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Naturhistoriska riksmuseet

Besöksmål
• 10 basutställningar
• 3e mest besökta i Sverige
• 700 000 besökare, varav nästan 

65 000 elever med lärare
• Webben!

Forskning och samlingar
• 11 miljoner föremål
• Unik utrustning
• 150 arbetar med och i samlingarna, 

varav 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



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.
• Filmer med museets forskare
• Digitala escaperooms
• Faktawebbar
• Quiz

www.nrm.se/dlr7-9
www.nrm.se/dlrGy

Lektionsmaterial på nrm.se



Släktgåtan

Digilogt escaperoom om människans 
utveckling

• Studera och jämföra några 
förmänniskor och placera dem på rätt 
plats i släktträdet.

• Digitala lås, men med analoga inslag.
• Kort lärarhandledning med facit och 

färdiga ledtrådar.

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



Quiz om människans evolution

Quizet funkar på mobil, dator och surfplatta.
• Tio frågor
• Förklaring till rätt svar efter varje fråga.
• Förmänniskor
• Forskning, metoder och resultat
• Quizresultat i procent

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



Onlinefakta om Människans utveckling

• Fakta om många 
förhistoriska människoarter.

• Från utställningen om 
människans utveckling.

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



Boktips

ISBN 978-91-7173-637-6


	Slide Number 1
	Naturhistoriska riksmuseet
	Fokus på det som syns
	Den mänskliga resan
	Människans utveckling
	Människans släktträd
	Människans släktträd
	Lucy, Australopithecus afarensis
	Turkanapojken, Homo ergaster
	Neandertalare, Homo neanderthalensis
	Anatomiskt modern människa, �Homo sapiens
	Fyra människoarter, lika och olika
	Onlinevisning
	Lektionsmaterial på nrm.se
	Släktgåtan
	Quiz om människans evolution
	Onlinefakta om Människans utveckling
	Boktips

