
EN GÅVA TILL VÅRA BARN
Varje mellanstadieelev i över 180 kommuner 
som tar emot Natur & Miljöboken får våra 
läromedel som gåva. Böckerna finns i både 
tryckt och digitalt form. 

Natur & Miljöboken har delats ut som en 
gåva till barn 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. 

UTGIVNING VIA SVERIGES SKOLOR
Vi har även skapat en 64-sidig lärarhandledning till varje bok så att varje 
lärare kan använda boken i sin undervisning innan boken ska tas med 
hem. I hemmet fortsätter övningar och diskussioner för en hållbar livsstil. 

följer läroplan och inspirerar 
Läromedlet 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.

I årets böcker finns de Globala 
målen kopplat både till övningar och 
lektionsförslag. 

FAKTA NATUR & MILJÖBOKEN
• Når 220 000 barn, 10-12 år
• Når 17 000 lärare
• 3000 skolor i 180 kommuner
• Över 5 miljoner utgivna böcker
• Väletablerat sedan 1993

HUR FUNGERAR NATUREN?

HUR PÅVERKAS MILJÖN?

VAD JAG KAN GÖRA?

HUR KAN JAG PÅVERKA ?

HÅLLBAR FRAMTID
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ETT TREÅRIGT SAMHÄLLSENGAGEMANG
Utgivningen av Natur & Miljöboken möjliggörs genom att kommuner, myndigheter och lokalt näringsliv delar 
på själva utgivningskostnaden i respektive kommun. Kostnaden för medverkan baseras på hur många barn 
som böckerna delas ut till. Medverkan sker under tre år för att säkerställa att eleverna erhåller böcker för hela 
mellanstadiet, Åk 4-6. 

NI KOMMUNICERAR ERT SAMHÄLLSENGAGEMANG

SYNLIGGÖRS PÅ BOKEN 
Ni medverkar med logotyp och 
budskap som kommunicerar ert 
engagemang och miljöarbete.

Marknadsför internt
Diplom och sigill visar ni upp på 
arbetsplatsen där vi tackar fört ert 
treåriga engagemang!

BARNEN TAR HEM BOKEN 
Ni visar medarbetare och ortsinnevånare att er 
organisation tar samhällsansvar för en hållbar 
framtid. 

Marknadsför på webben
Ni erhåller ett elektroniskt sigill och text 
om ert engagemang. Vilket marknadsförs i 
social media och på er webbplats.

leder till förändring
Att er arbetsplats är med 
och förändrar samhället 
och engagerade i vår tids 
viktigaste fråga, leder till 
verklig förändring för våra 
barn.

Marknadsför externt
Visa upp ert engagemang i 
kundtidningar, nyhetsbrev och 
årsredovisningar mm. 
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