HÖST 2022
Skolprogram, september–december

Jamtli kommer till skolan

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
Se information om tillfälligt gratisutbud hösten 2022 på kommande
sidor. Läs mer om det fasta utbudet på www.jamtli.com

Besök Nationalmuseum Jamtli
Välkommen till en ny
utställning i Nationalmuseum Jamtli! Liksom
tidigare är det originalverk ur Nationalmuseums
samlingar som visas,
denna gång i utställningen Ideal och verklighet – nordisk natur. Här
visas hur den nordiska
naturen har skildrats från
1600-talet fram till i dag.
I en rad olika tekniker
och uttryck blandas
storslagna landskapsmålningar, husdjursporträtt,
dramatiska jaktscener och
humoristisk formgivning
med reflektioner kring hållbarhet och klimatkris. Här möter vi allt
ifrån filosoferande rävar till vilda forsar och vackra norrsken.
Utställningen visas fram till 16 april 2023. Skolprogram kan bokas
från september. Se detaljerat program på nästa sida.

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 2022: Tisdagar och torsdagar vecka 37–39,
torsdagar vecka 40–43.
Välj mellan olika teman: Skolan förr, Forntid i Jämtland,
I vikingarnas spår och Stormaktstid.
Se även www.jamtli.com

Digitala
skolprograme!

Liv

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.
• Bäverns resa
– följ med bävrarna Barbro och Benny på deras resa till
Jämtland för 100 år sedan (åk 1–3).

Detaljerat program – Se följande sidor!

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

Jakt och natur
– Om människans kontakt med naturen
Hur jagade man björn förr? Varför förbjöds varggroparna? Får vem
som helst jaga nu för tiden? Vi gör en spännande vandring genom
jaktens historia i basutställningarna där vi möter allt ifrån stenålderns
jaktmetoder med pil och båge, spjut och älggropar, till 1800-talets
fångssaxar och gevär. Vi fortsätter till Jamtlis utställning Kontakt med
naturen där vi funderar kring hur vi förhåller oss till naturen. Jakt
är ett sätt, men det finns också många andra. Vi pratar om viltvård,
hunden, fjällvandring, skoteråkning och mycket annat. Hur påverkas
naturen av oss människor? Vilken betydelse har vårt naturintresse för
miljön och klimatet? Vi avslutar med att titta på hur Bruno Liljefors
skildrade sin kontakt med naturen för 100 år sedan och hur konstnären Göran Löwing gör det i dag.
Åk 4–gy, 60 min, vecka 37–49.

Bäverns resa
Vi möts digitalt via Teams (se framsida) och får följa
bävrarna Barbro och Benny på deras spännande resa
till Jämtland 1922. Före det var bävern helt utrotad
i Sverige. En spännande digital resa där
vi genom tecknade bilder, foton och
filmklipp får lära oss om bävern
och hur det gick till när den
återinplanterades i Sverige.
Åk 1–3, 30 min,
från vecka 37.

Språk och siffror
i temaparken”Fem myror”

Vi upptäcker en magisk värld av bokstäver och siffror där vi hälsar på
i Magnus, Brasses och Evas rum. Vilken tunnel väljer vi? Puss eller
Spök? Vi leker tillsammans och tränar begreppsbildning inom både
språk och matematik. Fem myror är fler än fyra elefanter!
Förskola 5 år–åk 2. Mån–tis, v 36–40. 90 min.

Mat

Si
chansstean

!

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,
vecka 36–40.

SEPTEMBER 2022–APRIL 2023

NATIONALMUSEUM JAMTLI
Boka ett kostnadsfritt program i utställningen Ideal och verklighet – nordisk natur

Frida Fjellman, Räv. Bruno Liljefors, Tjuvskytt. Allaert van Everdingen, Landskap med vattenfall. David Klöcker Ehrenstahl, Turck, Karl XI:s hund.
Hans Fredik Gude, Högfjällsplatån på Dovre. Magnus von Wright, Prutgås.

Magisk sago-safari

Följ med och upptäck alla de fantastiska djur som gömmer sig
bland konsten. Sakerna i den förtrollande sagopåsen leder oss till
olika sagor, fabler och berättelser. Slumpen avgör vilka sagor vi får
ta del av. Med utställningen Ideal och verklighet – nordisk natur som
inramning kanske ni får höra om den listiga räven, hunden som
flyttade utomlands eller renen som träffade en konstnär… Ta kudden i handen, smyg in och börja spana!
Efter sago-safarin går vi ner till ateljén och skapar egna bilder,
kanske om det vi precis hört eller en egen version av berättelsen.
Förskola–åk 2. 90 min.

