vilken överlever 
längst?

Förberedelser
Bestäm hur stora grupperna ska vara utifrån hur 
många elever det finns i klassen. Det är bra om det är 
någonstans mellan åtta och tolv elever i varje grupp. 
Alla behöver kunna nå pastan. Eleverna kan sitta vid 
runda bord eller på golvet. Bestäm också hur många 
krabbor som ska ”dö ut” efter varje omgång. Om det 
är åtta elever i grupperna räcker det att två krabbor 
dör ut, medan det kan vara fler som dör ut om grup
perna är större.

Gör så här

• Dela in eleverna i grupper. Gå igenom syftet med 
undersökningen och frågeställningarna tillsam
mans med eleverna.

• Berätta att de olika besticken är klor på den 
välkända ”bestickkrabban”, som bor i ett visst 
område. Dessa krabbor har alla fötts med en viss 
variation på sina klor. De älskar att äta en viss typ 
av snäcka, som finns i området. 

 
MATERIEL

• Elevblad

• Olika bestick, t.ex. gafflar, skedar, knivar, pincetter 
och ätpinnar

• Olika pastasorter, t.ex. makaroner, skruvar, rör, 
snäckor och hjul

• Tidtagarur 

• Låt eleverna genomföra del 1 i undersökningen. 
Se till att de fördelar de olika besticken jämnt 
mellan sig. Det ska helst finnas lika många be
stick av varje sort. Låt grupperna använda olika 
pastasorter, så kan ni efteråt jämföra om typen 
av snäcka hade någon betydelse för krabbornas 
överlevnad. Du kan ansvara för tidtagningen och 
låta alla grupper starta och sluta varje omgång 
samtidigt. Om pastan börjar ta slut efter några 
omgångar kan ni fylla på mer, från den pasta 
eleverna redan har fångat. Diskutera då först vad 
som skulle hända i verkligheten om snäckorna 
tog slut.

• Jämför och diskutera i helklass hur det gick för 
de olika krabborna beroende på vilken pastasort 
som användes. Var det samma krabba som dog 
ut först respektive överlevde längst i alla grupper 
eller skiljde det sig? Skulle den krabba som dog ut 
först i varje grupp klara sig bättre i en miljö där 
snäckorna såg annorlunda ut? 

• Berätta att det i en viss sjö bor en art av snäckor 
där individerna har en viss variation på sina skal. 
I samma sjö bor det också en krabba som älskar 
denna snäcka.

• Låt eleverna genomföra del 2 i undersökning
en. Se till att de lägger ut lika många av varje 
pastasort. Låt grupperna använda olika typer av 
bestick, så kan ni efteråt jämföra om krabbornas 
klor hade någon betydelse för snäckornas över
levnad. Du kan ansvara för tidtagningen och låta 
alla grupper starta och sluta varje omgång sam
tidigt.

• Jämför och diskutera i helklass hur det gick för 
de olika snäckorna beroende på vilka bestick som 
användes. Var det samma snäcka som dog ut först 
respektive överlevde längst i alla grupper eller 
skiljde det sig? Skulle den snäcka som dog ut först 
i varje grupp klara sig bättre i en sjö där krabbor
na såg annorlunda ut? 
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Krabbor och snäckor

Syfte

Att upptäcka hur naturligt urval kan gå till.

Frågeställning

 f Vilken krabba dör ut först och vilken överlever längst?

 f Vilken snäcka dör ut först och vilken överlever längst?

Genomförande

Undersökningen består av två delar. I den första delen undersöker ni vilket av krabbornas  
redskap som ger bäst chans till överlevnad. I den andra delen undersöker ni vilket  
skydd som ger snäckorna bäst chans att överleva.

Besticken representerar krabbor och deras klor och pastan representerar snäckor.

Del 1: Naturligt urval för krabbor
1.  Välj olika typer av bestick och häll ut en hög med pasta av samma sort.  

Sätt er så att alla når pastan. 

2.  Försök ”äta” så många snäckor ni kan under 30 sekunder, det vill säga  
plocka upp snäckorna med era klor. Ni får bara ta en snäcka åt gången. 

3.  Spela i flera omgångar. Efter varje omgång kommer de krabbor som åt minst antal 
snäckor ”dö ut” och får inte vara med längre. Er lärare bestämmer hur många som 
dör ut. Fyll i tabellen efter varje omgång.

4.  Spela till dess att det bara finns en typ av krabba kvar, det vill säga  
en typ av bestick.

5.  Svara på frågorna under ”Resultat” när ni har spelat klart.

Del 2: Naturligt urval för snäckor
1.  Välj en typ av bestick och häll ut en hög med pasta av olika sorter.  

Det ska vara lika många av varje pastasort. Sätt er så att alla når pastan. 

2.  Försök ”äta” så många snäckor ni kan under 30 sekunder, det vill säga  
plocka upp snäckorna med era klor. Ni får bara ta en snäcka åt gången. 

 
MATERIEL

• Olika bestick

• Olika pastasorter 

Kopieringsunderlag © 2022 Författarna och Natur & Kultur  

PULS NO åk 6 Lärarhandledning  ISBN 978-91-27-46147-5



210   BIOLOGI • LIVETS UTVECKLING

UNDERSÖKNING 1

3.  Spela flera omgångar. Efter varje omgång får de överlevande snäckorna bebisar och 
fördubblas. Om det till exempel ligger sju pastaskruvar på bordet när omgången 
är slut lägger ni till ytterligare sju pastaskruvar. Efter varje omgång kommer de 
krabbor som åt minst antal snäckor ”dö ut” och får inte vara med längre. Er lärare 
bestämmer hur många som dör ut. Fyll i tabellen efter varje omgång.

4.  Spela till dess att det bara finns en typ av snäcka kvar, det vill säga en pastasort.

5.  Svara på frågorna under ”Resultat” när ni har spelat klart.

Resultat för krabbor

Fyll i hur många krabbor som finns kvar efter varje omgång.

Krabbornas klor  
(bestick)

1 2 3 4

Vilken typ av krabba (bestick) dog ut först?  

Vilken typ av krabba (bestick) klarade sig längst?  

Resultat för snäckor

Fyll i hur många snäckor som finns kvar efter varje omgång.

Snäckornas skal 
(pastasort)

1 2 3 4

Vilken typ av snäcka (pastasort) dog ut först?  

Vilken typ av snäcka (pastasort) klarade sig längst?  
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