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Välkommen till ett mycket starkt år för pedagogik-

utgivningen på Natur & Kultur Akademisk. I den här 

katalogen finner du kurslitteratur, fortbildnings- och 

skolutvecklingstitlar samt böcker som inte stryker medhårs. 

Vi välkomnar och uppmanar till diskussion kring vad vi 

menar är Sveriges viktigaste fråga – utbildning. 

Arbetar du i skolan vill vi vara din partner, så att du kan 

bli ännu skickligare i din yrkesutövning. Precis som du 

vill vi göra skillnad, söka vägar framåt och utforska olika 

perspektiv. Vi förstår att du redan är engagerad, driven och påläst, men med våra 

plastiska hjärnor, vår föränderliga tid och dess utmaningar så vet vi också att vi alla 

både kan och bör lära oss mer och nytt.  

Svensk skola saknar sannerligen inte utmaningar. Lärarbristen, segregationen och 

den medföljande likvärdighetsproblematiken, de skakiga kunskapsmätningarna 

och bristen på tillit. Det är lätt att ryckas med i en dyster bild. Utan att blunda för 

problemen går det inte att bortse från att det dagligen, över hela landet, sker små 

och stora mirakel i våra skolor. Barn lär sig, lärare och rektorer gör ännu en dag i ett 

yrkesliv som många gånger borde beskrivas som en hjältesaga. Den som utbildar 

andra människor förtjänar titeln hjälte, anser vi. Och det märker du i vår utgivning, 

professionsnära och användbara titlar för skola och förskola, skrivna av ledande 

svenska och internationella forskare.

Nytt för i år är att vi lanserar en egen podcast. Den heter Akademiska kvarten och ger 

dig en ungefärlig kvart med en tongivande person som har något viktigt att säga om 

svensk utbildning. Vi startar även digitala kurser för fortbildning online. 

Som värderingsdrivet och oberoende förlag arbetar vi aktivt för en likvärdig skola.  

Vi vill bidra till ett inkluderande, öppet och tolerant samhälle. Och lika inkluderande, 

öppna och toleranta klassrum. Där du är hjälten.

Vår utgivning stärker dig i din profession så att du kan fortsätta att göra skillnad. 
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Vi hjälper dig 
att göra skillnad

Niklas Gårdfeldt Leavy

Utgivningschef pedagogik 
Natur & Kultur Akademisk
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JOHN HATTIE, DOUGLAS FISHER, NANCY FREY

Framgångsrik under-
visning i matematik
En praktisk handbok
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Framgångsrik undervisning  
i matematik

John Hattie, Douglas Fisher,  
Nancy Frey

Översättning: Karin Ashing

Mjukband, 284 sidor

Utkom november 2017

ISBN 978-91- 27-81978-8

Vad kännetecknar rika matematikuppgifter? Hur arbetar  
vi med problemlösning, frågor, bedömning och 
begreppskunskap? Med utgångspunkt i den senaste 
pedagogiska och psykologiska forskningen behandlar 
och exemplifierar denna matematikdidaktiska grund-
bok de centrala delarna av matematikundervisningen  
i relation till effektstorlekar.

För läraren handlar effektiv matematikundervisning 
inte bara om att välja rätt metod, utan framför allt om 
att veta när vilken metod ska användas beroende på 
var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. 
Kapitel för kapitel, kompletterade med videoklipp, 
planeringsverktyg och mallar, får du som matematik- 
lärare från förskoleklass till gymnasiet undervisnings-
strategier att använda inom elevernas olika inlärningsfaser.

NYHET

Framgångsrik undervisning  
i literacy

John Hattie, Douglas Fisher,  
Nancy Frey 

Översättning: Karin Ashing

Mjukband, ca 250 sidor

Utkommer februari 2018

ISBN 978-91-27-81857-6

JOHN HATTIE, DOUGLAS FISHER, NANCY FREY 

Framgångsrik under-
visning i literacy
En praktisk handbok

I denna praktiska handbok vägleds du av några av  
världens främsta skolforskare under ledning av John 
Hattie. Du får ta del av deras bästa råd om hur du 
utvecklar din didaktiska skicklighet utifrån de senaste 
forskningsresultaten. Utgångspunkten är väldens största 
forskningsöversikt om effektiva undervisningsmetoder.

Med ett verksamhetsnära språk visar författarna hur du 
kan förena skolans kunskapsuppdrag inom literacy med 
de sociala lärandemålen. Målet är att alla elever ska få 
möjlighet att optimera sitt lärande genom balans mellan 
ytlärande, djuplärande och transfererat lärande, det vill 
säga lärande som kan omsättas i andra sammanhang. 

Boken ligger i linje med den svenska läroplanens 
övergripande mål och riktlinjer samt med kursplanen i 
svenska. Den vänder sig till lärare från förskoleklass till 
gymnasiet, lärarutbildare och lärarstudenter i alla ämnen.

NYHET

John Hattie är professor och 
chef för Melbourne Education 
Research Institute vid University of 
Melbourne och hedersprofessor vid 
University of Auckland. Douglas 
Fisher och Nancy Frey är två in-
ternationellt välkända läsforskare 
från San Diego State University.
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JOHN HATTIE

Synligt lärande 
En syntes av mer än 800 metanalyser 
om vad som påverkar elevers resultat

JOHN HATTIE

Synligt lärande 
för lärare

JOHN HATTIE, GREGORY YATES

Hur vi lär
Synligt lärande och vetenskapen om 
våra lärprocesser

Synligt lärande är John Hatties presentation och analys av sin 
banbrytande forskningsöversikt om vilka metoder och arbetssätt 
som faktiskt fungerar för att förbättra elevers studieresultat. 
Bokens personliga tilltal och pedagogiska struktur gör den till 
en inspirationskälla och ett lättillgängligt uppslagsverk. Den ger 
lärare, skolledare och politiker en fördjupad förståelse för Hatties 
studie, som han arbetat med i 15 år och där han sammanställt 800 
metaanalyser av 50 000 forskningsrapporter om totalt 80 miljoner 
elevers studieresultat.

Synligt lärande för lärare kopplar världens största forskningsöversikt 
om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. 
Boken utgår både från lärares och elevers perspektiv och ger konkret 
vägledning för lektionsförberedelser, att tolka lärande, återkoppling 
under lektionen samt lektionsuppföljning. Den innehåller checklistor, 
konkreta övningar, fallstudie och tar upp frågor som elevmotivation, 
undervisningsstrategier och ledarskap i klassrummet.

Hur vi lär bygger vidare på John Hatties imponerande forsknings-
översikt Synligt lärande om vad som påverkar elevers studieresultat. 
Tillsammans med Gregory Yates beskriver Hattie hur våra lär-
processer går till. Några av de frågeställningar som tas upp är 
lärares personlighet, hur kunskap lagras och effekterna av kognitiv 
belastning, återkopplingens betydelse, tänka snabbt och tänka 
långsamt, multitasking och myter om hur människor lär sig.

Hur vi lär

John Hattie, Gregory Yates

Översättning: Karin Ashing

Mjukband, 414 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13856-8

Synligt lärande 

John Hattie

Översättning: Karin Ashing

Mjukband, 336 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-13857-5

Gregory Yates är Senior Lecturer 
in Education vid University of South 
Australia och ingår i redaktionen för 
tidskriften Educational Psychology.

Synligt lärande för lärare

John Hattie

Översättning: Karin Ashing

Mjukband, 331 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-13467-6
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Handbok i formativ bedömning

Dylan Wiliam, Siobhán Leahy

Översättning: Birgitta Önnerfält

Mjukband, 280 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-14195-7

Att leda lärares lärande

Dylan Wiliam

Översättning: Karin Ashing

Mjukband, 290 sidor

Utkom juni 2016

ISBN 978-91-27-14196-4

Dylan Wiliam är professor 
emeritus vid University of London. 
Han är en av världens ledande 
bedömningsforskare.

Behöver du hjälp med ditt pedagogiska ledarskap? 
Att uppmuntra och stödja ändrade klassrumspraktiker 
på din skola är det mest effektfulla du kan göra för att 
påverka elevers lärande. Dylan Wiliam beskriver hur 
införandet av formativ bedömning på skolor bevisat 
förbättrar elevresultat och effektiviserar undervisningen.
 Att leda lärares lärande vänder sig till verksamma 
skolledare och studerande på rektorsprogrammet och 
ger konkreta råd för hur man kan stödja lärare, samt hur 
man kan finna tid till att låta lärare utveckla och förbättra 
sin praktik. Boken beskriver även hur framstegen efter 
införandet av formativ bedömning sedan kan utvärderas 
och bedömas.

DYLAN WILIAM

Att leda lärares lärande
Formativ bedömning för skolledare

DYLAN WILIAM, SIOBHÁN LEAHY

Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning
Kollegial fortbildning för lärare

Ett digitalt fortbildningspaket för skolor som vill implementera 
formativ bedömning i sin undervisning. Innehåller moduler med 
studiematerial, handledning, inspelade föreläsningar och underlag 
för kollegiala träffar för två års fortbildning, allt författat av Dylan 
Wiliam och Siobhán Leahy. Det digitala fortbildningspaketet 
innehåller bland annat:
• komplett underlag för 18 kollegiala möten,
• handledningsmaterial för gruppledare/förstelärare,
• agendor för mötena,
• underlag för uppgifter som görs mellan mötena,
• kopieringsunderlag,
• presentationer och filmer där Dylan Wiliam beskriver  
 de centrala aspekterna av formativ bedömning.

Dylan Wiliams lärmodul om 
formativ bedömning

Dylan Wiliam, Siobhán Leahy

Översättning: Eva Hartell,  
Ann-Charlotte Ekstedt

Digital fortbildning

Utkom 2016
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Aktiv läskraft

F k–  årskurs 3

Mjukband, 303 sidor

Utkom september 2017

ISBN 978-91-27-13600-7

Aktiv läskraft

Mellanstadiet

Mjukband, 280 sidor 

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-13598-7

Att bedöma elevers 
läsförståelse

Mjukband, 339 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13758-5

Studiehandledning

ISBN 978-91-27-14001-1

Aktiv läskraft

Högstadiet

Mjukband, 262 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-13599-4

Att undervisa i läsförståelse

Mjukband, 352 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-42839-3

Studiehandledning

Utkom 2009

ISBN 978-91-27-41940-7

Aktiv läskraft
Att undervisa i lässtrategier för förståelse 
Fk–årskurs 3
I serien förklaras begreppet aktiv läskraft, ALK. Teori varvas med 
praktiska undervisningsmodeller som lärare kan utforska tillsammans 
i arbetslaget och använda med eleverna.  
 Varje bok innehåller forskningsbaserade modeller utvalda för  
att passa bokens åldersgrupp. Barbro Westlund beskriver vad man 
som lärare kan göra för att få syn på, stödja och utveckla de strate-
gier eleverna behöver för att förstå olika skoltexter.

Barbro Westlund är lektor i läs- och skrivutveckling 
vid Stockholms universitet och har arbetat som 
klasslärare i svensk skola i 25 år. Hon har varit 
engagerad som expert i regeringens projekt 
Läslyftet och är en mycket uppskattad föreläsare.
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PER KORNHALL

Lärare
En handbok

Att bedriva undervisning som verkligen gör skillnad är 
något de flesta lärare strävar mot. Med Lärare – en 
handbok blir vägen dit lättare. Det är en stöttande 
och på flera sätt utmanande bok om undervisning, 
lärarrollen och meningen med skolan. Med avstamp 
i forskning och egna erfarenheter går skoldebat-
tören och författaren Per Kornhall igenom några av 
de vanligaste problemen lärare står inför i dag, och 
vill därigenom stärka lärarens undervisande roll och 
yrkeskunnande. Vad är effektiv undervisning? Hur 
utövar jag ett gott ledarskap i klassrummet? Och 
inte minst: Hur överlever jag egentligen som lärare  
i dag med konflikter, krav och stress? 

Boken är en bra och handfast inledning till lärar-
yrket, till exempel som kurslitteratur på lärarutbild-
ningar, men fungerar lika bra som inspirations- och 
uppslagsbok för den mer erfarna läraren. 

PER KORNHALL

Rektor 
En handbok

Rektor – en handbok är centrerad kring det vikti-
gaste i framgångsrika rektorers ledarskap – hur man 
leder lärares lärande. Boken vill underlätta för dig 
som är eller ska bli rektor att skapa en dynamisk 
utveckling av undervisningen och verksamheten 
på din skola. Med avstamp i forskning och egna 
erfarenheter från handledning av rektorer i under-
visningsutveckling ger Per Kornhall dig uppmuntran 
och stöd, men även nödvändiga utmaningar i det 
arbetet. Hur skapar man en lärande organisation? 
Hur leder man för lärande? Hur kan man använda 
statistik och resultat för att skapa utveckling?  
Det är några av frågorna som besvaras i boken.

NYHET

NYHET

Lärare 

Per Kornhall

Mjukband, ca 200 sidor

Utkommer augusti 2018

ISBN 978-91-27-82319-8

Rektor

Per Kornhall

Mjukband, 217 sidor

Utkom september 2017

ISBN 978-91-27-81891-0
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Per Kornhall är ett välkänt namn i 
skoldebatten och har en rik erfarenhet 
av det svenska skolsystemet både 
som lärare, undervisningsråd vid 
Skolverket och som kommunal 
skolstrateg. Han är även gymnasie-
lärare och fil.dr i biologi.
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PER KORNHALL

Förstelärare
En handbok

Försteläraren har en komplicerad uppgift: att utifrån vaga riktlinjer 
bedriva skolutveckling som verkligen gör skillnad. I Förstelärare 
– en handbok beskrivs ett flertal användbara, evidensbaserade 
modeller för hur arbetet som förstelärare kan struktureras. Per 
Kornhall förklarar även hur du kan hantera känslor av otillräcklighet 
och kollegors eventuella avundsjuka och motstånd.

EVA HARTELL, SARA HJELM, PER KORNHALL (RED.)

Nyckeltexter i utbildningsvetenskap
Skolforskares originaltexter  
i översättning

I den svenska skoldebatten är frågan om forskningsförankring hög-
aktuell och det hänvisas flitigt till utländska skolforskares texter och 
artiklar. Lärare och pedagoger som har fått upp ögonen för de här 
forskarna har hittills haft små möjligheter att ta del av deras texter 
i original. För att råda bot på detta har tre tongivande svenska 
skolutvecklare, i samråd med några av originalförfattarna själva, gjort 
ett urval av viktiga texter. Här publiceras de i svensk översättning med 
introduktioner som förankrar dem i ett svenskt sammanhang.

Boken inleds med ett specialskrivet förord av den världsledande 
skolforskaren Dylan Wiliam. Den riktar sig i första hand till lärarstudenter, 
yrkesverksamma lärare och skolutvecklare.

