
Information om studiebesöket på Naturshistoriska riksmuseet  

Hej allihopa!  

Nu på onsdag den 19/2 kommer vi göra ett studiebesök på Naturhistoriska 

riksmuseet. Syftet med detta tillfälle är att vi ska undersöka hur veckans tema kan 

representeras i en musee-miljö. Tillsammans kommer vi försöka titta på hur fenomen 

som modernitet, linjäritet, evolution och utveckling gestaltas. Vilka värderingar, 

världsbilder och visioner grundar sig denna gestaltning i? Vilka diskurser är mest 

framträdande?   

Lovisa kommer åka med gruppen från Uppsala centralstation på morgonen, 

och också åka hem till Uppsala på eftermiddagen. Amanda möter upp gruppen på 

NRM.   

Vi samlas nedanför rulltrapporna på centralstationen senast kl. 8.45 för att ta 

följande rutt:  

https://sl.se/sharelink/?q=%2FTravel%2FSearchTravelById%2FUppsala%20centrals

tation%20(Uppsala)%2FNaturhistoriska%20riksmuseet%20(Stockholm)%2F6086%2

F1189%2F2020-02-

19%252008_56%2Fdepart%2Fsv%2Fnull%2Fnull%2F2%2C8%2C1%2C4%2C96%

2C%2Fnull%2Fnull%2Fnull%2Fnull%2Fnull%2Ffalse%2Fnull%2F0%2F1%2Fnull%2

Ffalse%2F0%2F%2C0%2F0%2F%2C0%2Fnormal 

 

Om allt går smidigt kommer vi kunna gå in och titta på samlingarna vid 10.30. Vi 

undersöker och diskuterar, samt reflekterar över samlingarna till omkring 12.30, 

varpå vi sedan avslutar tillfället med en gemensam lunch (till självkostnad eller 

medhavd). Det finns ett matsäcksrum på museet men det är oklart om 

microvågsugnar är tillgängliga, så det kan vara bra att tänka på! 

 

Lovisa och Amanda har planerat ett semi-strukturerat upplägg för besöket, som vi 

hoppas kommer bli givande. Ni kommer få frågor av oss att diskutera samt en 

museekarta innan vi går in på museet. Upplägget är som följer  

Del 1: Individuell reflektion 10.30-11.30 

Innan du går iväg själv, bestäm en träff med en annan kursare någonstans på 

museekartan till kl. 11.30. Går själv ett varv i utställningarna ’’Den mänskliga resan’’, 

’’Djuret människan’’ och ’’Fossil och evolution’’ och reflektera över dess innehåll i 

relation till frågorna. Det gör ingenting om du inte hinner med alla utställningar, utan 

det är viktigare att du går in djupt i dina reflektioner.  

Del 2: Gememensam reflektion 11.30-12.30 

Klockan är nu 11.30 och du har nu mött upp din kursare. Tanken är att ni nu 

tillsammans går igenom samma utställningar och under tiden diskuterar de 

individuella reflektioner ni samlade på er under det första varvet. På så vis hoppas vi 

att ni tillsammans fördjupar era tankar, resonemang och att lärupplevelsen berikas.  
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