
Gethjälpen
ca 1,5 h
Helklass
700 kr (600 kr för grupper från Linköpings kommun)
Förskola till årskurs 3

Kan geten hjälpa oss till ett mer hållbart liv?  
Besök getterna tillsammans med friluftsmuseets 
personal och se vad de har att erbjuda. Vi pratar om 
hur man beter sig när man besöker en get. Hur vill 
barnen själva att man beter sig när man kommer 
hem till dem? Vi går igenom vad en get har för behov, 
vad man har dem till idag och varför människor 
förr hade dem. Naturliga samtalsämnen blir t ex 
djurvård, självhushållning, kretslopp och hur man är 
en bra kompis. Efter besöket hos getterna får barnen 
bearbeta intrycken och skapa utifrån sina tankar om 
getternas roll i en hållbar framtid.

En hållbar historia?
1 h 
Helklass
500 kr (400 kr för grupper från Linköpings kommun)
Högstadiet och gymnasiet

Friluftsmuseet Gamla Linköping växte fram för att 
bevara den äldre trästadens karaktär under en tid 
när nybyggnation stod i fokus. Hur byggde man 
förr och vad styrde byggandet? Vi tittar på några 
av byggnaderna i friluftsmuseet och ser vad de kan 
berätta för oss. Vi ser olika material, tekniker och 
innovationer. Vi pratar om hur ekonomi, social 
skiktning och utländska influenser syns i byggnader. 
Alla byggnader bär på en historia och det finns en 
upptäckarglädje i att läsa en byggnad. Där finns också 
mycket att inspireras av för ett byggande 
i ett hållbart samhälle.

”I en hållbar värld kan alla människor tillgodose sina behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att göra detsamma” 

Idag lever vi på ett sätt som äventyrar kommande generationers möjligheter till ett bra liv. 
Men var det bättre förr? Under friluftsmuseets visningar på tema hållbarhet blickar vi tillbaka 
i tiden för att väcka tankar om en framtida hållbar värld.  

Friluftsmuseet Gamla Linköping
TEMA hållbarhet - för skola och förskola 2017

Kontakt & bokning
013 - 20 64 42
anna.kufver-kulenovic@linkoping.se
www.gamlalinkoping.info

Kultur- och fritidsnämnden

Snacka hållbarhet?

Museer • Hantverk • Butiker • Trädgårdar • Café Restauranger • Science Center • Djur • Natur