PER KORNHALL

Alla i mål
Skolutveckling på evidensbaserad grund

Här beskriver Per Kornhall hur man kan arbeta framgångsrikt med 
skolutveckling på evidensbaserad grund. Budskapet i boken är att 
det går att skapa en skola där alla elever når målen, men det krävs 
att alla som är inblandade i skolans verksamhet ställer upp och 
hjälper till. De tips och råd som ges lutar sig mot gedigen evidens 
och beprövad erfarenhet. 

Alla i mål

Per Kornhall

Inbunden, 239 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-3843-8

Förstelärare

Per Kornhall

Mjukband, 252 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-14193-3

Nyckeltexter i 
utbildningsvetenskap

Eva Hartell, Sara Hjelm,  
Per Kornhall (red.)

Mjukband, ca 300 sidor

Utkommer augusti 2018

ISBN 978-91-27-81890-3

NYHET Eva Hartell är utvecklingsledare i 
Haninge kommun samt affilierad 
fakultet Kungliga Tekniska högskolan. 
Sara Hjelm är utvecklingsledare i 
Göteborgs Stad Utbildning.
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Flerspråkiga elever

Jim Cummins

Översättning: Patricia Wadensjö

Mjukband, 305 sidor

Utkom maj 2017

ISBN 978-91-27-81875-0

JIM CUMMINS

Flerspråkiga elever
Effektiv undervisning i en utmanande tid

Aldrig tidigare i historien har migrationen varit så omfattande. Denna nya situation 
påverkar skolan i världens länder på ett genomgripande vis. I en skolkontext som 
präglas av språklig, kulturell och religiös mångfald krävs undervisning som hjälper 
alla elever att nå sina mål. 
 Med stöd i svensk och internationell forskning förklarar Jim Cummins, världens 
ledande forskare på området, vad lärare kan göra för att hjälpa flerspråkiga elever 
att lyckas. Boken stakar därmed ut vägen mot en likvärdig skola. 

Jim Cummins är världens ledande forskare om 
flerspråkiga elever. Han är professor emeritus 
vid University of Toronto, samt adjungerad 
professor vid Åbo Akademi. Det här är första 
gången Cummins skriver direkt för en svensk 
läsekrets.
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Att motverka rasism i förskolan 
och skolan

Emma Arneback, Jan Jämte

Mjukband, 255 sidor

Utkom juli 2017

ISBN 978-91-27-81989-4

EMMA ARNEBACK, JAN JÄMTE

Att motverka rasism  
i förskolan och skolan 
Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism. Samtidigt visar 
forskning att rasism tar sig skilda uttryck på olika nivåer och får allvarliga konsekvenser 
för de barn och elever som utsätts. Rasistiska föreställningar, handlingar och strukturer 
gör att vissa löper högre risk än andra att utsättas för kränkningar och diskriminering, 
vilket hindrar barns och elevers likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. I Att 
motverka rasism i förskolan och skolan behandlas olika sätt att förstå och analysera 
rasism och hur rasism kan komma till uttryck i pedagogisk verksamhet. Författarna 
redogör för olika arbetssätt som kan motverka rasism i förskolan och skolan – från 
normkritik, interkulturell och frigörande pedagogik till kunskapsutvecklande, 
demokratiska och relationella arbetssätt.

NYHET

Emma Arneback är lektor i pedagogik och har 
arbetat som gymnasielärare. I sin forskning 
intresserar hon sig för värdefrågor i olika 
utbildningskontexter, med fokus på rasism och 
antirasism i skolan. 
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Jan Jämte är doktor i statsvetenskap och lektor 
i samhällskunskap, med en bakgrund som 
journalist och gymnasielärare.
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Transspråkande

Gudrun Svensson

Mjukband, 244 sidor

Utkom november 2017

ISBN 978-91-27-81820-0

Som andraspråkslärare och se-
dermera forskare på området har 
Gudrun Svensson sedan 80-talet 
aktivt följt utvecklingen från en-
kulturalitet till mångkulturalitet i 
den svenska skolan. Med sin forsk-
ning har hon banat vägen för ett 
nytt paradigm inom undervisning 
av elever med svenska som andra-
språk, vilket benämns translangu-
aging – på svenska transspråkan-
de. Sedan 2009 arbetar hon som 
lektor i svenska som andraspråk 
vid Linnéuniversitetet där hon  
bedriver skolforskning med fokus 
på flerspråkighet. 

GUDRUN SVENSSON

Transspråkande
I praktik och teori

I de flesta klassrum har vi i dag en rik språklig mångfald 
och här får vi veta hur vi kan ta tillvara på den för att på 
bästa sätt gynna lärandet och identitetsutvecklingen 
hos flerspråkiga elever. Transspråkande innebär ett 
skifte från en enspråkighetsnorm till en flerspråkighets-
norm, där undervisning och miljö formas så att alla 
elever framstår som kompetenta och därmed får en 
likvärdig möjlighet att nå skolframgång. 

Med sin djupa kunskap inom transspråkande guidar 
oss Gudrun Svensson genom grundläggande interna-
tionell forskning till en praktik utformad efter svenska 
förhållanden. Med exempel från Centrumskolan – 
kanske den skola i Sverige med rikast erfarenhet av till-
lämpning av transspråkande – får vi ta del av strategier, 
övningar och erfarenheter att använda vid implemente-
ring av transspråkande.
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Translanguaging

Ofelia Garcia, Li Wei

Översättning: Christian Nilsson

Inbunden, ca 180 sidor

Utkommer januari 2018

ISBN 978-91-27-81872-9

OFELIA GARCIA, LI WEI

Translanguaging
Flerspråkighet som resurs i lärandet

För dig som vill upptäcka translanguaging, ett nytt 
förhållningssätt till flerspråkighet och lärande ur både 
socialt och kognitivt perspektiv, är det här grundboken.

Ofelia Garcia och Li Wei beskriver i boken:
• hur teorierna bakom flerspråkighet har utvecklats,
• hur translanguaging förhåller sig till tidigare teorier  
 och modeller för språkinlärning och flerspråkighets- 
 utveckling,
• hur translanguaging kan användas ur elevers  
 perspektiv för inlärning såväl som ur lärares  
 perspektiv för undervisning.

Boken inspirerar och sammanfattar vad flerspråkighet 
kan bidra med som en undersökande, nyskapande och 
omskapande kraft. Den vänder sig till alla lärare och 
studenter med anknytning till svenska som andraspråk.

Ofelia Garcia är en förgrundsge-
stalt inom flerspråkighetsfältet. 
Hon är professor vid The Graduate 
Center, City University i New York.
Li Wei är professor i tillämpad ling-
vistik vid Birkbeck College, London 
University.

NYHET

NYHET



11

ANNA KAYA

Att undervisa  
nyanlända
Metoder, reflektioner & erfarenheter

Som nyexaminerad lärare ställdes Anna Kaya inför utma-
ningen att undervisa nyanlända elever. I den här boken får 
vi följa den utvecklingsresa hon då påbörjade och ta del av 
många års reflektioner, erfarenheter och lärande.
 Utifrån forskningsbaserade framgångsfaktorer beskrivs 
teorier, metoder och inspirationskällor samt hur hon konkret 
anpassat undervisningen till de nyanlända elevernas behov.
 Boken tar sin utgångspunkt i frågeställningar som lärare 
för nyanlända ofta ställs inför. Den vänder sig till alla bli-
vande och yrkesverksamma grundskollärare som undervisar 
nyanlända, oavsett ämne och åldersgrupp.

Att undervisa nyanlända

Anna Kaya

Mjukband, 268 sidor

Utkom september 2016

ISBN 978-91-27-14664-8
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Anna Kaya är grundskollärare  
och medarbetare på Nationellt 
centrum för svenska som andra-
språk vid Stockholms universitet. 
Hon tilldelades Guldäpplejuryns 
särskilda pris 2016 för att ha förny-
at språk- och kunskapsutvecklan-
de arbetssätt med digitala nycklar.

BETHANNE PAULSRUD, JENNY ROSÉN, BOGLÁRKA STRASZER, ÅSA WEDIN (RED.)

Perspektiv på transspråkande 
Vilka föreställningar om språk uttrycks i din undervisning? 
Vad innebär arbete med transspråkande för social rättvisa? 
Hur synliggörs transspråkande inom olika utbildnings- 
sammanhang?

Den här antologin breddar och fördjupar kunskapen  
om transspråkande och visar på dess stora potential att 
främja flerspråkiga elevers kunskaps- och identitetsutveck-
ling. Från förskole- till högskolenivå och inom olika språk-
liga sammanhang, som exempelvis där minoritetsspråk och 
teckenspråk används, presenteras forskning som ger oss 
viktiga pedagogiska perspektiv gällande transspråkande i 
skolvardagen.  

Boken vänder sig till dig – forskare, student på avance-
rad nivå, lärare, skolledare eller lärarutbildare – som vill 
fördjupa och vidga dina kunskaper om språklig mångfald 
och transspråkande.

Antologins författare är verksamma på lärosäten i Europa 
och Nordamerika.

NYHET

Perspektiv på transspråkande

BethAnne Paulsrud, Jenny Rosén, 
Boglárka Straszer, Åsa Wedin

Översättning: Karin Ashing

Inbunden, ca 220 sidor

Utkommer juli 2018

ISBN 978-91-27-82321-1

Jenny Rosén är fil.dr i pedagogik 
och lektor i svenska som andra-
språk med fokus på flerspråkighet, 
identitet, lärande och mångfald, 
Högskolan Dalarna och Stock-
holms universitet. Åsa Wedin är fil.
dr i tvåspråkighetsforskning,  
docent i pedagogik och professor  
i pedagogiskt arbete med fokus  
på flerspråkighet och literacy, 
Högskolan Dalarna. BethAnne 
Paulsrud är fil.dr i utbildnings- 
vetenskap med inriktning mot 
språk och språkutveckling och 
lektor i engelska med fokus på 
flerspråkighet, policy och utbild-
ning, Högskolan Dalarna. Hon är 
postdoktor vid Centrum för två-
språkighetsforskning, Stockholms 
universitet, 2015–2018. Boglárka 
Straszer är fil.dr i finsk-ugriska språk 
och lektor i svenska som andraspråk 
med fokus på flerspråkighet, ut-
bildning, språkliga attityder och 
identitet, Högskolan Dalarna.
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Upptäck tekniken i 
barnlitteraturen

Cecilia Axell

Mjukband, 192 sidor

Utkom januari 2017

ISBN 978-91-27-14653-2

CECILIA AXELL

Upptäck tekniken  
i barnlitteraturen
Tekniken finns i vår vardag och historia, den påverkar 
och hjälper oss dagligen. Men är vi alltid medvetna om 
tekniken? Och är den alltid av godo? Hur påverkar den 
oss egentligen? 
 Boken ger dig som blivande eller yrkesverksam 
lärare inom förskola och grundskola F– 6:
• kunskap och allmänbildning inom teknik, 
• en metod för hur du med barnlitteraturen som ut- 
 gångspunkt kan skapa intresse och förståelse för teknik,
• underlag för samtal om teknikens för- och nackdelar  
 för människa, samhälle och miljö – i enlighet med  
 kursplanens intentioner.

Utifrån skönlitterära barnböcker – som böckerna om 
Mamma Mu, Pettson och Findus samt Kalle och chok-
ladfabriken – visas konkret hur du kan föra diskussioner 
som väcker nyfikenhet, fördjupar förståelsen och det 
kritiska tänkandet. 

Cecilia Axell är grundskollärare  
åk 1–7 i MA/NO/TK och har även  
en universitetsexamen i montes-
soripedagogik. Hon arbetade 18 år 
i grundskolan innan hon påbörjade 
sina forskarstudier vid Linköpings 
universitet där hon numera är post-
doktor i teknikens didaktik.
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ANN S. PIHLGREN

Undervisning i 
förskolan
Att skapa lärande undervisnings-
miljöer

Beroende på hur den enskilda pedagogen planerar och 
genomför vardagliga aktiviteter i förskolan skapas olika 
undervisningsmiljöer. Dessa undervisningsmiljöer kan  
antingen stärka barns utveckling eller försvåra den. 

Genom att synliggöra de teoretiska utgångspunkterna  
i arbetet blir det lättare att välja arbetssätt som stödjer  
och stärker lärandet hos barnen.

Med exempel från vanliga förskoleaktiviteter visar 
författaren i Undervisning i förskolan hur förskolelärare kan 
skapa olika undervisningsmiljöer. Här ges även exempel på 
didaktiska verktyg som kan stärka barns kognition. I slutet 
av varje kapitel finns tips på fördjupande läsning samt 
reflektionsfrågor för utbildning eller arbetslagsarbete.

Boken vänder sig i första hand till förskolelärare, för-
skolechefer och förskollärarstudenter.

NYHET

Undervisning i förskolan

Ann S. Pihlgren

Mjukband, 201 sidor

Utkom oktober 2017

ISBN 978-91-27-81839-2

Ann S. Pihlgren är fil.dr, lärarutbil-
dare, förskole- och skolutvecklare  
i flera kommuner samt forsknings-
ledare vid Ignite Research Institute. 
Hon har arbetat som förskolechef, 
rektor, förvaltningschef och  
kvalitetsutvecklare för förskola 
och skola. Pihlgren är aktuell med 
flera delar i Skolverkets Läslyftet 
för förskolan och har bland annat 
deltagit i framtagandet av den nya 
läroplansdelen för fritidshem. 



13

BO HEJLSKOV ELVÉN, DAVID EDFELDT

Beteendeproblem  
i förskolan 
Om lågaffektivt bemötande

JOHANNA LUNDQVIST

Tidiga insatser och barns 
utbildningsvägar
Inkludering och specialpedagogik

Konflikter och beteendeproblem ingår i förskolans vardag. 
Den här boken visar hur personalen kan tänka och agera 
i mötet med barnen i en mängd utmanande situationer. 
Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt be-
mötande och handlar bland annat om att anpassa krav samt 
hantera konflikter och fysiskt våld.

Författarna tar avstamp i exempel från förskolans vardag, 
kopplar dem till forskning och beskriver sjutton praktiska 
principer som personal kan utgå från för att förebygga och 
lösa beteendeproblem. Här finns också konkreta handlings-
planer för hur du ska göra när en konflikt är på gång samt 
studiematerial som fördjupar bokens olika avsnitt.

Beteendeproblem i förskolan ingår i en serie framgångs-
rika böcker om detta förhållningssätt för olika målgrupper.

