
 
 

[Bakterier fortsättning]  

Bakterier delas in i tre grupper efter deras ut-

seende. De tre grupperna är 

Kocker – De ser ut som runda bollar som sitter 

ihop som i pärlhalsband. De orsakar sjukdo-

marna halsfluss, lunginflammation och karies 

Baciller – De ser ut som små stavar. De orsa-

kar kikhosta och stelkramp 

Spiriller – De ser ut som en mask med en 

svans vriden i en spiral. De orsakar magsår 

och kolera. 

Bakterier kan vara både bra och dåliga för 

människor. Trots alla sjukdomar är bakterier 

nödvändiga för vår överlevnad. En normalstor 

person består av 2 kg bakterier. En del finns på 

huden som ett skydd mot skadliga bakterier. 

Andra finns i tjocktarmen där de tillverkar vi-

taminer. 

För att skydda mat mot dåliga bakterier så an-

vänds kyla (kylskåp), torkning (kryddor, rus-

sin), saltning (sill), rökning (korv), syra 

(ättiksgurka), hög halt socker (sylt). 

Eukaryota (Domän)  

Den tredje domän innehåller organismer 

(växter, svampar, djur, urdjur, protista) som 

har en cellkärna.  

Urdjur (rike) 

Urdjur är encelliga djur 

som kan se väldigt olika 

ut. De består av en cell 

med cellkärna. Alltså är 

de mer utvecklade än bak-

terier och arkéer. Många 

förökar sig genom delning 

och några genom parning. 

Urdjur är så pass stora så att du kan se dem i 

mikroskop om du undersöker en vattendroppe. 

Några av de vanligaste är amöbor och toffel-

djur. En vanlig sjukdom orsakad av urdjur är 

malaria. 

Protista (rike) 

I denna grupp finns 

mikroskopiska djur 

som vetenskapen inte 

kunnat sätta in i någon 

annan grupp. Alltså är dessa organismer inte 

särskilt nära släkt med varandra. Riket består 

mestadels av enkla organismer med cellkärna. 

De flesta är encelliga och samtliga är mikroor-

ganismer. Lite elakt kan denna grupp kallas en 

”slaskgrupp”. Den moderna vetenskapen har 

börjat sortera upp dessa och skapat nya riken 

baserat på utseende och DNA. Exempel på någ-

ra i denna grupp är encelliga alger. Det finns 

också exempel på djurliknande och svamplik-

nande organismer i denna grupp. 

 

 

Begrepp och svåra ord:  

 

Urdjur, Kocker, spirill, bacill 
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