Höst 2019

Pedagogik och
utbildningsvetenskap

Som värderingsdrivet och oberoende förlag
arbetar vi aktivt för en likvärdig skola.
Vi vill bidra till ett inkluderande, öppet och
tolerant samhälle. Det gör vi genom att
erbjuda forskningsförankrad litteratur för
både lärarutbildningen och för yrkesverksamma lärares professionsutveckling, samt
ett växande utbud av onlinekurser och föreläsningar.
Vår utgivning stärker dig i din profession
– så att du kan fortsätta att göra skillnad.
I den här broschyren kan du läsa om vårens
nyheter inom pedagogik och utbildningsvetenskap. Läs vidare på nok.se/pedagogik.

Beställ utvärderingsexemplar på
nok.se/utvarderingsexemplar

Feedback
I Feedback löser John Hattie och Shirley Clarke en
frustrerande paradox: Varför är feedback så effektiv,
men kan samtidigt ge så varierande resultat? Med utgångspunkt i omfattande forskning och gedigen undervisningserfarenhet klargör författarna både principerna
bakom och de praktiska aspekterna av feedback. Du
får bland annat ökade kunskaper om betydelsen av
yt- och djupinlärning och omsättning av lärandet, elev
till lärare-feedback och elev till elev-feedback, kraften
i rätt form av feedback under lektionerna och hur du
framgångsrikt kan använda feedback efter lektionerna.
Boken vänder sig i första hand till lärare i grundskolan.

FEEDBACK
Mjukband, 260 sidor
ISBN 978-91-27-82498-0
Utgivning juni 2019

John Hattie är professor vid University of Melbourne, Australien och
ordförande för Australian Institute for Teaching and School Leadership.
Shirley Clarke är en internationellt erkänd expert inom formativ
bedömning.

10 förhållningssätt för
framgångsrik undervisning
Här lyfts tio centrala förhållningssätt som lärare behöver tillägna sig för att skapa förutsättningar för goda
skolprestationer. Det handlar exempelvis om att kunna
utvärdera och anpassa sin undervisning, återkoppla och
bygga relationer som främjar elevernas lärande.
Boken sammanfattar Hatties senaste forskning inom
Synligt lärande vilket ger en bred översikt, samtidigt
som den är praktiknära och tillämpbar i klassrummet.
Den vänder sig till blivande och verksamma lärare, till
rektorer och övriga skolledare.

10 FÖRHÅLLNINGSSÄTT FÖR
FRAMGÅNGSRIK UNDERVISNING
Mjukband, 204 sidor
ISBN 978-91-27-82404-1
Utgivning september 2019

John Hattie är professor vid University of Melbourne, Australien och
ordförande för Australian Institute for Teaching and School Leadership.
Klaus Zierer är professor vid University of Augsburg, Tyskland samt
Associate Research Fellow vid University of Oxford, Storbritannien.
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Responsiv undervisning
Kognitionsvetenskap och formativ bedömning i
praktiken
I boken ger Harry Fletcher-Wood konkret vägledning
om hur du som lärare kan hantera sex vanliga problem
när du planerar lektioner, bedömer lärande och bemöter dina elever. Boken beskriver effektiva strategier för
att hantera problem inom olika ämnen och visar hur
strategierna kan tillämpas praktiskt. Responsiv undervisning väver ihop planering och undervisning, baserat
på kognitionsvetenskap och formativ bedömning.
Boken riktar sig till verksamma lärare på alla nivåer.
Foto: Natur & Kultur

RESPONSIV UNDERVISNING
Mjukband, ca 240 sidor
ISBN 978-91-27-82485-0
Utgivning september 2019

Harry Fletcher-Wood är Associate Dean vid
Ambition Institute, London. Han har arbetat ett
tiotal år ute på olika skolor som lärare,
fortbildningsansvarig/ansvarig för professionell
utveckling och forskare.

Hur du får dina elever
att lära sig
Med Oliver Cavigliolis fantastiska illustrationer som
visuell guide visar Hur du får dina elever att lära sig hur
lärare kan omvandla forskningsbaserade inlärningsstrategier till konkret klassrumspraktik. Basen är
kognitiv psykologi. Boken undersöker vad som utgör
god evidens för inlärningsstrategier, hur lärare kan
använda evidensbaserat omdöme och hur kognitiv
psykologi kan tillämpas i klassrummet.
Den riktar sig både till verksamma lärare och till
lärarstudenter på alla nivåer.

