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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



Fossil och evolution



Silur, cirka 400 miljoner år sedan



Fossil

Havsskorpion

Bläckfisk i skal

Blad av ginkgo

Trilobit



Karbon (ca 350 miljoner år sedan)



Krita (ca 100 miljoner år sedan)

Psittacosaurus

Tyrannosaurus rex



Krita (ca 100 miljoner år sedan)

Iguanodon



Krita (ca 100 miljoner år sedan)

Repenomamus



Dinosauriernas släktingar

Compsognathus

Archaeopteryx
”Urfågeln”



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/dlrF-3
www.nrm.se/dlr4-6

Lektionsmaterial på nrm.se



Mät djuren på Naturhistoriska

Mät djuren på museet, digitalt!
• 3D-miljö av utställningen

– Gå runt och upptäck
– Mät djuren!

• Enkel instruktionsfilm
• Inledande mätuppgift
• Kan bara göras online!

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



Förhistoriskt liv

Hur såg livet ut för länge sedan, och 
hur vet vi det?
• ”Crash course” i paleontologi
• Fantisera och skapa utifrån 

förhistoriska djur (fossil) och 
framtidens djurvärld.

• Fossilbilder, djurprotokoll och 
medaljer för utskrift.

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



Escape time

Interaktivt äventyr genom jordens och 
livets utveckling.
• Helt digitalt
• 4 avsnitt, lösenord låser upp nästa

– Jorden bildas, Biologiska mångfaldens födelse, 
Kontinentaldriften, Dinosaurier

• Faktafilmer
• Interaktiva övningar

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



Dinosaurie eller inte?

Lär er skilja en dinosaurie från en 
ödla (och de andra kräldjuren).
• Kort film som visar skillnaden.
• Fina kort som sorteras

– Lite fakta och QR-kod till mer fakta på 
baksidan

• 12 olika djur

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