Skarpa uppdrag
Flygvapenmuseum ligger i Linköping och i dess utställningar kan du
uppleva en unik samling militärflygplan och andra föremål med kopplingar
till flygets hundraåriga historia. Du kan kliva rakt in i tidstypiska svenska
rum från andra halvan av 1900-talet i den stora utställningen om kalla
kriget. En tid när hela världen bävade inför ett krig som aldrig bröt ut.
Museet visar även tillfälliga utställningar som byts ut regelbundet.
Förutom utställningarna finns också en omfattande skol- och
barnverksamhet med aktiviteter i Flyglabbet, sagostunder och
visningar med olika inriktningar.
Tips på frågor att diskutera i klassrummet
Vad är ett museum och varför finns det museum?
Vem bestämmer vad som visas och hur det berättas på ett museum?
Uppdrag F-3
Vi vill bygga om lekplatsen vid vårt museum för att den ska bli större och roligare.
Vi behöver din hjälp med förslag på hur en sådan lekplats ska se ut. Den får max vara
20x20 meter, vara för barn mellan 4–10 år och temat ska vara luft och flyg.

Uppdrag 4-6
På Flygvapenmuseum har vi ett ”Flyglabb”, som är vårt Science center. Där man
lära sig mer om luft och flyg på olika stationer. Man kan testa, köra och undersöka
saker.
Kan du hjälpa oss med vad du tycker att en ny station ska handla om och hur den
ska fungera? Stationen ska vara lekfull, lärorik och temat ska vara luft och flyg.
Uppdrag 7-9
Vi ska bygga en ny utställning om tiden 1900–1945 som ska locka besökare att
vilja lära sig mer. Vår främsta uppgift är att sprida kunskap om svenska
flygvapnet, men vi kommer även att visa andra historiska händelser.
Vi behöver din hjälp med att välja ut de 15 viktigaste händelserna från tiden
1900–1945 som handlar antingen historia, omvärlden eller flyget. De ska visas
upp som en tidslinje, digital eller fysisk, i vår utställningshall som är 132 m lång
och 35 m bred, så man förstår hur de hänger ihop i historien. Du bestämmer
tidslinjens utseende och funktion.

Läs mer om museet på
www.flygvapenmuseum.se

