
En kort presentation
Om ett stort samhällsprojekt för 
hållbar samhällsutveckling! 



Tillsammans lär vi våra barn, deras familjer om naturen och en hållbar livsstil! 
Genom lokal samverkan med organisationer som har ett genuint miljöarbete har vi sedan 
1995 givit ut Natur & Miljöboken till över 5 miljoner elever i Sverige. 

Natur & Miljöboken är ett faktagranskat, inspirerande och framförallt aktuellt läromedel i 
lärande för hållbar utveckling samt natur- och miljökunskap. Vi arbetar tillsammans med 
organisationer som vill medverka till en lokal hållbar samhällsutveckling.

Våra läromedel utvecklas kontinuerligt och vi arbetar ständigt med att komplettera text, undersökningar, 
experiment med de Globala målen. 

Tillsammans för en hållbar 
samhällsutveckling



Er medverkan leder 
till förändring
Att er arbetsplats är med och 
förändrar samhället och 
engagerar oss i vår tids 
viktigaste fråga är både bra för 
organisationen och leder till 
verklig förändring hos barnen.

Syns på boken 
NI medverkar med logotyp 
och budskap som 
kommunicerar 
samhällsansvar  och 
miljöarbete.

Diplom & sigill
Diplom och sigill visar att vi 
arbetar med hållbar 
utveckling! 

Barnen tar hem boken!
Ni är med och tar samhällsansvar och syns mot 
familjer att vår arbetsplats agerar för en hållbar 
framtid. 

Marknadsför 
externt
Ni visar upp vårt engagemang 
i kundtidningar, nyhetsbrev, 
årsredovisningar m.m.

Marknadsför på 
webben
Ni erhåller ett elektroniskt sigill 
och text om vår samverkan. 
Marknadsförs i social media och 
på vår webbplats.

3-årigt engagemang som leder till 
förändring för en hållbar utveckling!



Lustfyllt och fullt med möjligheter
Det talas mycket om hot mot miljön idag. Natur & Miljöboken vill hellre tala om 
möjligheter. Att tidigt ge den uppväxande generationen kunskaper om vår natur 
och miljö  tror vi är ett oslagbart sätt att skapa förutsättningar för en hållbar 
utveckling!

Boken är en gåva till barnen
Natur & Miljöboken är en gåva till varje barn och som de får behålla. När läsåret 
är slut får eleven ta med sig boken hem, då fortsätter samtalet med barnets 
familj. Varje år kommer nya uppdaterade böcker i tryckt och  digital form. 

Lokal samverkan av kommun 
och näringsliv
Utgivningen av Natur & Miljöboken är endast möjlig genom finansiell 
samverkan mellan lokala verksamheter inom kommun och näringsliv.
Vi arbetar enbart med organisationer som har ett genuint miljöarbete, 
som ser den långsiktiga nyttan med att arbeta med frågan internt och externt.



Enklare intern utbildning

Våra läromedel är utmärkta att använda för 
intern kommunikation och enklare 
utbildning.

Klasstävling

Årlig klasstävling arrangerad 
med Miljömärkningen 
Svanen och Håll Sverige 
Rent.

Alltid lokalt förankrat

Projektet är ett 3-årigt samarbete och 
alltid lokalt i varje kommun.

Vad säger barnens lärare?

Vi ber lärare uttala sig om vårt material och att de 
berättar hur de använder boken.

Boken tas med hem!

Efter att lärarna nått sina mål i skolan tas 
boken med hem, där fortsätter
diskussionen om en hållbar framtid.

Digital bok

Varje bok finns digitalt att 
hämta på i vår digitala 
plattform. 

Nyhetsbrev 

Nyheter om Natur & 
Miljöboken kan användas för 
att informera medarbetare.

Sigill på webb och sociala media
Alla samarbetspartners får medverka på böckerna med sitt 
varumärke samt erhåller sigill för webb och sociala media



Läromedelsserien
Natur & Miljöboken 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.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen innehåller färdiga lektionsupplägg som tar hänsyn till 
ämnesöverskridande och temainriktad undervisning. Den innehåller också 
fördjupningar, övningar och experiment.

Hur fungerar naturen?

Hur påverkas miljön?

Vad kan jag göra?

Hur kan jag påverka?

Hur når vi en 
hållbar framtid?

Varje finansiär erhåller bok, 
sigill och diplom
Vid utgivning som alltid sker till skolstarten av höstterminen erhåller även alla finansiärer 
läromedelsserien. Den är bra att sprida i sin organisation för att kommunicera vad ni 
medverkar till. 



Långsiktig och hållbar samverkan
Vi arbetar enbart med organisationer som har ett genuint miljöarbete och vill arbeta långsiktigt 
med frågan. Genom deras medverkan visar de aktivt att ett hållbart samhälle är viktigt för dem.

Vi kommunicerar er medverkan
Vi på Natur & Miljöboken arbetar alltid med att kommunicera den lokala förankringen och att de 
medverkande organisationerna syns i ett positivt sammanhang!

700 svenska företag ger möjligheten 
till kunskap i sin kommun/
Vi ger över 700 organisationer en unik möjlighet att samverka med kommun, skola och näringsliv.

Det är enkelt att kommunicera 
er egen medverkan
Alla organisationer som medverkar erhåller diplom och sigill att kommunicera medverkan både
internt och externt. Med våra kommunikationsbank kan alla kommunicera medverkan i sociala media. Ni väljer hur ni 
kommunicerar - belys ert engagemang i nyhetsbrev, årsbokslut, webben, möten och konferenser. 