Den här boken handlar om tidiga insatser till barn och 
elever i behov av extra stöd, inkludering och barns utbild-
ningsvägar från förskola till skola. Författaren presenterar 
exempel på viktiga tidiga insatser, välfungerande inklude-
ring och annorlunda utbildningsvägar till skolan. Författaren 
presenterar även specialpedagogiska begrepp som kan 
vara till nytta i samtal om tidiga insatser, inkludering och 
utbildningsvägar. Genom att göra specialpedagogisk forsk-
ning och kunskap tillgänglig för studenter och yrkesverk-
samma bygger boken välbehövliga broar mellan forskning, 
utbildning och verksamhet. 

Boken bygger på författarens uppskattade avhandling 
och riktar sig till yrkesverksamma i förskola, förskoleklass, 
fritidshem och grundskola samt till studenter på lärarpro-
gram och rektorsprogram. 

NYHET

NYHET

Beteendeproblem i förskolan

Bo Elvén Hejlskov, David Edfeldt

Mjukband, 160 sidor

Utkom september 2017

ISBN 978-91-27-82215-3

Tidiga insatser och barns 
utbildningsvägar

Johanna Lundqvist

Mjukband, ca 200 sidor

Utkommer mars 2018

ISBN 978-91-27-81911-5

Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog 
och handledare. Han utbildar och 
föreläser om lågaffektivt bemötande 
och är författare till flera böcker 
på området. David Edfelt är leg. 
psykolog, handledare, utbildare 
och författare. Han undervisar på 
Specialpedagogiska institutionen 
vid Stockholms universitet och 
handleder i många förskolor.
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Johanna Lundqvist arbetar som universitetslektor i specialpedagogik  
vid Mälardalens högskola där hon bland annat utbildar speciallärare och 
specialpedagoger. Hon forskar om specialpedagogisk verksamhet  
i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans första år. 
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POLLY BJÖRK-WILLÉN (RED.)

Svenska som andra-
språk i förskolan
Hur kan vi på bästa sätt stödja förskolebarns andraspråks-
lärande och flerspråkiga utveckling, så att de blir väl rustade 
att klara av skolan? Hur ska vi tänka och hur bedrivs en väl 
fungerande språkundervisning i svenska som andraspråk?

I den här teoretiska grundboken tar författarna upp centrala 
aspekter av förskolebarns två- och flerspråkiga utveckling 
och lärande ur olika perspektiv: språkliga, didaktiska, sociala, 
familjeorienterade och samhälleliga. Syftet med antologins 
olika kapitel är att ge en välgrundad kunskap att planera sin 
verksamhet utifrån, i enlighet med förskolans uppdrag.

Boken vänder sig till förskollärarutbildningen, verksamma 
förskollärare samt övrig förskolepersonal, förskolechefer och 
skolpolitiker.

CAMILLA BJÖRKLUND, HANNA PALMÉR

Matematikundervisning  
i förskolan  
Att se världen i ljuset av matematik

Hur kan du som förskollärare möta, utmana och planera för 
barnens matematiklärande?

Den här matematikdidaktiska grundboken för förskolan 
har fokus på matematik, barns lärande och förskollärarens 
undervisning. Författarna täcker in hela forskningsfältet och 
gör grundliga genomgångar av barns lärande av olika mate-
matikinnehåll kopplade till verksamhetsnära exempel av hur 
matematikundervisning kan genomföras i förskolan.  

För att alla barn ska ges likvärdiga förutsättningar att upp-
täcka och uppskatta matematik har förskolan en avgörande 
roll att spela. Boken ger dig som verksam eller blivande för-
skollärare, förskolechef eller annan pedagog inom förskolan 
en beredskap att förstå: 
• matematik som ett kunskapsområde relevant för  
 förskolebarn, 
• hur barn tänker och resonerar matematiskt,
• hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan.

NYHET

NYHET

Svenska som andraspråk

Polly Björk-Willén (red.)

Inbunden, ca 200 sidor

Utkommer juni 2018

ISBN 978-91-27-82274-0

Matematikundervisning  
i förskolan

Camilla Björklund, Hanna Palmér

Inbunden, ca 220 sidor

Utkommer augusti 2018

ISBN 978-91-27-82258-0

Polly Björk-Willén är docent i  
pedagogiskt arbete och biträdande 
professor vid Linköpings universitet. 
Hennes främsta forskningsintresse 
är barns språkanvändning och 
sociala samspel i förskolemiljö.
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Camilla Björklund är professor i  
pedagogik vid Göteborgs univer-
sitet. Hon forskar om barns mate-
matiklärande och förskollärares 
didaktiska handlingskompetens 
samt driver praktiknära forsknings-
projekt. Hanna Palmér är docent i 
matematikdidaktik vid Linnéuniver-
sitetet. Hon forskar om yngre barns 
lärande i matematik med speciellt 
fokus på lärande i matematik  
genom stöd av digitala verktyg, 
problemlösning och entreprenö-
riella förmågor. 
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Lärarens återkomst

Jonas Linderoth

Inbunden, 176 sidor

Utkom september 2016

ISBN 978-91-27-14562-7

E-BOK 978-91-27-82329-7

LJUDBOK 978-91-27-82300-6

Jonas Linderoth är professor 
i pedagogik vid Göteborgs 
universitet.

JONAS LINDEROTH

Lärarens återkomst
Från förvirring till upprättelse

I debattboken Lärarens återkomst ger pedagogik-
professorn och spelforskaren Jonas Linderoth upprättelse 
till den svenska lärarkåren. 
 De lärare som tror på att undervisa har under lång tid 
demoniserats av politiker, skolforskare, fackförbund och 
lärarutbildare. Detta menar författaren är en av orsakerna 
till Sveriges lärarbrist och en delförklaring till svensk 
skolas stora problem. Idéer om att elever lär sig bäst när 
de söker kunskap på egen hand, att man inte bör dela 
in skolan i olika ämnen och att all kunskap endast är 
konstruktioner har skadat läraryrkets själva kärna. Denna 
konstruktivistiskt inspirerade pedagogik berövar elever 
rätten till en god utbildning. 
 Linderoth visar på skadeverkningarna inom svensk skola 
på flera nivåer: från grundskolan till lärarutbildningen. 
Lärarens återkomst är en debattbok som introducerar ett 
alternativt perspektiv på lärande, samt gör en mycket 
kritisk genomlysning av skolans digitalisering.
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MARCUS SAMUELSSON

Lärandets ordning  
och reda
Ledarskap i klassrummet

Lärandets ordning och reda handlar om vad som rimligen 
kommer först: undervisning eller ordning och reda? Boken 
problematiserar en vanligt förekommande föreställning om 
att lärare först måste ha eller skapa ordning och reda, för att 
sedan kunna undervisa. Samuelsson visar att det kan vara 
tvärt om, samt hur undervisningen då kan bedrivas. 
 Boken redogör för sex områden som ledare i klassrum-
met behöver tänka över och sedan förhålla sig till, för att 
undervisningen ska göra det möjligt för elever att utvecklas 
kunskapsmässigt och socialt. 
 Att vara ledare i klassrummet innebär att arbeta före-
byggande, långsiktigt, medvetet och tålmodigt. 

Lärandets ordning och reda

Marcus Samuelsson

Mjukband, 221 sidor

Utkom september 2017

ISBN 978-91-27-81832-3

Marcus Samuelsson arbetar som 
biträdande professor i pedagogik 
vid Linköpings universitet. Hans 
forskning är i huvudsak inriktad 
mot ledarskap i klassrummet, slöjd 
och barns motstånd i skolan.
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Utmanande dialog

James Nottingham, Jill 
Nottingham, Martin Renton

Översättning: Christian Nilsson

Mjukband, 240 sidor

Utkom augusti 2016

ISBN 978-91-27-81749-4

James Nottingham är lärare, internationell föreläsare 
och skolledare från Storbritannien. Han är grundare 
av Challenging Learning, ett företag som bedriver 
fortbildning för lärare.

Utmanandeserien

JAMES NOTTINGHAM, JILL NOTTINGHAM, MARTIN RENTON

Utmanande dialog
Fördjupa dina elevers kunskap  
och förståelse

Med utgångspunkt i Nottinghams första och prisbelönta bok 
Utmanande undervisning i klassrummet arbetar nu författaren 
tillsammans med sina kollegor med att ge ut en ny bokserie: 
Utmanandeserien. Där delar de med sig av sina bästa tips och 
strategier inom pedagogik och ledarskap.
 Serien varvar teori med praktik. Den kommer att bestå av 
tio böcker som tillsammans ger en grundlig inblick i vad som 
gör att undervisning fungerar. Böckerna fokuserar på olika 
områden som framgår av boktitlarna.

En god dialog fördjupar förståelsen, samtidigt som den bygger upp 
kunskaper och vidgar perspektiven.
 I Utmanande dialog har James Nottingham tillsammans med med-
författarna Jill Nottingham och Martin Renton, sammanfattat de bästa 
sätten att med hjälp av dialoger underlätta för eleverna att gå ifrån att 
”ha kunskap” till att ”verkligen förstå”.
 I varje kapitel finns övningar och strategier att använda för att 
utveckla dialogen i undervisningen, men även verktyg för reflektion 
kring den egna undervisningen för en förbättrad pedagogik.
 Boken är undervisningsnära och vänder sig i första hand till lärare, 
men är relevant för samtliga pedagoger och även skolledare.

Utmanande återkoppling

James Nottingham, Jill 
Nottingham

Översättning: Christian Nilsson

Mjukband, 238 sidor

Utkom mars 2017

ISBN 978-91-27-81779-1

JAMES NOTTINGHAM, JILL NOTTINGHAM

Utmanande återkoppling
Som för dina elevers lärande framåt

Återkoppling kan fungera fantastiskt bra, men det finns också 
återkoppling som ger minimal eller till och med negativ påverkan. 
I Utmanande återkoppling reds begreppen ut och vi får veta varför 
elevens egen förmåga att utvärdera sitt arbete ofta ger den mest 
effektiva återkopplingen. Boken riktar sig till dig som grundskollärare 
och är en praktisk handbok om återkoppling som för dina elevers 
lärande framåt.
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JAMES NOTTINGHAM

Utmaningsmodellen
Ge rätt motstånd och stöttning 
genom lärandegropen

Barn dras lätt mot aktiviteter de redan behärskar, men lär 
sig betydligt mer av att utmanas. Hur lockar vi dem att 
pröva nytt, ta risker, vingla och göra fel? Hur tar vi vara på 
barnens motivation och nyfikenhet för att stärka lärandet? 

I huvudboken Utmaningsmodellen knyter James  
Nottingham ihop de övriga böckerna i Utmanandeserien 
genom att presentera en helhetsmodell för lärande. Här 
synliggörs hur eleverna förflyttar sig från ytlig begrepps-
kunskap, genom lärandegropen som kännetecknas av 
kognitiv konflikt, till djup förståelse. Nottingham konkreti-
serar relevant forskning om lärande och undervisning och 
ger strategier och övningar som får eleverna att våga ta 
sig ur bekvämlighetszonen och anta lärandeutmaningen. 
Boken vänder sig i första hand till lärare och pedagoger, 
men är relevant även för skolledare.

Utmaningsmodellen 

James Nottingham

Översättning: Eva Sundmyr

Mjukband, 324 sidor

Utkom augusti 2017

ISBN 978-91-27-81886-6

NYHET

JAMES NOTTINGHAM, BOSSE LARSSON

Utmanande tankesätt 
Utveckla motivation genom ett  
dynamiskt mindset

I Utmanande tankesätt får vi veta vilka strategier vi kan 
tillämpa för att skapa ett lärandeklimat där både elever 
och vuxna väljer utmaningar, anstränger sig och utvecklar 
sina talanger.
 I boken beskriver författarna vad Carol S. Dwecks 
banbrytande forskning säger om vikten av ett dynamiskt 
tankesätt och hur detta i sin tur påverkar vår undervisning. 
Författarna tar även upp risker med övertro och förenk-
lingar. Boken innehåller rika övningar och exempel för att 
tillämpa kunskaper från forskningen i klassrummet.
 Boken vänder sig till alla lärare, från förskola till gymna-
sium, som vill utveckla ett dynamiskt tankesätt vilket är en 
förutsättning för att fortsätta vara en lärande individ.

NYHET

Utmanande tankesätt

James Nottningham,  
Bosse Larsson

Översättning: Eva Sundmyr

Inbunden, ca 220 sidor

Utkommer juni 2018

ISBN 978-91-27-81784-5

Bosse Larsson har mer än 30 års 
erfarenhet som lärare och arbetar 
för närvarande med kompetens-
utveckling och handledning på 
skolor. Han föreläser och leder 
workshops både nationellt och  
internationellt, bland annat till-
sammans med James Nottingham 
och Carol S. Dweck.
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Jill Nottingham är förskollärare, 
lärare, författare och undervis-
ningskonsult.

Martin Renton är VD för Challenging 
Learning, författare och flitigt 
anlitad internationell föreläsare.
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JAMES NOTTINGHAM, JILL NOTTINGHAM

Utmanande lärande 
i förskolan
Barn dras lätt mot aktiviteter de redan behärskar, men 
lär sig betydligt mer av att utmanas. Hur kan vi locka 
dem att våga ta risker, vingla och göra fel? Hur tar vi 
vara på barnens motivation och nyfikenhet för att stärka 
lärandet?

I Utmanande lärande i förskolan beskriver författarna 
konkret hur pedagoger kan främja ett utforskande 
arbetssätt. Med hjälp av nyskapande modeller, strate-
gier och övningar synliggörs hur vi kan använda vårt 
inflytande för att främja en god undervisningsverksam-
het i förskolan. I kapitlen finns sammanfattningar och 
reflektionsfrågor som stöd för samtal om inställning, 
omdöme och lärandekultur.

Boken vänder sig i första hand till förskollärare, lärare 
och pedagoger, men är relevant även för förskolechefer 
och övrig personal.

JAMES NOTTINGHAM, MARTIN RENTON

Utmanande frågor
Frågor är och har varit ett av de mest effektiva verk-
tygen för att främja lärande, åtminstone sedan Sokrates 
tid. Ändå visar forskning att lärare vanligtvis ställer 
mellan 250 och 400 frågor per dag utan att fördjupa 
lärandet på det sätt vi kunde förvänta oss eller  
hoppas på ur lärosynpunkt. 

I Utmanande frågor får vi veta hur vi kan arbeta med-
vetet och effektivt med frågetekniker för att utveckla 
elevernas kritiska tänkande och resonemangsförmåga. 
Här avslöjas myten om att ”slutna frågor är dåliga och 
öppna frågor är bra”. Vi får också en medvetenhet om 
precis hur och när vi bör ingripa, vara tysta eller utmana. 

Boken vänder sig till alla lärare, från förskola till gym-
nasium, som vill utforska och använda frågornas fulla 
potential att främja elevernas lärande.

