Vår 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
nya böcker inom pedagogik och utbildningsvetenskap. Läs vidare på nok.se/pedagogik.

Beställ utvärderingsexempler på
nok.se/utvarderinsgexemplar

Fakta, fejk och fiktion
Källkritik, ämnesdidaktik och digital kompetens
Foto: Kenneth Nyblom

I dag är kritiskt tänkande och
källkritiska förmågor nödvändiga
i en global och digital värld där
information finns tillgänglig för
alla att bruka och missbruka. Här
presenteras forskning och insikter
från praktiken om hur undervisningen kan bidra till elevers
förmåga att kritiskt reflektera i
skolämnen och över ämnesgränser.
Boken riktar sig till lärarstudenter,
framför allt inom ämnesdidaktik,
och verksamma lärare som söker
efter en vetenskaplig grund för att
stimulera elevers kritiska tänkande.

Thomas Nygren är
docent i historia med
utbildningsvetenskaplig
inriktning och lektor i
didaktik vid Institutionen
för pedagogik, didaktik
och utbildningsstudier,
Uppsala universitet.

FAKTA, FEJK OCH FIKTON
Häftad, ca 180 sidor
ISBN 978-91-27-82358-7
Utgivning februari 2019

Från tyckare till tänkare
Effektiva undervisningsstrategier
Foto: Suzanne Hjort

FRÅN TYCKARE TILL TÄNKARE
Häftad, ca 272 sidor
ISBN 978-9127-82253-5
Utgivning januari 2019

Boken belyser hur effektiv undervisning kan bidra till att elever förstår på djupet, tänker kritiskt
och löser problem. Över 100 strategier att testa i klassrummet presenteras. Ledande forskning varvas
med fallbeskrivningar och konkreta
undervisningsmodeller. Innehållet
är väl förankrat i skolans läroplaner
som ställer höga krav på elevers
förmåga att resonera och reflektera.
Här finner du kort sagt allt du kan
önska för att stödja dina elever i att
bli skickliga tänkare. Boken vänder
sig i första hand till lärare i grundskolan och på gymnasiet.

Simon Hjort är lektor
i Linköpings kommun,
fil. lic. i pedagogiskt
arbete och leg. lärare.
Han arbetar med
skolutveckling och är en
uppskattad föreläsare för
bland annat skolpersonal.
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I förskolans nya läroplan förstärks
mål och riktlinjer kring digital kompetens. I boken tas ett heltäckande
grepp om digitaliseringen utifrån ett
flertal områden – alltifrån programmering, virtual reality och artificiell
intelligens till jämställdhet och föräldrasamverkan. Boken riktar sig till
blivande och verksamma förskollärare
och är ett handfast hjälpmedel till ett
mer digitalt förhållningssätt.

DIGITALISERING I
EN FÖRSKOLA PÅ
VETENSKAPLIG GRUND
Inbunden, ca 300 sidor
ISBN 978-91-27-82433-1
Utgivning mars 2019

Susanne Kjällander (red.) är universitetslektor i förskoledidaktik vid
Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.
Bim Riddersporre (red.) är universitetslektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning, leg. psykolog, leg. logoped och arbetar vid
Institutionen för Skolutveckling och ledarskap, Malmö universitet.
FLER TITLAR I SERIEN FINNS PÅ NOK.SE/PEDAGOGIK

Foto: Ming Lorentzson
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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:
Foto: Eva Lindblad Morgan Sikkerboel

Omstart för skolans
digitalisering

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

Foto: Natur & Kultur

Digitalisering i
en förskola på
vetenskaplig grund

Per Kornhall är författare, föreläsare, konsult och ett välkänt namn i skoldebatten med stor erfarenhet av det svenska skolsystemet. Marte BlikstadBalas är forskare vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Oslo universitet.
Jenny Maria Nilsson är kritiker och frilansjournalist.

Foto: Torsten Arpi Foto: Marcus Rostamkhani

Formativ bedömning
Utmaningar för undervisningen
Under 2000-talet har frågan om formativ bedömning förts fram som ett
av de mer kraftfulla redskapen för
att främja elevers lärande. Alltfler
forskare, skolpolitiker, utbildningsledare och lärare framställer formativ bedömning som en nästintill
mirakelkur. Men det som vanligen
glöms bort är att formativ bedömning också utgör en viktig förutsättning för lärares utveckling av undervisningen. Den här boken utmanar
den relativt snäva uppfattningen om
formativ bedömning och vänder sig
bl.a. till lärare, lärarstudenter och
lärarutbildare.
FORMATIV BEDÖMNING
Häftad, ca 216 sidor
ISBN 978-91-27-82487-4
Utgivning april 2019

Redaktörer är Viveca Lindberg, docent, Stockholms universitet,
Inger Eriksson, professor, Stockholms universitet, Astrid Pettersson,
professor, Stockholms universitet. Övriga författare representerar,
förutom Stockholms universitet, även Linköpings universitet,
Göteborgs universitet, Örebro universitet och Open University.

