VÅR 2021
Skolprogram, april–juni
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Jamtli som det passar er!
På grund av pandemin blev det inte så många skolbesök på Jamtli förra året. Vi öppnar nu upp för fler möjligheter att ta
del av Jamtlis utbud beroende på hur läget utvecklas och självklart med reservation för ändringar. Vi längtar efter besök
från er så snart det är möjligt, men fram till dess vill vi gärna möta er digitalt! Välkomna till Jamtli som det passar er!

Digitala
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Besök Jamtli!

Om smittläget dämpas framöver är ni varmt välkomna att besöka
Jamtli. Kanske kommer ni i egen abonnerad buss eller till fots för er
som har kort avstånd.
Under våren byts all belysning i Jamtlis fasta utställningar och det går
därför inte boka program där förrän till hösten. Se däremot information om tillfälliga utställningar och utomhusprogram på nästa sida.
Se fortsatta uppdateringar angående besök på www.jamtli.com

Jamtli kommer till skolan
Vi hoppas på att besöksförbuden på era
skolor kan börja hävas framöver. Då
kommer vi gärna till er! En av våra
pedagoger fyller då bilen med föremål,
rekvisita och lite annat kul på teman
som Skolan förr, Forntid i Jämtland, I
vikingarnas spår och Stormaktstid. En
lektion kring konsten under 1700-talet är
också möjlig.
För mer information om programmen,
se www.jamtli.com

Program i Hackåsgården

för förskola, förskoleklass och särskola
Tidsskutt (Tisdag förmiddagar, 90 min)
April och maj: Utomhuslekar och leksaker från förr.
Bokning och info: pia.larssonfors@jamtli.com
Alla program är gratis och genomförs utomhus.
Fortbildningsdagar i tidsresans metod, 20–21 oktober
Tema: ”Uppväxtvillkor, omvårdnad och folktro. För de allra yngsta”.
Se www.jamtli.com under Lärande/Fortbildning för pedagoger

Träffa Jamtlis pedagoger på webben!
Vi kopplar upp oss med er i klassrummet via Teams. Vår pedagog
möter klassen live och visar förinspelade kortfilmer med visning i
någon av utställningarna. Mellan filmklippen finns utrymme för
frågor och diskussion. Upplägget förutsätter att eleverna deltar via
webkamera (t ex en laptop vänd mot klassen), samt att Jamtlis
pedagog kan delta via storbildsskärm. Vi pratar ihop oss om era
förutsättningar vid bokningstillfället.
Följande digitala program kan bokas:
• Forntid i Jämtland /Härjedalen
– hur levde man då och vad gör en arkeolog?
• Vikingatid
– med fokus på järnets betydelse, handel och religion.
• Stormaktstid
– med särskilt fokus på Armeldts fälttåg 1718.
• 1700-talet – Sverige och Europa
– Konstpedagogiskt program med verk från
Nationalmuseum Jamtli.
Digitalt i tillfälliga utställningar – se nästa sida!

Jamtlis uteområde på egen hand

Lek på egen hand (fr v 20) vid Energileken och i Lekmejeriet, eller
varför inte strosa runt och hälsa på djuren?

Egen matsäck och grill

Sitta inne och fika: Välkommen att sitta i entrén i Gamla museet.
Bord, bänkar och handsprit finns. Grill och ved finns på uteområdet
ovanför scenen. Du tänder själv och du ansvarar för elden!
Tänk på att hålla avstånd från andra grupper!

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

Spelar Roll – Om civilkurage, åskådarroll och passivitet

Överallt finns åskådarna som ser, men kanske inget säger, passiva
vittnen. Om de agerat annorlunda, vad hade hänt då? Utställningen
handlar om civilkurage och konsekvensen av passivitet. Den bygger
på autentiska händelser genom historien. Till exempel: ända sedan de
första bilderna från Auschwitz nådde världen har människor frågat
sig: Hur var det möjligt? Vilka var alla de som stod bredvid och lät det

ske? Varför ingrep de inte? Utställningen ger förståelse för åskådarrollens betydelse, och möjlighet till reflektion kring hur vi själva skulle
agera i samma situation. Workshop för elever med samtal och diskussioner. Från vecka 15, 90 min, årskurs 7–gymnasiet.
Utställningen visas på Jamtli till och med 30 maj 2021.
Produktion: Forum för levande historia.

Spelar Roll – Digitalt!

Digital lärarfortbildning

Vi möter er klass på Teams och förmedlar utställningen i form
av filmklipp, ljudinspelningar och bilder, som varvas med
samtal och diskussioner.
Från vecka 15, 60 min.

Torsdag 25 mars kl 12.30–16.30

Utomhus på Jamtli

Vecka 20–23. Vi ses på ett coronasäkert sätt helt utomhus!

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.
Förskoleklass–åk 2, 60 min.

Historievandring
Följ en historisk ledsagare genom
tid och rum och möt människor
från förr. Kanske träffar ni en länsman från 1785 eller en nybliven
volvoägare från 1956?
Åk 2-gymnasiet, 60 min

Bauer genom fönstret

Genom fönstren på Nationalmuseum Jamtli tittar vi tillsammans
på förstoringar av John Bauers förtrollande illustrationer och
älskvärda troll. Lär känna en av Sveriges främsta konstnärer
genom en kort visning utomhus. Därefter går vi till Hovparken
och inspireras av naturen, där eleverna ritar egna troll, mystiska
träd, gåtfulla detaljer och andra småelaka oknytt... Verken visas
i original i utställningen Nordiska myter på Nationalmuseum
Jamtli som öppnar den 18 maj. Utställningen rör sig främst kring
1800-talets stora intresse för den nordiska mytologins gudar
och hjältar, folktrons väsen och oknytt, historiemåleriet och den
svenska sagoskattens alla klassiska figurer.
Förskoleklass–åk 6. Ca 75 min.

Föreläsning: ”Varför gör du ingenting – Om åskådarbeteende”
Workshop med koppling till ungas agerande och ställningstagande i sin vardag, samt lärdomar genom historiskt perspektiv.
Inblick i pedagogiskt material kopplat till utställningen Spelar
Roll. Möjlighet till utbyte med andra lärare, samt information
om program på Jamtli.
Fortbildningen sker via Zoom.
Mer information och anmälan: www.levandehistoria.se/kalendarium/lararfortbildning-om-askadarens-passivitet-och-ansvar

Mat
Låt dig slukas av den stora munnen och kliv in utställningen ”MAT”! Upptäck att det du äter inte ligger på tallriken
av en slump och att mat handlar om mer än att bara göra
dig mätt.
Utställningen MAT tar dig från tusentals år av jakt och fiske till
dagens trender och maträtter. Här kan du upptäcka
hur maten på våra förfäders tallrikar har
ändrats genom åren, men också testa dig
själv och se hur långt in i en matkris du
klarar dig.
Vad är det som avgör vilken mat du
lägger på tallriken? Varför äter du
dillkött med stuvad potatis medan
din kompis äter Billys pizza? Har
du vågat äta något du inte kan uttala och blir du nyfiken på mat från
andra kulturer?
Förskoleklass–gymnasiet,
60 min, från vecka 15.

Mat – Digitalt!
Vi möter er klass på Teams och visar korta filmklipp från utställningen, varvat med samtal där vi på ett lekfullt sätt funderar på
hur vi ser på det där med mat.
Från vecka 15, 60 min.

Bokning och information
Bokade program från kl 9.00. För bokning av skolprogram, maila skolprogram@jamtli.com eller 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. Vid utebliven ankomst utan avbokning debiteras 300 kr.

För Jamtlis öppettider, se www.jamtli.com

