
Känslor som kraft eller hinder 
Här ger två erfarna psykologer praktiska 
tips och strategier för hur vi kan hantera 
svåra känslor i vår vardag.

Från beteendeproblem till 
livskvalitet
Med många belysande exempel går 
författarna igenom alla steg i att arbeta 
med beteendeproblem utifrån PBS. 

från beteendeproblem till livskvalitet

Marie Grafström, Camilla Kallenbäck
Häftad, 272 sidor
Utgivning augusti 2018
ISBN 978-91-27-82255-9

Positivt beteendestöd i omsorg 
och skola
Denna introduktion till PBS tar upp både 
grundläggande teori och hur man arbetar 
i praktiken med hjälp av många exempel.

positivt beteendestöd i omsorg och skola

Peter Karlsson
Häftad, 224 sidor
Utgivning augusti 2018
ISBN 978-91-27-13737-0

känslor som kraft eller hinder

Hanna Sahlin, Elizabeth Malmquist
Inbunden, 270 sidor
Utgivning november 2018
ISBN 978-91-27-82218-4

Så skapas känslor 
Feldman Barretts banbrytande teori om 
känslornas ursprung kan innebära ett 
paradigmskifte som revolutionerar hur  
vi ser på mänskligt fungerande.

Hantera, utvärdera och förändra
Äntligen kombineras verktyg från låg-
affektivt bemötande och tydliggörande 
pedagogik till en pedagogisk helhet – 
hantera, utvärdera och förändra.

hantera, utvärdera och förändra

Bo Hejlskov Elvén, Anna Sjölund
Häftad, 328 sidor
Utgivning augusti 2018
ISBN 978-91-27-82330-3

så skapas känslor

Lisa Feldman Barrett
Översättning: Sara Lindberg Gombrii
Inbunden, 466 sidor
Utgivning oktober 2018
ISBN 978-91-27-82277-1

Tio i tolv
Tio i tolv förklarar varför nyårslöften är 
ett smart sätt att komma igång med nya 
vanor och överge gamla. Boken bygger 
på världens största vetenskapliga studie 
kring människors nyårslöften, utförd vid 
Stockholms universitet av författarna.

tio i tolv

Alexander Rozental, Martin Oscarsson, Per Carlbring
Häftad, 192 sidor
Utgivning december 2018
ISBN 978-91-27-82376-1

känslor och psykoterapi

Stefan G Hofman
Översättning: Gun Zetterström
Inbunden, 253 sidor
Utgivning december 2018
978-91-27-82251-1

Känslor och psykoterapi
Grundforskning om känslor översätts 
här till kliniskt relevant praktik, med 
konkreta råd och verktyg för att arbeta 
med känslor i psykoterapi.
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Vägen ur utmattningssyndrom
Kerstin Jeding och Giorgio Grossi har  
arbetat med och forskat kring utmattnings- 
syndrom i många år och förklarar här vad 
det är, hur det uppkommer och yttrar sig 
samt lär ut verktyg och övningar för att 
komma ur det.

vägen ur utmattningssyndrom

Giorgio Grossi, Kerstin Jeding
Inbunden, 216 sidor
Utgivning september 2018
ISBN 978-91-27-82338-9
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