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Som värderingsdrivet och oberoende förlag 
arbetar vi för att möta människors behov av 
psykologisk kunskap i olika verksam heter och 
livssituationer. Med vår forskningsbaserade 
utgivning vill vi stärka dig i dina studier, din 
profession eller din personliga utveckling  
– så att du kan fortsätta att göra skillnad.

Nu har vi också skapat psykologiwebben.se 
för dig som har ett människovårdande yrke. 
Det är en digital plats för kunskap, kompetens- 
utveckling och inspiration. Här hittar du 
sådant du har glädje och nytta av i din profes-
sionella roll, såsom en manualbank och  
arbetsblad, formulär och filmer. Du får också 
tips om läsning och författare som föreläser.

I den här broschyren kan du läsa om höstens 
nyheter inom psykologi, populärpsykologi, 
ledarskap, socialt arbete och vård. För att läsa 
om våra andra böcker och digitala produkter, 
besök nok.se/psykologi.

Christoffer Ahl 
Kund- och säljansvarig högskola
christoffer.ahl@nok.se

Annika Schildt
Kommunikationsansvarig högskola
annika.schildt@nok.se

Nneka Magnusson Amu
Kommunikationsansvarig  
psykologi profession
nneka.magnussonamu@nok.se

Sanna Wallin
Kommunikationsansvarig  
populärpsykologi
sanna.wallin@nok.se

Kontakt

Marie Söderberg 
Förläggare psykologi
Leg. psykolog
marie.soderberg@nok.se

Åsa Norrman 
Förläggare psykologi
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut
asa.norrman@nok.se

Ingrid Ericson 
Förläggare populärpsykologi
ingrid.ericson@nok.se

Om du är kursansvarig inom universitet eller högskola,  
beställ utvärderingsexemplar på nok.se/utvarderingsexemplar 
eller nok.se/digitalautvarderingsexemplarpsykologi.

Telefon: 08-453 87 00 
Mejl: kundsupport@nok.se



Maria Farm har under sina tjugo år som 
psykolog mött många klienter. Men det finns 
meningar som hon bara hör sina kvinnliga 
klienter yttra. Som hur duktig deras make eller 
sambo är på att hitta egentid. Eller att i just 
deras familj är det nog enklare att hon jobbar 
deltid och han heltid, eftersom han tjänar lite 
mer. Hennes kvinnliga klienter oroar sig mer 
än män över om det de gör duger och om de får 
ta plats. De upplever betydligt mindre sexuell 
lust än manliga klienter. Och har oftare varit 
med om övergrepp eller trakasserier.
  Om vi tror att vi lever i ett jämställt sam- 
hälle blir problem och utmaningar individuella.  
Han är så bra på att ta egentid blottlägger de 
strukturer som leder till ojämställdhet, i rela-
tioner och på arbetet. Det handlar om vem  
som får styra över tiden eller störas, om känslo-
mässigt arbete, tolkningsföreträde och ansvar  
i vardagen och om ohörda röster i arbetslivet.    
  Maria Farm berättar både vad hon lagt  
märke till i sina möten med klienter och vad  
forskningen säger – samt ger förslag på strate-
gier för förändring. Det är en bok du som terapeut 
kan rekommendera till klienter där ojämställdhet 
är ett tema i terapin – och inte minst en bok att 
själv upplysas och inspireras av.

HAN ÄR SÅ BRA PÅ ATT TA EGENTID
Inbunden med skyddsomslag, 157 sidor
ISBN 978-91-27-82813-1
E-bok 978-91-27-82815-5
Ljudbok 978-91-27-82816-2
Utgivning september 2021

Maria Farm är leg. psykolog och leg. psyko-
terapeut med egen mottagning i Stockholm. 
Hon har tidigare skrivit bästsäljande böcker 
om bland annat sorg och fobier samt anlitas 
som expert inom psykologi av radio, tv och 
tidningar.
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Han är så bra på att ta egentid
Jämställdhet i praktiken 



