
Besök Jamtli med dina elever!

Välkomna till spännande konstpedagogiska program i det nya konstmuseet! Här kommer 
originalverk från Nationalmuseums samlingar visas i utställningar som innehåller både 
konst och design. Först ut är utställningen ”Sex sekler av samtid”, vilken ger en bred 
konsthistorisk överblick och spänner sig över perioden från 1500-talet fram till idag. 

Här finns alltifrån spännande konstnärsöden, coola prinsessor, fylliga bakdelar, gamla 
telefoner, läppstift, krigsrov och pudrade peruker. Bland kärlek, makt, elände, död, vardag 
och fest möter vi bland andra Jesus, Drottning Kristina, Robyn och en och annan hipsterkille.

Nationalmuseum Jamtli slår upp portarna!

En av Jamtlis pedagoger fyller bilen med föremål, rekvisita och lite 
annat kul och åker ut till er skola! Besöken gäller skolor med minst 
25 km resväg till Jamtli.
Bra att veta

•  Besöket är lämpligt för en skolklass på max 25–30 elever.
•  Besöket tar 40–60 minuter.
•  Boka gärna för mer än en klass vid samma tillfälle.
•  Enklast är om samma tema bokas för alla klasser. 
•  Max ett besök/skola under året. 

Höstterminen 2018: Tisdagar och torsdagar vecka 37–42
Välj mellan olika teman: Skolan förr, Forntid i Jämtland,  
I vikingarnas spår, Stormaktstid och Sydsamisk kultur.  
Se även www.jamtli.com

Jamtli kommer till skolan

GRATIS program för skolor från Jämtland/Härjedalen ur Jamtlis 
fasta utbud i utställningarna, samt ute på friluftsmuseet.

Program i de fasta utställningarna kan bokas året runt:
Stenålder – Vikingatid – Förindustriell tid – Sydsamisk kultur – 
Temaprogram

Program på friluftsmuseet är framför allt förlagda på våren eller hösten.
Läs mer om det fasta utbudet på hemsidan www.jamtli.com.

Varje termin erbjuds gratis program i tillfälliga utställningar.
För tillfälligt utbud hösten 2018, se nästa uppslag.
Mer omfattande och skräddarsydda program kan vara avgiftsbelagda.

Detaljerat program – Se nästa uppslag!
För mer information, se www.jamtli.com. Bokning och information: skolprogram@jamtli.com, tel: 063-15 01 27

HÖST 2018
skolprogram, september - december

Moldavisk prinsessa (1777), Alexander Roslin. Foto: Nationalmuseum.



I år är det 300 år sedan Armfeldts fälttåg mot Norge 1718, då flera 
tusen soldater frös ihjäl på fjället. Kan vi ens föreställa oss hur ett 
sådant fälttåg var möjligt att genomföra? Vi följer de svenska solda-
terna genom en vandring som börjar i segerviss förväntan och positiv 
anda, in i det som visade sig bli en fullständig katastrof! Hur var det 
ens möjligt för 10 000 man att förflytta sig så långt? Hur klarade 
man oväder, kyla, hunger och sjukdomar? Vi möter också de männ-
iskor som blev kvar hemma på gårdarna. Hur blev livet för dem?
Vi samlas kring en inspirerande utställning om ett historiskt krig 
nära oss, som också väcker tankar och frågor om krig och konflikter 
som pågår i världen idag.

Åk 4-gy, 60 min, v 45-51

1918 Staare 2018 – I år firar vi minnet av det första samiska 
landsmötet på svenska sidan av Sápmi. På Jamtli markerar vi detta 
med tre spännande utställningssatsningar.
Vi fokuserar på den sydsamiska kulturen med avstamp i Nils 
Thomassons fantastiska fotografier, samt tre stora målningar av 
Johan Tirén. Hur gick den tradionella renskötseln till på Thomassons 
tid? Vi fortsätter in i den tillfälliga utställningen Made in Sápmi 
med traditionellt samiskt hantverk och ny samisk formgivning,  
producerad av Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum och 
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. 
Åk 4–gy, 40 min, vecka 37–41

Med fokus på sydsamisk kultur

Kom med din barngrupp för lek och aktivitet.
Ett program med bland annat vardagsmatte och begreppsbildning 
där höra, röra, göra står i centrum.
Måndagar och onsdagar vecka 38–40
Förskoleklass  – åk2 , 90 min, kl 9.00 eller 12.00 
OBS! Bokning och information: pia.larsson@jamtli.com

Språk och siffror i temaparken 

”Fem myror”!