HUR DU FÅR DINA ELEVER
ATT LÄRA SIG
Mjukband, ca 240 sidor
ISBN 978-91-27-82500-0
Utgivning oktober 2019
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Yana Weinstein och Megan Sumeracki är professorer i psykologi vid
University of Massachusetts Lowell respektive Rhode Island College.
De är grundare av The Learning Scientist. Oliver Caviglioli har skolbakgrund, men är nu utbildningsdesigner.

Skolutveckling och
jämställdhet
Sedan tidigt 70-tal har det funnits krav i läroplanen på
att jämställdhet ska vara en del av skolans verksamhet,
men trots det arbetar få skolor systematiskt med detta.
Här beskrivs hur man systematiskt och metodiskt
tar tag i frågan, från ledning ner till klassrumsnivå.
En organisationsförändring som är ett måste om vi
på allvar vill att skolan ska bli en plats med lika
villkor för flickor och pojkar.
Boken riktar sig främst till skolledare, rektorer och
utvecklingsledare.
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

SKOLUTVECKLING OCH
JÄMSTÄLLDHET
Häftad, ca 150 sidor
ISBN 978-91-27-82398-3
Utgivning september 2019

Mia Heikkilä är docent i pedagogik och verksam
som forskningsledare vid Åbo Akademi. Hon har
även arbetat på Skolverket och Regeringskansliet,
samt gjort utredningar och rapporter till en rad
olika samhällsaktörer.

Socialt och emotionellt lärande
Om att få elever att lyckas i skolan och livet
Som en förutsättning för lyckade akademiska studier
och allmänt välmående ligger de sociala och emotionella
färdigheterna, som visat sig ha ett avgörande inflytande
över hur det går för oss i skolan och livet. Det handlar
exempelvis om att kunna koncentrera sig, planera och
samspela med andra.
Här lyfts skolans inklusive fritidshemmets rika möjligheter att aktivt och medvetet bidra till elevernas utveckling inom det sociala och emotionella lärandet. Boken
vänder sig till lärare och övrig pedagogisk personal som
vill få ökad kunskap, ett professionellt språk och praktiska
redskap i arbetet.
Foto: Lisa Löwenborg

SOCIALT OCH EMOTIONELLT
LÄRANDE
Mjukband, 208 sidor
ISBN 978-91-27-82432-4
Utkom juni 2019

Lars Löwenborg är leg. psykolog
och leg. psykoterapeut. Tina Palm
är specialpedagog, leg. förskoleoch grundskollärare.
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Bilderbokens mångfald
och möjligheter

FÖRSKOLA

Förskola

BILDER

BOKENS
mångfald och möjligheter
Agneta Edwards

BILDERBOKENS MÅNGFALD
OCH MÖJLIGHETER, 2:A UTG.
Mjukband, ca 160 sidor
ISBN 978-91-27-82402-7
Utgivning september 2019

Äntligen kommer nyrevideringen
av den så uppskattade boken Bilderbokens mångfald och möjligheter, en
lustfylld handbok där teori och praktik går hand i hand när vi betraktar
bilderboken som litteratur, som konst,
som pedagogiskt redskap och – förstås – som läsupplevelse.
Boken vänder sig framför allt till
blivande och verksamma förskollärare som vill utforska bilderbokens
potential och medvetet använda den
som en självklar del i den pedagogiska
verksamheten.

Agneta Edwards är
litteraturpedagog, författare och läsinspiratör
som tilldelats Barnboksakademins Eldsjälspris.
Hon är en flitigt anlitad
föreläsare för förskollärare,
lärare och bibliotekarie.

Med läroplanen som grund

INTERKULTURELLT ARBETE
I FÖRSKOLAN
Inbunden, ca 120 sidor
ISBN 978-91-27-82272-6
Utgivning oktober 2019

6

Jonas Stier är professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna
samt gästprofessor vid Malmö universitet, och har lång erfarenhet av
utbildningar inom områdena interkulturalitet och mångfald.
Bim Riddersporre är universitetslektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning och arbetar vid institutionen för Skolutveckling
och ledarskap vid Malmö universitet.

