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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



Mars – den blå planeten?



Terraformering



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 atmosfär



Vulkanism på Mars



Tidiga Mars



Sedimentbergarter på Mars

Sediment avsatta i 
hav/sjö



Terrestriska planeternas inre



Jorden vs. Mars



Mars idag



• Höj temperaturen –
• Polarisar och permafrost smälter-
• Flytande vatten på ytan -
• Gaser (koldioxid) till atmosfären –
• Bildandet av en atmosfär som håller 

kvar värmen.

Konstgjord växthuseffekt



Metan på Mars

Kan användas för bränsle men också för 
förbränning!!!!



Speglar reflekterar solljus mot polerna



• Paraterraformering –
domer – ”world houses”

• Svårt att skapa helt slutna 
system. Regn?

• Känsligt för skador -
skadas lätt av meteoriter.

Domer med kontrollerade förhållanden



MOXIE

• Omvandlar CO2 i atmosfären till O2.
• Kan användas som bränsle.
• 5,4 gram syre/h. Tillräckligt för att hålla liv i en 

astronaut tio minuter.

Det finns även syre bundet i 
mineral som skulle gå att utvinna.



Halvvägs?

• Syre Fotosyntes
• Jordmån Svamp



Lav – den perfekta symbiosen



• 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 … 
• det finns anaeroba svampar …
• och CRISPR!

Cyanobakterier och svamp på Mars?



Fotosyntes på Mars

O2



Green Mars



• Kål
• Sallad
• Sötpotatis
• Morötter
• Lök
• Maskrosor
• Humle

• Inte potatis (sorry Damon)

Vad kan odlas på Mars?



Biologiskt driven kolonisering



• Begränsat med 
utrymme.

• 300 000$ per kg!

• Utnyttja och utvinna 
resurser på Mars.

• Biologi

Utvinning på plats



• Lätt och enkelt att transportera 
kulturer. Odla upp på plats.

• Styr många processer på Jorden.
• Stort användningsområde – brytning, 

utvinning, förädling, nedbrytning av 
ämnen. Byggnadsmaterial, mat, 
mediciner, energi, bränsle.

• Tål extrema förhållanden.
• Självreplikation.
• Självläkande.

Kolonisering med hjälp av 
mikroorganismer

Svampkultur i petriskål



Myco-arkitektur

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

Myceliumblock … istället för gråsuggor 
eller tegelstenar



Tjernobylsvamp

Cryptococcus neoformans

• 21 cm tjock vägg reducerar 
strålningen på Mars yta.

• Självreplikerar och självläker.



NASAs månbas av svamp



• Enklare att hantera än 
andra mikroorganismer. 

• Gruvbrytning.
• Nedbrytning av … allt.
• Produktion av material. 

Byggnadsmaterial, 
kläder, fibrer …

• Mediciner.
• Mat.

Svamp på Mars?



Svamp - livsmedel



Nedbrytare av biologi



Nedbrytare av mineral/metaller



Astromycology – NASA projekt



Nebrytande svampar

Utvinna REE






Kopparätande svamp

Kopparmineral
Svamp

50 µm



Lav – första martianen?

Terraformering av Mars



• Muskel- och skelett blir svagare . På sikt blir vi längre.
• Tätare ben p.g.a svagare gravitation. Sprödare - kan leda till större risk för 

benbrott.
• Närsynthet p.g.a. bosättningar under mark är trängre.
• Annan hudfärg. Mer melatonin för att skydda mot strålning. Karotenoider 

skyddar bättre – orange hud. 
• Tätare kapillärbäddar och flexiblare kapillärer för att öka syretillförseln till 

musklerna.
• Hälsoproblem. Cancer.
• Förlust av immunförsvaret p.g.a. frånvaro av patogena mikroorganismer.
• Utan immunförsvar – ingen fortplantning med jordlingar … ny art – martianer!

Kanske vi måste utvecklas istället



Dagens boktips



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

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



Forskare söker de första djuren

Magnus kollega Christian berättar om 
sitt sökande efter de första djuren. 
• Film
• Ordlista
• Diskussionsfrågor
• Forskarens länktips

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



Escape time

Ett lättsamt escape room-inspirerat 
äventyr genom jordens och livets 
historia. Helt digitalt. 
Fyra kunskapsområden berörs.
• Jorden bildas och livet uppstår
• Den biologiska mångfaldens 

födelse
• Kontinentaldriften
• Massutdöendet för 66 miljoner år 

sedan

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



Lärarbrev

Inspiration från 
museipedagogerna

www.nrm.se/lararbrev
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