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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



Liv på Mars?

• Närmsta planeten

• Mest Jordlik

• Tidiga Mars – lik tidiga Jorden med vatten på ytan, geologiskt 
aktiv, atmosfär – allt som liv behöver



Tidiga Mars

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



Djupbiosfären på Jorden



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.
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Ivarsson et al., 2012



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



3D-rekonstruktion av mikrobsamhälle

Owen et al. In review






Tillbaka till Mars

• Hålrum
• Flytande vatten
• Järn – järnätande mikroorganismer
• Fossilisering av mikroorganismer
• Ingen geologisk aktivitet – välbevarade fossil
• Lägre geotermal gradient
• Lägre gravitation



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



Borra på Mars

NASA



Hämta prover 2030?

NASA



Tre landningsplatser

NASA



Syrtis major och Jezero crater

NASA



Jezero crater

NASA



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



• NASA kontaktade Magnus.
• Tre forskningsprojekt

– Magnus forskning om liv på stora djup 
och fossil i vulkaniska bergarter.

– Planetsystemets tidiga utveckling.
– Förekomsten av vattenkomponenter i 

jordens mantel.

Inspiration från verkligheten



En sond landar strax på Mars för att söka efter 
spår av liv. I kontrollrummet kan ni inte komma 
överens om vilken som är den bästa 
landningsplatsen. Det finns fem alternativ. Om 60 
minuter måste ni bestämma er, annars misslyckas 
hela projektet. 
Plötsligt lämnar alla kontrollrummet och du är 
ensam kvar. Nu är det upp till dig att gå igenom 
det sista materialet och fatta det avgörande 
beslutet.
Vad väntar du på? Skynda dig!

Expedition Mars



Expedition Mars

• Del 1: Varför finns det liv här och nu?
Kemiska förutsättningar för liv.

• Del 2: Vatten i solsystemet
Förutsättningar för flytande vatten.

• Del 3: Extrema livsformer
Livet djupt nere i berget

• Del 4: Liv på Mars
Vad är det man ska leta efter, och var?

• Del 5: Landa sonden!



www.nrm.se/expedition-mars

Workshop



Utvärdering

Frågestund

Lärarbrev



Tips!

6 maj klockan 15.30
Mer om Magnus forskning


	Slide Number 1
	Naturhistoriska riksmuseet
	Om forskningen på �Naturhistoriska riksmuseet
	Om samlingarna
	Liv på Mars?
	Tidiga Mars
	Mars yta idag
	Mars under ytan
	Djupbiosfären på Jorden
	Hålrum = livsmiljöer
	Studera mikrofossil
	Studera mikrofossil
	3D-rekonstruktion av mikrobsamhälle
	Tillbaka till Mars
	Perseverance 
	Borra på Mars
	Hämta prover 2030?
	Tre landningsplatser
	Syrtis major och Jezero crater
	Jezero crater
	Klassrumsmaterial för 7-9
	Inspiration från verkligheten
	Expedition Mars
	Expedition Mars
	Workshop
	Frågestund
	Tips!

