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

Therese Pietilä Kund- och säljansvarig therese.pietila@nok.se
Annika Schildt Kommunikationsansvarig högskola annika.schildt@nok.se
Sanna Wallin PR- & kommunikationsansvarig sanna.wallin@nok.se
Karin Herman Marknadskoordinator karin.herman@nok.se

Växel: 08-453 86 00 Mejl: akademiskinfo@nok.se
Högupplösta bokomslag och författarporträtt kan hämtas på nok.se/mediabank

Kontakt

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

Ingrid Ericson 
Förläggare populärpsykologi
ingrid.ericson@nok.se

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

Beställ utvärderingsexemplar på  
nok.se/utvarderingsexemplar
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In i våra terapirum letar sig frågor som rör 
livsvillkoren: den kommande döden, livets 
mening, ensamheten, val och ansvar. Hur  
tar vi hand om dessa frågor? Hur bemöter vi 
dem och hur hjälper vi våra klienter i dem? 
 Fördjupande resonemang, många patient- 
dialoger och fallexempel visar hur man 
kliniskt kan arbeta med existentiella frågor. 
Författarna visar hur kbt, och framförallt 
beteendeanalys, utgör en outnyttjad potential 
att vägleda i det existentiella. 
 Boken är skriven för utbildningar i kbt  
samt för kliniker som intresserar sig för  
existentiella frågor.  

XBT – EXISTENTIELL BETEENDETERAPI
Flexoband, ca 250 sidor
ISBN 978-91-27-82514-7
Utgivning juni 2020

XBT 
– existentiell beteendeterapi
Livet, döden och Skinner 

Niklas Möller är leg. psykolog och verksamhetschef vid 
Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och 
torterade i Uppsala. Isabel Petrini är leg. psykolog och 
verksam vid samma arbetsplats. De har även skrivit boken 
Krig, tortyr och flykt – vad gör det med människan och hur 
kan vi hjälpa (tillsammans med Ulf Gustavsson).
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RO-DBT TERAPEUTINSTRUKTIONER 
ISBN 978-91-27-82721-9
RO-DBT TERAPEUTINSTRUKTIONER 
DIGITAL VERSION 
ISBN 978-91-27-82723-3
Översättning: Linda Hermansson
Mjukband, ca 300 sidor
Utgivning april 2020

RO-DBT ARBETSMATERIAL 
ISBN 978-91-2782722-6
RO-DBT ARBETSMATERIAL  
DIGITAL VERSION 
ISBN 978-91-2782724-0
Översättning: Linda Hermansson
Mjukband, ca 300 sidor
Utgivning april 2020

RO-DBT Terapeutinstruktioner  
och RO-DBT Arbetsmaterial
Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi

RO-DBT är en behandling för psykisk ohälsa kopplad till 
en överkontrollerad personlighetsstil. Stark rigiditet och ett 
alltför stort behov av kontroll förekommer vid exempelvis 
anorexi, återkommande depression, autismliknande  
syndrom och olika former av tvångsmässighet. Ensamhet  
är också ett vanligt följdproblem. 

Behandlingen med RO-DBT är transdiagnostisk och  
förbättrar bland annat:

• förmågan att uppleva och visa känslor, visa sårbarhet,   
 släppa på kontrollen

• flexibilitet och öppenhet
• förmågan till emotionell närhet och social gemenskap.

Denna svenska utgåva motsvarar Thomas R. Lynchs 
färdighetsmanual fr.o.m. kapitel 5 och har utvärderats i 
forskningsprojekt vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
Innehållet är uppdelat dels i ett arbetsmaterial för patien-
ter, dels i instruktioner för terapeuter – som även innehåller 
centralt material för individualterapin. 
 Terapeutinstruktionerna har en introduktion av psyko-
logerna Martina Wolf-Arehult och Martina Isaksson, som 
också har fackgranskat innehållet.

