
Livets former 



Vad ska ni kunna om djur? 

 Vad som är gemensamt för alla djur. 

 Vad som skiljer ryggradslösa djur från ryggradsdjur.  

 Vad som skiljer växelvarma djur från jämnvarma djur. 

 Vad som menas med yttre befruktning och inre 
befruktning. 

 Berätta om de olika djurgrupperna och ge några exempel 
på vanliga arter i varje grupp. 



 Ryggradslösa djur och 
ryggradsdjur 





Ryggradslösa djur 

 Nässeldjur, t ex maneter 

 Ringmaskar, t ex 
daggmaskar 

 Blötdjur, t ex sniglar 

 Leddjur, insekter och 
spindeldjur 



Ringmaskar 

 Daggmaskar och iglar 

 Lever i jord eller vatten 

 Kroppen är byggd av ringar. 

 Har 10 hjärtan! 

 Huden har speciella celler som 
är känsliga för beröring, ljus 
och dofter. 

 Är hemafroditer 



Blötdjur 

 Musslor, bläckfiskar och 
snäckor t ex 

 De har en mjuk kropp som ofta 
är täckt av ett hårt skal. 

 Många blötdjur lever i vatten. 

 Bläckfiskar har nästan lika bra 
syn som vi 



Leddjur 



Leddjur 

 Har skelettet på utsidan av kroppen. 

 Vissa förvandlas helt när de växer. 

 



Insekter 

 Över hälften av alla arter är insekter och vi har ännu 
inte upptäckt alla 

 Väldigt viktiga för att naturen ska fungera 

 De har alltid sex ben, två antenner och kan flyga. 

 Deras lungor kallas trakéer. 

 Bygger ofta samhällen. 



Spindeldjur 

 Kan spinna nät 

 Kan springa upp för väggar och upp-och-ner i taket. 

 Saknar vingar och antenner men har åtta ben 

 Rovdjur som dricker sina byten. 





Växelvarma djur 

 Alla djur utom däggdjur och fåglar är växelvarma 
djur. 

 De ändrar kroppstemperatur efter omgivningarna 

 Mycket energisparande 

 Nackdelar? 



Jämnvarma djur 

 Fåglar och däggdjur är 
jämnvarma djur. 

 De har alltid samma 
kroppstemperatur även om det 
är kallt eller varmt i 
omgivningen. 

 Detta kräver mycket energi och 
bra isolering. 

 Att svettas är ett sätt att kyla ner 
kroppen 



Yttre befruktning 

 Nästan alla djur har sexuell förökning. 

 Spermier simmar, därför krävs att befruktningen 
sker i vätska 

 För fiskar och andra djur som lever i vatten kan 
befruktningen ske i vattnet, utanför deras kroppar. 

 Ungarna klarar sig direkt själva när de kläcks. Vid 
yttre befruktning blir det ofta väldigt mycket 
avkomma. 



Inre befruktning 

 Landlevande djur har inre befruktning 

 Äggen finns inuti honan och hon måste para 
sig med en hane för att spermierna ska nå 
ägget. 

 Vissa djurarter, som fåglar, lägger sina ägg 
efter befruktningen 

 Hos däggdjur utvecklas äggen inuti honan och 
en färdig unge kommer ut. 

 Det blir färre ungar vid inre befruktning men 
föräldrarna tar mer hand om sin avkomma än 
vid yttre befruktning. 



Däggdjur 

Däggdjur är en grupp ryggradsdjur som består av ungefär 4 500 
arter, från små möss till blåvalar 



Däggdjur 

 Hos alla däggdjur utsöndrar honan mjölk som föda 
åt ungarna, honorna diar (däggar) sina ungar.  

 Den yttersta delen av hjärnbarken i hjärnan, 
återfinns bara hos däggdjur. 

 Det finns arter som nästan hela livet lever ensamma 
och andra som lever i stora flockar med tusentals 
individer.  



De första växterna 

 De första växterna utvecklades från alger och spreds med 
sporer. 

 Två av dessa växter finns kvar på jorden idag, mossor och 
ormbunkar. De sprids inte med frön utan med sporer. 

 Ormbunkarna var de första växterna med rötter. De var också 
först med kärl, så vatten kan transporteras upp från rötterna ut i 
hela växten. 



Dagens växter - fröväxter 

 Nu är de flesta växter fröväxter – 
de sprids med frön istället för med 
sporer. 

 Blommande växter, lövträd, 
barrträd och gräs har frön. 

 Det är bättre att spridas med frön 
än sporer. Frön innehåller näring 
som växten kan leva på till den växt 
upp och fått blad. Bladen gör 
näring genom fotosyntesen. 



Vad kallas blommans delar? 



Pollinering 



Pollenspridning 

 Vanligast är att insekter sköter pollineringen 

 Många träd pollineras istället med hjälp av vinden. 

 Efter pollinering sker befruktning inne i blomman. 
Genom befruktningen bildas ett frö. 



Fröspridning 

 Frön kan spridas på fyra olika sätt: 

 Med vinden 

 Med djur 

 Med vattnet 

 Av sig själva 

 



 



Ekologi 

 Alla organismer behöver energi från och materia 
från omgivningen för att kunna överleva. 

 Alla arter påverkar varandra 

 Ekologin är läran om samspelet mellan levande 
varelser och miljön. 

 Tror ni människor som levde för 10 000 år sedan 
hade någon kunskap om ekologi? 



Naturens producenter 

 Växter bildar sin egen föda 
genom fotosyntesen. 

 Växter kallas producenter 
inom ekologin – de 
producerar levande 
materia ur icke-levande. 

 Växter kan lagra energi i 
rötterna, i frukter eller frön. 



Energiöverföring 

 Från växterna överförs energi 
till primärkonsumenterna. 
Dessa djur är växtätare. 

 

 Växtätarna i sin tur blir 
uppätna av 
sekundärkonsumenter 
(rovdjur). Ofta äter sedan ett 
annat rovdjur upp 
sekundärkonsumenten. 



Näringskedja 



Näringsväv 



Ekosystem 

 Ett område i naturen med tydliga gränser. 

 Näringskedjor beskriver samspelet i ett ekosystem. 

 Ekosystemet påverkas inte bara av levande 
organismer. 

 Ickelevande faktorer, abiotiska faktorer, påverkar 
ekosystemet. Kan ni komma på några sådana? 



Vanliga 
ekosystem 

Skogen 

Ängen 

Sjöar 

Havet 
 



Nedbrytare 

 Bakterier, svampar och maskar 
är exempel på nedbrytare.  

 

 

 De sönderdelar och omvandlar 
spillning och andra döda 
organismer så att näringen i 
dessa blir tillgänglig för andra 
organismer och växter.  



Näringspyramid 

 En näringspyramid beskriver hur energin överförs 
och fördelas mellan organismer.  

 Den visar också hur många det finns av varje sort i 
en näringskedja, eller ett helt ekosystem.  

 Antalet organismer minskar för varje steg uppåt i 
pyramiden, det finns alltså betydligt färre 
toppkonsumenter än producenter. 

 Film 



Näringspyramid 


