
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 inrikt-
ningar

Läs mer på:
www.flygvapenmuseum.se

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
Uppdrag F-3 - Flygledartorn på lekplatsen
 
Flygvapenmuseum har en alldeles ny lek-
plats i form av en militär flygplats, den heter 
Leklanda. Där finns trampflygplan, land-
ningsbanor och verkstad. I framtiden ska vi 
även bygga ett flygledartorn, som man kan 
gå in i och göra saker i, och kanske utanpå. 
Men vad då?

Krav: 
• Ska passa barn mellan 4–10 år
• Man ska lära sig något

Uppdrag: Hur ska flygledartornet fungera? 
Fundera och klura på hur ett flygledartorn 
skulle kunna se ut och fungera. Rita eller 
bygg en modell som du kan visa för oss. 

Uppdrag 4-6 - Flygledartorn på lekplatsen
 
Flygvapenmuseum har en helt ny lekplats i 
form av en militär flygplats. Där finns tramp-
flygplan, landningsbanor och en verkstad. I 
framtiden ska vi även bygga ett flygledartorn 
som varje flygplats har. Hur skulle ett flyg-
ledartorn kunna se ut, och vad ska du kunna 
göra i det?

Krav: 
• Ska passa barn mellan 4–10 år.
• Man ska lära sig något

Uppdrag: Bygg en skalenlig modell? Filma en 
presentation av ditt flygledartorn där du berättar 
hur du tänkt och visar hur det fungerar!

Uppdrag 7-9 - Flygplansfest
 
Hur firar man ett flygplan som fyller 80 år?
Vårt världsunika flygplan SAAB B18 fyller 
2022 80 år och det vill vi såklart fira. 
Firandet kommer att ske under en hel dag, 
och därför behöver vi olika typer av aktiviteter. 

Krav: 
• Ska handla om luft och flyg
• Ha en historisk anknytning omkring  
 1942
• SAAB B18 ska vara en del
• Passa många olika åldrar
• Man ska lära sig något

Uppdrag: Gör minst en aktivitet som pas-
sar både barn och vuxna, som både är 
rolig, lärorik och har historisk anknytning. 
Den ska innehålla rörelse, hjärngymnastik 
och kunskap!

”Här får eleverna 
möjlighet att, genom att arbeta 
entreprenöriellt och innovativt, 
också ta initiativ, lösa problem 
och använda sin kreativitet till 
att arbeta fram egna idéer och 

lösningar på verkliga 
problem.”




