
Natur i Sverige 
Utställningen beskriver framför allt däggdjur och 
fåglar som finns i Sverige och vilka naturmiljöer de 
lever i. Barrskog, lövskog, odlingslandskap, fjäll, 
myr, slättsjö och kust finns representerat och 
markeras med olika färger. Miljöerna skildras med 
hjälp av vackra bakgrundsmålningar, foton, ljus 
och ljud.  I montrarna visas djurens beteenden, 
som varför de lever i flock, hur de överlever 
vintern, hittar mat och fortplantar sig. Utställningen 
visar också händelser och processer som 
skogsbrand, nedbrytning och kretslopp.  

 
Utställningen inleds med invandringen av djur och växter efter senaste istiden. Sedan 
följer de olika naturtyperna. I slutet av utställningen finns ett avsnitt om vetenskapligt 
arbetssätt med ringmärkning som exempel. Nästan alla däggdjur och fågelarter som 
lever i Sverige finns med i utställningen. 

 
Interaktiva inslag 
Utställningen innehåller flera interaktiva stationer 
där eleverna kan testa sina kunskaper och lära 
sig mer. Stationerna handlar bland annat om 
varför vissa djur lever i flock och vilka djur som 
sover eller är vakna under vintern. Eleverna kan 
också känna på olika däggdjurspälsar, testa sina 
kunskaper om svampar och insekter eller lära sig 
att låta som en älg! 

 
I barrskogsdelen visas bland annat:  

• Älgtjur, älgko och kalv 
• Björn som gräver ett ide i en myrstack och 

en björn med ungar i ett ide 
• Tjäderspel 
• Vargfamilj som visar olika beteenden  
• Järv  
• Rävfamilj vid sin lya 
• Hur djur klarar av vintern med fåglar som 

exempelvis hamstrar mat, fågelbord, livet 
under snön och ett lodjur som fångar en orre  

• Stor modell av en myrstack som eleverna kan gå in i 



I kulturlandskaps- och lövskogsdelen visas bland annat:  

• Vildsvinsfamilj 
• Kronhjortar i parningstid 
• Igelkottar och ett igelkottsbo 
• Grävling som äter daggmask 
• Simmande bäver och en bäverhydda 
• Hur fåglar väljer partner 
• Hur fladdermöss fångar sina byten 

 

 

I slättsjödelen visas 

• Tranor som ”dansar”  
• Skrattmåsars kommunikation 
• Gök som lägger ägg i annan fågels bo 
• Hur rovdjur och bytesdjur gör för att lura varandra  

 

I kustdelen visas 

• Olika sälarter 
• Fågellivet på en strandäng 
• Havsörn och kråkor som vill komma 

åt samma mat 
• Gräsänder som parningsspelar 
• Utter som simmar  

 

 

 

 

Texter 
I utställningstexterna finns beskrivningar av montagen och ofta en evolutionär 
förklaring, samt artfakta om många av djurarterna. Textsammanställning 

http://www.nrm.se/download/18.494d73201246d535da7800010727/1381749797108/NIS_Utst%C3%A4llningstxt.pdf