Thomas R. Lynch är professor emeritus 
vid School of Psychology, University of 
Southampton i Storbritannien och den 
som har utvecklat RO-DBT.
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UNIFIED PROTOCOL,  
TERAPEUTMANUAL 2:A UTGÅVAN
Översättning: Eva Sundmyr
Inbunden, ca 160 sidor
ISBN 978-91-2782678-6
Utgivning april 2020

UNIFIED PROTOCOL,  
ARBETSBOK 2:A UTGÅVAN
Översättning: Eva Sundmyr
Inbunden, ca 200 sidor
ISBN 978-91-27-82677-9
Utgivning april 2020

UNIFIED PROTOCOL FÖR BARN
Översättning: Johanna Svartström
Mjukband, 247 sidor
ISBN 978-91-27-82478-2
Utgivning januari 2020

Unified protocol adresserar de mekanismer som är gemensamma 
för att skapa och vidmakthålla bland annat olika ångestsyndrom 
och depression. Dessa två böcker hjälper barn (7–13 år) respektive 
ungdomar (från 13 år). Här förmedlas känslokunskap och tekniker 
för medveten närvaro, kognitiv omstrukturering, problemlösning, 
exponering och beteendeaktivering. Tilltal och formgivning är 
speciellt anpassade till barn respektive tonåringar, med många 
interaktiva övningar och nedladdningsbart arbetsmaterial.
 Behandlingen är skapad av internationellt ledande forskare inom 
området och ska genomföras i samarbete med en kbt-utbildad  
behandlare. Svenska förord av psykolog Cecilia Arlinger Karlsson.

Unified protocol utgår från det som är gemensamt för olika 
psykiatriska tillstånd istället för det diagnosspecifika. Till-
sammans utgör terapeutmanualen med tillhörande arbetsbok 
för klienter ett enhetligt behandlingsupplägg för att hjälpa 
personer med skilda typer av ångest- och depressionsproblema-
tik, liksom tillstånd med starka känslomässiga komponenter. 
Innehållet omfattar de centrala inslagen inom kbt. Med ett 
tillgängligt språkbruk ges detaljerad information om hur varje 
session ska genomföras och hur klienten kan arbeta på egen hand. 
 Terapeutmanualen riktar sig till yrkesverksamma kliniker och 
till studenter under kbt-utbildning. Arbetsboken för klienter ska 
användas inom ramen för en terapeutledd behandling.

Huvudförfattaren Jill 
Ehrenreich-May är docent 
vid Child division of the 
department of psychology, 
University of Miami. Övriga 
medförfattare är David H. 
Barlow, professor emeritus 
i psykatri och psykologi vid 
University of Miami samt 
Sarah M. Kennedy, Jamie 
A. Sherman, Emily L. Bilek, 
Brian A. Buzzella och 
Shannon M. Bennett. 

UNIFIED PROTOCOL FÖR UNGDOMAR
Översättning: Johanna Svartström
Mjukband, 143 sidor
ISBN 978-91-27-82477-5
Utgivning januari 2020

UPPDATERINGAR I DENNA  
ANDRA UTGÅVA:

• Omfattar fler problem:  
 Inkluderar bland annat  
 beroendeproblematik,  
 depression och vissa typer  
 av ätstörningar där känslor  
 är centrala. 
• Förbättrad läsbarhet och  
 pedagogik: Mer enhetlig  
 och tillgänglig layout 
• Arbetsboken har ett nytt  
 inledande kapitel som  
 förbereder behandlingens  
 upplägg.

