
 
 

Liv finns överallt. Från fåglar på en mils höjd 

till fiskar på havets botten. Det finns extremt 

tåliga organismer som klarar sig utan syre och 

andra som lever i kokande vatten. Den svens-

ka astronauten 

Fuglesang hade 

med sig några 

björndjur till ISS 

som överlevde 

utanför rymdsta-

tionen. Gemen-

samt för allt liv 

på jorden är att det kräver vatten i flytande 

form. Det område på jorden där liv finns kallas 

biosfär. 

För att vetenskapligt sortera och organisera 

alla organismer behövde biologer gemensam-

ma regler att hålla sig till. Sveriges kanske 

mest kände vetenskapsman, Carl von Linné 

gjorde ett system för indelning på 1700-talet. 

Denna indelning används fortfarande till viss 

del i världen. Linnés indelning gjordes efter 

organismernas utseende (ursprungligen växter-

nas ståndare och pistiller). Liknande växter an-

sågs vara släkt med varandra.  

Idag läser biologer av den genetiska koden hos 

organismen och avgör släktskap på det sättet. 

Resultatet blir ibland annorlunda än Linnés 

och nya teorier om livets uppkomst och ut-

veckling uppstår. 

Många av Linnés grundbegrepp används fort-

farande. Här är några: 

Art  – Om organismer tillhör samma art måste 

de kunna få fertila barn. Det innebär att deras 

barn också ska kunna få barn. Motsatsen till 

fertil är steril. Hund och katt kan inte få barn. 

De tillhör olika arter. En schäfer och en tax som 

kan få barn (fertila). De tillhör därför samma 

art. Idag har biologer hittat 1,6 miljoner olika 

arter (62000 i Sverige). De uppskattar att det 

finns någonstans mellan 2 och 150 miljoner ar-

ter totalt. Anledning till att det är så svårt att 

veta är att de flesta organismer är mikrosko-

piskt små, de väldigt lika varandra och de lever 

på svåråtkomliga platser.  

Släkte – arter som liknar varandra tillhör sam-

ma släkte. Ibland kan de faktiskt få barn med 

varandra men 

då blir avkom-

man steril. 

Mula, mulås-

na, liger och 

tigon är exem-

pel på detta. 

De kallas 

gemensamt för 

hybrider.  

Varje art har ett unikt dubbelnamn på latin som 

består av släktnamnet + artnamnet t.ex. Homo 

sapiens eller Södermanlands landskapsblomma 

Nymphaea alba (Vit näckros). Anledningen till 

att latinet användes var att det var dåtidens 

motsvarighet till engelskan. Ett språk som alla 

förstod i stora delar av världen. 

 

 

Begrepp och svåra ord:  

 

Biofär, art, fertil, steril, hy-

brid 

Fördjupning 

 Vad är en art?  

Info om sidan 

Övningar 

Begrepp 

http://biologi.ugglansno.se/begreppet-art/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B6gkrypare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sterilitet
https://www.google.se/search?q=mula&safe=off&rlz=1C1KMZB_enSE553SE554&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=girMU8WUNYn-ygORg4A4&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=659
https://www.google.se/search?q=mul%C3%A5sna&safe=off&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=cCrMU75hov3LA9LHgagE&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=659
https://www.google.se/search?q=mul%C3%A5sna&safe=off&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=cCrMU75hov3LA9LHgagE&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=659
https://www.google.se/search?q=liger&safe=off&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CirMU_XuCef-ygOnvIHAAw&sqi=2&ved=0CB4QsAQ&biw=1366&bih=659
https://www.google.se/search?q=tejon&safe=off&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=LCrMU-2PCofnygPXk4LAAw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=659#q=tigon&revid=2052429208&safe=off&tbm=isch
http://biologi.ugglansno.se/fordjupning-grundbiologi/
http://biologi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/12/B1-4-artbegreppet.m4a
http://biologi.ugglansno.se/info-om-sidan-grundbiologi/
http://biologi.ugglansno.se/begreppet-art-ovningar/
http://biologi.ugglansno.se/begrepp-grundbiologi/
http://ugglansno.se/wp-content/uploads/2014/01/100-sek.jpg