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 jämställdhetsfrågan. 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 på lika villkor
för flickor och pojkar. Boken riktar
sig främst till skolledare, rektorer
och utvecklingsledare.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Skolutveckling
och jämställdhet

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.

SKOLUTVECKLING
OCH JÄMSTÄLLDHET
Häftad, ca 180 sidor
ISBN 978-91-27-82398-3
Utgivning maj 2019

NYHETER INOM PEDAGOGIKLITTERATUR 5

Foto: Sven-Åke Visén

Att arbeta med
yrkes- och
ämnestexter i
gymnasieskolan
En didaktisk handbok
Att förstå det man läser är grundläggande i att tillgodogöra sig kunskap.
I den här boken belyser författarna
flera texter, alla hämtade ur verkliga
läromedel, och går igenom dem med
hjälp av konkreta modeller. Boken
riktar sig till verksamma gymnasielärare i alla ämnen och lämpar sig även
väl att arbeta med kollegialt.

ATT ARBETA MED YRKESOCH ÄMNESTEXTER I
GYMNASIESKOLAN
Häftad, ca 200 sidor
ISBN 978-91-27-81982-5
Utgivning februari 2019

Yvonne Hallesson är forskare och lektor i svenska språket med didaktisk
inriktning vid Uppsala universitet. Pia Visén är lektor i språkdidaktik
på Stockholms universitet. Författarna har även lång erfarenhet som
gymnasielärare i svenska och engelska.

Modeller för litteraturundervisningen

FÖR BERÄTTELSENS SKULL
Häftad, ca 220 sidor
ISBN 978-91-27-82465-2
Utgivning mars 2019
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Anders Öhman är professor i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik
vid Umeå universitet. Ingrid Lindell är universitetslektor i litteraturvetenskap med ansvar för ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet.

Foto: privat

Boken utgår från berättelsers helhet
via litteratursamtal och olika undervisningsmodeller i svenskämnet på
högstadiet och gymnasiet. Modellerna
är konkreta och blir ett didaktiskt
stöd för läraren i klassrummet,
framför allt bidrar de med läslust och
läsglädje. Boken riktar sig till verksamma och blivande svensklärare på
högstadiet och gymnasiet.

Foto: Paul Sirugo

För berättelsens
skull

Förskoleklassens
didaktik
Möjligheter och utmaningar
Förskoleklassen är i dag obligatorisk
och läroplanen har reviderats med
ett tydligare undervisningsuppdrag.
Denna nya utgåva tar fasta på dessa
förändringar. Två ämnesområden står
i fokus, läs- och skrivutveckling samt
matematiskt tänkande, vilka tydliggörs med konkreta exempel kopplade
till läroplanen. Boken vänder sig till
såväl verksamma lärare som lärarstuderande.

FÖRSKOLEKLASSENS
DIDAKTIK, 2:A UTG.
Mjukband, ca 208 sidor
ISBN: 978-91-27-82464-5
Utgivning januari 2019

Foto: Linnéuniversitetet

Ny utgåva

Katarina Herrlin är universitetslektor i didaktik med inriktning mot läs
och skriv- samt lärarutbildare vid Linnéuniversitetet. Elisabeth Frank
är fil.dr i pedagogik och lärarutbildare vid Linnéuniversitetet. Helena
Ackesjö är docent i pedagogik och lärarutbildare vid Linnéuniversitetet.

Ny utgåva

Bilderbokens mångfald
och möjligheter
Förskola

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

Äntligen kommer här 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 öka sin kunskap för att
medvetet använda bilderboken 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 bibliotekarier.
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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

Foto: Lisa Löwenborg

Socialt och
emotionellt lärande
Om att få elever att lyckas i skolan
och livet

Ur förord av Terje Ogden

Foto: privat

”Det här är en rik och uppdaterad
bok om SEL, och förmodligen den
första i sitt slag i Norden.”

