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i hierarkin art – släkte – familj – ordning. 
Observera att djuren inte är proportion-
erliga beträffande storlek. 

Låt yngre elever ta med leksaksdjur av olika 
slag hemifrån och sortera dem i grupper 
efter hur de liknar varandra. För lite äldre 
elever kan övningen bli utgångspunkt för 
att diskutera anpassningar och evolution 

På vår hemsida, i anslutning till detta 
nummer, finns ett översikt ligt släktträd 
med ovanstående djurgrupper tillsam-
mans med frågor och kommentarer. 

Sortera djur 
Organismvärlden delas in i tre huvudgrup-
per: arkéer, bakterier och eukaryoter (se 
bild överst på nästa sida). Arkéer och 
bakterier består av encelliga organismer 
medan eukaryoter kan vara antingen en-
celliga eller flercelliga. Här fokuserar vi på 
den lilla kvisten i släkt trädet som utgörs av 
djuren, närmare bestämt kräldjur, fåglar 
och däggdjur. 

Vi har fotograferat leksaks djur och ord-
nat dem efter släktskap. Grupperna (med 
ovala ramar) eller de enskilda djuren rep-
resenterar ordningar, en taxo nomisk nivå 

   Åk 1–3: Sortera och gruppera. Namn på arter.              Åk 4–6: Sortera och gruppera. Livets utveckling.              Åk 7–9: Sortera och gruppera. Livets utveckling. Evolutionära jämförelser. 
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Nyss så träffa’ jag en krokodil...
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Geologins dag

Sortera dinosaurier
Många yngre elever är intresserade 
av dinosaurier och har kanske plast-
modeller hemma som representerar 
olika grupper. Boken ”Det var en 
gång... Massor av dinosaurier” av Sa-
rah Sheppard (Förlag: Bonnier Carl-
sen) innehåller välgjorda teckningar 
som kan användas som stöd vid sor-
tering av dinosaurier. 

Sortera växter
En annan intressant gren att stu-
dera i livets träd är landväxterna. 
Låt eleverna sortera, artbestämma 
och hitta likheter och olikheter hos 
mossor, ormbunksväxter, gömfröiga 
växter och nakenfröiga växter. Dis-
kutera växternas livscykler och evo-
lution. Övningen beskrivs mer ut-
förligt på vår hemsida.  
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