En vandring i museet där vi upptäcker 
nya lekmöjligheter och får veta hur 
museet fungerar. Vart leder egentligen 
fotspåren? Hur kan stenåldersflickan 
röra på huvudet? Vad döljer sig 
bakom alla luckor? Och vem matar 
egentligen fiskarna?
Vi smyger i utställningarna och får svar 
på allt det där vi alltid undrat!
40 min, förskoleklass–årskurs 2

Upptäck museets hemligheter

Julen förr
Hur firade man jul förr i tiden? 
Vad liknar det vi gör idag? Har 
vissa traditioner försvunnit helt?
Vi gör en vandring genom 
Jamtlis utställningar och pratar 
om mat, folktro, lekar och fest. 
Vi avslutar programmet med en 
praktisk, skapande aktivitet med 
utgångspunkt i julens traditioner.
Vecka 47 – 51, 75 min, 
Åk 2 – gymn. Max 25 elever.

Jul på Jamtli!

Julvandring ute i Jamtlis 
gårdar
En gammal favorit i nytappning! 
Följ med på en spännande 
vandring i juletid där folktro  
och julstök i olika sociala miljöer  
levandegörs. 
Vi upplever jultraditioner genom  
lustfyllda sinnesupplevelser i fem 
av Jamtlis olika gårdar.
17-20 dec. kl 9.00 eller 12.00 
(5 grupper/tillfälle), förskola – 
åk 2

Armfeldts Karoliner



I utställningen ”Sex sekler av samtid” förflyttar vi oss 500 år tillbaka 
i tiden och beger oss sedan sakta fram till vår egen tid. Utifrån 
samtidens olika ideal, normer och världsåskådningar reflekterar och 
diskuterar vi hur människorna och motiven förändrats, hur deras 
samtid sett ut och vilken kontext de haft. Vem skulle se och vem 
skulle synas? Vilka likheter och skillnader finns det med dagens 
samhälle? Går det att analysera vår egen samtid – vi provar. 
Syftet med visningen är att inspirera eleverna till att reflektera kring, 
och visa hur föränderligt och hur konstruerat begreppen makt, 
skönhet, ideal och könsnormer är och har varit. 
Välkomna in till pudrade peruker, fylliga bakdelar och ett och annat 
hipsterskägg. Jesus, Drottning Kristina och Robyn är bara några av 
de personer vi möter på vägen. 

Årskurs 7 – gym. (anpassas efter målgrupp)

Välj mellan:

•	 Enbart en diskussionbaserad visning (60 min)
•	 Visning + ateljé – visningen följs av en kreativ, problemati- 

serande och experimentell stund i Konstateljén. (90 min) 

Hur gör man när man går på konstmuseum? Är konsten på riktigt? 
Varför får man inte röra? Är alla konstnärer döda? Vad är konst 
egentligen? Varför är så många nakna? Har det varit några tjuvar här? 
Vi pratar om vad vi ser i konsten, vi räknar, letar färger och tränar 
språket. Vi använder vår fantasi och gör konstverken till våra egna. 

Varje klass djupdyker i ett konstverk som vi sedan kan inspireras 
av i vårt arbete i ateljén. Vi vill uppmuntra till ett undersökande 
förhållningssätt till bilder och ha konsten som utgångspunkt i 
diskussion och analys. Vi använder alla våra sinnen och tränar på 
färdigheter som socialt samspel, fantasi, kreativitet, kommunikation 
och problemlösning. Följ med på en lekfull och inte minst frågvis 
stund bland konsten! 

Förskola – årskurs 6 (anpassas efter målgrupp)

Välj mellan:

•	 Visning (60 min)
•	 Visning + ateljé (90 min)

Nationalmuseum Jamtli
Boka ett kostnadsfritt program i utställningen ”Sex sekler av samtid”

Vår tid är nu

För mer information, se www.jamtli.com/lärande. Bokning och information: skolprogram@jamtli.com, tel: 063-15 01 27

Vi går på konstmuseum

Sept 2018 – april 2019

Landskap med Ikaros fall. Joos de Momper d.y. Foto: Nationalmuseum. Joseph de France (1691-1761) med familj. Martin van Meytens d.y. Foto: Nationalmuseum. (Bilden är beskuren)

Här arbetar vi mer omfattande och fördjupat. Lämpligt inom t ex Skapande skola. 
För detaljinformation om respektive program, se www.jamtli.com/lärande/nationalmuseumjamtli