NYHET

Utmanande lärande i förskolan

James Nottingham,  
Jill Nottingham

Översättning: Eva Sundmyr

Mjukband, 265 sidor

Utkom september 2017

ISBN 978-91-27-81781-4

Utmanande frågor

James Nottingham,  
Martin Renton

Översättning: Christian Nilsson

Mjukband, ca 240 sidor

Utkommer augusti 2018

ISBN  978-91-27-81780-7

NYHET
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MALIN GREN LANDELL

Främja närvaro
Att förebygga skolfrånvaro

Omfattande skolfrånvaro, som kan bero på både 
pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer, är 
en stor utmaning. Problemet kan ta mycket tid och 
resurser och konsekvenserna är allvarliga, både på 
kort och lång sikt. 

Den här boken visar hur skolor kan arbeta syste-
matiskt med att stärka närvaro och därmed skolre-
sultaten. Insatserna gynnar alla elever och dessutom 
lärarnas arbetsmiljö. Genom kunskap om riskfaktorer 
kan skolan, tillsammans med föräldrar, socialtjänst och 
hälso- och sjukvård, skapa en miljö och förutsättningar 
för att elever ska fullgöra skolplikten och få sin rätt till 
utbildning tillgodosedd. Boken utgår från forskning 
och vad som prövats i olika kommuner och skolor. 
Den riktar sig till skolledare och elevhälsan.

NYHET

Malin Gren Landell är leg. psyko-
log och har lett en statlig utred-
ning om skolfrånvaro, samt haft 
uppdrag för Socialstyrelsen och 
Skolinspektionen. Tidigare har hon 
forskat på social rädsla och skrivit 
böcker för lärare och elevhälsa i 
ämnet. Hon är en efterfrågad före-
läsare inom skola och socialtjänst. 
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Främja närvaro

Malin Gren Landell

Mjukband, cirka 180 sidor

Utkommer september 2018

ISBN 978-91-27-82275-7 

I Natur & Kulturs podcast Akademiska kvarten ger vi dig en ungefärlig kvart med tongivande personer 
som har något viktigt att säga om svensk utbildning. Podcasten hittar du på iTunes, Acast, Soundcloud 
och Storytel. God lyssning! 

/NIKLAS GÅRDFELDT LEAVY, UTGIVNINGSCHEF PEDAGOGISK LITTERATUR & AGNES NOTINI ZACHRISON, KOMMUNIKATIONSANSVARIG PEDAGOGIK, 

INITIATIVTAGARE TILL PODCASTEN.
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Mindset

Carol S. Dweck

Översättning: Karin Ashing

Andra utgåvan

Inbunden, 312 sidor

Utkom juli 2017

ISBN 978-91-27-82213-9

E-BOK 978-91-27-82214-6

CAROL S. DWECK

Mindset 
Du blir vad du tänker

Boken Mindset har förändrat vårt sätt att prata om intelligens och förmåga till  
inlärning. Carol S. Dwecks banbrytande forskning om hur förmågor och prestationer 
utvecklas bygger på insikten att mänskliga egenskaper inte enbart är medfödda, 
utan något som kan påverkas av nya kunskaper och erfarenheter.

Att utmana sig själv ofta, gärna prova nytt och se misslyckanden som ett sätt att 
lära, är avgörande för både personligt och professionellt lärande. Dweck kallar det 
för att ha ett dynamiskt mindset, till skillnad från det statiska mindset som skapar 
bekräftelsebehov och rädsla att misslyckas.

Detta är en utökad utgåva av boken, där Dweck presenterar begreppet falskt 
dynamiskt mindset. Med hjälp av det visar hon hur man kan undvika de vanligaste 
misstagen när man strävar efter att odla ett dynamiskt mindset. Läsaren får många 
tips och råd om hur man kan hjälpa sina barn, sina medarbetare eller sig själv att 
lära och utvecklas.

Carol S. Dweck är en av världens ledande 
forskare inom personlighetspsykologi, 
socialpsykologi och utvecklingspsykologi. 
Hon har varit professor i psykologi vid 
Columbia University och är nu professor i 
psykologi vid Stanford University. Hon är 
medlem i American Academy of Arts and 
Sciences.
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Hjärna, gener & jävlar anamma

Torkel Klingberg

Inbunden, 192 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-81810-1

Grit

Angela Duckworth

Översättning: Charlotta Jonasson

Inbunden, 350 sidor

Utkom januari 2017

ISBN 978-91-27-14295-4 

E-BOK 978-91-27-14296-1

Torkel Klingberg är professor  
i kognitiv neurovetenskap vid  
Karolinska institutet. Hans forsk-
ning om barns utveckling och  
träning av hjärnan befinner sig i  
den internationella frontlinjen.  
På Natur & Kultur har han tidigare 
gett ut Den översvämmade hjärnan  
(2007) samt Den lärande hjärnan 
(2011).

TORKEL KLINGBERG

Hjärna, gener &  
jävlar anamma
Hur barn lär

ANGELA DUCKWORTH 

Grit
Konsten att inte ge upp

Förståelse för matematik och läsning är inget människor 
föds med. Det krävs många år av träning innan barn kan 
räkna och läsa flytande. I samspel mellan gener och miljö 
omformas barnets hjärna och gör plats för de nya kunska-
perna. En del lär sig snabbt medan andra behöver längre 
tid på sig och kanske dubbelt så mycket övning – och 
jävlar anamma – för att nå sina mål.
 Den här boken lyfter fram betydelsen av kognitiv trä-
ning för att alla barn ska lära sig läsa och räkna på en 
tillräcklig nivå. Vi får fascinerande inblickar i ny forskning 
som bland annat visar att intensiv, digitaliserad träning på 
matematik kan öka sexåringars kunskapsnivåer med upp 
till 15%.
 I boken beskrivs också olika typer av motivation. Fung-
erar belöningar? Vilken roll spelar intresse och tron på att 
kunna förändras? En form av motivation som har visat sig 
vara särskilt viktig för att nå sina utvecklingsmål är ”grit”, 
ett slags ”jävlar anamma”. Barn behöver ett eget driv för 
att inte ge upp när de stöter på motgångar.

Grit är en psykologisk faktor som kombinerar uthållig-
het, inre driv och förmåga att inte ge upp vid mot-
gångar. Det har visat sig vara en avgörande faktor för 
att nå framgång både i skolan och i yrkeslivet. Grit kan 
dessutom utvecklas och förstärkas, både av oss själva 
och genom stöd från föräldrar, lärare, chefer eller vän-
ner. Det handlar om att hitta sin passion i livet, ringa 
in sitt personliga skäl till att fortsätta framåt, aldrig sluta 
öva och att se varje misslyckande som ett tillfälle att lära. 
 Psykologiprofessor Angela Duckworth delar här med 
sig av sin banbrytande forskning inom området. Vi får 
följa kadetter som kämpar med de första månadernas 
stenhårda träning på militärhögskolan West Point, 
möta utsatta barn i några av New Yorks tuffaste skolor 
och lära oss hemligheten bakom att vinna USA:s natio-
nella stavningstävling. 
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Angela Duckworth är professor i 
psykologi vid University of Penn-
sylvania, har studerat neurobiologi 
vid Harvard, neurovetenskap vid 
Oxford och fick år 2013 MacArthur 
Fellowship, även kallat ”geni- 
stipendiet”. Hennes Ted-talk om grit 
har visats över 12 miljoner gånger. 

“Grit är ett övertygande och fascinerande svar  
på IQ-kulten. Duckworth påminner oss om att 
det är karaktär och ihärdighet som särskiljer de 
framgångsrika.” 

MALCOLM GLADWELL, FÖRFATTARE TILL BLINK,  
OUTLIERS OCH DAVID OCH GOLIAT
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Att utveckla självständiga läsare

Gravity Goldberg

Översättning: Patricia Wadensjö

Mjukband, 250 sidor

Utkom april 2017

ISBN 978-91-27-81858-3

GRAVITY GOLDBERG

Att utveckla självständiga läsare
Dynamiskt mindset och undervisningsstrategier

Hur kan du utmana och undervisa för att ge dina elever 
självförtroende och hjälpa dem att utvecklas till aktiva 
och självständiga läsare? Hur kan du tänka, organisera 
ditt klassrum och i vilka roller kan du agera?
 I boken beskriver författaren konkret och inspire-
rande hur du, genom att visa tilltro till dina elevers 
förmåga och genom att inta olika roller, kan stimulera 
dem att utveckla ett dynamiskt mindset och få kunskap 
att ta ett aktivt ansvar i sina läsprocesser. 
 Rollerna är följande:
• Att vara utforskare – lär känna dina elever och  
 kartlägg deras förkunskaper
• Att vara spegel – ge återkoppling som stärker   
 elevernas dynamiska mindset
• Att vara förebild – modellera hur en god läsare gör
• Att vara mentor – visa eleverna på nya  
 lässtrategier och upplevelser.

Boken vänder sig till blivande och yrkesverksamma 
grundskollärare. 

Matematik med dynamiskt 
mindset

Jo Boaler

Översättning: Katarina Sjöwall 
Trodden

Mjukband, 336 sidor

Utkom mars 2017

ISBN 978-91-27-81790-6

Jo Boaler är professor i matema-
tikdidaktik vid Stanford University. 
Hon är flerfaldigt prisbelönad och 
har bland annat mottagit utmär-
kelse för bästa doktorsavhandling 
i England. Nyligen har hon startat 
www.youcubed.org till stöd för 
lärare och föräldrar i deras arbete 
med att inspirera och engagera 
elever i deras matematikinlärning.

JO BOALER

Matematik med
dynamiskt mindset
Hur du frigör dina elevers potential

Många elever har svårt för matematik, vilket leder till att 
de avslutar sin utbildning utan grundläggande kunskaper 
om matematiska begrepp. Jo Boaler förklarar hur det 
traditionella sättet att närma sig ämnet kan förändras, så 
att elever får uppleva lärandets glädje och matematikens 
skönhet. 
 Matematik med dynamiskt mindset är en banbrytande 
bok som svarar på frågorna:
• Hur främjar vi ett dynamiskt mindset hos våra elever,  
 som öppnar för en undervisning som väcker nyfikenhet,  
 kämpaglöd och intresse? 
• Hur frigör vi våra elevers matematiska  potential?

Boken riktar sig främst till grundskollärare och lärar- 
studenter, men har ambitionen att nå och påverka 
såväl föräldrars som elevers inställning till matematik. 
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Gravity Goldberg är disputerad 
läsforskare från Teachers College, 
Columbia Universty i New York, där 
hon haft den ansedda läsprofes-
sorn Lucy Calkins som handledare. 
Goldberg föreläser och fortbildar 
lärare i läsförståelse.

F
O

T
O

: N
E

W
H

E
A

D
S

H
O

T



23

FREDRIK HERTZBERG, ÅSA SUNDELIN

Studie- och yrkes- 
vägledning i  
migrationens tid
Kunskap, strategier och 
förhållningssätt 

DAVID O. KRONLID

Skolans värdegrund 
2.0
Etik för en osäker tid

Studie- och yrkesvägledning spelar en central roll för inklude-
ringen av nyanlända inom utbildning, arbetsliv och samhälle. 
Den här grundboken behandlar de utmaningar, möjligheter 
och överväganden som aktualiseras i det pedagogiska arbe-
tet vid mötet mellan vägledd och vägledare. 

I boken presenteras och diskuteras centrala modeller för 
studie- och yrkesvägledning samt de anvisningar som åter-
finns i läroplanens målsättningar och Skolverkets allmänna 
råd för verksamheten. Diskussionen relaterar till begrepp 
som är viktiga i sammanhanget: inkludering och exkludering, 
makt och hegemoni, varm och kall kunskap, kommunikativa 
projekt och strategier, samt erkännande och rättvisa. Boken 
vänder sig till verksamma och studerande inom studie- och 
yrkesvägledning, samt till alla som har en vägledande funk-
tion i sitt yrke. 

I Skolans värdegrund 2.0 driver författaren argumentet att 
skolans värdegrundsmodell har kommit att bli alltför domi-
nerande för det etiska arbetet i skolan. På grund av sin inne-
boende stelhet är modellen inte ultimat varken för dagens 
samhälle eller dagens skola. De moraliska utmaningar som 
vi möter i dag, som t.ex. klimatförändringar, globalisering 
och förlust av den biologiska mångfalden, gör att skolan är 
i stort behov av en mer flexibel etikmodell. I värdegrundens 
ställe presenteras därför en mer dynamisk förståelse för etik. 
Skolans värdegrund 2.0 vänder sig till lärarutbildare, lärare 
och lärarstudenter och syftar till att lyfta en diskussion om 
den dominerande värdegrundsmodellen och hjälpa skolor 
att komma vidare i sitt etikarbete.

NYHET

NYHET

Studie- och yrkesvägledning i 
migrationens tid

Fredrik Hertzberg, Åsa Sundelin

Häftad, ca 200 sidor

Utkommer juni 2018

ISBN 978-91-2782212-2

Skolans värdegrund 2.0

David O. Kronlind

Inbunden, 195 sidor

Utkom september 2017

ISBN 978-91-27-14652-5

Fredrik Hertzberg är doktor i 
etnologi och universitetslektor 
vid Stockholms universitet. Hans 
forskningsintresse är riktat mot 
övergången skola–arbetsliv för 
ungdomar med utländsk bakgrund, 
med fokus på identitet, inkludering 
och exkludering. Åsa Sundelin är 
lektor vid Institutionen för peda-
gogik och didaktik vid Stockholms 
universitet. Hon har sin bakgrund 
inom kunskapsområdet karriärut-
veckling och vägledning med fokus 
på studie- och yrkesvägledning 
som verksamhet och profession.
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David O. Kronlid är docent i etik 
och lektor i didaktik vid Uppsala 
universitet. Han arbetar som 
vetenskaplig ledare vid Swedish 
International Centre of Education 
for Sustainable Development 
(SWEDESD) och är även sakkunnig 
för EU:s forskningsprogram 
Horizon 2020.
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Skapa optimala förutsättningar  
för lärande

Cristina Robertson

Mjukband, 384 sidor

Utkom januari 2018

ISBN 978-91-27-81755-5

Cristina Robertson är fil.dr i 
pedagogik och intresserar sig för 
lärares lärande samt möjligheter 
att utveckla sin praktik. Hon har 
varit lärare, rektor, utvecklings-
chef, biträdande skoldirektör, 
forskningsstrateg, samt projekt-
ledare för SKOLFORSK på  
Vetenskapsrådet. 