Foto:
Malmö universitet

Svensk förskola präglas idag av ett
interkulturellt samspel mellan barn,
pedagoger och föräldrar. Med avstamp
i förskolans uppdrag diskuterar författarna hörnstenarna i ett interkulturellt förhållningssätt utifrån
händelser i förskolans vardag och med
stöd i forskning. Boken ger verktyg
att reflektera över och arbeta med
den mångfald som kännetecknar
dagens förskola.

Foto:
Fotogenica Norrköping

Interkulturellt
arbete i förskolan

Pedagogikforskning i praktiken
En intervjubok

… OCH HUR GÖR JAG
I KLASSRUMMET?!
Häftad, ca 200 sidor
ISBN 978-91-27-82360-0
Utgivning september 2019

Som lärare är det lätt att bli frustrerad över att pedagogisk forskning
och praktik ibland känns långt ifrån
varandra. Det tar den här boken
fasta på där författarna intervjuar
några av de främsta pedagogiska
tänkarna idag, till exempel Dylan
Wiliam, Daisy Christodoulou och
David Didau. Frågorna som ställs är
rättframma och relevanta vilket ger
konkreta svar som alla verksamma
lärare kan använda direkt i klassrummet.

Förutsättningar, strukturer och
förhållningssätt
Den här boken undersöker fenomenet
kollegial effektivitet från flera håll.
Vad innebär det? Vilka konsekvenser
får det? Och framför allt: Hur uppnås
det praktiskt? Det bjuds på en rad
protokoll, modeller och frågor som
fungerar som stödstrukturer i detta
arbete. Boken vänder sig till verksamma lärare, rektorer och skolledare som vill utveckla det kollegiala
lärandet fullt ut.

KOLLEGIAL EFFEKTIVITET
Inbunden, ca 150 sidor
ISBN 978-91-27-82684-7
Utgivning oktober 2019

Carl Hendrick är fil.
dr i pedagogik på
Wellington College i
England. I grunden är
han engelsklärare.
Robin Macpherson är
historielärare och just
nu vice rektor på Dollar
Academy (en framstående internatskola)
i Skottland.

Foto: Chalet Photographers

Kollegial effektivitet

Illustrationer: Oliver Caviglioli

…och hur gör jag
i klassrummet?!

Jenni Donohoo är
fil.dr i pedagogik
och har publicerat
ett flertal böcker om
skolutveckling och
kollegialt lärande. Hon
har många års praktisk
erfarenhet av att driva
skolutveckling och
är verksam i Ontario,
Kanada.

THIS BOO
SOMETHI
STIMULAT
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Kurser

Fortbilda dig med Natur & Kultur Akademi! Välkommen till ett av
våra föreläsningstillfällen, eller gå en onlinekurs i den takt som passar
dig: på dator, mobil eller surfplatta.

Aktiv läskraft Fk–åk 3

En onlinekurs om att undervisa i strategier för läsförståelse
Aktiv läskraft innebär
att elever är medvetna
om och tar tillvara kraften i sitt eget tänkande
när de läser. En förutsättning för att detta ska
ske är att läraren är medveten om hur en god
språk, läs och skrivundervisning kan organi
seras så att alla elever, oavsett bakgrund och
förutsättningar att lära, kan utvecklas.
Onlinekursen kan med fördel användas
för kollegialt arbete, där deltagarna kan testa
övningar tillsammans med elever och sedan
utvärdera aktiviteterna i samarbete med
kollegor.
Kursen består av tre fortbildningsdelar och
innehåller filmade seminarier, arbetsmaterial
och läsanvisningar. Deltagarna förväntas läsa
kapitel ur boken Aktiv läskraft Fk–åk 3 under
kursens gång.

ONLINE

AKTIV LÄSKRAFT FK–ÅK 3
Onlinekurs, 6 seminarier à 1,5 timmar
+ eget arbete
ISBN 9789127824676
Utgivning mars 2019

Fk–åk 3

Foto: Annika af Klercker

Kursens delar:
• Nyckelkompetenser för livslångt lärande
• Språkutvecklande arbetssätt, läsinlärnings
metoder och resurser för lärande
• Framgångsrik läsförståelseundervisning.

