
Nu kommer ytterligare en internationell världsutställning till Värmland.  
Den har visats bland annat i Danmark, USA, Italien, Ryssland och Kina.  
Som enda plats i Sverige kan Värmlands Museum stolt presentera  
National Geographic 125 år.

Med fantastiska bilder, hisnande upptäckter och vetenskapliga artiklar ger 
utställningen oss möjlighet att ta upp brännande frågor om miljön och allt 
levande på vår planet.

29 november 2014 - 17 maj 2015

NATIONAL 
GEOGRAPHIC
125 YEARS



NI KANSKE SJÄLVA NÅGON GÅNG HAR LÄST OCH BLÄDDRAT I 
NATIONAL GEOGRAPHICS TIDSKRIFT? 

Bara genom att vända blad har ni kommit till platser runt om i världen som ni 
annars aldrig skulle ha besökt. Tagit del av kulturer, djurliv och miljö. Varit med 
mitt i händelsernas centrum när historia har skrivits. Skiftande berättelser där 
jordens skönhet speglats men även en baksida där krig, svält och elände fått er 
berörda och känna empati! 

LÅT ERA ELEVER FÅ TA DEL AV VÄRLDEN!
Tillsammans med våra pedagoger får eleverna upptäcka världen, skiftande 
miljöer och levande varelser, kulturer och historia, underbara foton och 
svindlande rapporter. Varje fotografi och varje artikel har en historia att berätta, 
en kunskap att förmedla och möjlighet att skapa en större förståelse för allt 
levande omkring oss. 

SE MÖJLIGHETEN ATT KNYTA SAMMAN ÄMNEN 
OCH UPPFYLLA MÅL I LÄROPLANEN GENOM BESÖKET
Efter utställningen har ni förhoppningsvis höjt blicken, fått nya tankar och större 
förståelse för miljön, allt levande och känna ansvar för den enda jord vi äger. 
Många intressanta frågeställningar kan tas upp till diskussion och flera ingångar 
till förnyad kunskap öppnas. 

HOPPET OM EN BÄTTRE VÄRLD KOMMER LITE NÄRMARE.

VÅR JORD ÄR VÄRD ATT RÄDDA!



SKOLPROGRAM

1 Besöka på Värmlands Museum tillsammans med en av våra pedagoger.

 Tid: 45 min

 Kostnad: 300 kr/grupp

2 Besöka på Värmlands Museum tillsammans med en av våra pedagoger.
 Workshop med anknytning till utställningen.

 Tid: 80 min

 Kostnad: 700 kr/grupp

3 Projektarbete där ni startar med att besöka på Värmlands Museum  
 tillsammans med en av våra pedagoger. Därefter arbetar ni vidare i skolan. 
 
 Vi besöker er och får igång projektet, ger öppningar, skapar kontakter  
 med fotoföreningar och lokalpress. Mer information i separat utskick 
 till de skolor som anmäler sig. Lämpligt som skapande skola projekt.

  Tid: under vårterminen 2015

 Kostnad: 3000 kr/grupp

Kontakt:
Monika Jansson, 054-701 19 32
monika.jansson@varmlandsmuseum.se

Henrik Ramberg, 054-701 19 19
henrik.ramberg@varmlandsmuseum.se