CRISTINA ROBERTSON

Skapa optimala förut- 
sättningar för lärande
Om undervisningens dynamik

Skapa optimala förutsättningar för lärande utgår bland 
annat från Carol S. Dwecks forskning om mindset, samt 
binder samman denna med övrig aktuell och relevant 
forskning om lärande. 
 Boken synliggör hur olika teorier kan kopplas till ett 
antal mycket konkreta arbetsstrategier. Syftet är dels att 
stödja lärare i ansvaret att ständigt förbättra villkoren för 
sina elevers lärande, dels att stärka läraryrkets professio-
nalisering på vetenskaplig grund. 
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Den evidensbaserade skolan

Daniel Alvunger, Ninni Wahlström 
(red.)

Mjukband, ca 250 sidor

Utkommer mars 2018

ISBN 978-91-27-81761-6

DANIEL ALVUNGER, NINNI WAHLSTRÖM (RED.)

Den evidensbaserade 
skolan
Svensk skola i skärningspunkten 
mellan forskning och praktik

Vad menas med evidensbaserad praktik och hur  
kan vi förstå dess framväxt och genomslag i Sverige? 
Vilka konsekvenser får evidensforskningen för synen  
på lärande och undervisning i den svenska skolan?
 I Den evidensbaserade skolan ger en rad forskare 
inom pedagogikämnet en allsidig, ingående belysning 
av frågan om evidensbasering av undervisningen och 
evidensbaserad praktik. Boken har både ett internatio-
nellt och nationellt perspektiv.
 Antologin omfattar sju kapitel och berör två huvud-
sakliga områden med anknytning till frågan om evidens- 
basering i skolan och undervisningen:
• Evidensbaserad praktik som fenomen relaterat till  
 pedagogikämnet och lärarutbildningen.
• Den verksamma lärarens förhållningssätt till forskning  
 och evidensbaserade studier.

Daniel Alvunger är lektor i peda-
gogik och bedriver forskning rörande 
utbildningsreformer och lokalt skol-
utvecklingsarbete.
Ninni Wahlström är professor i  
pedagogik. Båda är verksamma vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö.
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JAN HÅKANSSON, DANIEL SUNDBERG

Utmärkt ledarskap 
i skolan 
Runt om i världen har ett nytt fjärde generationens pa-
radigm kring skolförbättring gett forskningsresultat med 
stor potential för ökad måluppfyllelse. Vissa avtryck börjar 
nu ta form i svenska skolor, men ännu har inga större 
resultatförbättringar märkts. Så hur väl håller internatio-
nellt etablerade modeller som Timperleys för kollegialt 
lärande, eller andra metoder för utveckling av undervis-
ningen?

I boken får vi en sammanfattning av vad den senaste 
internationella skolförbättringsforskningen säger om att 
leda utvecklingen av undervisning och lärande. Utifrån in-
blickar i svenska skolor uppmärksammas såväl möjligheter 
som fallgropar i utvecklingsarbetets olika faser. 

Genom att belysa ett hållbart ledarskap i skolan får vi 
de nycklar vi behöver för systematiska och långsiktiga 
förbättringar med fokus på elevernas lärande. Här får 
du som skolledare, förstelärare och lärare kompetens-
utveckling och handledning i ditt dagliga pedagogiska 
ledarskapsarbete. 

NYHET

Utmärkt ledarskap i skolan

Jan Håkansson, Daniel Sundberg

Inbunden, ca 300 sidor

Utkommer augusti 2018

ISBN 978-91-27-82320-4

JAN HÅKANSSON, DANIEL SUNDBERG

Utmärkt skolutveckling
Forskning om skolförbättring och  
måluppfyllelse

Vad säger egentligen internationella mätningar om den svenska skolans 
tillstånd? Stämmer debatten om svenska elevers sjunkande resultat?  
Behöver svensk skola förändras – och i så fall hur?
  I Utmärkt skolutveckling visar Jan Håkansson och Daniel Sundberg vilka 
strategier som kan lyfta skolors resultat. De förklarar vilka faktorer som är 
viktiga att arbeta med på olika nivåer – från politiker till skolhuvudmän, 
rektorer och lärare – för att vägleda skolor i rätt riktning.

Utmärkt skolutveckling

Jan Håkansson, Daniel Sundberg

Inbunden, 312 sidor

Utkom mars 2016

ISBN 978-91-27-14194-0

Utmärkt undervisning

Jan Håkansson, Daniel Sundberg

Inbunden, 310 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-13344-0

Utmärkt undervisning bygger på Jan Håkanssons och Daniel Sundbergs 
studie av ett mycket stort antal svenska och internationella forskningsöver-
sikter om undervisning och lärande. Det är den mest omfattande studien 
hittills i Sverige inom detta område.

JAN HÅKANSSON, DANIEL SUNDBERG

Utmärkt undervisning
Framgångsfaktorer i svensk och internationell 
belysning

”…en välskriven översikt 
av forskning som fokuserar 
på vad som krävs för att 
undervisning av skol elever 
skall bli framgångsrik.”

BOSSE FORSÉN, BTJ-HÄFTET

Jan Håkansson är docent i peda-
gogik, med inriktning mot skol-
reformer och kvalitetsarbete inom 
skolväsendet. Daniel Sundberg är 
professor och universitetslektor i  
pedagogik med inriktning mot skol-
re former och skolans inre arbete. 
Båda är verksamma vid Linné- 
universitetet.
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JEAN M. TWENGE

iGen
Smartphonegenerationen 

DANIEL T. WILLINGHAM

Varför elever inte  
gillar skolan
Forskningsresultat om hjärnan för att 
skapa en positiv upplevelse av skolan

Smartphone-generationen, av författaren döpt till iGen, är 
den grupp ungdomar och barn som är födda 1995–2012. 
Som generation skiljer den sig från tidigare generationer. 
De är mindre benägna att ha sex, dricka alkohol och ta 
körkort. De läser betydligt färre böcker och tidningar, 
jobbar mindre och lägger mindre tid på att träffa andra 
människor. Men det kanske viktigaste av allt – de har en 
väsentligt sämre psykisk hälsa än tidigare generationer. 

Författarens hypotes är att den omvälvande beteende-
förändringen bland unga beror på att så gott som alla 
har växt upp med en smartphone och att detta påverkar 
den mentala hälsan – och sociala medier pekas ut som en 
stora boven.

Varför är det ibland så jobbigt att lära sig nya saker?  
Hur kan elever lära sig vad de verkligen behöver, när betyg 
är allt de bryr sig om? Hur gör vi skolan angelägen för alla 
elever? Hur kan vi stötta svaga elever? 

Dessa frågor ställer Daniel Willingham och guidar läsaren 
genom nio viktiga forskningsresultat om hjärnan som varje 
lärare bör känna till för att skapa en kreativ lärandemiljö. 
Han går bland annat igenom varför elever måste kunna 
fakta för att utveckla förståelse, varför vissa förmågor behö-
ver övas upp mer än andra och varför abstrakt kunskap är 
så svår att förklara för eleverna. 

Willingham utgår från resultat inom kognitiv psykologi 
som gör boken till ett viktigt redskap för alla yrkesverk-
samma och blivande lärare, vars uppdrag är att bygga sin 
undervisning på gedigen och forskningsbaserad grund. 

Den här boken kan hjälpa dig som lärare att skapa en un-
dervisning som ger eleverna en positiv upplevelse av skolan! 

NYHET

NYHET

iGen

Jean M. Twenge

Översättning: Desiree Kellerman

Mjukband, 350 sidor

Utkommer mars 2018

ISBN 978-91-27-82322-8

EBOK 978-91-27-82331-0

Varför elever inte gillar skolan

Daniel T. Willingham

Mjukband, ca 250 sidor

Utkommer augusti 2018

ISBN 978-91-27-82316-7

Jean M. Twenge är generations-
forskare och professor i psykologi 
vid San Diego State University.  
Hon har skrivit flera böcker, senast 
Generation Me. 
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Daniel T. Willingham är professor i 
kognitiv psykologi vid universitetet 
i Virginia, och forskar kring lärande 
och minne och om hur kognitiv psy-
kologi kan bidra till barns lärande. 
Han är en internationellt etablerad 
föreläsare och författare till flera 
böcker, bland annat Den läsande 
hjärnan (Natur & Kultur 2018).
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STEVEN KATZ, LISA AIN DACK

Professionsutveckling 
& kollegialt lärande
Framgångsstrategier och  
utvecklande motstånd  

En av de mycket få lösningar det finns konsensus kring i 
svensk skola är att vägen framåt för Sverige är kollegialt 
lärande. Men hur ska det kollegiala lärandet organiseras? 
Vilka är de vanligaste utmaningarna och hur möter ni 
dessa på bästa sett? 

I Ontario, Kanada, förstod de tidigt att koppla samman 
akademin och professionen. I den här boken får lärare och 
rektorer ett språk för det komplexa skolutvecklingsarbe-
tet. Författarna ger konkreta råd om den viktiga hur-
frågan kring kollegialt lärande. 

Professionsutveckling & kollegialt lärande är en konkret 
handledning för lärare och skolledare om hur ni kan ut-
veckla detta viktiga område. Boken är mycket professions-
nära, skriven av två framstående forskare från Ontario.

NYHET

Professionsutveckling & 
kollegialt lärande

Steven Katz, Lisa Ain Dack

Mjukband, 140 sidor

Utkom december 2017

ISBN 978-91- 27-81974-0

Steven Katz är fil.dr i tillämpad 
psykologi vid University of  
Toronto. Hans forskning inne-
fattar bland annat kognition  
och lärande, lärarutbildning och 
kollegialt lärande. Lisa Ain Dack 
är fil.dr i utvecklingspsykologi 
och pedagogik vid University of 
Toronto. Där leder hon flera forsk-
ningsprojekt om professionsdri-
ven skolutveckling och har delta-
git i många forskningsprojekt om 
bedömning och utvärdering. 

Kollegialt lärande i praktiken

Lill Langelotz

Mjukband, 147 sidor

Utkom mars 2017

ISBN 978-91-27-14650-1

LILL LANGELOTZ

Kollegialt lärande  
i praktiken
Kompetensutveckling eller  
kollektiv korrigering?

Boken Kollegialt lärande i praktiken förklarar hur kollegialt 
lärande kan bidra till att lärare, elever och deras föräldrar 
får reellt inflytande på undervisningen.  
 Med avstamp i praktiknära studier i utbildningssamman- 
hang och utifrån en praktikteoretisk ansats – teorin om 
praktikarkitekturer – analyserar och problematiserar Lill 
Langelotz fenomenet kollegialt lärande, samt belyser 
både emanciperande och stigmatiserande processer. 
 Boken visar även hur demokratiska praktiker med elevers 
lärande i fokus möjliggörs. Då det svenska utbildnings-
systemet ska genomsyras av en demokratisk undervisning 
utgör boken därmed ett unikt, teoretiskt och viktigt bidrag 
till litteraturen om lärares kompetensutveckling.

Lill Langelotz är fil.dr i peda-
gogiskt arbete och verksam vid 
Högskolan i Borås. Hennes forsk-
ning är praktiknära och rör främst 
lärares professionella utveckling, 
utbildningspraktiker och inklude-
ring i vid bemärkelse.
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VIVECA LINDBERG, INGER ERIKSSON,  
ASTRID PETTERSSON (RED.)

Lärares bedömnings-
arbete
Förutsättningar, villkor, agens 

DAISY CHRISTODOULOU

Effektiv bedömning  
Formativa, summativa och  
responsiva strategier

Läroplansreformerna 1994 och 2011 har medfört 
omfattande förändringar som i flera avseenden gjort 
erfarna lärare till nybörjare i sitt bedömningsarbete. 
Lärares bedömningsarbete har debatterats och 
kritiserats för att inte vara likvärdigt och rättvist. Den 
debatten har kommit att domineras av andra aktörer 
än lärare och kritiken har ofta ensidigt riktats mot 
lärares bedömningsarbete.

Den här boken avser att balansera debatten och öka 
förståelsen för hur lärares bedömningsarbete påverkas 
av faktorer som ligger utanför lärares inflytande och 
ansvar – nämligen de ramar, traditioner, värderingar 
och ideal som råder i det svenska skolsystemet.

Boken vänder sig till lärare, lärarutbildningar och 
beslutsfattare och belyser lärares nationella och lokala 
förutsättningar, villkor och agens att bedriva ett gott 
bedömningsarbete.

Många menar att skolan på flera sätt svikit eleverna i sitt 
sätt att organisera undervisning – inte minst de elever 
som kanske har det lite svårare. Effektiv bedömning ger 
nya, viktiga insikter om hur undervisning och bedömning 
kan förstås och organiseras. Istället för att utgå från hel-
heten föreslås det att undervisning ska organiseras i  
mindre kunskapsdelar och tränas som isolerade moment – 
för att tillsammans och slutligen bilda en helhet. Kunskap 
blir då alltid knuten till ett innehåll, vilket är en förutsätt-
ning för att utveckla olika förmågor. Metoden innehåller 
både formativa och summativa bedömningsperspektiv 
och ett resonemang om vikten att hålla isär dem. 

Daisy Christodoulou tar avstamp i flera konkreta 
klassrums- och bedömningssituationer och boken blir ett 
handfast stöd för blivande såväl som erfarna lärare att luta 
sig mot. Framför allt är boken mycket professionsnära och 
skriven med stor respekt för lärares expertis.

NYHET

NYHET

Lärarens bedömningsarbete

Viveca Lindberg, Inger Eriksson, 
Astrid Pettersson (red.)

Mjukband, ca 210 sidor

Utkommer februari 2018

ISBN 978-91-27-82302-0

Effektiv bedömning 

Daisy Christodoulou

Mjukband, ca 200 sidor

Utkommer mars 2018

ISBN 978-91-27-82273-3

Daisy Christodoulou är en känd 
och respekterad röst i den brittiska 
skoldebatten. Fram till juli 2017 var 
hon ansvarig för bedömning på en 
brittisk stiftelse (ARK) med över  
10 000 elever inskrivna från  
socioekonomiskt utsatta områden. 
Nu arbetar hon på ett bolag som 
utvecklar digitaliserad bedöm-
ning, åter med likvärdigheten som 
ledstjärna. 
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Astrid Pettersson är professor 
i pedagogik med inriktning mot 
utvärdering och matematikämnets 
didaktik vid Stockholms universitet. 
Inger Eriksson är professor i peda-
gogik med inriktning mot lärande 
och läroplansteori och docent i 
didaktik vid Stockholms universitet 
samt prefekt för Institutionen för 
de humanistiska och samhälls- 
vetenskapliga ämnenas didaktik. 
Viveca Lindberg är FD i pedagogik 
och docent i didaktik. För närva-
rande arbetar hon som lektor i  
pedagogik vid Göteborgs univer-
sitet och är deltidsanställd vid Jön-
köping University. 
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DAVID DIDAU, NICK ROSE

Klassrumspsykologi 
Från teori till praktik

Psykologisk forskning har traditionellt sett inte haft en 
naturlig plats inom utbildningsvetenskapen. Klass-
rumspsykologi vill ändra på det. Tvärtom har lärare 
stor hjälp av psykologi vid just undervisning. 

