
På egen hand på Nobel Prize Museum

Välkommen till  
Nobel Prize Museum!
Vem var egentligen Alfred Nobel? Hur många 
olika sorters Nobelpris finns det? Med 
hjälp av det här häftet kan du som besöker 
Nobel Prize Museum lära dig mer om ett av 
världens mest kända pris.

Från 9 år

Stortorget 2, Gamla stan, 08-534 818 00,  webbplats: nobelprizemuseum.org



Uppdrag 1: Hitta priserna

Plats: Torget

Skärmarna som står runt torget berättar alla om 
var sitt Nobelpris. På varje pelare finns en symbol. 
Vilket pris hör ihop med vilken symbol?

a)

Vilket pris tycker du är mest spännande? Varför?

På golvet finns en förstoring av den medalj som 
alla Nobelpristagarna får. Titta noga på den!

b)

c)

Karta över Nobel Prize Museum

Entré 
Kapprum 
Toaletter 
Torget 
Galleriet
Alfred Nobel-rummet 
Medaljmontern

Vem finns på medaljen?

Vem har gjort Nobelmedaljen?



Uppdrag 2: Hitta föremålen

Plats: Galleriet

I det här rummet finns föremål som olika Nobelpristagare 
har gett till Nobel Prize Museum. Kan du hitta föremålen?

Föremål 1: Jag är g jord av glas. Man kan fylla mig med 

olika saker. Den person som skänkte bort mig 

fyllde mig med en massa smittsamma  

bakterier. Sedan drack han upp alla  

bakterierna.

Vad är jag för ett slags föremål?

Vem gav bort mig till museet?

a)

b)

Berätta något om personen som gav bort mig!c)

Vi är svarta och blanka och ser nästan 

likadana ut. Nästan som tvillingar. Vi måste 

erkänna att vi är ganska stolta. Hon som 

ägde oss förut hade nämligen oss på sig just 

den dagen hon fick en idé till en berättelse.

Vad är vi för slags föremål?

Vem gav bort oss till museet?

a)

b)

Berätta något om personen som gav bort mig!c)

Mitt föremål?

Om du skulle ge bort ett 
föremål till ett museum som 
berättar något om något 
viktigt om vem du är - vad 
skulle du ge?

Rita en bild på ditt föremål.

Föremål 2:



     

Plats: Alfred Nobel-rummet

Se dig omkring! Här finns olika 
föremål som berättar om Alfred 
Nobel och hans liv.

Skriv upp fyra saker från 
montrarna. Det kan vara 
föremål eller bilder.

a)

Föremål/bild  1:

Föremål/bild  3:

Föremål/bild  2:

Föremål/bild  4:

Vad tror du sakerna berättar om Alfred Nobel?c)

Uppdrag 3: Lär känna Alfred Nobel Uppdrag 4: Dela ut ett pris

Plats: Medaljmontern

Den som belönas med ett Nobelpris får en stor 
summa pengar. Men man får två saker till, som du 
kan se exempel på i den här montern. Vad är det 
för saker?

a)

Sak 1:

Sak 2:

Om du skulle ge ett fint pris till 
någon som du tycker har gjort något 
väldigt bra för andra, vem skulle du 
ge priset till?  
Det kan vara en person eller en 
organisation.   

b)

Jag skulle ge priset till:

Varför tycker du att den/de förtjänar ett pris?