Barbro Westlund är lärarutbildare och lektor i läs och
skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik (ISD) vid
Stockholms universitet och har arbetat som klasslärare
i svensk skola i 25 år. Barbro Westlund har varit engagerad
som expert i regeringens projekt Läslyftet och är en mycket
uppskattad föreläsare.

Lågaffektivt
bemötande i förskolan

Autism och ADHD
i skolan

Konflikter och beteende
problem är ofta vardag
i förskolan. Den här
onlinekursen visar hur
du kan tänka och agera
i mötet med barnen i utmanande situa
tioner. Metoderna utgår från förhållnings
sättet lågaffektivt bemötande. Författarna
tar avstamp i exempel från förskolans
vardag, kopplar dem till forskning och
beskriver de praktiska principer som vi
kan utgå från.

Hur upp
lever elever
med autism och adhd
egentligen sin skoldag?
Onlinekursen hjälper dig
att förstå vilka förmå
gor som är ojämna hos
eleverna, hur det kan ta sig uttryck och
framförallt hur du kan anpassa undervis
ningen. Med hjälp av enkla tekniker kan
du kompensera för nedsatta funktionsför
mågor så att dina elever kan nå kunskaps
målen. Kursen innehåller nedladdningsbart
klassrumsmaterial.

David Edfelt är leg. psykolog, handledare, utbildare
och författare. Han undervisar på specialpedagogiska
institutionen vid Stockholms universitet och handleder
i många förskolor. Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog
och efterfrågad som handledare, utbildare och före
läsare inom lågaffektivt bemötande.

Anna Sjölund är beteendevetare med fördjupning
i neuropsykiatri, handledare och grundutbildad psyko
terapeut i KBT. Ann Lindgren är gymnasielärare och har
arbetat länge inom psykiatrin i Stockholm. Cajsa Jahn
och Malin Reuterswärd är pedagoger med lång er
farenhet av att arbeta med elever med autism och adhd.

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE I FÖRSKOLAN
Onlinekurs, tidsåtgång ca 4 timmar + eget arbete
ISBN 9789127824140
Utgivning november 2018

AUTISM OCH ADHD I SKOLAN
Onlinekurs, tidsåtgång ca 4 timmar + eget arbete
ISBN 9789127824003
Utgivning november 2018

ONLINE

Förskola

ONLINE

Nyfiken på en onlinekurs?
Prova demon på nok.se/demoonlinekurs
KOMMANDE FÖRELÄSNINGAR
15 oktober 2019: Matematikundervisning i förskolan med Camilla Björklund och Hanna Palmér.
7 november 2019: föreläsning/workshop om mindset och digitalisering med James
Nottingham (UK), Frida Monsén och Bosse Larsson.
11 december 2019: Digitalisering i förskolan med Bim Riddersporre och Susanne Kjällander.

Natur & Kultur Akademi
@nokakademi

Formativ bedömning
Utmaningar för undervisningen
I denna bok tar författarna på sig uppgiften att problematisera och utmana den dominerande och relativt
snäva uppfattningen om formativ bedömning. En del
av kapitlen förhåller sig till formativ bedömning som
ett gemensamt didaktiskt fenomen för all undervisning.
Andra kapitel bygger på ämnesdidaktiska exempel.
Boken syftar till att både kvalificera diskussionen om
formativ bedömning och att diskutera vikten av en
kvalificerad undervisning, därav titeln Formativ
bedömning – utmaningar för undervisningen.
Boken vänder sig främst till lärare, lärarstudenter
och lärarutbildare.
Foto: Marcus
Rostamkhani

Foto: Torsten Arpi

FORMATIV BEDÖMNING
Flexiband, ca 300 sidor
ISBN 978-91-27-82487-4
Utgivning augusti 2019

Redaktörerna Inger Eriksson, Viveca Lindberg och Astrid Pettersson
är verksamma vid Stockholms universitet. Övriga författare representerar
olika lärosäten.

