
Studieuppgifter till filmen first life med David Attenborough


DEL 1 

1. Hur länge har encelligt liv funnits på jorden?


2. Vad var snowball earth och vilka konsekvenser fick snowball earth för livet på jorden?


3. Varför försvann isen som täckte jorden?





4. Charnia är en av de första flercelliga organismerna på jorden. 

Hur gamla är de äldsta spåren av Charnia och hur levde detta djur?


5. Enkla svampar är flercelliga djur. Vad händer om en flercellig 
svamp delas upp i enskilda celler?




6. Vad finns det för fördelar med att vara flercellig?


7. Dickinsonia och Kimberella är andra flercelliga djur som kunde röra sig. Vad finns det för 
fördelar med att kunna röra sig?


8. Funisia förökar sig sexuellt, vilka är fördelarna med det?


9. Varför utvecklade djuren matspjälkningsorgan?




DEL 2 

10. Vad var anomalocaris (konstig räka) för typ av djur?


11. Vilka blev konsekvenserna av rovdjur under Kambrium?


12. Ge exempel på några djur som hör till den artrika leddjursgruppen (arthropods).


13. Vilka är fördelarna med mer utvecklade ögon?





14. Vad är typiskt för djur som lever i kall miljö?


15. Vilka var de största leddjuren för 420 miljoner år sedan?




16. Varför tog sig djuren upp på land och vilka var svårigheterna med att leva på land?


17. Vad var speciellt med djuret Aysheaia, vad var det för typ av djur och hur andades dessa djur?




18. Hur såg jordytan ut under Kambrium?


19. Varför blev djuren tillexempel leddjuren så stora under Kambrium?


20. Idag blir insekter och andra leddjur inte lika stora, istället använder de andra sätt för att klara 
sig bättre, beskriv ett.


21. Hur många procent av alla djur på jorden är insekter?


Aysheaia



22. Pikaia fick stor betydelse för det fortsatta livet på jorden. Vad och varför är detta djur så 
intressant?


23. Vilka viktiga skillnader finns och vilka mellan leddjur och ryggradsdjur?


Pikaia


