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Naturhistoriska riksmuseet

Besöksmål
• 10 basutställningar
• 3e mest besökta i Sverige
• 600 000 besökare, varav nästan 

65 000 elever med lärare

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



• ”Vad ser ni när ni tittar på…”
• ”Titta extra noga på…”
• Spontana frågor

Fokus på det som syns



• Människans utveckling.
• Museets forskning om 

gammalt DNA.

Den mänskliga resan



Människans utveckling



Människans släktträd



Lucy, Australopithecus afarensis



Turkanapojken, Homo ergaster



Neandertalare, Homo neanderthalensis



Anatomiskt modern människa, 
Homo sapiens



Fyra människoarter, lika och olika



Onlinevisning

30 minuter i utställningen med 
visning och frågestund

• Plats: I klassrummet
• Dag: Tisdag, onsdag, torsdag, fredag
• Tid: 9.00 

– Teknikcheck 15 minuter innan.
• Pris: 600 kr
• Bokas via www.nrm.se/onlinevisning



Allt material har koppling till både 
kursplanen och museets samlingar, 
forskning och/eller utställningar.
• Aktiva lektioner om forskning
• Filmer från utställningarna
• Naturbingo
• Faktawebbar
• Digitala escape rooms
• Evolution

www.nrm.se/dlr

Klassrumsmaterial på nrm.se



Evolutionen formar oss

Jämföra anpassningar hos Lucy och oss själva
• Vilka finns kvar från Lucy?
• Vilka har försvunnit?
• Vilka har tillkommit?
• Lärarsidor med fakta och resonemang



Människans utveckling

• Fyra korta filmer med 
resonemang kring den 
senaste forskningen om 
människans utveckling. 

• Frågor för att arbeta med 
filmernas innehåll.



Människokroppens evolution

7 minuter lång film från utställningen 
om människokroppen med fokus på 
varför vår kropp ser ut som 
den gör.



Inspiration från museipedagogerna

Lärarbrev Facebook

Naturhistoriska riksmuseet för pedagoger
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