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Naturhistoriska riksmuseet

Besöksmål
• 10 basutställningar
• 3e mest besökta i Sverige
• 600 000 besökare, varav 

100 000 elever med lärare
• Webben!

Forskning och samlingar
• 11 miljoner föremål
• Unik utrustning
• 200 arbetar med och i samlingarna
• 50 forskare
• Gästforskare



Fyra forskningsområden
• Den föränderliga jorden
• Ekosystem och arthistoria
• Livets mångfald
• Naturmiljö och människa

Om forskningen på 
Naturhistoriska riksmuseet



• Bevara för framtiden
• Jämföra över tid
• Exempel på samlingar

– Insektssamlingen
– Mineralsamlingen
– Paleontologiska samlingen

Om samlingarna



Jorden, svamparnas planet



Nedbrytare



Mykorrhiza - Wood Wide Web



Djupbiosfären på Jorden



Svamp i berget

Ivarsson et al., 2020



Hålrum = livsmiljöer

Basalt från Island med mycket hålrum

Borrkärna från havsbotten – Stilla havet

Fossilt svampmycel i hålrum

Ivarsson et al., 2013



Studera mikrofossil

Swiss Light Source (SLS), 
Zürich. Synkrotronbaserad 
röntgentomografi för att 
visualisera fossil i 3D. Se 
detaljer ner på mikrometer 
nivå.

Kitin = 
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Ivarsson et al., 2012



Studera mikrofossil
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Ivarsson et al., 2013; Bengtson et al., 2014



Världens äldsta svamp – 2,4 Ga

Bengtson et al., 2017



Svamp – biologins fällkniv



Gruvavfall



Kopparätande svamp

Svamp

Kopparmineral

50 µm



Is there svamp on Mars?



Perseverance

• Huvuduppgift: att söka spår av liv på Mars
• Fossila mikroorganismer eller organiska 

molekyler som påvisar liv
• Söka på plats och borrprover för senare 

hämtning

NASA



Mars yta idag

• Inget magnetfält
• Obefintlig atmosfär
• Lågt atm. tryck
• Inget vatten
• Extrema temperaturväxlingar: Medeltemperatur 

på -60°C. Vinter vid polerna: -150°C. Sommardag 
vid ekvatorn: +20°C men på natten -75°C.

• Oxidation av organiska molekyler

Hög strålning

NASA



Mars under ytan

• Skydd från: strålning, nedslag, 
temperaturväxlingar.

• Kryptiska habitat, näring, energi, flytande 
vatten – stabila förhållanden



Djupbiosfär på Mars

• Järn – järnätande mikroorganismer
• Fossilisering av mikroorganismer
• Ingen geologisk aktivitet – välbevarade fossil



• Gruvbrytning.
• Nedbrytning av … allt.
• Produktion av material. Byggnadsmaterial, kläder, fibrer …
• Mediciner.
• Mat.

Svamp på Mars?



Tjernobylsvamp

Cryptococcus neoformans

• 21 cm tjock vägg reducerar 
strålningen på Mars yta.

• Självreplikerar och självläker.



Myco-arkitektur

• Byggs upp från en petriskål – ingen vikt.
• Oändligt material. Enkelt att ”bygga ut”.
• Självreplikerande, och självläkande.

Myceliumblock … istället för gråsuggor 
eller tegelstenar



Marsgräs

Svamp kan skapa jordmån. Som på tidiga 
Jorden. Och bana väg för …



• Cryomyces antarcticus och
Cryomyces minteri från McMurdo 
Dry Valleys, Antarktis.

• Utsatta för Marsstrålning.
• Temperaturer: -21.7°C and 42.9°C.
• Marsatmosfär. Dock inte syrefritt 

men … 
• Låt mig presentera Ryan: den enda 

syrefria chytridsvamp som isolerats 
från miljöer utanför komagar. Från 
Äspö, Oskarhamn.

Svamp på Mars?



Svamp – första martianen?

Terraformering av Mars



Allt material har koppling till både 
kursplanen och museets samlingar, 
forskning och/eller utställningar.
• Filmer med forskare + arbetsmaterial
• Filmer från utställningarna
• Quizer med återkoppling
• Faktawebbar
• Rollspel för flippat klassrum
• Digitala escape rooms

www.nrm.se/dlr

Klassrumsmaterial för 7-9



Expedition Mars

Interaktivt uppdrag att landa en sond 
på Mars och söka efter spår av liv.
• Universums utveckling
• Vatten i solsystemet
• Djupbiosfären
• Mars historia

+ Självgående, distans
+ Ämnesövergripande, bi + fy + ke
+ Ett lektionstillfälle



Utvärdering

Frågestund

Lärarbrev



Tips!

7 juni klockan 15.30
Virtuellt studiebesök i en

unik forskningsmiljö
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