
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 skol- 
or med minst 25 km resväg till Jamtli.  
25–30 elever, 60 min. Välj mellan olika  
teman: Skolan förr, Forntid i Jämtland,  
I vikingarnas spår och Stormaktstid.
Vårterminen 2022: Tisdagar och torsdagar vecka 11–17. 
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
Läs mer om det fasta utbudet på hemsidan www.jamtli.com.
För tillfälligt utbud vintern 2022, 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

VINTER 2022
Skolprogram, januari–mars

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.

•	 Tre 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!

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  
•	Vikingatid  
•	Stormaktstid	 
•	Konstpedagogiska	program	

Digitala 
skolprogramLive!

Välkommen till 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, historie- 
måleriet 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.  
Se detaljerat program på nästa sida. 



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

Sagolek bland konsten 
Sakerna i den förtrollande sagopåsen leder oss till alla de sagor, 
myter och berättelser som gömmer sig bland konstverken. Efter 
sagovisningen går vi till Konstateljén och målar egna bilder, kanske 
om det vi precis hört eller en egen version av berättelsen. 
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. Eleverna 
får ta del av flera konstverk som idag blivit svenska klassiker och lära 
känna några av Sveriges främsta konstnärer. Efter visningen finns 
(efter överenskommelse) möjlighet att välja till en skapande aktivitet 
i Konstateljén.  
Åk 6–gym (60 min). 

Hjältar, älvor och katter bland molnen  
På ett lekfullt sätt utforskar vi konstverken, lär känna några konst-
närer 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.  
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 
konstutställningen Nordiska myter. Möt gudar, hjältar, valkyrior och 
vikingasagor genom symboler, målningar och skulpturer. Efter vis-
ningen skapar vi i Konstateljén och gör egna tolkningar av de gamla 
gudarna från den fornnordiska mytologin.  
Åk 3– 6 (90 min).

Kärleksvecka
I samband med Alla hjärtans dag bjuder vi in till  
en timme i kärlekens tecken. Hur vet man att man  
är kär och kan det finnas olika sorters kärlek?  
Hur gick det till förr i tiden? Hur hittade man varandra? Fick 
man älska vem man ville? Vi får lära oss om friargåvor, nattfrieri-
seder och bröllop förr och vi jämför med kärlek i vår egen tid.

Åk 6–gymnasiet, 60 min, vecka 7. 

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! 
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-talet? Med hjälp av riksdagens utställ-
ning får vi uppleva 1900-talets stora förändring vad gäller allas lika 
värde, medbestämmande och inte minst kvinnors rättigheter! Med 
roliga övningar testar vi både våra kunskaper och värderingar. 
Åk 6–9, vecka 2–4, 60 min.

Fira demokratin!

Låt dig slukas av den stora munnen och kliv in utställning-
en ”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? 
Har du vågat äta något du inte kan uttala och 
blir du nyfiken på mat från andra kulturer? 
Förskoleklass–gymnasiet, 60 min, hela 2022.

Mat

NATIONALMUSEUM JAMTLI
Boka ett kostnadsfritt program i utställningen 
Nordiska myter

Till och med april 2022Bäverns resa
På 1800-talet var bävern helt utrotad i Sverige, vilket fick 
konsekvenser även för andra djurarter och våra skogar och 
vattendrag. Ett aktivt arbete, bl a genom dåvarande Jamtlichefen 
Erik Festin, ledde dock till att man 1922 inplanterade två bävrar 
till Jämtland. Tack vare detta kan vi nu återigen möta bävrar i våra 
marker. Utställningen Bäverns resa berättar den spännande historien 
om hur de två bävrarna flyttades från Åmli i Norge till Jämtland. 
Ett besök i utställningen ger kunskaper både om bävern som djur, 

men också om vikten av biologisk mångfald, ett 
tema som på ett naturligt sätt anknyter till både 

förskolans och skolans läroplan vad gäller 
fokus på hållbar utveckling.
Produktion: Elvarheim museum i Åmli

Barbro och Benny flyttar!
Vi möter handdockorna Barbro och Benny, de två bävrar som för 
100 år sedan reste i en trälåda från Åmli till Jämtland. De visar och 
berättar hur deras spännande resa gick till.
Från 4–6 år, 60 minuter, vecka 6–17.

Bäverns resa!
Vi följer bävrarnas spännande återflytt  
till Jämtland och funderar kring var- 
för bävern är så viktig för andra djur  
och för vår natur. Vad fyller den för  
funktion i skogen? Varför har man jagat  
bäver? Vad är bävergäll för något? Vi upp- 
lever utställningen tillsammans och avslutar  
med en övning där vi utmanar oss själva i kunskap om skogens 
övriga däggdjur. Vilka känner vi igen och är något av dem 
utrotningshotat idag?
Åk 1–5, 60 min, vecka 6–17.