Med avstamp i forskning och praktisk klassrums-
erfarenhet går David Didau och Nick Rose igenom ett 
antal rubriker som alla resonerar kring för läraren väl-
kända begrepp, till exempel arbetsminne, feedback, 
bedömning, förväntningar och målsättning – utifrån 
psykologiska teorier och strategier. Psykologisk kun-
skap görs därmed konkret och tillgänglig, och boken 
blir ett handfast undervisningsstöd.

”Den här boken är ett måste för alla nyblivna 
lärare. Men även den mer erfarna läraren får 
flera nya insikter och perspektiv. Det fick jag.”

DYLAN WILLIAM

NYHET

Klassrumspsykologi 

David Didau, Nick Rose

Översättning: Gun Zetterström

Inbunden, ca 290 sidor

Utkommer mars 2018

ISBN 978-91-82259-7

Tänk om allt du vet  
om utbildning är fel?

David Didau

Översättning: Charlotta Jonasson, 
Elin Isberg

Inbunden, 436 sidor

Utkom januari 2017

ISBN 978-91-27-14745-4

David Didau är lärare och författare 
med 15 års erfarenhet av att under-
visa. På sociala medier är han en av 
Storbritanniens största namn inom 
utbildningssektorn. Hans blogg  
The Learning Spy rankas som en av 
de mest inflytelserika bloggarna. 
I dag är Didau en internationellt 
efterfrågad föreläsare inom nät-
verket researchED. Nick Rose är  
lärare, bloggare och också aktiv 
inom researchED. Hans blogg 
Evidence into practice har blivit 
mycket uppmärksammad.

DAVID DIDAU

Tänk om allt du vet 
om utbildning är fel?
Hur tror du att dina elever lär sig? Och vad har forskning 
att säga om hur inlärning sker? Glappet mellan tro och 
verklighet är avgörande för undervisningens kvalitet och 
skillnaden kan vara större än vi anar.
 I Tänk om allt du vet om utbildning är fel? gör David 
Didau en bred granskning av olika teser och myter om 
undervisning och undervisningsmetoders effekter. Här 
problematiserar han allt från formativ bedömning till 
prov och kopplingen mellan prestation för stunden och 
långsiktigt lärande.
 Med skärpa och humor lockar författaren till ett sunt 
kritiskt tänkande kring vår vardagliga klassrumssituation 
och visar på forskningsbaserade vägar mot en mer  
effektiv undervisning. Denna utmanande bok grundas 
i en ödmjukhet inför den ansvarsfulla uppgift vi som 
lärare och pedagoger bär. Ibland behöver vi stanna upp 
och reflektera, för tänk om…
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ULF FREDRIKSSON, ASTRID PETTERSSON,  
KARL-GÖRAN KARLSSON (RED.)

PISA under 15 år
Resultat och trender

15 år efter att den första PISA-undersökningen genom-
fördes i Sverige ger de forskare som arbetat med under- 
sökningen sin bild av PISA. 

I denna bok sammanfattas och diskuteras PISA ur flera 
olika perspektiv. Här beskrivs bakgrunden till undersök-
ningen, hur den utvecklats och genomförts. De svenska 
resultaten från samtliga sex PISA-undersökningar presen-
teras. De används bland annat till tvärstudier och de sätts 
också i ett internationellt perspektiv. Även kritiken mot 
undersökningarna tas upp och författarna avslutar med att 
diskutera hur framtiden för PISA kan komma att se ut.

Boken är en unik sammanställning som kan läsas av 
alla som är intresserade av PISA och de svenska PISA-
resultaten, t.ex. lärarstudenter, yrkesverksamma lärare, 
utbildningsforskare och skolpolitiker.

NYHET

PISA under 15 år

Ulf Fredriksson, Astrid Pettersson, 
Karl-Göran Karlsson (red.)

Mjukband, ca 300 sidor

Utkommer maj 2018

ISBN 978-91-27-81981-8

JOAKIM LANDAHL, CHRISTIAN LUNDAHL (RED.)

Bortom PISA
Internationell och jämförande  
pedagogik

Vi lever i de pedagogiska jämförelsernas tidevarv där 
mätningar spelar en avgörande roll i samtal kring skolans 
tillstånd. Internationella mätningar bidrar till att rangordna 
länders skolsystem, samt till att peka ut vilka som anses ha 
lyckats eller misslyckats. Men det är viktigt att inte fastna 
där, utan att se vidare bortom mätningarna.
 Bortom PISA går bortom frågan om hur länders olika 
skolsystem kan rangordnas. Istället för att söka svaren på 
svensk skolas utmaningar i hur andra länder gör använder 
boken internationella utblickar för att ge perspektiv och 
vidgade vyer.
 Med ett internationellt perspektiv synliggörs den 
svenska utbildningstraditionens särdrag och förändringar 
över tid. Antologin kan därför visa en genväg förbi den 
cementerade diskussionen om skola och undervisning och 
istället söka orsaker i det som blivit synligt i mätningarna.
 Antologin vänder sig till alla verksamma i och kring sko-
lan som vill bidra till att föra diskussionen om skolan framåt.

Bortom PISA

Joakim Landahl, Christian Lundahl 
(red.)

Mjukband, 303 sidor

Utkom februari 2017

ISBN 978-91-27-81763-0

Joakim Landahl är docent i peda-
gogik och lektor i pedagogik med 
inriktning mot utbildningshistoria 
vid Stockholms universitet.
Christian Lundahl är professor i 
pedagogik vid Örebro universitet.
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Bokens fackredaktörer är Ulf 
Fredriksson, docent i pedagogik 
vid Stockholms universitet, 
ansvarig för läsförståelse 2008–
2016 i PISA, Astrid Pettersson, 
professor i pedagogik vid 
Stockholms universitet, ansvarig 
för matematik 2000–2016 i PISA 
samt Karl-Göran Karlsson, 
professor emeritus i fysikdidaktik 
vid Mittuniversitetet, ansvarig för 
naturvetenskap 2002–2010 och 
nationell projektledare 2005–2010 
i PISA.
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Fördel kvinna

Emma Leijnse

Inbunden, 239 sidor

Utkom april 2017

ISBN 978-91-27-14637-2

E-BOK 978-91-27-14638-9

Emma Leijnse är journalist på 
Sydsvenska Dagbladet. Hon är 
en av Sveriges mest profilerade 
skolreportrar och har på Natur & 
Kultur tidigare gett ut Godkänt?  
 (2012). 

EMMA LEIJNSE

Fördel kvinna
Den tysta utbildningsrevolutionen

I större delen av västvärlden har kvinnornas utbildnings- 
nivå passerat männens. Det skiftet påverkar vårt 
samhälle på alla nivåer. Vad blir resultatet när alla 
jobb kräver utbildning men en växande grupp unga 
män inte klarar sig genom grundskolan? Vad händer 
med glesbygden när flickorna flyttar därifrån för att 
plugga medan pojkarna stannar kvar? Vad händer med 
familjen när kvinnorna kräver män som tar ansvar för 
hem och barn? Journalisten Emma Leijnse har rest 
genom Sverige för att utforska hur världen förändras 
när kvinnorna tar över universiteten. 
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Utbildningsekonomi

Alli Klapp, Samuel Abrams,  
Henry Levin

Mjukband, 240 sidor

Utkom januari 2017

ISBN 978-91-27-81756-2

Alli Klapp är fil.dr i pedagogik och utbildar lärare vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om 
bedömning och betyg, samt om hur betyg påverkar elevers prestationer i skolan. Hon har forskat vid Columbia 
University om betydelsen av elevers socioemotionella kompetenser för framgång i skola och arbetsliv.  
Samuel Abrams är forskare vid Columbia University och ansvarig för National Center for Study of Privatization in 
Education vid Teachers College. Henry Levin är professor och världsledande forskare inom utbildningsekonomisk 
forskning vid Stanford och Columbia. Han är även rådgivare åt Singapores National Institute of Education. 

ALLI KLAPP, SAMUEL ABRAMS, HENRY LEVIN

Utbildningsekonomi
Om lärandets värde

Hur kan vi förstå skolan utifrån olika sätt att se på lärande 
och prestationer? Varför är ekonomer intresserade av 
skolan?
 Utbildningsekonomi tar utgångspunkt i det utbildnings-
ekonomiska fältet och beskriver hur ekonomiska teorier 
har utvecklats för att användas inom utbildningsområdet 
där de möts av pedagogiska/psykologiska teorier.
 I ekonomiska teorier är inte elevernas lärande i fokus 
utan istället ligger fokus på vilka faktorer som gör skolan 
effektiv. Dessa olika sätt att se på skolan behöver inte stå 
i motsättning till varandra men de två ämnesdisciplinerna 
gör helt olika teoretiska antaganden om skola och lärande 
som kan leda till konsekvenser som vi ser i dagens skola. 
Boken tar upp forskning kring dessa frågor och ställer 
dem i relation till det svenska utbildningssystemet.
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”Emma Leijnes bok har potential att bli ett 
klassiskt manifest, vändpunkten till vilken  
man kommer att hänvisa till i framtiden”

DN

”En lättläst, läsvärd, högintressant, brännande 
och mycket viktig bok”

BTJ
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Formativ undervisning

Åsa Hirsh

Mjukband, 156 sidor

Utkom januari 2017

ISBN 978-91-27-81830-9

Åsa Hirsh är lektor i pedagogik  
vid Jönköping University och  
Göteborgs universitet. Hon har en 
mångårig bakgrund som lärare på 
grundskolan, men arbetar numera 
med forskning och undervisning 
inom akademin. Såväl undervisning 
som forskning har ett skolnära  
fokus och rör främst skärnings-
punkten mellan bedömning och 
lärares undervisning, samt  
professionsdriven skolutveckling.

ÅSA HIRSH

Formativ under- 
visning
Utveckla klassrumspraktiker  
med lärandet i fokus

Formativ undervisning handlar om att utforska och 
forma undervisning utifrån elevers lärande och upp-
levelser i klassrummet. Den behandlar hur lärare och 
rektorer tillsammans kan arbeta systematiskt med analys 
av undervisning och på så vis åstadkomma hållbar sko-
lutveckling som vilar på vetenskaplig grund och sådan 
beprövad erfarenhet som skollagen föreskriver. 
 Boken kan betraktas som en verktygslåda i teori och 
praktik; den tar sin utgångspunkt i hur undervisning 
möjliggör lärande och beskriver hur man i praktiken kan 
arbeta med kollaborativ formativ undervisningsanalys 
som involverar hela kollegier i att bli kunskapsproducen-
ter i egen praktik – ständigt med eleverna i fokus.
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Att anpassa undervisning

Sofia Boo, Karin Forslund Frykedal, 
Anja Thorsten

Mjukband, 222 sidor

Utkom mars 2017

ISBN 978-91-27-14560-3

Karin Forslund Frykedal är  
professor i pedagogik vid Hög- 
skolan Väst och biträdande pro- 
fessor vid Linköpings universitet.
Sofia Boo är fil.lic. i pedagogiskt 
arbete och arbetar som lärare och 
forskare vid Linköpings universitet.
Anja Thorsten är fil.lic. i didaktik 
och arbetar som lärare och forskare 
vid Linköpings universitet.

SOFIA BOO, KARIN FORSLUND FRYKEDAL, ANJA THORSTEN

Att anpassa undervisning
Till individ och grupp i klassrummet

Det ingår i ditt grunduppdrag som lärare att anpassa 
undervisningen efter varje elevs förutsättningar och be-
hov på såväl individ- som gruppnivå. I våra heterogena 
klassrum ställs frågan om hur detta ska ske allt mer på 
sin spets. 
 Författarna ger en läroplanshistorisk återblick som 
sätter dagens syn på anpassningar i klassrummet i 
perspektiv. De går igenom vad internationell forskning 
säger om hur du kan undervisa och tänka för att låta 
anpassningar genomsyra ditt dagliga arbete i klassrum-
met. För att möta elevers olikheter synliggör de vilka 
medvetna val du som lärare måste göra, såväl gällande 
ämnesinnehållets strukturer som vid val av arbetsformer.
 Bokens beskriver hur undervisningen kan anpassas i 
samspel mellan lärare, individ och grupp. Författarna 
förklarar och ger exempel på hur ett tydligt ledarskap, 
god kännedom om elevernas förkunskaper och peda-
gogiska ämneskunskaper höjer undervisningens kvalitet. 
Att anpassa undervisning vänder sig till lärarstuderande 
och verksamma lärare i grundskolan.
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SIMON HJORT, AMBJÖRN FURENHED

Effektiv undervisning
Meningsfullt lärande

Effektiv undervisning handlar om läraryrkets mest centrala 
frågor och utmaningar. Typiska situationer ur den svenska 
skolvardagen belyses utifrån ledande forskning. Över 100 
konkreta undervisningstips, metoder och möjliga förhåll-
ningssätt diskuteras utifrån grundtanken att lärarens yrke 
är komplext och utmanande, men också utvecklande och 
meningsfullt. Skolans mångfacetterade verklighet kräver 
ett förhållningssätt där lärare tar avstamp i forskning om un-
dervisning och lärande, men samtidigt anpassar metoderna 
efter egna erfarenheter. Den skickligaste läraren är den som 
aldrig nöjer sig, utan fortsätter att utveckla och förbättra sin 
undervisning på ett klokt och konstruktivt sätt.
 Boken är till för alla lärare som vill utveckla sin undervis-
ning och fördjupa sina elevers lärande. När effektiv under-
visning skapar meningsfullt lärande är det magiskt att vara 
lärare – och elev. Effektiv undervisning

Simon Hjort, Ambjörn Furenhed

Mjukband, 316 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14565-8

Simon Hjort är lektor i Linköpings 
kommun, fil.lic. i pedagogiskt  
arbete och leg. lärare. Han  
arbetar med undervisnings- 
utveckling och handleder såväl  
lärare som rektorer. Han föreläser 
om effektiv undervisning.
Ambjörn Furenhed är förstelärare 
vid Folkungaskolan Linköping.  
Han har lång erfarenhet av att  
arbeta med vetenskaplighet och 
kunskapssyn ur ett klassrumsnära 
och kollegialt perspektiv. Han  
föreläser även för skolpersonal.