Vad är egentligen personlighet? Ändras den 
över tid eller är vi likadana livet igenom? Hur 
viktigt är det egentligen för arbetsprestationen 
att vara social och utåtriktad? Kan man förut-
säga hur ansvarsfull en medarbetare kommer 
vara? Varför är känslomässig stabilitet så 
viktigt för gott samarbete?
  I denna vetenskapligt grundade bok om 
människans personlighet får läsaren en inblick 
i vad forskningen menar med personlighet, 
hur personlighet skiljer sig mellan människor, 
och hur den fungerar över tid och situationer. 
Med femfaktormodellen som utgångspunkt och 
arbetslivet som ramverk beskriver författarna 
hur vår personlighet tar sig uttryck, påverkar 
vårt beteende och sätter ramarna för våra  
styrkor och svagheter. De tar också upp  
komplexiteten i att bedöma personlighet. 
  Personlighet i arbete är skriven för dig som 
vill få forskningsbaserad kunskap om person-
lighet generellt, och om dess roll i arbetslivet 
specifikt. Som HR eller ledarskapskonsult får 
du en större förståelse för medarbetares och 
chefers beteenden på arbetsplatsen – och ett 
klargörande perspektiv på personbedömningar 
i arbetslivet.

PERSONLIGHET I ARBETE 
Inbunden, ca 200 sidor
ISBN 978-91-27-82875-9
E-bok 978-91-27-82876-6
Utgivning september 2021

Författarna är tre av Sveriges främsta inom urval 
och testutveckling och anlitas flitigt som experter 
och föreläsare. Sofia Sjöberg är fil.dr i psykologi. 
Anders Sjöberg är fil.dr och docent i psykologi vid 
psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 
Sara Henrysson Eidvall är leg. psykolog och 
specialist i arbets- och organisationspsykologi.
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Personlighet i arbete 
Förstå drivkrafter och beteenden 
med femfaktormodellen 



Det är en utmaning att vara socialarbetare.
 Socialarbetaren har professionell kunskap och 
ska hjälpa människor, ge service, samarbeta, 
leda förändringsprocesser – och samtidigt  
sätter den organisation där socialarbetaren 
verkar vissa ramar för uppdraget. Tillsammans 
skapar detta ett handlingsutrymme där olika 
mål, behov och förväntningar ska förenas på 
bästa möjliga vis.
  Boken talar inte om hur du bör handla. 
I stället vill den – med bas i vetenskapliga 
beskrivningar av det sociala arbetets grunder, 
förutsättningar och resultat – väcka tankar  
och reflektioner om hur du som socialarbetare kan 
använda ditt handlingsutrymme i arbetsvardagen.
  Denna andra utgåva har uppdaterats för 
att följa med i det sociala arbetets förändrade 
villkor i praktiken, ny lagstiftning och aktuell 
forskning. 
  Handlingsutrymme är skriven för socionom- 
utbildningen och för yrkesverksamma inom 
socialt arbete.

HANDLINGSUTRYMME
Inbunden, ca 256 sidor
ISBN 978-91-27-82926-8
Utgivning november 2021

Författarna är verksamma vid Socialhögskolan, 
Lunds universitet. Kerstin Svensson är professor 
i socialt arbete. Eva Johnson är docent i socialt 
arbete. Leili Laanemets är universitetslektor och 
studierektor.
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Handlingsutrymme 
Utmaningar i socialt arbete

2:a  
utgåvan



Traumafokuserad kbt (tf-kbt) är den behand-
ling som idag har starkast forskningsstöd vid 
ptsd hos barn och ungdomar. Den här manu-
alen beskriver metoden och ger terapeuter de 
verktyg som behövs för att bedöma och be-
handla ptsd, andra traumarelaterade symtom 
och traumatisk sorg hos barn från 3 till 18 år. 
  Att involvera barnets omsorgsperson är 
centralt, och manualen innehåller såväl stöd 
för föräldrarnas reaktioner som tips för hur de 
kan kommunicera och förhålla sig till sitt barn. 
Författarna beskriver även anpassningar vid 
komplex ptsd och till behandling i grupp. 
  Denna andra utgåva speglar de senaste 
framstegen inom forskningen om tf-kbt och  
den kliniska praktiken. Patientdialoger, fall- 
exempel, konkret metodstöd med tips för att 
undvika fallgropar och nedladdningsbara  
arbetsblad gör boken extra kliniskt användbar.
  Boken lämpar sig väl som kurslitteratur vid 
utbildningar och som handbok för yrkesverk-
samma som möter traumatiserade barn och 
deras omsorgspersoner.

