
Att uppleva konst innebär att eleverna ges tillfälle att lära och 
utvecklas genom att träna sitt bildseende. Utifrån bilderna pratar vi 
bland annat om framtidsdrömmar, hur det är att vara barn i olika 
delar av världen och vad som kanske händer när livet tagit slut. 
Kläder, ansiktsuttryck och föremål i konsten kan vara ledtrådar som 
berättar spännande saker. Vi pratar om symboler och funderar på 
vilka saker vi förknippar oss själva med. Med hjälp av olika frågor 
gör vi tillsammans enklare bildanalyser. Hur ser en ängel ut egent-
ligen? Varför har konstnären målat en dödskalle? Hur ser man om 
någon är glad eller ledsen? Vad tänkte drottning Kristina när hon 
var 10 år och porträtterades i sin fina klänning?

Programmet kopplas till Lgr11, exempelvis inom bildämnet. Eleverna ska ges ”förut-
sättningar att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktio-
ner –  hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar. Genom undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det 
egna bildskapandet.” Där det bland annat ska innehålla: ”Återanvändning av bilder i 
eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.”

Jacob Heinrich Elbfas, ”Drottning Kristina som barn” 
(cirka 1638).

ÖGA MOT ÖGA
skolprogram, 29 oktober-17 till 22 april-18

För mer information, se www.jamtli.com/skola och lärande. Bokning och information: 

skolprogram@jamtli.com, tel: 063-15 01 27. Jamtlis öppettider; tisdag–söndag kl 11–17, måndagar 

stängt. Bokade program från kl 9.00. Jamtlis program är gratis för länets grundskolor och gymnasier.  

Vid utebliven ankomst utan avbokning debiteras 300 kr. www.jamtli.com

Tid och målgrupp
Årskurs: F-klass – åk 6  
(programmet anpassas efter målgruppen)

Tidsåtgång: 60–90 minuter.

När kan vi komma?  
Tisdag till fredag från vecka 45 till vecka 16.

Välj mellan två programalternativ: 
Öga mot öga – med blicken på porträtt! 
Visning + skapande workshop (90 minuter) 

Efter visningen går klassen till ateljén. Fyllda med tankar om 
identitet och symboler är det nu dags att göra egna självporträtt, på 
ett nytt sätt! Med hjälp av pastellkritor och collage fokuserar vi på 
kroppen och glömmer bort ansiktet för en stund. Här blir det fullt 
med nya och gamla symboler som hemlighetsfullt berättar något 
om oss och tiden vi lever i. Workshopen är lekfull men ger plats för 
reflektion samtidigt som vi skapar.

Öga mot öga – ett ögonblick! 
Visning + introduktion till selfiestationen (60 minuter) 

Efter visningen får klassen på egen hand utforska ”selfiestationen” 
som finns i anslutning till utställningen. Här experimenterar ni 
och fotar varandra i olika porträtt, med olika miner och uttryck. 
Konstpedagogen inleder, förklarar och visar hur man kan tänka och 
kombinera olika saker. Vilken bakgrundsfärg ska man ha? Vilket 
djur platsar i mitt porträtt? Vill jag vara en glad kung med hund eller 
en cool drottning med svärd och trumma? Glöm inte att ta med 
kameran!  

Vernissage för Öga mot öga 
29/10 kl 13
Mellan kl 13–16 kan ni i festlig stämning ta del av mini-
visningar och enklare mingeltilltugg. Få proffshjälp i  
selfiestationen, gör en egen kungakrona och utmana  
varandra i symbolbingo! 

Snart öppnar Nationalmuseum Jamtli där vi kommer 
kunna ta del av fantastiska konstverk från National-
museums samlingar. I väntan på det, erbjuds nu en 
mindre utställning med reproduktioner av historiska 
porträtt där barn från skilda tider och olika samhälls-
klasser står i fokus.

Utställningen är producerad av Nationalmuseum och Folkets Hus och Parker
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Both the monogram and word 
mark should always be used on our 
communications. The relationship 
of the monogram and the word mark 
can vary according to the context 
of the application — there are a 
number of ways they can be used as 
demonstrated in the applications 
section of these guidelines.

There is a locked-up  
version of the monogram 
and word mark which is  
for third party use.

Relationship

Tips för 

familjen!