JESPER ERSGÅRD

De fem stora
Inom skolforskning

Är du lärare? Grattis! Du har ett av Sveriges viktigaste yrken. 
På ett underhållande och träffsäkert sätt presenteras här 
forskningsresultaten från fem av de största internationella 
pedagogikforskarna. Resultaten kan knytas till fem av-
görande frågor som den svenska skolan står inför:
Vad behöver förändras i vårt skolsystem?
Michael Fullan
Vad i skolans värld fungerar och ger resultat?
John Hattie
Hur kan lärarnas undervisning utvecklas?
Helen Timperley
Hur arbetar man konkret med formativ bedömning?
Dylan Wiliam
Hur hänger mindset och lärande ihop?
Carol S. Dweck

Boken vänder sig i första hand till lärare och pedagoger, 
men även alla andra skolintresserade. Med ett lärar- 
perspektiv ger den förståelse för relevant skolforskning  
knuten till det dagliga arbetet.

De fem stora

Jesper Ersgård

Mjukband, 184 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14651-8

Jesper Ersgård är lärare,  
författare och utbildningskonsult. 
Han föreläser runt om i landet 
i alla skolformer och håller 
kurser för lärare om bedömning, 
språkutveckling och synligt 
lärande. Dessutom skriver han 
skönlitterära böcker.
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Mångfald i skolan

David Mitchell

Översättning: Karin Ashing

Mjukband, 400 sidor

Utkom april 2017

ISBN 978-91-27-81885-9

DAVID MITCHELL

Mångfald i skolan
Framgångsrika sätt att möta  
(o)likheter

Mångfald i skolan är en viktig bok om hur undervis-
ning, skola och utbildning kan och måste välkomna och 
tillhöra alla. Skolan kan bara bli rättvis och demokratisk 
först när alla omhuldas av undervisningen. David 
Mitchell ger evidensbaserade verktyg till framgångsrika 
sätt att nå alla elever som fungerar oavsett de likheter 
och olikheter som skapar mångfalden.
 Boken tar upp (o)likheter som kön, klass, etnicitet, 
kultur, tro och funktionsolikheter. Utifrån dessa områ-
den presenteras både de organisatoriska och praktiska 
sätt som den senaste forskningen visar fungerar väl för 
att skapa en undervisning som når alla elever.
 Mitchells bok banar vägen för inkludering, samt ger 
en bred och djup reflektion på mångfald ur ett norm-
kritiskt perspektiv. Boken är därför värdefull för alla 
inom skolvärlden eftersom den beskriver hur utbildning 
och samhälle kan ta sig an och ta vara på mångfald 
genom att höja blicken och bli ett stöd för alla elever.

Inkludering i skolan

David Mitchell

Översättning: Karin Ashing

Mjukband, 397 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-14359-3

NIHAD BUNAR (RED.)

Nyanlända och  
lärande
Mottagande och inkludering

Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi 
om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det 
svenska skolsystemet. Antologin tar ett empiriskt och 
analytiskt helhetsgrepp om vilka sociokulturellt stödjande 
strukturer, organisatoriska modeller och pedagogiska  
praktiker som ger dessa elever bäst möjligheter till: 
• fortsatt kunskapsutveckling,
• en god språkutveckling,
• skolframgång genom användning av både modersmål  
 och svenska som andraspråk,
• identitetsutveckling,
• inkludering i skolans och samhällets sociala relationer.

Nyanlända och lärande

Nihad Bunar (red.)

Mjukband, 304 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-14236-7

Nihad Bunar är professor i barn- 
och ungdomsvetenskap vid Stock-
holms universitet. Hans forsknings-
område befinner sig i gränslandet 
mellan migration och utbildning. 
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ULF P. LUNDGREN, ROGER SÄLJÖ,  
CAROLINE LIBERG (RED.)

Lärande, skola,  
bildning
Grundbok för lärare
Lärande, skola, bildning är en gedigen grundbok som 
belyser skolans historia och framväxt, samt ger en 
fördjupad inblick i det som i dag utgör det svenska 
skolsystemet.
 I denna fjärde utgåva av antologin har samtliga  
kapitel uppdaterats och ett kapitel om utbildnings-
sociologi tillkommit. Antologin är indelad i fem 
sektioner:
• Skolan formas och blir till
• Lärande, undervisning och elevers utbildning
• Utbildning och den kulturella reproduktionen
• Utvärdering, bedömning och resultat
• Politisk styrning och skolans förändring

I boken medverkar 19 författare från flera universi-
tet. Den är i första hand avsedd för studerande på 
lärarutbildningen och för yrkesverksamma lärare, men 
vänder sig även till alla som vill veta mer om vår skola.

Lärande, skola, bildning

Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, 
Caroline Liberg (red.)

Fjärde utgåvan

Mjukband, 759 sidor

Utkom augusti 2017

ISBN 978-91-27-81840-8

Redaktörer för boken är Ulf P. 
Lundgren, professor i pedagogik 
vid Uppsala universitet, Roger 
Säljö, professor i pedagogisk psy-
kologi vid Göteborgs universitet 
och Caroline Liberg, professor i 
utbildnings vetenskap vid Uppsala 
universitet. Övriga författare  
är verksamma inom lärarutbild-
ningen och närliggande forsk-
ningsområden.

FJÄRDE  
UTGÅVAN

Att bedöma lärarkvalitet

Per Gerrevall (red.)

Mjukband, 307 sidor

Utkom april 2017

ISBN 978-91-27-81878-1

PER GERREVALL (RED.)

Att bedöma lärar-
kvalitet
Skicklighet, lämplighet & kompetens

Lärarkvalitet är en nyckelfråga för skolans utveckling. 
För att säkerställa att de som blir lärare eller att de som 
är yrkesverksamma håller den kvalitet som krävs behö-
ver lärarkvalitet kunna bedömas. 
 Boken Att bedöma lärarkvalitet belyser de villkor 
som lett till att frågan om kvalitetsbedömning av lärare 
blivit aktuell. Utifrån forskning och konkreta fall ges en 
inträngande bild av vad som utmärker god lärarkvalitet, 
men även av vad som utmärker mindre lämpliga lärares 
eller oskickliga lärares handlande. 
 Vidare diskuteras olika former som används vid be-
dömning av lärarkvalitet i lärarutbildning och yrkesprak-
tik. Boken är därför angelägen läsning för verksamma 
inom lärarutbildning och företrädare för skolhuvudmän 
och lärarorganisationerna.

Per Gerrevall är professor i peda-
gogik vid Linnéuniversitetet. Hans 
forskning behandlar professions- 
och utbildningsfrågor inom olika 
verksamheter. Han ansvarar för när-
varande för en försöksverksamhet 
med lämplighetsbedömning inför 
antagning till lärarutbildningen, 
samt för forskningsprojektet Låt 
den rätte komma ut som rör be-
dömning av lärarkunnande i lärar-
utbildning och skolpraktik.
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Att organisera för skolframgång

Maria Jarl, Ulf Blossing,  
Klas Andersson

Inbunden, 184 sidor

Utkom mars 2017

ISBN 978-91-27-81879-8

MARIA JARL, ULF BLOSSING, KLAS ANDERSSON

Att organisera för  
skolframgång
Strategier för en likvärdig skola

Varför finns det stora skillnader i elevernas prestationer 
mellan olika skolor? Hur bör en skola organiseras för att 
uppnå skolframgång och höja resultaten?
 Att organisera för skolframgång handlar om hur det 
inre arbetet på en skola kan organiseras för att skapa 
goda förutsättningar för elevernas lärande. I boken pre-
senteras resultat från en studie som bygger på systema-
tiska jämförelser mellan fyra framgångsrika och fyra icke 
framgångsrika skolor. Genom urvalet ges även ingångar 
till att förstå vad som inte fungerar, samt varför.
 Boken innehåller värdefulla insikter och perspektiv för 
lärare och rektorer som arbetar med att utveckla och 
förbättra verksamheten i skolan och lämnar ett viktigt 
bidrag till forskningen om skolframgång.

Maria Jarl är fil.dr i statsvetenskap 
och universitetslektor i utbildnings-
vetenskap vid Göteborgs universitet.  
Ulf Blossing är docent i pedagogik 
vid Göteborgs universitet. Han 
forskar om skolor som lokala  
organisationer med särskilt fokus 
på skolors och lärares förbättrings-
arbete. Klas Andersson är fil.dr 
i samhällsvetenskap med utbild-
ningsvetenskaplig inriktning och 
universitetslektor i utbildningsve-
tenskap vid Göteborgs universitet. 

Bli klar i tid och må bra på vägen

Åsa Burman

Inbunden, 224 sidor

Utkom januari 2017 

ISBN 978-91-27- 81754-8

ÅSA BURMAN

Bli klar i tid och  
må bra på vägen
Handbok för doktorander

Att doktorera är en dröm för många – men det är 
också ett ensamt och stressigt arbete. Bland Sveriges 
17 000 doktorander är sjukskrivningstalen höga och 
avhandlingsarbetet tar ofta längre tid än planerat. 
I denna handbok för doktorander presenteras hand-
fasta tekniker och förhållningssätt som ger hjälp med 
både akademisk produktivitet och stresshantering. 
Genom att kombinera effektiva produktivitetstekniker 
med modern stressforskning vill Åsa Burman ge fler 
doktorander möjlighet att bli klara med sina avhand-
lingar i tid – och må bra på vägen.

Åsa Burman är fil.dr i filosofi och 
arbetar som lektor i praktisk filosofi 
vid Stockholms universitet. Hon  
har varit Fulbright-stipendiat vid 
University of California, Berkeley 
samt arbetat som management-
konsult på McKinsey & Company. 
Hon är även VD för Finish On Time, 
ett företag som hjälper doktorander 
att bli klara med sina avhandlingar i 
tid och må bra på vägen. 
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“För mig har det haft en oerhörd inverkan 
på min vardag. Jag får mer gjort på min 
arbetstid och behöver inte längre jobba 
kvällar eller helger.” 

DOKTORAND OM ATT ANVÄNDA TEKNIKERNA I BOKEN
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Utvärdering och bedömning  
i skolan

Agneta Hult, Anders Olofsson 
(red.)

Andra utgåvan

Mjukband, 200 sidor

Utkom januari 2017

ISBN 978-91-27-81797-5

AGNETA HULT, ANDERS OLOFSSON (RED.)

Utvärdering och  
bedömning i skolan
För vem och varför?

Utvärdering och bedömning i skolan kommer nu i en 
reviderad andra utgåva med flera nya aktuella kapitel 
och uppgifter. Bland annat har boken uppdaterats med 
kapitel om införandet av betyg i årskurs 6, PISA-under-
sökningarna, elevinflytande och systematiskt kvalitets-
arbete.
 Antologin är skriven av 15 lärarutbildare och forskare 
som ger läsaren en både nationell och internationell 
forskningsbaserad bild av utvärdering och bedömning. 
Boken har även ett samhälleligt perspektiv och ger såväl 
teoretiska kunskaper som användbara strategier.
 Boken riktar sig främst till lärarstuderande och verk-
samma lärare och ger en god grund att stå på i arbetet 
med pedagogisk utvärdering och bedömning i skolan, 
klassrummet och av eleverna.

Agneta Hult är docent i pedagogik  
vid Umeå universitet. Anders Olofsson  
är professor i pedagogik vid 
Mittuniversitetet. 

F
O

T
O

: U
LR

IK
A

 S
A

H
LÉ

N

F
O

T
O

: U
LR

IK
A

 S
A

H
LÉ

N

ANDRA 
UTGÅVAN

Efter förra årets succé återkommer Pedagogikscenen 
under Bokmässan 2018 med nytt spännande program! 
Pedagogikscenen är en mötesplats för författarsamtal  
om pedagogik och utbildning i skola och förskola, med  
en aktuell bok i fokus. Scenen är ett samarbete mellan 
Natur & Kultur Akademisk, Lärarförbundet och 
Lärarförlaget. Mer information och uppdaterat program 
www.nok.se/pedagogikscenen. Följ gärna samtalen i 
sociala medier via hashtagen #pedagogikscenen.  
Vi ses på Bokmässan i Göteborg!
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Bim Riddersporre, Barbro Bruce 
(red.)

Inbunden, 250 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14707-2

BIM RIDDERSPORRE, BARBRO BRUCE (RED.)

Omsorg i en förskola  
på vetenskaplig grund
Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund ingår i  
en serie förskolelitteratur. Omsorg är grundläggande  
i förskolans pedagogik och en viktig sida av alla mänsk-
liga relationer. Den ska enligt läroplanen prägla verk-
samheten, och barn i förskolan ska erbjudas en trygg 
omsorg. Omsorg är också en viktig del i kunskaps- 
repertoaren hos dem som arbetar i förskolan, en 
kunskap som ofta förblir ”tyst” och svår att dela och 
utveckla utan ett gemensamt språk för det man gör.
 I boken utforskas omsorg i förskolan som fenomen 
och begrepp ur olika perspektiv. Här ges både nya 
kunskaper och ett bidrag till förskolans professionella 
språk för arbete med omsorg.
 Boken vänder sig både till studerande på förskol-
lärarutbildningar och till verksamma pedagoger i 
förskolan.

BIM RIDDERSPORRE, SVEN PERSSON (RED.)

Utbildningsvetenskap 
för förskolan
Den populära Utbildningsvetenskap för förskolan kommer 
nu i en helt omarbetad version med flera nyskrivna 
kapitel. Den uppdaterade boken är ett fortsatt bidrag 
till att formulera förskolans egen kunskapsbas och möter 
behovet av pedagogisk fördjupning.
 Boken följer förändringen av förskolan, från att vara  
en social och omsorgsinriktad verksamhet till att bli en 
del av utbildningssystemet. Den är indelad i tre större 
sektioner: 
• Perspektiv på förskola och barndom
• Lärande, demokrati och ämnesdidaktik
• Förskola i dagens Sverige.

Utbildningsvetenskap för förskolan är främst avsedd för 
studerande på förskollärarutbildningen och för fortbild-
ning av förskollärare. Den riktar sig även till förskolechefer.

Bim Riddersporre, Sven Persson

Andra utgåvan

Inbunden, 331 sidor

Utkom maj 2017

ISBN 978-91-27-81876-7

NY 
REVIDERAD 

UTGÅVA Författarna till boken är forskare vid 
svenska universitet och hög-skolor, 
under redaktion av: 
Bim Riddersporre är leg. psykolog, 
leg. logoped och fil.dr i psykologi. 
Bim är universitetslektor och pro-
dekan vid Fakulteten för lärande och 
samhälle, Malmö universitet. Hennes 
forskningsintressen är ledarskap, 
förskola samt små barn och 
föräldraskap. Sven Persson, 
professor i pedagogik vid Malmö 
universitet. Svens forskning är inrik-
tad mot för-skolans likvärdighet, 
pedagogiska relationer i förskolan 
och förskollärares professionella 
uppdrag.

