
NATUR & MILJÖBOKEN 
Natur & Miljöboken har delats ut sedan 1993 och är en tredelad 
läromedelsserie som riktar sig till årskurs 4, 5 och 6.
Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive 
årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för 
mellanstadieeleverna. Natur & Miljöboken är kompatibel med miljömålen 
i Lgr 11 och fungerar både som ett fristående läromedel samt som ett 
komplement till andra NO-material. Innehållet i de tre stegen går att arbeta 
med i både helklass, grupparbeten samt på egen hand.

Materialet är kompatibelt med läroplanen för grundskolan, Lgr 11 och är ett 
utmärkt verktyg i lärande för en hållbar utveckling. Lärarhandledningen 
innehåller färdiga lektionsupplägg med hänsyn tagen till ämnesöver-
skridande och temainriktad undervisning samt fördjupningar, övningar 
och experiment.

SVENSKA KUNSKAPSFÖRLAGET
Ansvarig utgivare för Natur & Miljöboken är Svenska Kunskapsförlaget AB, 
ett helt oberoende och politiskt obundet företag, grundat 1993. Genom att 
ge ut pedagogiska läromedel och material vill Svenska Kunskapsförlaget 
vara en bidragande kraft i samhället för en hållbar utveckling.

SAMHÄLLSENGAGEMANG OCH HÅLLBARHET
Utgivningen av Natur & Miljöboken möjliggörs genom att kommuner, 
myndigheter och lokalt näringsliv delar på själva utgivningskostnaden i 
respektive kommun. Varje organisation kan ta en eller flera andelar som 
sedan utgör ett profileringsutrymme på böckernas omslag. Kostnaden för 
medverkan baseras på hur många barn som böckerna delas ut till.

Aktuellt, roligt och pedagogiskt läromedel 
inom miljö och hållbar utveckling. 
 

För årkurs 4-6.

FAKTA NATUR & MILJÖBOKEN
• 240 000 böcker vid utgivning 2016.

• 86 % använder böckerna i sin 
undervisning.

• 86 % vill ha böckerna nästa läsår.

NATUR & MILJÖBOKEN    SVENSKA KUNSKAPSFÖRLAGET AB    KUNGSGATAN 84    112 27 STOCKHOLM 
TEL 08 506 356 00    ORG.NR 55 64 67 - 4991    WWW.KUNSKAPSFÖRLAGET.SE

Natur & Miljöboken – ett inspirerande läromedelspaket 
SIDA 1



PROFILERING PÅ BOKEN
Ni möjliggör utgivningen till eleverna i er kommun.
Ni medverkar och profilerar er på Natur & Miljöboken mot eleverna i 
årskurs 4-6, föräldrar och samhället.

KOMMUNICERA ER MEDVERKAN
Tillsammans med kommun, myndigheter och näringsliv i vårt närområde, 
utbildar vi tillsammans våra skolbarn för en hållbar framtid.

NI ERHÅLLER
Sigill och texter för publicering på er webbplats. 
Texter, bilder och presentationsmaterial som ni exempelvis kan publicera i 
årsredovisning, hållbarhetsrapport, kund- och personaltidningar.

SÅ HÄR SÄGER VÅRA SAMARBETSPARTNERS
”Barn idag kommer att ha en stor roll i att lösa klimatproblematiken, det är 
därför väldigt viktigt att de tidigt lär sig om energifrågor och miljö.”

”Bra sätt att sprida vårt goda namn och verka för vårt 
samhällsengagemang.”

”Kunskap är en förutsättning för ett hållbart samhälle.”

”CSR - Självklarhet och en konkurrensfördel.”

”Förstår man problemen när man är yngre, så kan man ägna sig åt 
lösningarna när man är lite större.”

”Långsiktig investering och en del i hur vårt företag tänker kring hållbarhet.”

”Hållbarhet är en av våra värderingar, det gäller även i det långa loppet och 
då är våra barn en självklar målgrupp.”
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