
Livets början



• Jorden ligger på lagom avstånd från solen. 
Det är varken för varmt eller för kallt.

• Jorden är tillräckligt stor för att gravitationen 
skall kunna hålla kvar gaser som bildar en 
skyddande atmosfär.

• Jorden har de ämnen som behövs för liv, kol, 
kväve, väte, svavel, vatten och senare syre.

Varför finns det liv på jorden?



Vad är liv?
• Allt levande kan föröka sig

• Allt levande har ämnesomsättning (äter, 
andas, lämnar avfall)

• Allt levande uppfattar sin omgivning (ser, hör, 
känner..)

• Allt levande kan röra sig och växer.

• Allt levande består av celler.



De äldsta fossila fynden 
av liv är 3,7 miljarder år.

Det första livet var Arkéer. Encelliga 
organismer som livnärde sig på kväve och 

svavel.



Kan vi skapa liv?



Urey Millers experiment.



Aminosyror livets byggstenar.



Aminosyror har också 
hittats i kometer.



I vattnet kunde aminosyrorna klumpa 
ihop sig och bilda makromolekyler. 



Makromolekyl.

RNA är en makromolekyl 
som kan kopiera sig själv. 
Allt levande har förmågan 
att kopiera sig själv. DNA 
som finns i alla celler och 
som för information vidare 
från cell till cell är en 
vidareutveckling av RNA.



Diskutera tillsammans
1. Vad är liv? 
2. Varför finns det liv på jorden? 
3. Hur såg jorden ut från början? 
4. Vad gjorde Stanley Miller och Harold Urey? 
5. Vad är en makromolekyl? 
6. Finns det olika teorier om hur livet uppstod? 



Skillnaden mellan 
arkebakterier och bakterier



Det första syret.
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Cyanobakterie med klorofyllBakterie som cellandas

Celler med cellkärna

Början till 
kloroplast

Början till 
mitokondrie

Färdigutvecklad cell med cellkärna och organeller

1 miljard år



Från encellig till flercellig

Chlamydomonas 
reinhardtii encellig 
alg 

Gonium pectoralekolonier 
med encelliga alger, alla 
identiska

Volvox aureus, 1000-2000 celler två olika celltyper, sexuell 
fortplantning



Flercelligt liv
Vad finns det för fördelar med att vara flercellig?
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Diskutera tillsammans
1. Vad är extremofiler? 
2. Vad var orsaken till att jorden fick syrgas? 
3. Hur påverkade syrgasen livet på jorden? 
4. Vad är endosymbios? 
5. Vilka är fördelarna med att vara flercellig? 
6. Rita en tidslinje och markera följande händelser rätt 

Dinosaurierna dog ut

Jorden bildas

De första cellerna

Liv på land

Flercellig liv

Mera syre

Cyanobakterier


