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Hvordan ved man, om noget 
er levende ?
Er en stjerne levende? Er en klippe leven  de ?
Er et græsfrø levende? Når noget spiser,
ved man, det er levende. En blomst lever
af sollys og regnvand, det gør den i stand
til at spire og blomstre. Vand, luft og lys er
dens næring og får den til at gro.
Man ved også, at noget er levende, når det
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formerer sig. Det vil sige,
når det producerer andre
levende væsner. En sten
producerer ikke andre
sten. Margueritterne på

marken producerer andre
margueritter ved hjælp af deres    pollen,
som føres med vinden eller transporteres
af bierne. På vores planet findes der milliar-
der af liv, ja, der er så mange, at det er
umuligt at tælle dem. Det er umuligt at
tælle alle græsfrø, alle muslinger, edder-
kopper, piletræer, alger, ravne, laks, men-
nesker, regnorme …
Den levende verden er menneskenes ver-
den, men også algernes, planterens,
træernes, blomsternes, rotternes, slan-
gernes, løvernes, hundenes, kattenes,
fluernes verden … 
Planeter, klipper, sandkorn, stjerner og guld
tilhører ikke den levende verden. 
Deres verden er stoffernes verden.

Hvordan begyndte det hele?
De første former for liv på jorden var meget
små organismer, så små, at man kun kunne
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se dem gennem et mikroskop. Disse meget
små organismer kalder man celler. Nogle
celler omgrupperede sig og dannede alger,
planter … Derefter dannede de helt små
dyr, så større dyr som fisk og derefter dino-
saurer og endelig aber. Nogle af aberne rejs-
te sig op i stedet for at gå på fire ben. Det
var det mest praktiske, når de skulle se
langt og jage. Da de ikke
mere brugte deres for-
ben til at gå på, kunne
de bruge dem som
hænder. De lærte at
arbejde på  forskelli-
ge måder og at lave
ting. For at kunne
gøre dette var det nød-
vendigt at tænke og de blev efterhånden
mere og mere intelligente. Men det var
noget der tog meget lang tid. Aberne udvik-
lede sig i løbet af millioner af år og blev til
det, man kalder mennesker. Der er tale om
en meget, meget lang udvikling, som har
strakt sig over millioner af år. Så ligesom
livet for fisk, slanger, fugle og blomster har
menneskenes liv også sin oprindelse i de