Unified protocol Terapeutmanual och Arbetsbok. 2:a utgåvan.
Diagnosöverskridande psykologisk behandling

Unified protocol för barn och Unified protocol för ungdomar
Diagnosöverskridande psykologisk behandling
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LEKA, PRATA, ÄTA
Mjukband, ca 140 sidor
ISBN 978-91-27-82512-3
E-bok: 978-91-27-82513-0
Utgivning april 2020

VETERINÄREN SOM VAR 
RÄDD FÖR HUNDAR 
Inbunden, 48 sidor
ISBN 978-91-27-82695-3
E-bok 978-91-2782696-0
Utgivning januari 2020

Ungefär ett barn i varje förskolegrupp lär sig viktiga 
färdigheter långsammare än andra: att prata, leka med 
andra barn, hantera konflikter, sova och att äta varierat. 
Här ges konkreta strategier för att hjälpa barn med 
dessa färdigheter så att de kan inkluderas i förskolan 
och utvecklas hemma. Boken är skriven för föräldrar, 
pedagoger och andra som arbetar med barn mellan  
ca 2 och 6 år. Författarna i denna antologi är erfarna 
psykologer och logopeder, och övningarna kommer från 
evidensbaserade behandlingar.

Veterinären som var rädd för hundar stärker barn i  
åldern 3–8 år att utmana sina rädslor på ett lekfullt 
sätt. I en berättelse med omvända roller är det två barn 
som hjälper en vuxen med en rädsla, vilket illustrerar 
den evidensbaserade metoden gradvis exponering. 
Boken är ett stöd vid fobibehandling, samt en ingång 
för vuxna och barn att prata om rädslor och hur vi kan 
våga utmana dem.
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Lars Klintwall är lektor vid 
Stockholms universitet där han 
undervisar och forskar inom 
barnpsykoterapi. Han är även 
barnpsykolog på en vårdcentral. 
Amanda LeCorney är illustratör 
och arkitekt. 

Under redaktion av Lars Klintwall 
som är barnpsykolog, fil.dr och 
lektor vid Stockholms universitet 
samt Maria Olofsgård Jegéus 
som är mamma till ett barn med 
utvecklingsförsening.

Leka, prata, äta 
Övningar för barn med särskilda behov

Veterinären som var rädd  
för hundar 
Hjälp ditt barn att övervinna sina rädslor
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”Under mina år som läkare har jag träffat 
många flickor och kvinnor med odiagnostiserad 
adhd som har kämpat så hjärtskärande hårt för 
att få ihop sina liv. Tyvärr har vare sig forsk-
ningen eller vården haft särskilt stort intresse 
för flickors och kvinnors unika utmaningar vid 
adhd och kunskapen är fortfarande skrämmande 
låg. Den här boken är till er.
 Adhd kan ta sig mycket olika uttryck utifrån 
biologiska skillnader mellan könen. Dessutom 
finns fortfarande andra sociala och kulturella 
förväntningar på flickor och pojkar, på kvinnor 
och män.
 Är det rättvist eller ens jämlikt att vi som 
nu behandlar alla med adhd utifrån en manlig 
måttstock? Jag tycker inte det. Brister i grund-
läggande kunskap kring hur mäns och kvinnors 
kroppar och hjärnor är uppbyggda får konse-
kvenser. Vi missar flickorna med adhd när vi 
letar efter symtom som är vanligare hos pojkar. 
Flickor och unga kvinnor får inte heller lika 
effektiv behandling eftersom de flesta läke- 
medelsstudier på preparat och doser är gjorda 
på pojkar och män.”

ADHD – FRÅN DUKTIG FLICKA 
TILL UTBRÄND KVINNA
Flexoband, ca 200 sidor
ISBN 978-91-27-82725-7 
E-bok 978-91-27-82726-4
Ljudbok: 978-91-27-82788-2
Utgivning mars 2020

Adhd
Från duktig flicka till utbränd kvinna 

Lotta Borg Skoglund är överläkare och forskare 
specialiserad inom adhd och olika former av sam-
sjuklighet som är särskilt vanlig vid neuropsykiatriska 
tillstånd. Hon är en av grundarna till SMART Psykiatri, 
har flera förtroendeuppdrag inom viktiga samhälls- 
organisationer och är ofta anlitad som föreläsare och 
sakkunnig i press och media. 
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ATT INSJUKNA I PSYKOS 
Mjukband, ca 120 sidor
ISBN 978-91-27- 82510-9
E-bok 978-91-27- 82511-6
Utgivning mars 2020

