
HÖST 2021
Skolprogram, september–december

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

Besök Jamtli! 
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

På grund av pandemin prioriterar vi program utomhus under  
september månad, se nästa sida.

Se information om tillfälligt gratisutbud hösten 2021 på kommande  
sidor. Läs mer om det fasta utbudet på www.jamtli.com

Jamtli kommer till skolan
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 2021: Tisdagar och torsdagar vecka 37–39, tisdagar 
vecka 40–43.
Välj mellan olika teman: Skolan förr, Forntid i Jämtland,  
I vikingarnas spår och Stormaktstid.  
Se även www.jamtli.com

Välkommen till en ny 
utställning i National-
museum Jamtli! Liksom 
tidigare är det original-
verk från Nationalmuse-
ums samlingar som visas, 
denna gång i utställning-
en Nordiska myter. Här 
möts den fornnordiska 
mytologins gudar och 
hjältar, folktrons väsen 
och oknytt, historiemå-
leriet och den svenska 
sagoskattens oförglöm-
liga illustrationer. Bland 
jättestora målningar, 
skulpturer och jättesmå 
teckningar sveps man 
med till svunna tider och andra världar. Se verk av Carl Larsson, 
Ernst Josephson, Elsa Beskow, John Bauer och många fler. 
Utställningen visas fram till 18 april 2022. Skolprogram kan bokas 
från september. Se detaljerat program på nästa sida. 

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 med 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. 
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.
•	Konstpedagogiska	program	 
 – med verk från Nationalmuseum Jamtli.

Digitala 
skolprogramLive!

Besök Nationalmuseum Jamtli



Vi upptäcker Magnus, Brasses och Evas magiska värld av bokstäver 
och siffror! Vi leker tillsammans och tränar begreppsbildning inom 
både språk och matematik. Fem myror är fler än fyra elefanter!
Förskoleklass–åk 2. Onsdagar, kl 9.00. 90 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. 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. 

En dramatiserad vandring med en historisk ledsagare som lotsar 
klassen genom några av Jamtlis gårdar. Vi söker husrum 1895, träffar 
länsman år 1785 och får sitta i skolbänken för en stund i den gamla 
byskolan.
Åk 2–gymnasiet, 60 min.

Program utomhus – september

I år, 2021, är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati med all-
män och lika rösträtt. Det firar Sveriges riksdag bland annat genom 
denna miniutställning som berättar om hur det gick till! Den går på 
turné i hela Sverige och den 21 november landar den på Jamtli där 
den invigs av talman Andreas Norlén.
Jamtli välkomnar till demokrativeckor för åk 6–9! 
Vi funderar över hur det var före demokratins genombrott. Vem 
bestämde på stenåldern och vem 
hade mest att säga till om bland 
bönderna i Jämtland på 1800-ta-
let? Med hjälp av riksdagens 
utställning med bland annat korta 
filmklipp, får vi uppleva 1900-ta-
lets stora förändring vad gäller allas 
lika värde, medbestämmande och 
inte minst kvinnors rättigheter! 
Med roliga övningar testar vi både 
våra kunskaper och värderingar. 
Och vem vet, kanske dyker det 
upp en agitator från seklets början 
med ett politiskt tal i bakfickan?
Åk 6–9, vecka 47–49, 60 min.

Fira demokratin!
Låt dig slukas av den stora munnen och kliv in utställ-
ningen ”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, vecka 37–46.

Mat

Program i tillfälliga utställningar

Språk och siffror i temaparken 
”Fem myror”

Historievandring



NATIONALMUSEUM JAMTLI
Boka ett kostnadsfritt program i utställningen Nordiska myter

SEPTEMBER 2021–APRIL 2022

Sagolek bland konsten
Sakerna i den förtrollande sagopåsen leder oss till alla de sagor, 
myter och berättelser som gömmer sig bland konstverken. Slumpen 
avgör vilka sagor vi får ta del av. Med den sagolika utställningen 
Nordiska myter som inramning kanske ni får höra om det tjuvaktiga 
trollet, Tors fiskelycka, Frejas vackra smycke, Nils högtflygande resa 
eller kungen som är skadad på isen… Efter sagovisningen går vi till 
Konstateljén och målar egna bilder, kanske om det vi precis hört 
eller en egen version av berättelsen.  Tid för fruktpaus finns mellan 
visningen och det egna skapandet.  
Förskola–åk 2 (90 min). 

Berättelser som bildar 
och bilder som berättar 
En fullmatad visning där vi fokuserar på det bilderna vill berätta. 
Till stor del var konstens syfte under 1800-talet att förmedla svensk 
historia, uppfostra och skapa stämningar och en vikänsla. Vi frågar 
oss vilka viktiga händelser och ideal som gör att konsten ser ut som 
den gör där och då. Vi kastar oss tvärt mellan de fornnordiska gu-
darna, tecknade troll, dansande älvor i gryningsljus, Gustav II Adolf i 
Lützen, prinsessor i nöd och Gustav Vasas bokrelease. Eleverna får ta 
del av flera konstverk som idag blivit svenska klassiker och lära känna 
några av Sveriges främsta konstnärer så som Ernst Josephson, Carl 
Larsson och Elsa Beskow. Efter visningen finns (efter överenskom-
melse) möjlighet att välja till en skapande aktivitet i Konstateljén.       
Åk 6–gym (60 min). 

