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Naturhistoriska riksmuseet

Besöksmål
• 10 basutställningar
• 3e mest besökta i Sverige
• 700 000 besökare, varav 

65 000 elever med lärare
• Webben!

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



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

– Insektssamlingen
– Mineralsamlingen
– Herbariet (4,6 miljoner exemplar)

Om samlingarna
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• Äldsta vi (S) har är från slutet 
av 1600-talet och början av 
1700-talet. Herbarium vivum, 
Antonius Christophori
Münchenberg

• Finns äldre i Italien bland 
annat (1500-talet)

• Naturhistoriska riksmuseet har 
en av världens tio största 
herbarium, 4,6 miljoner 
exemplar. Vi flyttade till 
Frescati 1916.

Historia



Botanhuset



• Vattenskador
• Brand
• Skadedjur

Risker
© Kurt Holmqvist, Kramfors
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• Beskriva nya arter
• Identifiera arter i nya insamlingar
• Beskriva utbredning av en art
• Beskriva habitat (växtmiljö)
• Släktskap (Systematik)
• DNA-sekvensering (släktskap)
• Numera ofta blad torkade i silikagel, pga DNA

• Även inom jord- och skogsbruk, arkeologi (pollen t.ex.), ekologi, entomologi 
(insektsforskning), miljö, m.m.

Användning



• Några exempel från samlingarna

• Skolherbarium

Exempel från samlingarna



• Mossor (Lätt pressade, Konvolut)
• Alger (Fångade under vatten, Konvolut eller ark)
• Lavar (Med substrat, lätt pressade, Konvolut)
• Svampar (Skivade, Konvolut)

Kryptogamer



• Väldigt viktig!!!

• Artnamn (Svenska eller vetenskapligt)
• Lokal (Land, landskap, socken)
• Lokalbeskrivning (ska gå att hitta tillbaka)
• Substrat (kryptogamer)
• Datum (2022-04-28)
• Insamlare (För- och efternamn)
• Koordinater

Etiketten



Etikett



• Vanliga!!

• Vitsippa (inte blåsippa)
• Vitplister (rödplister)
• Björk (när blommar eller har frukter)
• Svalört
• Skogskovall (Ängskovall)

Samla inte fridlysta växter! (Orkideer, blåsippa m.m.)
Samla högst en tiondel av beståndet
Låt ogräset gå i blom och samla, pressa och montera det

Bra växter att samla



• Så många delar som det går (blomma, blad, stjälk, rot, frukt)
• Se till att den ser fin ut och att man kan se alla delar, även undersida blad t. ex.
• Ej för hårt, ska endast se till att de inte krullar ihop. Pressningen/torkningen gör 

att de håller länge, även färgen
• Bör byta mellanlägg varje dag de första dagarna sedan varannan dag i en-två 

veckor. De ska kännas helt torra.
• (Endast en insamling per ark, om samlat blomma en dag och frukt annan dag 

får man göra två ark)

Samla och pressa



• Arkivbeständigt papper
• Arkivpennor

• Se till att alla delar syns
• Inte vanlig tejp (lossnar efter ett par år….)
• Inte limma (går ej att se alla delar då)

• Vissa växter behöver sys

Montera



Allt material har koppling till både 
kursplanen och museets samlingar, 
forskning och/eller utställningar.
• Filmer + arbetsmaterial
• Artbingo för olika årstider
• Digitala escape rooms
• Faktawebbar
• Sorteringsövningar

www.nrm.se/dlr

Lektionsmaterial



Växtliv 

Digitalt escape room om blom-
växternas livscykel med lite extra 
fokus på pollinering.
• Filmer
• Interaktiva övningar
• Praktiska moment
• Digitala lås

+ Klurigt
+ Samarbete
+ Instruktioner

https://www.nrm.se/skola/forklassrummet/klassrumsmaterial/vaxtliv.html



Allemansrätten

Vad får man göra och vad får man 
inte göra i naturen i Sverige?

• I sju korta filmer får ni svar på 
frågor som vad allemansrätten 
är och vad den innehåller. 

• Till filmerna finns arbetsmaterial 
på lätt svenska.

https://www.nrm.se/skola/forklassrummet/klassrumsmaterial/allemansratten.html



Artbingo

”Artbingo är ett sätt att upptäcka 
naturen.”
• Uppskattad utomhusaktivitet.
• Finns flera olika

– Försommar
– Vårtecken
– Höst
– Djurspår i snö
– Fåglar

• Gruppen Artbingo 
på facebook

https://www.nrm.se/skola/forklassrummet/klassrumsmaterial/forsommarbingo.html
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