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Välkommen till Nobel Prize Museum! Här kan du 
lära känna Alfred Nobel och Nobelpriset. Ta hjälp av 
kartan för att utforska museets utställningar och 
lösa uppgifterna.

På egen hand på Nobel Prize Museum Från 13 år

Alfred Nobel-rummet
Här får du veta mer om Alfred Nobel. Han var en person 
med många intressen. Läs texterna som finns i rummet och 
hitta sedan dessa två föremål. Skriv kort – vad tänker du att 
föremålen berättar om Alfred Nobels liv och arbete?

Nobelpriset genom tiderna
Mitt i museet finns en tidslinje som berättar om Nobelprisets 
historia och om Nobelpristagarnas insatser. Titta på föremålen i 
tidslinjens montrar och försök hitta det Nobelpris som passar till 
rubrikerna.

A. Mögel som leder till bot

Föremål:    Priskategori:    År:

B. Lätt, starkt och formbart

Föremål:    Priskategori:    År:

D. En bok om pojke med djurvänner

Föremål:    Priskategori:    År:

C. Symbol för hjälp i nöd

Föremål:    Priskategori:    År:

E. Bärbart ljud, en ny möjlighet!

Föremål:    Priskategori:    År:

F. Gränslös handel

Föremål:    Priskategori:    År:
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Alfred Nobels testamente, där han 
instiftade det pris som skulle bli 
Nobelpriset.
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Filmsal
Här visas filmer om Nobelpristagare och deras kreativa arbete.
Alla människor har olika egenskaper som är viktiga för kreativiteten. 
Här är några sådana egenskaper:

kunnig noggrann nyfiken tävlingsinriktad modig försiktig 
målinriktad visionär uthållig kaosartad envis ifrågasättande

Se en film om en Nobelpristagare. Ringa in de egenskaper som 
stämmer in på pristagaren och hens kreativa arbete.

Nobelpristagare:    Priskategori:

Galleriet
Föremålen i den här delen av museet kommer från Nobelpristagarna 
själva. Välj två av föremålen här till höger. Hitta föremålen i utställning- 
en, läs om dem i pekskärmarna och berätta för en klasskamrat:

• Vilka pristagare har föremålen tillhört?

• Varför fick pristagarna Nobelpriset?

• Vad berättar föremålet om pristagarens arbete?

Tillfällig utställning: Festernas fest
Den här utställningen handlar om Nobelbanketten, som hålls varje 
år den 10 december för att hedra årets Nobelpristagare. Här får du en 
bild av hur festen planeras och genomförs även bakom kulisserna.

• Hitta May-Britt Mosers klänning och läs texten. Hur tror du din 
vardag skulle påverkas om din inre GPS skulle sluta fungera?

• Gå runt i utställningen och hitta tre fakta inom tre olika områden 
som du tycker gör Nobelbanketten till Festernas fest.

Boka skolprogram!
Läs om våra skolprogram på www.nobelprizemuseum.se 
Bokning: https://nobelprizemuseum.se/skolprogram/

May-Britt Mosers klänning. Hon 
mottog Nobelpriset i fysiologi eller 
medicin 2014.

Titta upp i museets tak! Vilka tror du 
åker runt däruppe?