BEHANDLING AV TRAUMA OCH TRAUMATISK 
SORG HOS BARN OCH UNGDOMAR
Flexiband, ca 410 sidor
Översättning: Desirée Kellerman
ISBN 978-91-27- 82943-5 
E-bok 978-91-27-82944-2
Utgivning oktober 2021

Manualen är skriven av metodens grundare: Judith A. Cohen är barn- och ungdomspsykiater, medicinsk 
chef för Center for Traumatic Stress in Children and Adolescents vid Allegheny General Hospital i Pittsburg 
och professor i psykiatri vid Drexel University College of Medicine. Anthony P. Mannarino är professor 
i psykiatri vid Drexel University College of Medicine, chef för Center for Traumatic Stress in Children and 
Adolescents och vice ordförande för den psykiatriska avdelningen vid Allegheny General Hospital.  
Han är en ledande forskare inom traumatisk stress hos barn. Esther Deblinger är professor i psykiatri vid 
Rowan University School of Osteopathic Medicine i Stratford samt medgrundare och en av cheferna för 
CARES (Child Abuse Research Education and Service) Institute.

Behandling av trauma och 
traumatisk sorg hos barn  
och ungdomar

”Boken rekommenderas till kliniskt verksamma som vill fördjupa 
sig inom kunskapsfältet våld mot barn, traumatisering och 
evidensbaserad behandling vid ptsd hos barn och ungdomar.”

Poa Samuelberg, bokens fackgranskare, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist  
i klinisk psykologi, utredare vid Barnafrid – Nationellt kunskapscenter om våld mot barn  
och projektledare för regeringsuppdraget Trauma på kartan.
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Många barn blir nervösa inför att gå på kalas, 
börja på en ny aktivitet eller uppträda inför 
publik. Hjärtat bultar, händerna blir som blöt 
is och magen en klump. Ungefär ett av tjugo 
barn tycker att de här känslorna är så obehag-
liga att de undviker alla situationer som väcker 
dem, och uppfyller kriterierna för så kallad 
social ångest. Tyvärr innebär undvikandet att 
barnet missar saker som hen egentligen skulle 
vilja göra.
  Men, forskning visar att undvikandet går 
att vända. Det görs genom att i barnet i små 
steg övar på att vara aktiv i sociala situationer 
och gradvis lär sig att acceptera nervositet som 
en del av livet. 
  Stjärnan som var rädd för publiken fokuserar 
på social rädsla och är del 2 i bokserien ”Rädda 
vuxna” som lekfullt uppmuntrar barn (cirka 
3–8 år) att utmana sina rädslor. Bokserien 
bygger på vetenskapligt belagda terapimetoder. 
För att göra det lättillgängligt och roligt vänds 
perspektivet så att vuxna får hjälp av barnen 
Anton och Jasmin. En bok du som behandlare 
kan rekommendera till barn som kämpar 
med social ångest – och inte minst till deras 
föräldrar och pedagoger.

