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Vad är ett museum?
Skriv eller rita vad du tror ett museum är.

Det finns många olika museer. Vilka museer känner du till?

Om du byggde ett museum, vad skulle det innehålla?
Rita och skriv.
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Detta är Göteborgs Naturhistoriska museum
Museet ligger i Slottsskogen i Göteborg. Runt museet är det många träd.
Känner du igen tornet?
Din uppgift: Färglägg bilden.
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Vad finns på Göteborgs Naturhistoriska museum?
På Göteborgs Naturhistoriska museum finns miljoner djur från hela världen.
Några kan du se monterade i våra utställningar, men de flesta finns i våra
magasin. Magasinen en plats där vi sparar alla djur som vi har samlat in.
Museets magasin finns i husets källare.

Var ifrån kommer djuren?
Smådjur, till exempel insekter och sniglar, samlar våra forskare in.
Större djur, till exempel däggdjur och fåglar, hittas döda av människor i
samhället som lämnar in dem till oss.
Förr i tiden samlade vi in djur från hela världen, idag är det mest djur från
Sverige.

Varför samlar vi in djur?
De monterade djuren finns för att du
och jag ska kunna titta på djuren på
nära håll och lära oss mer om dem.
Djuren i våra magasin finns för att
forskare från hela världen ska kunna
komma och använda djuren i sin
forskning.

Forskningen handlar om:

Bild från museets magasin

 Hitta nya djurarter
 Studera klimatförändringar och miljögifter
 Jämföra djur som finns nu med de som fanns för länge sedan.
Förändrar de sig? Finns djuren på samma ställen nu som förr?
 Ny forskning i framtiden. Vi vet inte idag vad framtida forskare kan hitta
på.
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Vad är ett monterat djur?
Ett monterat djur är det vi brukar kalla för ett uppstoppat djur. Det är
monterade djur du kan se när du besöker museet.
Det är ett riktigt djur som vi har tagit hand om efter att det har dött. Allt som
finns inuti djuret tas bort för att det inte ska ruttna och lukta illa. Ibland sparas
skelettet och andra delar för forskning.
Sedan konserverar vi skinnet med päls eller fjädrar.
Skinnet konserveras för att det inte ska ruttna eller bli
uppätet av skadedjur. Ordet konservera betyder
bevara, du kan jämföra det med konserverad mat, till
exempel en burk med majs.
Skinnet från små djur fylls med träull. Till större djur
bygger konservatorn en modell av djuret i trä, gips och
lera. På modellen spikas sedan skinnet fast.

Träull

Den personen som jobbar med att konservera och
montera djur kallas för en konservator.
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Montering av djur i bilder

Steg 1: Konservatorn börjar
med att ta bort allt som är
inuti djuret, till exempel
skelett och muskler.

Steg 2: Konservatorn fyller
djuret med träull och formar
djuret.
Ett monterat djur har inte
sina riktiga ögon, de har
naturtrogna ögon gjorda av
glas. Du ser några ögon av
glas på bilden.

Steg 3: Färdigt monterat djur!
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Hur ser den monterade kejsarpingvinen ut inuti?
Din uppgift: Färglägg och rita hur du tror att kejsarpingvinen ser ut inuti. På
konservatorns arbetsbänk ser du materialet som behövs.
Tips! Läs sidan 6 och 7.
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8000 djur!
På Göteborgs Naturhistoriska museum finns
ungefär 8000 djur i utställningarna.
Vilket djur skulle du vilja se när du besöker museet?
Jag vill se …………………………………….
Jag vill se det djuret därför att
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Din uppgift: Rita djuret i montern.
En monter är ett skåp där de monterade djuren står för att skydda djuren mot
smuts, skadedjur och beröring.
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Vilka arbetar på Göteborgs Naturhistoriska museum?
Man kan arbeta med olika saker på ett museum.
Din uppgift: Para ihop rätt yrke med rätt beskrivning.

Exempel:
Lärare

släcker bränder

Brandman

lär barn nya saker i skolan

Yrken på museet

Beskrivning

Receptionist

Lagar mat

Kafépersonal

Välkomnar besökare

Butikspersonal

Hittar nya djurarter

Pedagog

Håller museet rent

Forskare

Monterar djur

Lokalvårdare

Har lektioner för skolklasser

Konservator

Bygger och lagar utställningar

Snickare

Säljer saker som besökare kan köpa
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Finns det regler på ett museum?
Din uppgift:
1) Fyll i ballongerna som är rätt och rita ut de snören som du ska hålla i.
2) Klipp bort de ballonger du inte ska hålla i.

Du ska hjälpa
miljön genom
att källsortera.

Du får röra de
uppstoppade
djur som har en
skylt där det
står: Klappa mig
gärna men
försiktigt.

Du får äta
din mat i
närheten
av kaféet.

Du får äta
mat bredvid
elefanten.

Du får viska
bland de
uppstoppade
djuren.
Du får röra alla
uppstoppade
djur.

Du får skrika
bland de
uppstoppade
djuren.

Du får
springa i
museet.

Du får gå nära
och titta
noggrant på
djuren.
Du ska ta
det lugnt
i museet.

Du får slänga
ditt skräp på
golvet.
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Hur hittar jag till Göteborgs Naturhistoriska museum?
Linnéplatsen är museets närmsta hållplats. Står du på Linnéplatsen och går mot
Slottsskogen kan du skymta museet på en kulle bakom många träd. För att
komma upp till museet finns det två vägar. Den kortaste vägen är via trappan
på den högra sidan kullen. Den andra vägen är lite längre men utan trappor, då
tar du vänster in i Slottsskogen.

Göteborgs Naturhistoriska museum

Väg utan trappor

Kortaste vägen via trappa
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Väg utan trappor

Kortaste vägen via trappan

Följ elefantspåren till museet!
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Framme på Göteborgs Naturhistoriska museum
När du kommer till museet
kommer du först till vår entré.

Entré

I museets reception ska läraren
skriva skolans namn i en bok.
Du som elev ska fortsätta till
garderoben för att hänga av dig
dina ytterkläder.

Reception

Garderob

Valsalen

Däggdjurssalen
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Välkommen till Göteborgs Naturhistoriska museum
Din lärare har bokat ett besök på museet den …………..…..…. kl. ……….

Du kommer att träffa någon av oss under ditt besök.
Vi ser fram emot att träffa dig och din klass!

Maria Carlson

Lotta Backman

Ola Brusehed

Göteborgs Naturhistoriska museum
Museivägen 10, Göteborg
Telefon: 010-441 44 01
Öppettider: tisdag-fredag kl. 11-17, torsdagar kl. 11-20.
Kostnad: Under 25 år fri entré, övriga betalar 40 kr för en biljett som
gäller resten av året på fem museer i Göteborg.
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