Fågel, fisk och allt däremellan

Tillsammans upptäcker vi utställningen Ideal och verklighet – nordisk natur. Här blandas skulpterade rävar, kungliga jägare, gamla
hundporträtt, hungriga örnar och ett hängande träd av glas! Genom
konstverken kan vi se hur naturen och vi människor har förändrats,
från 1600-talets landskapsmålningar till dagens viktiga arbete för
klimatet. På ett lekfullt sätt utforskar vi konstverken, konstnärerna,
djuren och funderar på hur vi tänker och ser på naturen här och nu
och i framtiden?
Efter visningen skapar vi i Konstateljén – vi hittar på helt egna
djur och skriver en tillhörande faktaruta.
Åk 1–åk 5. 90 min.

Konst naturligtvis!

Klassen får följa med på en fullmatad visning i Ideal och verklighet – nordisk natur där vi fokuserar på den föränderliga bilden av
naturen, men även hur mycket den har inspirerat. Vi rör oss från
1600-talets få landskapsbilder, vidare till husdjursporträtt, romantikens landskapsmålningar, Düsseldorfskolan, Darwins påverkan,
nationalromantiken natursyn och samtida design. Vi frågar oss vilka
samhälleliga händelser och ideal som gör att konsten ser ut som
den gör under de fyra senaste seklen. Utställningen är innehållsrik
och bred och innehåller många olika tekniker, material, uttryck och
budskap. Eleverna får ta del av konst av några av Sveriges främsta
konstnärer och konsthantverkare så som Bruno Liljefors, David
Klöcker Ehrenstrahl och Frida Fjellman.
Efter visningen finns (efter överenskommelse) möjlighet att välja till
en kreativ aktivitet med quiz och värderingsövningar i Konstateljén.
Åk 6–gym. 60 min.

DIGITAL LÄRARTRÄFF
Onsdag 14 september kl 15–16 visar vi bilder och
berättar om utställningen Ideal och verklighet – nordisk
natur och presenterar tillhörande skolprogram. Anmäl
dig senast 13 september till skolprogram@jamtli.com
så skickar vi en Teamslänk.

Läslist!

– Spännande Läsprojekt med
besök på Jamtli och Arkivet
Jamtli, Arkiven och Biblioteket samarbetar kring att göra läsning
för barn och unga extra spännande! Genom att varva läsning med
besök på Jamtli/Arkiven ökar läsförståelsen och det historiska
innehållet i böckerna blir konkret och mer levande. Före besöket
bör klassen ha läst cirka halva boken.
Följ Maja och hennes vänner på spännande uppdrag vid norska gränsen i
Camilla Lagerqvists spännande bok
Uppdraget som utspelar sig i Värmland
under 2:a världskriget. På arkivet görs
en djupdykning i bild- och arkivmaterial från 40-talet, medan vi på Jamtli
besöker året 1942 på Per-Albintorpet.
2 x 60 min, åk 4–7, bokningsbart
under vecka 46–47.
För bokning, kontakta: skolprogram@jamtli.com
För hjälp med klassuppsättningar av böcker, kontakta
ditt kommunbibliotek.

Upptäck museets
hemligheter

Jul på Jamtli!
Julen förr
Vi gör en vandring genom Jamtlis utställningar och pratar om
mat, folktro, lekar och fest. Vi
bekantar oss med julbockstraditionen och kikar på 1700-talets
dignande julbord. Vi avslutar
programmet med en praktisk,
skapande aktivitet.
Vecka 47–51, 75 min,
åk 2–gymnasiet.

Julvandring ute i
Jamtlis gårdar
Följ med på en spännande vandring i juletid där folktro och
julstök i olika tider och sociala
miljöer levandegörs. Vi träffar
människor ur historien i fem av
Jamtlis gårdar. Och hur ska det
gå för gårdstomten – kommer
han ihåg att det snart är jul?
Vecka 50 kl 9.00 eller 12.30 .
5 grupper/tillfälle, förskola–åk 2.

Bra att veta!
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!

Bokning & information
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.
En introduktion inför framtida museibesök. Vi gör 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.

• Vid besök på egen hand gäller gruppentré eller barnomsorgskort (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.

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