Avgiftsbelagda program

Konsthistoria takeover
En reflexion över vår egen samtid där vi berör  
t ex provokation, ”fake news”, propaganda, humor, 
värderingar och yttrandefrihet. Vi använder konsten 
till att göra något eget genom bl a green screen och 
kreativt skrivande.  
Årskurs 7–9, 3 timmar, våren 2019, 2500 kr

Konstens hemliga historier
Ett program där konsten och det muntliga berättandet 
får mötas. Vad berättar och konsten och vilka historier 
kan vi berätta själva? Vi lyssnar, upplever, samarbetar 
och skapar egna berättelser. 
Årskurs 1–6, 2,5 timmar, nov–feb, 2000 kr

Konst i alla former
En exposé genom olika material, tekniker och tider. 
Vi upplever konstverken och testar därefter att jobba 
med skulptur, måleri och grafik. Kan man berätta 
samma sak fast på olika sätt genom olika tekniker?  
Årskurs 1–6, 3 timmar, våren 2019, 2500 kr 

Informationsträff för lärare
Vi visar det nya museet, utställningen ”Sex sekler av samtid”, och 
berättar om aktuella program för skolans olika åldersgrupper.

Måndag den 20:e eller måndag den 27:e augusti kl 14.30-16.30. 
Föranmälan senast 17:e augusti till malin.backstrom@jamtli.com

SE
HIT!



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. Jamtli Kafé serverar sopplunch, smörgåsar, korv m m. 

www.jamtli.com 

Vinterprogram för skolan januari–april 2016

Läs den spännande boken 
Uppdraget som utspelar 
sig i Värmland under 2:a världskriget. Följ Maja och hennes 
vänner på spännande uppdrag vid norska gränsen!
I anslutning till läsningen kan besök på Jamtli och arkiven bokas. 
Läsförståelsen och läslusten stimuleras genom en spännande djup-
dykning i arkivmaterial från 40-talet, samt besök i Per-Albintorpet 
år 1942. 
Årskurs 4–9, tis el ons vecka 45–47, 2x60 min.

Spännande läsprojekt med boken 
Uppdraget

Egen matsäck och grill
Sitta inne och fika: Välkommen att sitta i entrén i 
Gamla Museet. Bord och bänkar finns.
Grill och ved finns på uteområdet. Du tänder själv 
och du ansvarar för elden!

Programmet tar utgångspunkt i Armfelts fälttåg mot Norge 1718 då 
flera tusen soldater frös ihjäl på fjället i en av Sveriges största militära 
katastrofer. 2018/19 är det 300 år sedan denna händelse! I ett roll-
spel utomhus på Jamtli får eleverna möta 1700-talets karoliner och 
ta del av vad som hände. Eleverna följer var sin karaktär och upplever 
allt ifrån förväntan om en snabb seger, till krigets vedermödor och 
till slut den ofrånkomliga katastrofen.
Målet är att eleverna ska få kunskap om en lokal händelse under 
stormaktstiden och reflektera över konflikter idag.
Årskurs 6, feb–mars 2019, 3 timmar, kostnad: 3 800 kr

Se studiematerial kring programmet, samt information på https://
www.jamtli.com/larande/aktuellt/skapande-skola/

Föranmälan så tidigt som möjligt, dock senast 1 december 2018.

OBS! Åk 6 i Krokoms och Åre kommun är förbokade inom ramen för 
Skapande skola. 

Karoliner & konflikter – rollspel för åk 6
– ett program om konflikter, tolerans, svåra val och hemlängtan...

För bokning av skolprogram, maila skolprogram@jamtli.com 
alt kontakta: Mikaela Gustafsson, tel 063-15 01 27

•	 Jamtlis basutbud är gratis för grundskola/gy i Region J/H. 
Skräddarsydda program, samt mer omfattande program 
kan vara avgiftsbelagda.

•	 Entré till museet ingår alltid i anslutning till bokat program.

•	 Vid besök på egen hand gäller gruppentré eller barn- 
omsorgskort (förskola/fritids) och årskort.

•	 3 medföljande vuxna (inkl läraren) ingår i gruppen.  
Övriga medföljande vuxna betalar gruppentré

•	 Boka i god tid, gärna 14 dagar före planerat besök.

Bokning & information

Välkommen på inspirationsdag inför läsningen
Tisdag 21 augusti 2018 kl 14-16.30 på Jamtli. Information 
om läsprojektet, bokens författare Camilla Lagerqvist berättar 
om boken, samt föredrag om beredskapstid av arkivpedagog 
Jim Hedlund.
Anmälan senast den 16 augusti till alida.johansson@regionhj.se