ÄRR FÖR LIVET
Inbunden, 326 sidor
ISBN 978-91-27-82496-6
E–bok 978-91-27-82497-3
Ljudbok 978-91-27-82759-2
Utgivning januari 2020

Att insjukna i psykos
Förlopp, behandling, återhämtning

Sofia Åkerman är jur.kand., sjuksköterska 
och verksam som doktorand i juridik. Hon har 
tidigare skrivit böckerna Zebraflickan, För att 
överleva och Slutstation rättspsyk. 
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Johan Cullberg är professor i psykiatri 
och författare till flera uppskattade läro-
böcker i ämnet samt verk för allmänheten. 
Maria Skott är med.dr, sjuksköterska och 
utvecklingsansvarig på Psykiatri Nordväst 
i Stockholm. Hon har tidigare arbetat 
med förstagångsinsjuknade psykos- 
patienter. Pontus Strålin är med.dr  
och överläkare vid Psykosprogrammet,  
Psykiatri Sydväst, Stockholm.
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En psykos är ett sjukdomstillstånd där man under perioder 
kan förlora förmågan att korrekt bedöma verkligheten. 
Som drabbad och som närstående behöver man då insatser 
baserade på en förtroendefull relation med vården. Här får 
du kunskap som dels hjälper dig att förstå psykostillståndet, 
dels vägleder dig i dina kontakter med vården. Boken är 
skriven för personer som insjuknat i psykos och deras när-
stående, men är även en kunskapskälla för professionella 
och har viktiga budskap till politiker.

Ärr för livet
Ärr för livet är en personlig berättelse om vägen in i, och 
bort från, självdestruktivitet. Ur ett inifrånperspektiv 
behandlar boken flera ämnen som är centrala för psykia-
trin: institutionalisering, diagnostisering och betydelsen 
av det sociala sammanhanget. Men framför allt är Ärr för 
livet en berättelse om samhällets svek mot självskadande 
flickor och kvinnor under åren kring millennieskiftet, och 
om vänskapens kraft och unga människors formbarhet – 
på gott och ont.
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DIABETESPSYKOLOGI
Översättning: Elisabet Fredholm 
Mjukband, ca 150 sidor
ISBN 978-91-27-82691-5
E-bok 978-91-27-82692-2
Utgivning mars 2020

BLUEPRINT
Översättning: Johan Nilsson
Inbunden, 337 sidor
ISBN 978-91-27-82693-9
E-bok 978-91-27-82694-6
Utgivning februari 2020

Diabetespsykologi
För ökad livskvalitet

Blueprint
Hur DNA ritar om vår psykologi

Jon Haug är specialist i klinisk psykologi  
vid Psykosomatiska institutet i Oslo och  
verksam både som forskare och behandlare.  
Han har disputerat på bokens ämne och 
tilldelades 2018 den norska psykolog-
föreningens pris för sitt bidrag till den kliniska 
hälsopsykologin.

Robert Plomin är psykolog och beteende- 
genetiker, född 1948 i Chicago och verksam 
som professor vid King’s College i London. 
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Det är vanligt att känna rädsla, oro, skuld och ilska 
när man lever med diabetes samt att uppleva trötthet. 
Denna självhjälpsbok visar hur man kan påverka sitt 
välmående genom att medvetet förhålla sig till känslor, 
tankar och situationer som stressar – faktorer som även 
påverkar glukosvärden. Du får ta del av gedigen psyko-
logisk kunskap och forskning som hjälper dig till ökad 
livskvalitet på dina villkor.
 Boken är fackgranskad av Agneta Lindberg, specialist- 
sjuksköterska i diabetes och ordförande i Svensk förening 
för sjuksköterskor i diabetesvård.