STJÄRNAN SOM VAR RÄDD FÖR PUBLIKEN
Inbunden, 48 sidor
ISBN 978-91-27-82934-3
E-bok 978-91-27- 82935-0
Utgivning november 2021

LÄS OCKSÅ:

Lars Klintwall är leg. psykolog, fil.dr och lektor vid 
Stockholms universitet och Karolinska institutet, där han 
undervisar i barnpsykoterapi och forskningsmetod. Han 
är en av psykologerna i SVT:s program Våra barns hemliga 
liv, och är medskapare till podcasten Barnpsykologerna. 
Han är även medredaktör för antologin Leka, prata, äta – 
övningar för barn med särskilda behov.
Amanda LeCorney är illustratör och arkitekt. Som arkitekt 
har hon samarbetat med förskolechefer och pedagoger på 
skolor och förskolor över hela landet. Tillsammans har de 
tidigare skrivit Veterinären som var rädd för hundar.
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Stjärnan som var rädd för publiken
Hjälp ditt barn att hantera social 
ångest



Vardagen med barn kan vara svårnavigerad 
och i familjer där någon har en neuropsykia-
trisk funktionsnedsättning (npf) kan det vara 
extra utmanande. För att hantera tillvaron har 
många npf-föräldrar hittat strategier och vägar 
kring situationer de flesta föräldrar kämpar med.
  Svart bälte i föräldraskap bottnar i deras 
upplevelser och erfarenheter och ger ett unikt 
inifrånperspektiv. Föräldrarnas egna tips och 
förslag kompletteras med sakkunskap, aktuell 
forskning och evidensbaserade rekommenda-
tioner.
  Ofta är det just de utmaningar npf i sig med-
för som gör att det är svårt att få till rutiner 
kring mat, sömn, motion och fritidsaktiviteter. 
Varje familj har sina helt egna, unika förutsätt-
ningar och ett av de viktigaste budskapen är 
att npf-diagnoser och de svårigheter de ofta ger 
upphov till inte beror på dåligt föräldraskap.
  Svart bälte i föräldraskap visar på möjlig-
heter och strategier för att få familjelivet att 
fungera och är skriven till alla som någon gång 
känt tvivel eller oro i sitt föräldraskap; oavsett 
om man har barn med en diagnos eller inte.

SVART BÄLTE I FÖRÄLDRASKAP 
Flexiband, 336 sidor
ISBN 978-91-27-82919-0 
E-bok 978-91-27-82920-6 
Ljudbok 978-91-27-17507-5
Utgivning augusti 2021

Lotta Borg Skoglund är allmänläkare, överläkare i psykiatri och docent vid 
Uppsala universitet. Hon forskar inom neuropsykiatri och beroende och 
är grundare till SMART Psykiatri. Hon är även ofta anlitad som expert och 
debattör i tv och media och författare till Lyssnar din tonåring? (tillsammans 
med Liria Ortiz) och Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna.
Martina Nelson är leg. psykolog med inriktning mot neuropsykologi, utbildad 
i kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi. Hon föreläser 
och sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har 
arbetat inom allmänpsykiatrin samt med psykos- och beroendevård.
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Svart bälte i föräldraskap 
Att lösa vardagen i npf-familjer



För den som har eller har en haft ätstörning är 
det särskilt utmanande att vara gravid och bli 
förälder. Risken för återfall i sjukdomen ökar 
och särskilt sårbar tycks den första tiden efter 
förlossningen vara. Forskning visar att mer än 
var tionde nybliven mamma kan lida av ätstör-
ningar. Ändå är detta ett dolt problem, okänt 
för de flesta. 
  Anna Ehn och Leone Milton vill bryta tyst-
naden kring moderskap och ätstörningar. De 
vill sticka hål på myter om vem som får ätstör-
ningar, ta bort skammen och få mammor att 
börja våga prata och söka hjälp – och att hälso- 
och sjukvården blir bättre på att uppmärksamma, 
bemöta och behandla problematiken. 
  Mamma med ätstörning har vetenskaplig 
förankring och baseras på fackkunskaper 
från forskare, psykologer, läkare och dietister. 
Boken innehåller även personliga intervjuer 
med såväl drabbade kvinnor som anhöriga, 
och avslutas med en specifik självhjälpsdel för 
mammorna.

