
Besök Jamtlis nya, fantastiska konstmuseum! Här visas originalverk 
från Nationalmuseums samlingar i utställningar som innehåller 
både konst och design. Skolprogram i utställningen Sex sekler av 
samtid kan bokas t o m 3 maj.

28 maj invigs utställningen Från gryning till skymning. Här rör vi 
oss mellan åren 1880–1910. Vi möter en konstnärsgeneration som 
inspirerades av de nya influenserna i konstvärlden. Här visas land-
skap, personliga porträtt och klassiska illustrationer av t ex Ernst 
Josephsson, Bruno Liljefors, Anders Zorn och Jenny Nyström.  
Här berörs ämnen som; viljan att förändra, att kämpa för det man 
tror på, kvinnors rättigheter m.m. Här finns även mer lekfulla 
inslag med välkända sagofigurer och troll, gulliga djur och vacker 
natur med varierande årstider, väder och växlingar under dygnets 
alla timmar – från gryning till skymning. 

Skolprogram i utställningen Från gryning till skymning  
kan bokas från september 2019.

Besök Jamtli! Besök Nationalmuseum Jamtli!

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. 
Vårterminen 2019: Tisdagar och torsdagar vecka 18–20.
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.
Läs mer om det fasta utbudet på hemsidan www.jamtli.com.

Varje termin erbjuds gratis program i tillfälliga utställningar.
För tillfälligt utbud våren 2019, se nästa sida.

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

VÅR 2019
skolprogram, april–juni

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 och information

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!

Johan Fredrik Krouthén (1858–1932), Trädgårdsinteriör 
från Linköping. Nationalmuseum. 

Nils Kreuger (1858–1930) Natten kommer. 
Nationalmuseum. 

Sista 
chansen!



Energikampen
Tack vare samverkan med Jämtkraft  
kan vi under våren 2019 erbjuda  
Energikampen gratis för 15 klasser,  
åk 5! Först till kvarn gäller!
Har energiförbrukning och mil-
jöfrågor med varandra att göra?  
På vilket sätt kan det jag gör ha  
betydelse i ett större sammanhang?
Energikampen är ett skolprogram 
där eleverna får ta del av energiför-
brukning utifrån ett historiskt perspektiv, samt ”uppleva själv”  
genom rollspel. Med hjälp av bilder, filmklipp, mentometerfrågor 
och levande rollspel i 1700-talet får eleverna inblick i hur männis-
kans energianvändning nu och genom tiderna påverkar vår miljö.
Programmet kan sammanfattas i tre lärandemål:

• Skapa förståelse för hur bruket av energi har sett ut före och efter 
1900-talet, dvs före och efter bruket av fossila bränslen, kärnkraft 
och elektricitet.

• Skapa grundläggande förståelse för sambandet mellan vårt sätt att 
leva, energikonsumtion och belastning på miljön.

• Skapa en positiv känsla av att kunna förbättra energisituationen 
lokalt och globalt.
Åk 5, 2,5 tim. Vecka 18–19, kl 9.00 eller 12.00. (Ord avgift 2 800 kr.)

Det är 175 år sen folkskolan infördes i Sverige. God läsning och bra bilder 
– endast det bästa var gott nog för barnen! Ambitionerna med folkskolans 
utveckling under första delen av 1900-talet var stora.
I utställningen berättas om folkskolans pionjärer, om barnens och lärarnas 
villkor. Tyngdpunkten ligger på bilder och berättande. Följ Fredrika och  
August och deras lärare genom utställningens olika rum och epoker. Vi får  
veta hur det såg ut hemma hos lärarinnan, följa med in i SAGA-bibliotekets  
värld och ta del av hur en skoldag kunde se ut i olika tider. Var det bättre  
eller sämre förr? Hur vill vi att framtidens skola ska se ut?  
Åk 6–gy, 60 min, v 18–24. 
Utställningen är producerad av Lärarstiftelsen.

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 

En skoldag för 100 år sedan!  
Hur såg en skoldag ut 1919? 
Vilka ämnen hade man? Hade 
man skolböcker? Vad hände om 
man var ”olydig”?
Tillsammans tittar vi en kort 
stund på utställningen En 
sagolik skola och därefter reser vi 
100 år bakåt i tiden. Vi förflyttar 
oss till Jamtlis nyinredda skolsal 
anno 1919! Tillsamman med 
magistern/lärarinnan har vi räknelära, välskrivning, gymnastikövningar och 
mycket annat. Kom gärna gammeldags klädda!
Förskoleklass–åk 5, 90 min. Vecka 18–24, kl 9.00, 10.15, 11.30, 13.00.

Tidens tråd
I jakten på en försvunnen leksak följer vi tidens tråd tillbaka i tiden 
till 1700-talet på Lillhärdalsgården. Tillsammans tar vi reda på hur 
man levde då utan elektricitet och kylskåp. 
5–8 år, 60 min. Vecka 20–22.

Lek med energi!
Hur funkar det egentligen? Var kommer energin ifrån? Vad menas 
med ”ren” energi? I Jamtlis lekmiljö ”Energileken” leker vi oss till 
kunskap kring sol, vind och vatten. Leken ger förståelse för hur 
energi produceras och konsumeras. Vi måste hjälpas åt för att få 
allt att fungera! Vi testar också små bilar som drivs av solceller och 
andra enklare experiment. Ett samarbete med Jämtkraft. 
5–9 år, 60 min (varav ca 30 min fri lek).   
Vecka 22–23, tisdag–onsdag kl 9.00, 10.00, 11.00.

FOLKSKOLAN 175 ÅR
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Utställningen är producerad av Lärarstiftelsen.

www.jamtli.com

En
Sagolik
skola

Låt stå!

En sagolik skola – Folkskolan 175 år

VÅR PÅ FRILUFTSMUSEET
Extra!