Vårt DNA är avgörande för vad som formar oss människor 
som individer – våra gener har större betydelse för psykolo-
giska skillnader människor emellan än alla andra faktorer 
sammantaget. Mycket som antagits vara miljöfaktorer 
är delvis ärftliga, därför att olika gener får människor att 
söka sig till olika miljöer. Den omgivning vi möter bidrar 
till hur vi formas, men få människor inser hur enormt 
viktigt vårt DNA är. 
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I Blueprint summerar Robert Plomin 
många års forskning om genetik och  
psykologiska egenskaper och går på  
djupet med en av samtidens stora fråge- 
ställningar: synen på arvets kontra  
miljöns betydelse för individen.
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ATT LÄRA UT MINDFUL  
SELF-COMPASSION
Översättning: Agneta Lagercrantz
Flexoband, ca 500 sidor
ISBN 978-91-27-82450-8
E-bok 978-91-27-82456-0
Utgivning april 2020

VÄGEN GENOM SKILSMÄSSAN 
Pocket, 151 sidor
ISBN 978-91-27-82713-4
E-bok 978-91-27-14463-7
Ljudbok: 978-91-27-82323-5
Utgivning januari 2020

VÄGEN 
GENOM

SKILS-
MÄSSAN
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Att hantera en förlorad
kärleksrelation

Anna Bennich
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Närmare hälften av alla som gifter 
sig i Sverige skiljer sig och 
många samborelationer slutar med 
separation – men att det är vanligt 
gör det inte mindre smärtsamt. Att 
separera är förknippat med känslor av 
misslyckande, sorg, skam och oro för 
framtiden. Vem är jag nu? Och hur blir 
det för barnen?

ANNA BENNICH skriver om skilsmässa 
och separation, en av de största 
omställningarna i livet. Hon har en 
unik förmåga att förmedla psykologisk 
kunskap på ett vardagsnära och 
begripligt sätt och ger här stöd och 
strategier för att hantera en förlorad 
kärleksrelation. När vi är mitt uppe i 
krisen kan det vara väldigt svårt att 
se någon ljusning, men det finns saker 
vi kan göra för att lindra smärtsamma 
stunder och för att komma igenom denna 
stora livsförändring.

ISBN 978-91-27-82713-4

Vägen genom skilsmässan
Att hantera en förlorad kärleksrelation

Christopher Germer  
är fil.dr, psykolog och  
mindfulnessinstruktör.  
Kristin Neff är fil.dr, docent 
i utvecklingspsykologi och 
pionjär i forskningen om 
självmedkänsla. 

Anna Bennich är leg. psykolog och leg. 
psykoterapeut, verksam i Stockholm 
där hon arbetar både med individer och 
par. Hon är regelbunden expert i TV4 
Nyhetsmorgon, svarar på läsarfrågor i 
Dagens Nyheter och anlitas ofta som 
föreläsare och utbildare. 
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Germer och Neff går igenom teorin och forskningen kring 
programmet och berättar framförallt hur det kan läras 
ut till deltagarna. Många exempel och dialoger illustrerar 
innehållet i de åtta sessionerna samt även hur man skapar 
ett gott gruppklimat och hanterar vanliga hinder. Boken 
tar också upp hur man kan integrera självmedkänsla i 
psykoterapi.  
 Camilla Sköld, med.dr och lärare i MSC, har fackgranskat 
boken och det finns guidade övningar med henne på  
bokens hemsida.

Närmare hälften av alla som gifter sig i Sverige skiljer sig 
och många samborelationer slutar med separation – men 
att det är vanligt gör det inte mindre smärtsamt.
 Anna Bennich skriver om en av de största omställning-
arna i livet: skilsmässa och separation. Det finns saker vi 
kan göra för att lindra svåra stunder och för att komma 
igenom den allra jobbigaste tiden. 

Att lära ut mindful  
self-compassion
En guide för dig som leder 8-veckorsprogrammet
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Natur & Kultur är ett bokförlag men också en stiftelse som sedan 1947 arbetat för bildning, demokrati och med att motverka 
totalitära strömningar. Bland annat genom att dela ut stipendier, priser och stöd till personer och organisationer som arbetar 
i stiftelsens anda. I Kurage möter du dessa drivna och hängivna personer som på olika sätt arbetar för att stärka vår demokrati.

