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Veterinärhistoriska museet i Skara 
Museet ligger i Skara, och i samma byggnad och samma plats som den första svenska 
veterinärutbildningen startade i, omgiven av grönområden. I källaren finns också synliga 
rester av ett gammalt kloster. Man berättar om veterinäryrket, växterna och deras 
användning som botemedel och djurens betydelse. Man har ett aktivt samarbete med 
Västergötlands museum som ligger i samma område och domkyrkan ligger ett stenkast bort. 
Verksamheten drivs av en privat stiftelse med SLU och Veterinärförbundet som stiftare. 
Verksamheten får också bidrag från kommun och region. Man planerar för skolbesök om ca 
1,5 timme året runt. 

Detta vill man berätta om:  

• Naturens apotek 
• Djurens betydelse då och nu 
• Kloster 

Aktiviteter och uppgifter före besöket: 

• Klassen får besök då man visar och berättar lite om föremål i en veterinärväska, 
alternativt att klassen får fundera själva över innehållet på egen hand  

• Fundera på: Vad gör en veterinär? 

Under besöket: 

• Se kort film i biosalen. Finns flera att välja bland beroende på dagens tema. 
• Med handskar röra föremål och skelett 
• Göra skelett av piprensare 
• Pusselspel om anatomi 
• Gissa djuret efter skelettform 
• Gå på bildjakt 
• Skattjakt där man hämtar ingredienser  
• Baka hundkex 
• Göra myntamöss 
• Trilla piller 
• Pressa växter 
• Blanda trolldryck 
• Dra upp vätska med sprutor 

Efter besöket: 

• Göra ett klass-herbarium: plocka, pressa och beskriva 
• Göra en klassbok om klassens favoritdjur. Historia, beskrivning, bilder 
• Ställa ut böckerna/bladen i caféet på Veterinärmuseet 
• Vilka fler kloster finns i Skaraborg, och vad gjorde man där 

Rapport av Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lungås, på uppdrag av ArbetSam. Pedagogiskt projekt 
Arbetslivsmuseer som klassrum 2019. 
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