För alla elever uppstår ibland situationer i skolan och på fritids som kan
hindra lärandet. Eleverna behöver
kunna hantera starka känslor,
koncentrera sig och samspela socialt.
Dessa sociala och emotionella färdigheter är avgörande för att må bra och
ha goda relationer, för att lyckas i
skolan och få ett framgångsrikt liv.
Den här boken lyfter skolans inklusive fritidshemmets betydelse och
möjligheter att aktivt utveckla elevernas sociala och emotionella färdigheter på verklighetens spelplan.

SOCIALT OCH
EMOTIONELLT
LÄRANDE
Mjukband, ca 208 sidor
ISBN: 978-91-27-82432-4
Utgivning april 2019

Lars Löwenborg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och Tina Palm,
specialpedagog och leg. förskole- och grundskollärare har båda
gedigen erfarenhet av att utveckla skolans och fritidshemmets roll i
det sociala och emotionella lärandet.

…och hur gör jag
i klassrummet?!
Pedagogikforskning i praktiken
En intervjubok
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.

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.

… OCH HUR GÖR JAG
I KLASSRUMMET?!
Häftad, ca 200 sidor
ISBN 978-91-27-82360-0
Utgivning mars 2019
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Tydliggörande pedagogik
i förskolan
Barns utveckling sker i olika takt,
de lär sig genom sina sinnen och är
behjälpta av en tydlig pedagogisk
plan för dagens alla stunder. I den här
boken fångar författarna upp barnens
ojämna förmågor och svårigheter, tar
fasta på deras styrkor och framför allt
förklarar de hur du kan arbeta för att
få med dig alla barn i barngruppen.
Denna praktiska handbok är skriven
till alla blivande och verksamma förskollärare som dagligen arbetar för att
göra förskolan begriplig, hanterbar och
meningsfull för barnen.

David Edfelt är leg
psykolog, handledare,
utbildare och författare. Anna Sjölund är
beteendevetare, grundutbildad psykoterapeut,
handledare och författare med fördjupning
i neuropsykiatri. Cajsa
Jahn är lärare och Malin
Reuterswärd är pedagog, båda är författare
och handledare med
lång erfarenhet av arbete
med tydliggörande
pedagogik.

TYDLIGGÖRANDE
PEDAGOGIK I FÖRSKOLAN
Häftad, ca 208 sidor
ISBN 978-91-27-82448-5
Utgivning mars 2019

Foto: Christian Habetzeder

Bildning och praktisk
klokhet
I skola och undervisning

BILDNING OCH
PRAKTISK KLOKHET
Häftad, ca 200 sidor
ISBN 978-91-27-82396-9
Utgivning mars 2019
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Bildning och praktisk klokhet handlar
om hur man konkret kan gestalta
undervisning så att den blir bildningsorienterad, ur betydelsen att sätta ord
på det kloka i lärares umgänge med
elever och kollegor för att på så sätt
utveckla klokheten vidare och dela
med sig av den. Klassiska tänkare som
Aristoteles, Platon och Goethe utgör
bokens teoretiska ramverk. Författaren har samlat in berättelser där
lärare och elever beskriver situationer
de upplevt som särskilt meningsfulla
och berikande. Boken gör läsaren lite
klokare – och till en bättre lärare.

Ruhi Tyson är fil.dr i
pedagogik vid Stockholms universitet.
Förutom en akademisk
utbildningsbakgrund
har han även en hantverkspraktisk utbildningsbakgrund i bokbindning, något som
har hjälpt honom att
utveckla förutsättningarna för det praktiska
lärandet.

Kurser
nok.se/akademi

Formativ
bedömning

Aktiv
läskraft

Innovativ
rekrytering

Visioner
som blir av

Lågaffektivt
bemötande

Tillbaka
till jobbet

Live och
online

Främja
skolnärvaro

Autism och
ADHD i skolan

Hos Natur & Kultur Akademi får du chansen att utvecklas i din yrkesroll under ledning av de främsta experterna inom pedagogik, psykologi och ledarskap. Vi erbjuder
onlinekurser och föreläsningar för dig som arbetar på skola, inom vård och omsorg
eller med ledarskap och HR. Välkommen till ett av våra föreläsningstillfällen, eller gå
en onlinekurs i den takt som passar dig: på dator, mobil eller surfplatta.
Se hela kursprogrammet på nok.se/akademi

Natur & Kultur Akademi
@nokakademi

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: 978-91-27-82668-7

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