3. Sprängkraft & kärlek i orten  
– med Saman Sokhanran

2. Hur ska vi tänka bättre?  
– med Åsa Wikforss

4. Att tämja vargar & äga naturen  
– med Lars Berge

10. Doing the work 
– Jacqueline Woodson
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AO-KONSULTEN
Flexoband, ca 300 sidor
ISBN 978-91-27-82663-2
Utgivning april 2020

AO-konsulten
En handbok i arbets- och organisationspsykologi

Ingela Thylefors (red.) är leg. psykolog och 
docent med en specialisering inom arbets- 
och organisationspsykologi. Medförfattarna 
Olle Persson, Frank Stenman, Birgitta 
Lönnebo, Filip Lindkvist, Fredrik Soljevik 
och Maria Wramsten Wilmar har alla 
mångårig erfarenhet inom området.

Fo
to

: N
o

ra B
encivenni

Denna gedigna handbok vägleder och fördjupar den  
organisationspsykologiska konsultationen, från kart- 
läggning till interventioner. Innehållet avspeglar mång-
falden av konsultroller och ger läsaren olika angreppssätt.  
Med ett pragmatiskt anslag integreras praktikens behov 
med psykologisk och beteendevetenskaplig kunskap.  
Boken riktar sig till blivande och verksamma arbets-  
och organisationskonsulter samt till deras kunder.

ALLT LJUS PÅ TEAMET
Mjukband, 184 sidor
ISBN 978-91-27-81898-9
E-bok 978-91-27-82714-1
Utgivning april 2020

Allt ljus på teamet
Handbok för teamutveckling

Denna bok ger kunskap och verktyg som kan förbättra 
samarbete och prestation i team. Den teroetiska basen 
är Susan A. Wheelans forskning och hennes Integrated 
Model of Group Development (IMGD). Boken innehåller 
exempel från arbetslivet som visar hur teamutveckling 
i praktiken kan gå till. Allt ljus på teamet är skriven för 
team, teamledare, konsulter och HR. 

Författarna har alla lång erfarenhet av teamutveckling i både svenska 
och internationella företag. Mette Sandahl är organisationskonsult 
och ICF-certified coach, Mattias Wihlborg är arbetsmiljöspecialist 
och organisationskonsult, Christian Jacobsson är leg. psykolog och 
docent i psykologi, Maria Åkerlund är leg. psykolog och organisa-
tionskonsult. 
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TEAMS IN THE SPOTLIGHT  
A handbook for team 
development 
ISBN 978-91-27-81899-6  
E-BOOK 978-91-27-82683-0 

Boken gavs ut på engelska 
i juni 2019: 



BYGGA LEDARSKAP
Inbunden, 320 sidor
ISBN 978-91-27-82559-8
E-bok 978-91-27-82560-4
Utgivning februari 2020

Bygga ledarskap
En handbok för chefen och ledningsgruppen

Hävstångsledarskap 
Små beteenden med stor betydelse

Bengt Savén, ek.dr och tekn.lic., har erfarenhet 
från akademi och näringsliv. Han har arbetat 
som chef för små och stora organisationer – 
med allt från 3 till över 1 000 anställda. För 
närvarande arbetar han med verksamhets- 
och ledarutveckling, samt som adjungerad 
professor i hållbart ledarskap och systematisk 
förbättring vid KTH i Stockholm. 
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Bygga ledarskap ger nya perspektiv och verktyg som 
visat sig framgångsrika för ledarutveckling inom både 
privata och offentliga organisationer. Boken bygger 
på forskning och beprövad erfarenhet och handlar om 
systematisk förbättring och om hur man skapar nya 
ledarvanor. Med bra ledarskap och strukturstöd uppnås 
ofta stora resultat förbättringar när det gäller ekonomi, 
kvalitet, snabbhet, tidhållning och laganda.