MAMMA MED ÄTSTÖRNING 
Flexiband, 192 sidor
ISBN 978-91-27-82906-0
E-bok 978-91-27-82907-7
Utgivning augusti 2021

Anna Ehn är journalist och författare, bosatt i Uppsala. 
Hon debuterade 1995 och har sedan dess skrivit böcker 
för barn, unga och vuxna, både fakta och fiktion. Hon är 
återkommande skribent i SvD.
Leone Milton är journalist och författare, bosatt i 
Köpenhamn. Hon har skrivit om kvinnors hälsa i över tio 
år och föreläser i olika sammanhang om sina personliga 
erfarenheter av ätstörningar och psykisk ohälsa. 
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Mamma med ätstörning
Kroppen, maten och vägen till  
ett sunt föräldraskap



Det är i mötet vi kan finnas för varandra,  
räcka ut en stödjande hand och därmed bidra 
till att minska den känsla av ensamhet som 
plågar många idag. Genom att mötas kan vi 
också minska den själsliga ohälsa som finns 
runt oss – inte minst bland barn och unga. 
Kanske är det mer angeläget än någonsin att 
dela erfarenhet och kunskap om hur vi kan 
sänka barriärerna för att våga närma oss 
varandra. 
  Vi konstaterar att möten tillhör det mest 
centrala i livet, allt från tillfälliga träffar till 
relationer som varar livet ut. De kan vara 
lättsamma, knepiga, roliga, allvarsamma och 
komplicerade. Det finns möten som aldrig blir 
av och de som sker utan ord. Vissa möten hade 
vi helst velat undvika och andra skänker oss 
glädje. 
  Vare sig det sker inom yrkeslivet eller utan-
för är det vår förhoppning att denna bok ska 
underlätta för människor att mötas. Vi tror 
nämligen att det är något vi kan lära oss att bli 
bättre på. Och vi är övertygade om att det är 
livsnödvändig kunskap.

KONSTEN ATT MÖTAS
Inbunden, 224 sidor
ISBN 978-91-27-82882-7 
E-bok 978-91-27-82883-4 
Ljudbok 978-91-27-82884-1
Utgivning september 2021

Kattis Ahlström är journalist, 
programledare och föreläsare.
Stefan Einhorn är överläkare och 
professor samt ordförande vid 
Centrum för social hållbarhet vid 
Karolinska Institutet.
Ullakarin Nyberg är psykiater, 
med.dr och suicidforskare.
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Konsten att mötas
Från mingelångest till allvarliga 
samtal



Länge leve vänner är en motivationsbok som tar 
avstamp i vetenskap och forskning om vikten 
av vänskap och goda sociala relationer. Det är 
också en metodbok baserad på modern psyko-
logi och beteendeterapi, med handfasta råd  
och guidade övningar för att fördjupa, vidare-
utveckla och värna om sina relationer. 
  Starka relationer toppar listan över vad som 
gör oss människor lyckliga och vad som får oss 
att leva längre och friskare liv. I och med att 
samhället förändras, att vi bildar familj allt 
högre upp i åldrarna och att vi förblir singlar 
längre ökar också betydelsen av vänskaps- 
relationer.

LÄNGE LEVE VÄNNER
Flexiband, 244 sidor
ISBN 978-91-27-82542-0 
E-bok 978-91-27-82543-7
Utgivning augusti 2021

Frida Andersson är leg. 
psykolog med KBT-inriktning. 
Daniel Ek är leg. psykolog, 
föreläsare och en av författarna 
till boken Tid att leva. Han 
arbetar bl.a. med att utbilda 
i ACT (Acceptance and 
Commitment Therapy). 
Pär Flodin är forskare inom 
psykiatrisk epidemiologi 
och har doktorerat i kognitiv 
neurovetenskap.
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Länge leve vänner
Forskning och färdigheter för att 
stärka dina vänskapsrelationer

”Att uppdatera sin vänskapssitutation kan 
ha lika stor betydelse för ditt liv som att byta 
jobb eller kärlekspartner. Och definitivt långt 
viktigare än att köpa nya gardiner. Att det 
ändå finns fler heminredningsmagasin än 
vänskapsmagasin är obegripligt.”

