
 
 

Biologi betyder läran om det levande. Biologi 

handlar om organismers konstruktion, levnad 

och utveckling. En organism är något levande: 

svampar, djur, växter eller andra typer av va-

relser - från blåvalar till de som bara syns i 

mikroskop.  

Att bestämma om något lever kan tyckas vara 

enkelt, men det är det faktiskt inte. Det finns 

många gråzoner. För att något ska få kalla sig 

levande måste det: 

Ha ämnesomsättning  

 

Det innebär att organismen ska kunna äta, an-

das och bajsa. Detta innebär också att den be-

höver energi. Växter får sin energi från solen 

genom fotosyntesen och djuren får sin energi 

genom att äta andra växter och djur. 

 

Kunna röra sig och/eller reagera på omgiv-

ningen  

 

För att kunna röra sig krävs muskler eller nå-

gon form av rörligt utskott. Detta är vanligast i 

djurriket. Att reagera på omgivningen gör alla 

typer av 

organis-

mer. Trä-

den förbe-

reder sig 

för vin-

tern genom att fälla sina löv, många blommor 

fäller ihop kronbladen när det blir natt o.s.v 

 

Kunna växa  

Ett krav som fungerar bra på organismer, men 

även på en del föremål. 

 

Kunna föröka sig 

 

Om du har blivit förälder är det ett gott tecken 

på att du är levande. Här finns det undantag, till 

exempel när djur av olika art får barn tillsam-

mans så är de nästan alltid sterila. De barnen 

kan inte föröka sig men är helt klart levande 

ändå.  

 

För att få kalla sig levande behöver organismen 

uppfylla de tre översta punkterna. Du kan sä-

kert hitta något icke levande föremål som upp-

fyller flera av dessa punkter. Ett virus är ett ex-

empel på något som är svårt att avgöra om det 

lever eller inte. 
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