Att utveckla forskningsbaserad
undervisning
Boken belyser vikten av och förutsättningar för att arbeta
för en undervisning där den beprövade erfarenheten
samverkar med ett vetenskapligt förhållningssätt – helt
enkelt en hållbar utveckling av undervisningen. Den
behandlar frågan om vilken forskning som bör utgöra
grunden för undervisningen och vem som bör bedriva denna
forskning. Läsaren får exempel som representerar skilda
skolämnen och skolformer och ta del av olika didaktiska
utmaningar och lösningar.
Boken vänder sig till lärare, lärarstudenter och beslutsfattare.
Foto: Torsten Arpi

10

Foto: Privat

Foto: Privat

ATT UTVECKLA FORSKNINGSBASERAD UNDERVISNING
Inbunden, 352 sidor
ISBN 978-91-27-82489-8
Utgivning oktober 2019

Redaktörerna Mimmi Waermö och Ylva Ståhle är universitetslektor,
Viveca Lindberg är docent och universitetslektor, alla vid Stockholms
universitet. Övriga författare representerar olika lärosäten.

Autism och ADHD i gymnasiet
Tydliggörande pedagogik
Alla förväntas gå gymnasiet, men en stor
grupp misslyckas med att ta sin examen.
För många beror det på svårigheter i
planeringen för att nå långsiktiga mål
eller bristande koncentrationsförmåga.
Boken förklarar elevernas ojämna
förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas och framför allt hur du kan anpassa
undervisningen så att gymnasieskolan blir
begriplig, hanterbar och meningsfull för
alla elever. Denna praktiska handbok
vänder sig till gymnasielärare, skolledare,
specialpedagoger och elevhälsoteam.
David Edfelt är leg. psykolog, handledare och utbildare.
Ann Lindgren är gymnasielärare med lång erfarenhet
inom psykiatrin. Annelie Karlsson är specialpedagog
och rektor med erfarenhet från vuxenutbildning,
gymnasiet och gymnasiesärskolan. Anna Sjölund är
beteendevetare, grundutbildad psykoterapeut och
handledare.
AUTISM OCH ADHD I GYMNASIET
Mjukband, 216 sidor
ISBN 978-91-27-82468-3
Utgivning september 2019

Fler titlar hittar du på nok.se/pedagogik
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Till bildningens försvar
Den svåra konsten att veta tillsammans
Foto: Sofia Runarsdotter

Bildning gör att vi kan överskrida
de instängningar som kan rymmas i
klass, kön, religion, etniskt ursprung, nation eller andra kategorier. Bildning är nödvändigt i en tid
som plågas av sanningens privatisering. Vi lider av insiktsförlust och
riskerar instängningar i åsiktsburar. Paradoxalt nog vet dagens
människor mer än någonsin – men
vet allt mindre tillsammans. Därför
behövs en uppdaterad förståelse av
bildning – en kunskap som gör att vi
kan tala om allt vi har gemensamt.
En bildning som gör människor fria.

Sverker Sörlin är idéhistoriker och författare.

TILL BILDNINGENS FÖRSVAR
Inbunden, 230 sidor
ISBN 978-91-27-82312-9
Utgivning augusti 2019
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Marte Blikstad-Balas är forskare vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten
på Oslo universitet. Per Kornhall är författare, föreläsare, konsult och ett
välkänt namn i skoldebatten med lång erfarenhet av det svenska skolsystemet. Jenny Maria Nilsson är kritiker och frilansjournalist.

Foto: Ming Lorentzson

OMSTART FÖR SKOLANS
DIGITALISERING
Flexiband, 216 sidor
Utgivning april 2019
ISBN 978-91-27-82318-1

Digitalisering i skolan är en fråga
som väcker starka känslor. Svärmisk
teknikromantik möter domedagsprofetior om att vi förslavas av våra
skärmar. Ofta kretsar debatten kring
ordet framtiden, trots att datorerna
funnits i våra skolor i flera decennier. Det är nu hög tid att utvärdera
digitaliseringen i skolan. Boken ger
insikter kring vad som gått fel, samt
hur vi kan göra för att återge lärarna
och eleverna den makt som försvunnit
ut i cyberrymden. Vi behöver en Omstart för skolans digitalisering.