HÄVSTÅNGSLEDARSKAP
Inbunden, 130 sidor
ISBN 978-91-27-82705-9
E-bok 978-91-27-82708-0
Utgivning maj 2020

Små förändringar du gör som ledare kan ge stora effekter. 
Att exempelvis utveckla ditt sätt att uppmärksamma 
goda prestationer samtidigt som du tar kommando över 
den mänskliga impulsen att lägga märke till problem, kan 
snabbt öka både arbetstrivsel och prestation. 
 Författarna har specialiserat sig på att omvandla forsk-
ning inom ledarskapspsykologi till praktiska och kraft-
fulla verktyg. I ett lättillgängligt format presenteras här 
vardagliga ledarutmaningar och framförallt förslag och 
tips på vad du kan pröva redan idag. 

Annika Strömsten och Maria 
Forsgren är båda leg. psykologer  
och seniora konsulter inom ledar- 
utveckling och förändringsarbete.
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Aktuellt

Akademi
Natur & Kultur

Se alla kurser på nok.se/akademi

Natur & Kultur Akademi 
@nokakademi

Mindful self-compassion
Fredagen den 3 april 2020 kl. 13.00–16.00, Stockholm

I april 2020 besöker Christopher Germer (USA) Stockholm. Missa 
inte denna eftermiddagsföreläsning om de viktigaste komponen-
terna i självmedkänsla, och de vanligaste missförstånden. Forskning 
inom självmedkänsla har ökat markant under de senaste tio åren 
och visar positiva resultat, bland annat vad gäller minskat lidande 
av ångest och depression. Christopher Germer är � l.dr, privatprak-
tiserande psykolog och undervisar i psykiatri vid Harvard Medical 
School/ Cambridge Health Alliance. 

Traumatisering hos barn
Måndagen den 20 april 2020 kl. 09.00–16.00, Stockholm

Hur kan traumatisering ta sig uttryck? Hur kan symtom skilja sig 
åt hos förskolebarn, skolbarn respektive tonåringar? Välkommen 
till denna heldagskurs med Sofi a Bidö, Moa Mannheimer och Poa 
 Samuelberg, legitimerade psykologer, med lång erfarenhet av arbete 
med traumatiserade barn och deras föräldrar. Konkret vägledning 
kring traumamedvetet bemötande, och fallgropar att undvika.

Att motverka rasism i förskolan och skolan

Kursen är fram tagen i samarbete med Forum för levande histo-
ria tillsammans med två av Sveriges främsta forskare på området; 
Emma Arneback och Jan Jämte vid Örebro universitet. Få kunska-
per, kartläggningsverktyg och metoder att använda i det dagliga 
antirasistiska arbetet. Utöver  teoretisk inramning innehåller kursen 
� lmade föreläsningar, fall studier och diskussionsuppgifter, övningar 
och didaktiska förslag att använda individuellt eller kollegialt. 

Fortbilda dig under ledning av de främsta experterna inom  pedagogik 
och psykologi.  Välkommen till ett av våra föreläsningstillfällen, eller gå 
en kurs i den takt det passar dig: på dator, mobil eller surfplatta.

Vi skräddarsyr även 
fortbildning på uppdrag.

Hör av dig till oss! 

ONLINE
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Psykologi  
Populärpsykologi
Ledarskap 
Socialt arbete
Vård 

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

Vår 2020
ISBN: 9789127828094

Akademiska-katalogomslag-2020-psykologi-tryck.indd   2-3 2019-11-13   10:57

Klimatfrågan angår oss alla. På Natur & Kultur har  
vi sedan flera år klimatkompenserat för delar av  
våra koldioxidutsläpp och vi trycker våra böcker  
på FSC-märkt papper. 
 Nu tar vi ett viktigt steg till. I verksamhetsmålen 
för 2020 ingår att fortsätta att aktivt minska vår 
klimatpåverkan och kompensera för våra resterande 
utsläpp. 
 Målet är att redan under 2020 bli helt klimat- 
neutrala, och därmed bidra till en hållbar framtid.

För en hållbar  
framtid