Hjältar, älvor och katter bland molnen 
Kliv in i en förtrollad sal där konsten berättar om de fornnordiska 
gudarna, folktrons alla mystiska väsen, det goda och det onda i 
sagans värld, och om det som hänt på riktigt med kungar, hjältar 
och elände. På ett lekfullt sätt utforskar vi konstverken, lär känna 
några konstnärer och funderar på vad 1800-talet har gemensamt 
med oss här och nu. Kan älvor bara dansa ringdans, vad säger man 
till en korp om man får chansen och flyter verkligen skepp gjorda 
av guld? Efter visningen skapar vi i Konstateljén uppfyllda av alla 
nya intryck och gamla berättelser. Välj om ni vill måla troll, teckna 
motiv från den fornnordiska mytologin eller göra illustrationer till 
en favoritsaga. 
Åk 1–5 (90 min). 

Mytologi uppåt väggarna 
Vi fokuserar på den fornnordiska mytologin och börjar framför den 
1000 år gamla Överhogdalsbonaden. Därefter går vi upp till konst-
utställningen Nordiska myter. Ni får lära känna tiden då mytologin 
var högst verklig – vikingatiden, och sen se hur den tog form igen 
i 1800-talets bilder.  Möt gudar, hjältar, valkyrior och vikingasagor 
genom symboler, målningar och skulpturer. Här syns Oden med 
sina korpar, Tor och Midgårdsormen, Freja med sitt vackra smycke 
och de högt ridande Valkyriorna. Vi jämför vikingatidens bildspråk 
med 1800-talets motiv. Vi frågar oss vad som är sant och vad som är 
saga. Efter visningen skapar vi i Konstateljén och gör egna tolkning-
ar av de gamla gudarna från den fornnordiska mytologin.  
Åk 3– 6 (90 min).

DIGITAL LÄRARTRÄFF
Onsdag 8 september kl 15–16 visar vi bilder och 
berättar om utställningen Nordiska myter och presenterar 
tillhörande skolprogram. Anmäl dig senast 6 september 
till skolprogram@jamtli.com så skickar vi en Teamslänk.



För Jamtlis öppettider, se www.jamtli.com 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 

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!

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 barnom- 
 sorgskort (förskola/fritids) och årskort.

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

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

Bokning & information

20–21 oktober 2021
Fortbildningsdagar i tidsresemetod
Tema: ”Uppväxtvillkor, omvårdnad och folktro. För de allra 
yngsta”. Program och mer information på www.jamtli.com 
under Lärande/Fortbildning för pedagoger

Bra att veta!

Julen förr
Vi gör en vandring genom Jamt-
lis utställningar och pratar om 
mat, folktro, lekar och fest. Vi 
bekantar oss med julbockstradi-
tionen och kikar på Jamtlis stora 
adventskalender! Vi avslutar 
programmet med en praktisk, 
skapande aktivitet.
Vecka 47–50, 75 min, åk 2–
gymnasiet.

Jul på Jamtli!

Julvandring ute i  
Jamtlis gårdar
En gammal favorit i nytapp-
ning! Följ med på en spännande 
vandring i juletid där folktro 
och julstök i olika tider och 
sociala miljöer levandegörs. 
Vi upplever jultraditioner  
genom lustfyllda sinnesupple-
velser i fem av Jamtlis gårdar. 
Vecka 50 kl 9.00 eller 12.00 .  
5 grupper/tillfälle, förskola–åk 2.

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–åk 2.

Upptäck museets 
hemligheter

Corona – vadå?
Jamtli samlar in barn och ungas tankar kring  
Corona.Nu när vi hoppas att pandemin går mot  
sitt slut vill vi på Jamtli samla in barn och ungas tankar  
kring coronaperioden. Vad har vi varit mest rädda för? Har 
det bidragit till något bättre? Får man skämta om corona?

På Jamtlis hemsida hittar du ett material som innehåller frågeställ-
ningar till barn och unga. Övningen ger anledning till reflektion, 
men kan dessutom ses som en skrivövning. Att materialet sedan 
hamnar i Jamtlis arkiv inför framtiden är ju ett extra plus!

Materialet innehåller även underlag för intervjuer som eleverna kan 
göra med en förälder, en äldre släkting eller kanske en granne.

Hjälp	oss	att	fylla	arkivet	med	coronatankar! 
Materialet finns tillgängligt från 15 september. Du hittar mer  
information på www.jamtli.com/lärande/skola/aktuellt just nu 
Insamlingen pågår till 15 december 2021.

Med 

reservation för 

ändringar!

www.jamtli.com/larande/aktuellt/
www.jamtli.com/larande/kurser-natverkstraffar/

