
Livets museum drivs av Kulturen på uppdrag av Region Skåne, i samarbete med Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet. 

Besöksadress: Lasarettsgatan 5B i Lund | www.kulturen.com/livetsmuseum 

SKOLPROGRAM:

Visning om kroppens funktioner

Följ med på en resa genom kroppen i Livets museums 
utställningar! Vi utforskar kroppens funktioner, lär 
oss om viktiga framsteg inom medicinen – inte minst 
i Lund – och tar del av föremål ur Region Skånes 
medicinhistoriska samling. 

Vi blandar biologi med teknik i en interaktiv utställning 
där eleverna själva blir delaktiga. I museets senaste, 
tillfälliga utställning, Att träna kroppen, lär vi oss mer 
om hur synen på träning förändrats och utvecklats 
genom historien. Här läggs extra vikt vid den svenska 
gymnastikens framväxt under 1800-talet, utvecklad i 
Lund och Stockholm av Pehr Henrik Ling. Utställningen 
visas till och med 26 februari 2023. Vi rekommenderar 
att eleverna får egen tid i utställningen efter visningen. 

Alla guider arbetar ideellt och är medlemmar i Sydsvenska 
Medicinhistoriska sällskapet. De allra flesta har en
pågående eller tidigare anknytning till vårdyrken –
läkare, sjuksköterskor, vårdlärare med mera.

Målgrupp: grundskola, gymnasieskola – åldersanpassas
Koppling till läroplaner: LGR 22 biologi, kemi, fysik, 
teknik, historia, idrott & hälsa, LGRS 22 teknik, idrott 
& hälsa, naturorienterande ämnen, LGY 11 s. 5-8 + div. 
kursplaner.
Längd: 45–60 min
Max antal: 30 elever (klassen delas i två grupper med 
varsin guide)
När: hela läsåret 2022/2023
Var: Livets museum, Lasarettsgatan 5b i Lund
Pris: kostnadsfritt!
Vi hjälper gärna er att ta fram offert för bussresa vid 
behov.

Boka
Tel: 046-17 28 82 (tisdag-fredag kl. 10–14)
E-post: info@livetsmuseum.se

På egen hand
Vänligen kontakta vår reception även om ni önskar 
besöka museet på egen hand. Detta för att vi ska kunna 
ge er vårt bästa mottagande och undvika att för många 
grupper besöker utställningen samtidigt. Observera att 
det är du som lärare som ansvarar för dina elever när ni 
besöker museet. 

Läs mer på www.kulturen.com/livetsmuseum. 

EN MEDICINHISTORISK UPPLEVELSE