Foto: Morgan Sikkerboel Foto: Eva Lindblad

Omstart för skolans
digitalisering

Foto: Yvonne Ésell

Supermetoderna
Forskarnas 5 bästa strategier för att lyckas i skolan
De finns. Supermetoderna som hjälper ditt barn att
lyckas i skolan. En handfull strategier vars överlägsna
effekt bevisats i flertalet studier. Det bästa: de är enkla
att förstå och att använda.
Maria Sundén Jelmini förklarar hur och varför supermetoderna fungerar, och ger dig konkreta verktyg för att
kunna börja använda dem direkt. Metoderna fungerar
för alla skolämnen, men särskild uppmärksamhet
ägnas åt många föräldrars gissel: matematik och
språkinlärning. Hon beskriver även hur du kan agera
när motivationen tryter: Vad är egentligen bäst? Pepp,
pengar eller piska?
Boken ger dig dessutom förståelse för hur våra barns
hjärnor fungerar och utvecklas och hur den digitala
samtiden påverkar barnens förutsättningar för lärande.
SUPERMETODERNA
Inbunden, ca 160 sidor
ISBN 978-91-27-82505-5
Utgivning november 2019

Maria Sundén Jelmini har under flera år varit chef för nyhetsredaktionen
på SvD. Nu är hon reporter med vetenskapsfokus och skriver om frågor
som lärande, minne, språk och utveckling.

”Detta är en debattbok om skolan
och läraryrket. Jag vill bilda opinion
för att stärka skolan i den riktning
jag tror är bäst.
Det går att förändra skolsystem.
Det går att skapa skolor som gör skillnad på riktigt och där lärare trivs.
Med avstamp i kognitionsvetenskaplig forskning vill jag vrida och vända
på olika perspektiv och utmana idéer
som länge har ansetts självklara i
skolans värld. Min förhoppning är
att läsningen ska sätta snurr på dina
tankar och utmana dig i din syn på
undervisning, skola och utbildning.”

Foto: Ernst Henry

Obekväma
sanningar om skolan

Isak Skogstad är
gymnasielärare. Vid
sidan av undervisningen
arbetar han som skribent.

OBEKVÄMA SANNINGAR
OM SKOLAN
Mjukband, ca 242 sidor
ISBN 978-91-27-82476-8
Utgivning oktober 2019
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Grundläggande
demokratiarbete har ett pris.
(Det är vi som delar ut det.)

Språket är en nyckel till demokratin. Natur & Kultur delar årligen ut Ingvar Lundbergpriset på 100.000 kronor
till en person som gjort viktiga insatser för läs- och skrivinlärning.

Natur & Kultur stöder dem som bidrar till en starkare demokrati. Utbildare som kastar
ljus över inlärningens mysterier, forskare som gör vetenskapen tillgänglig för fler,
skribenter och debattörer som utvecklar åsikter och debatt. Vi arbetar med priser,
stipendier och stöd till organisationer och individer. Läs mer om vårt arbete för bildning,
kultur och demokrati på nok.se/enoberoendekraft.

EN OBEROENDE KRAFT

Kontakt
Staffan Augustsson
Agnes Notini Zachrison
Niklas Gårdfeldt Leavy
Gerda Lundberg
Jonna Erzmoneit
Magnus Winkler

Kund- och säljansvarig
Kommunikationsansvarig
Utgivningschef pedagogik
Projektledare
Projektledare
Projektledare

staffan.augustsson@nok.se
agnes.notinizachrison@nok.se
niklas.gardfeldtleavy@nok.se
gerda.lundberg@nok.se
jonna.erzmoneit@nok.se
magnus.winkler@nok.se

Växel: 08-453 86 00
Mejl: akademiskinfo@nok.se
Högupplösta bokomslag och författarporträtt kan hämtas på mediabank.nok.se
Du hittar fler av våra böcker på nok.se/pedagogik

Följ oss!
Prenumerera på våra nyhetsbrev för att få inbjudningar, rabatter och den senaste
informationen om vår utgivning. Läs mer på nok.se/nyhetsbrev.

Facebook: Natur & Kultur Pedagogik

Instagram: @nokpedagogik

Twitter: @nokpedagogik

Podcast om utbildning!

Natur & Kultur
Karlavägen 31
Box 27323
102 54 Stockholm
nok.se

I Natur & Kulturs podcast Akademiska
kvarten får du snabbt koll på den senaste pedagogikforskningen genom
kvartslånga samtal med tongivande
personer som har något viktigt att
säga om svensk utbildning.

ISBN: 9789127827325

Natur & Kultur
Box 27323
102 54 Stockholm
Besök: Karlavägen 31
Växel: 08-453 86 00
akademiskinfo@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.

nok.se