 Ur Bob Hanssons förord    



Perfektionism är ett komplicerat och samman-
satt fenomen. Att vara noggrann, ambitiös och 
ha höga mål är förstås bra – men kan också 
vara stressigt och ångestskapande med risk för 
att ens nära relationer påverkas.  
  Bättre än perfekt förklarar och ger förståelse 
för perfektionistens beteende. Målet är inte att 
man ska sänka sina ambitioner, däremot att 
få mer flexibelt förhållningssätt till uppgifter, 
åtaganden och relationer. Då skapas utrymme 
för annat i livet än prestation. 
  Bättre än perfekt ger en nyanserad bild 
av perfektionismens för- och nackdelar och 
konkreta verktyg för förändring i de delar som 
vållar problem i tillvaron.

BÄTTRE ÄN PERFEKT
Flexiband, 192 sidor  
ISBN 978-91-27-82929-9
E-bok 978-91-27-82930-5
Utgivning september 2021

Alexander Rozental är leg. psykolog och har disputerat  
i psykologi vid Stockholms universitet. Han bedriver  
forskning om bland annat prokrastinering och perfektionism.  
Han har tidigare skrivit Dansa på deadline (tillsammans med 
Lina Wennersten) och Tio i tolv – en bok om att lyckas med 
nyårslöften, mål och beteendeförändringar (tillsammans med 
Per Carlbring och Martin Oscarsson).
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Bättre än perfekt 
En självhjälpsbok för perfektionister

”Helen läser ekonomi på universitetet. Hon är 
ambitiös och duktig med siffror, hon gillar att 
sätta sig in i svåra teorier. Samtidigt tvivlar hon 
ofta på sin egen förmåga. Följden är att hon 
pluggar mycket mer än sina kursare, trots att 
hon redan kan allt som står i boken. När Helen 
får beröm tycker hon inte att hon förtjänar 
det och försöker att göra ännu bättre ifrån sig 
nästa gång – om återkopplingen uteblir kommer 
istället självkritiken krypande och hon tolkar 
det som att hon varit värdelös.”



En framgångsfaktor för oss människor som 
art är att vi har en inre röst. Den hjälper oss 
att styra mot våra mål, undvika misstag och 
reflektera över glada stunder. Men när vi 
drabbas av motgångar, hot eller rädsla kan vi 
i stället för att föra en nykter och saklig inre 
konversation med oss själva fastna i en tanke-
karusell som är hopplöst svår att få stopp på.
Innan vi vet ordet av har våra tankar kapats 
av ett konstant, negativt tjatter.
  Så hur går det till när denna inre röst, så 
kraftfull och klok, blir vår största fiende?  
Och hur kan vi ta tillbaka kontrollen? 
  Full av berättelser och förankrad i aktuell 
forskning åskådliggör Ethan Kross hur vårt 
inre tjatter kan tämjas. I de ord vi använder, 
berättelserna vi berättar, samtalen vi har 
med nära och kära, till och med i våra vanor 
och personliga ritualer, finns nyckeln som kan 
förvandla vårt tjatter till att bli den trygga 
inre konversationspartner vi så väl behöver i 
stunder av oro och ältande.
  Tjatter är en välskriven, underhållande 
och forskningsbaserad självhjälpsbok som 
förmedlar konkreta verktyg som läsaren kan 
tillämpa i vardagen.

TJATTER 
Inbunden, 279 sidor 
Översättning: Emeli André
ISBN 978-91-27-82342-6
E-bok 978-91-27-82343-3
Utgivning september 2021

Ethan Kross är en av världens främsta forskare inom 
området självkontroll och professor i psykologi vid 
University of Michigan, USA, där han också är chef för 
Emotion & Self Control Laboratory. Tjatter är översatt 
till fler än tjugo språk.
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Tjatter 
Hur du övervinner oro och ältande



Flow är den känsla vi får då allt fungerar och 
stämmer, när vi står inför utmaningar och  
arbetar på toppen av vår förmåga, då vi glömmer 
tid och rum och utför fantastiska prestationer.
  Mihaly Csíkszentmihályi har ägnat stor del 
av sitt liv till att undersöka de positiva sidorna 
av tillvaron, de konstruktiva reaktionerna på 
svårigheter och vad det är som gör människor 
lyckliga. Han har gett ordet flow en speciell 
innebörd och hans bok har blivit en klassiker 
som ständigt hittar nya läsare.

FLOW 
Danskt band, 362 sidor
Översättning: Göran Grip
ISBN 978-91-27-17379-8
Utgivning augusti 2021

Mihaly Csíkszentmihályi (född 1934) är en ungersk 
professor i psykologi och f.d. ordförande för 
Department of Psychology vid University of Chicago. 
Han är känd för sitt arbete om lycka och kreativitet 
och framför allt om begreppet flow.

Flow
Den optimala upplevelsens  
psykologi

”Den här boken sammanfattar för vanliga 
läsare årtionden av forskning kring de 
positiva aspekterna av mänskliga upplevelser 
– glädje, skaparkraft – den process av totalt 
engagemang i livet som jag kallar flow.”

”Avsikten med den här boken är att med 
hjälp av en del av den moderna psykologins 
redskap undersöka denna uråldriga fråga: 
när känner sig en människa som lyckligast? 
Om vi kan finna början till ett svar på den 
frågan kommer vi kanske att kunna skapa en 
ordning i livet som gör det möjligt för lyckan 
att spela en större roll i det.”

Nyutgåva



Cullbergstipendiet 
Cullbergstipendiet är ett resestipendium för att 
utveckla svensk psykiatri, uppkallat efter och initierat 
av professor Johan Cullberg. Det tilldelas årligen 
flera psykiatrer eller ST-läkare i psykiatri. Maximalt  
50 000 kr kan sökas senast den 1 februari 2022.  
Läs mer på nok.se/cullbergstipendiet

Natur & Kultur 
finansierar 

forskartjänster  
i psykologi
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Behovet av mer forskning och kunskap 
om vad som stärker barns och ungas 
psykiska hälsa och ger en utvecklande 
lärmiljö i skolan är stort. Stiftelsen Natur & 
Kultur stödjer nu tillsammans med Kungl. 
Vitterhetsakademien forskningen inom 
detta område genom att utlysa två treåriga 
akademiforskartjänster inom psykologi:

– inriktning psykisk hälsa och ohälsa  
vänder sig till forskare som är verksamma 
inom området psykisk hälsa och ohälsa  
hos barn och ungdomar. Av särskilt intresse 
är att stödja forskning som syftar till att 
utveckla och utvärdera förebyggande 
insatser och interventioner för att främja 
psykisk hälsa i barn- och ungdomsgruppen.

– inriktning pedagogisk psykologi 
vänder sig till forskare som är verksamma 
inom området pedagogisk psykologi 
med fokus på barn eller unga. Av särskilt 
intresse är att stödja forskning med 
kognitionsvetenskaplig inriktning som 
stödjer lärande, minne eller motivation i 
grundskola eller gymnasieskola. Vidare är 
forskning om digitala lärresurser eller olika 
lärplattformar av intresse att stödja.



Natur & Kultur
Box 27323
102 54 Stockholm
Besök: Karlavägen 31
08-453 87 00
kundsupport@nok.se

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som  
utan ägare kan agera självständigt och  
långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, 
inspiration, utbildning och bildning verka  
för tolerans, humanism och demokrati.

Missa inte Psykologiwebben – en digital plats  
för kunskap, kompetensutveckling och inspiration  
för dig som har ett människovårdande yrke. 
Här hittar du sådant du har glädje och nytta av 
i din professionella roll, såsom en manualbank och 
arbetsblad, formulär och filmer. Du får också 
tips om läsning och författare som föreläser.  
Läs mer på psykologiwebben.se.
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Psykologi  
Populärpsykologi
Ledarskap 
Socialt arbete
Vård 
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