Utbildningsvetenskap för 
förskolan

Författarna till boken är forskare  
vid svenska universitet och hög-
skolor, under redaktion av: 
Bim Riddersporre är leg. psykolog, 
leg. logoped och fil.dr i psykologi. 
Bim är universitetslektor och pro-
dekan vid Fakulteten för lärande och 
samhälle, Malmö universitet. Hennes 
forskningsintressen är ledarskap, 
förskola samt små barn och 
föräldraskap. Barbro Bruce är 
med.dr i logopedi, leg. logoped 
samt biträdande professor på 
Högskolan Kristianstad.

Omsorg i en förskola på 
vetenskaplig grund
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Berättande i förskolan

Bim Riddersporre, Barbro Bruce 
(red.)

Inbunden, 284 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13783-7

Berättande i förskolan
I Berättande i förskolan skriver 
en rad namnkunniga författare 
om berättande utifrån olika 
perspektiv som identitetsutveckling, 
flerspråkighet, genus, kollegialt 
lärande och ledarskap.

Musikvetenskap i förskolan
Musikvetenskap i förskolan 
presenterar den mångfasetterade 
kunskap som finns om barn 
och musik. Boken vänder sig till 
blivande förskollärare, personal i 
förskolan samt föräldrar och andra 
som möter barn i förskoleåldern. 

Kärnämnen i förskolan
Med bidrag från modern 
barndomspsykologi, barnspråks-
forskning och neuropsyko-
logi presenterar författarna det 
betydelsefulla samspelet mellan 
omsorg, fostran och lärande i 
förskolan på ett nytt sätt.

Kärnämnen i förskolan

Barbro Bruce, Bim Riddersporre

Inbunden, 224 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-13269-6

Musikvetenskap för förskolan

Bim Riddersporre, Johan Söderman 
(red.)

Inbunden, 190 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-13234-4

Upplyftande ledarskap i skola 
och förskola

Bim Riddersporre, Magnus 
Erlandsson

Mjukband, 180 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-81764-7

Upplyftande ledarskap  
i skola och förskola 
Upplyftande ledarskap i skola och 
förskola ger vägar och verktyg för 
att hantera skolledaruppdragets 
många utmaningar med fokus 
på det roliga, konstruktiva och 
genomförbara.  

BIM RIDDERSPORRE, MAGNUS ERLANDSSON

Pedagogiskt ledar-
skap i förskolan 
Ett pedagogiskt ledarskap i förskolan kräver både kunskap 
om, förståelse för och gedigna analyser av verksamheten 
och dess behov. Den här boken ger dig som förskolechef 
många verktyg för just detta – att bygga kunskap, skapa 
förståelse och analysera dina medarbetares praktik. Förfat-
tarna går bland annat igenom hur du omsätter nationella 
krav i den egna förskolan, hur du stödjer barns utveckling 
och lärande, samt hur du leder personalens lärande på ett 
berikande och upplyftande sätt. 

Genom många konkreta exempel får du som läsare något 
att hålla i handen när du sedan på egen hand följer upp, 
utvärderar, planerar och utvecklar din verksamhet. Boken 
hjälper dig att möta din verksamhet med nya ögon och att 
ta dig an det pedagogiska ledarskapet på ett nytt sätt.

NYHET

Bim Riddersporre, Magnus 
Erlandsson

Mjukband, ca 200 sidor

Utkommer januari 2018

ISBN 978-91-27-81955-9

Bim Riddersporre är leg. psykolog, 
leg. logoped och fil.dr i psykologi. 
Bim är universitetslektor och pro-
dekan vid Fakulteten för lärande och 
samhälle, Malmö universitet. Hennes 
forskningsintressen är ledarskap, 
förskola samt små barn och 
föräldraskap. Magnus Erlandsson, 
fil.dr i statsvetenskap och univer-
sitetslektor i ledarskap vid Institu-
tionen för skolutveckling och ledar-
skap, Malmö universitet. Magnus 
forskning har kretsat kring förvalt-
ningspolitik och offentlig organisa-
tion. Han har nu ett särskilt intresse 
för den svenska skolans styrning, 
organisation och ledarskap.

Pedagogiskt ledarskap i förskolan
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Barngruppens storlek i förskolan
Här beskrivs gruppstorleken inverkan 
på barns möjligheter att lära, leka och 
utvecklas i förskolan. Gruppstorlek 
problematiseras och relateras till mål-
områden i förskolans läroplan. 

Se barnet inifrån
Boken ger värdefull kunskap om barns 
psykiska hälsa, anknytning och känslo-
reglering och riktar sig mot dig som 
är verksam inom förskolan eller går 
förskollärarutbildningen.

Barngruppens storlek i förskolan

Pia Williams, Sonja Sheridan,  

Ingrid Pramling Samuelsson

Mjukband, 184 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14644-0

E-BOK 978-91-27-14645-7

Motivation och lärande
Här presenteras åtta motivations-
teorier och det ges också exempel 
på motivationshöjande aktiviteter 
som läraren kan tillämpa i sin 
undervisning. 

Motivation och lärande

Einar M. Skaalvik, Sedsel Skaalvik

Översättning: Anita Erlandsson

Mjukband, 120 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-8157-9

Nätmobbning
Nätmobbning ger konkreta råd på 
hur skolan kan upptäcka, förebygga 
och åtgärda nätmobbning. För-
fattarna tar även upp den mest 
aktuella svenska och internationella 
forskningen på området.

Nätmobbning

Ann Frisén, Sofia Berne

Mjukband, 224 sidor 

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14197-1

Lesson study
Lesson study är en kollegial form  
för professionsutveckling och har  
använts i Japan i över 140 år.  
Den insikt som gemensamt skapas 
via lesson study kan ge ett skarpare 
fokus på elevers och lärares lärande.

Lesson study

Elaine Munte, Nina Helgevold, 
Raymond Bjuland

Översättning: Sara Gombrii

Mjukband, 128 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-81789-0

Se barnet inifrån

Ida Brandtzaeg, Stig Torsteinson, 
Guro Øiestad 

Översättning: Lie Fredlund

Mjukband, 208 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14647-1

E-BOK 978-91-27-14648-8

Skrivundervisning
Catahrina Tjernberg visar hur lärare 
konkret kan använda aktuell forskning 
om skrivprocesser för att utveckla 
elever i låg- och mellanstadiet till 
medvetna skribenter.

Skrivundervisning

Catharina Tjernberg

Mjukband, 144 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14093-6

Att läsa faktatexter
Den kanadensiska skolutvecklaren 
Adrienne Gear presenterar fem 
strategier som ger en tydlig och 
forskningsanknuten vägledning i 
hur elever blir självständiga och 
metodiska läsare.

Att läsa faktatexter

Adrienne Gear

Översättning: Brigitta Önnerfält

Mjukband, 208 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-14035-6

Att skriva faktatexter
Adrienne Gear delar med sig av 
skrivstrategier samt beskriver hur 
hon planerar och genomför lektioner 
där elever får träna på att skriva olika 
sorters faktatexter.

Att skriva faktatexter

Adrienne Gear

Översättning: Charlotta Jonasson

Mjukband, 265 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14036-3
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Skola på vetenskaplig grund
Skola på vetenskaplig grund handlar 
om hur olika nivåer i skolans styrning, 
tillsammans med lärarprofessionen,  
kan skapa en bra skola för alla.

Barn med överlappande  
diagnoser
Med fokus på möjligheter till utveck-
ling, delar Martin L. Kutscher med sig 
av strategier och praktiska tips på hur 
du kan hjälpa barn med överlappande 
diagnoser både hemma och i skolan.

Tonår med adhd
En varm, klok och insiktsfull bok om 
att vara förälder till tonåringar med 
adhd och de särskilda utmaningar en 
tonåring med diagnos ställs inför.

Tonår med autism
En varm, klok och insiktsfull bok om 
att vara förälder till tonåringar med 
autism och de särskilda utmaningar 
en tonåring med diagnos ställs inför.

Skola på vetenskaplig grund

Andreas Ryve, Per Kornhall,  
Kirsti Hemmi

Mjukband, 236 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14749-2

Barn med överlappande diagnoser

Martin L Kutscher

Översättning: Ola Jameson

Inbunden, 336 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14175-9

Tonår med adhd

Carolina Lindberg

Inbunden, 160 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14621-1

E-BOK 978-91-27-14622-8

Tonår med autism

Carolina Lindberg

Inbunden, 160 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14597-9

E-BOK 978-91-27-14598-6

Social klass i skolan
Med konkreta exempel förklarar 
forskaren Anna Jobér hur lärare 
kan hantera socioekonomiska 
skillnader i klassrummet och 
skapa likvärdiga möjligheter för 
alla elever, oavsett bakgrund.

Social klass i skolan

Anna Jobér

Mjukband, 166 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-13936-7

Barn som bråkar
I den här boken tar författarna 
avstamp i elva vardagliga 
familjesituationer och visar på 
praktiska handlingsalternativ att 
använda sig av när en konflikt 
seglar upp.

Barn som bråkar

Bo Hejlskov Elvén, Tina Wiman 

Inbunden, 192 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-14198-8

E-BOK 978-91-27-14297-8

Utvärdera din undervisning
Med hjälp av den här boken får du 
som lärare grundläggande kunskap 
om hur du värderar och förstår 
forskningsresultatens bakom- 
liggande statistik.

Ledarskap, utveckling, lärande
Här förenas forskare från flera 
vetenskapliga discipliner för att ge 
olika perspektiv på bl.a. styrsystem, 
skolutveckling, måluppfyllelse, 
profession och ledarskap. 

Utvärdera din undervisning

Carsten Elbro, Mads Poulsen 

Översättning: Anita Erlandsson

Mjukband, 180 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14563-4

Ledarskap, utveckling, lärande

Elisabet Nihlfors, Maria Jarl (red.)

Mjukband, 488 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-14706-5
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Om Aspergers syndrom

Tony Attwood

Översättning: Sten Andersson

Mjukband, 246 sidor

Utkom 2000

ISBN 978-91-27-07835-2

Gång på gång

Vanna Beckman, Margareta  
Kärnevik Måbrink, Helen 
Schaumann

Mjukband, 114 sidor

Utkom 1998

ISBN 978-91-27-07205-3

E-BOK 978-91-27-12271-0

Vägar in i skriftspråket

Maj Björk, Caroline Liberg

Mjukband, 168 sidor

Utkom 1999

ISBN 978-91-27-72268-2

Anknytning i förskolan

Malin Broberg, Birthe Hagström, 
Anders Broberg

Inbunden, 310 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-13312-9

Dyskalkyli

Brian Butterworth, Dorian Yeo

Översättning: Eva Marand

Mjukband, 128 sidor

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-41642-0

Grundkurs i statistik

Jan Byström, Jonas Byström

Mjukband, 396 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-12236-9

Pedagogik för 2000-talet

Henry Egidius

Inbunden, 312 sidor

Utkom 2009

ISBN 978-91-27-11739-6

E-BOK 978-91-27-09197-9

Systematiska litteraturstudier i 
utbildningsvetenskap

Christina Forsberg, Yvonne 
Wengström, Katarina Eriksson 
Barajas

Inbunden, 216 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13411-9

Projekt perfekt

Ann Frisén, Kristina Holmqvist 
Gattario, Carolina Lunde

Mjukband, 248 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13630-4

Förebygg och åtgärda läs-  
och skrivsvårigheter

Birgit Druid Glentow

Mjukband, 288 sidor

Utkom 2006

ISBN 978-91-27-72297-2

Kopieringsunderlag

ISBN 978-91-27-72302-3

Att bedöma och sätta betyg

Anna Grettve, Marie Israelsson, 
Anders Jönsson

Mjukband, 216 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13706-6

Beteendeproblem i skolan

Bo Hejlskov Elvén

Mjukband, 150 sidor 

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13947-3
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Lusten att förstå

Peter Gärdenfors

Inbunden, 286 sidor

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-12165-2

Språkstimulering 

Bente Eriksen Hagtvet

Del 1– Tal och skrift  
i förskoleåldern

Mjukband, 224 sidor

Utkom 2004

ISBN 978-91-27-72270-5

Det pedagogiska kulturarvet

Sven Hartman

Inbunden, 400 sidor 

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-12110-2

Skrivhandledning

Sven Hartman

Mjukband, 144 sidor

Utkom 2003

ISBN 978-91-27-09465-9

Studieteknik

Håkan Fleischer

Mjukband, 166 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-14031-8

Läslust i hemmet 

Carina Fast 

Inbunden, 148 sidor  

Utkom 2015 

ISBN 978-91-27-14293-0 

E-BOK 978-91-27-14294-7

Dyslexi

Torleiv Høien, Ingvar Lundberg

Översättning: Måna Nilsdotter

Mjukband, 336 sidor 

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13468-3

Så lyfter du fram styrkorna  
hos barn med adhd

Lara Honos-Webb

Översättning: Bitte Wallin

Mjukband, 263 sidor

Utkom 2008

ISBN 978-91-85327-50-8

Så lyfter du fram styrkorna hos 
barn med adhd – Aktivitetsboken

Lara Honos-Webb

Översättning: Djordje Zarkovic

Mjukband, 175 sidor

Utkom 2008

ISBN 978-91-85327-60-7

Gruppsykologi

Philip Hwang, Björn Nilsson

Inbunden, 256 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13368-6

Utvecklingspsykologi

Philip Hwang, Björn Nilsson

Inbunden, 370 sidor

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-13074-6

Bedömning i svenskämnet

Gustaf Skar, Michael Tengberg 
(red.)

Mjukband, 241 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-13844-5
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En liten bok om dyslexi

Martin Ingvar

Inbunden, ca 140 sidor

Utkom 2008

ISBN 978-91-27-11738-9

E-BOK 978-91-27-12814-9

Hjärnkoll på skolan

Martin Ingvar, Gunilla Eldh

Mjukband, 144 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13778-3

E-BOK 978-91-27-14345-6

Samverkan kring barn och unga

Inga-Lill Jakobsson, Marianne 
Lundgren

Mjukband, 136 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13233-7

Specialpedagogik och  
funktionshinder

Inga-Lill Jakobsson, Inger Nilsson

Inbunden, 334 sidor

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-12020-4

Beteendestöd i vardagen

Peter Karlsson

Inbunden, 380 sidor

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-12044-0

Pedagogisk retorik

Tina Kindeberg

Inbunden, 144 sidor

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-13006-7

Den lärande hjärnan

Torkel Klingberg

Inbunden, 206 sidor

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-11922-2

Barnets rätt till respekt

Janusz Korczak

Översättning: Ros Mari Hartman 

Mjukband, 112 sidor

Utkom 2011

ISBN 978-91-27-13205-4

E-BOK 978-91-27-09451-2

Adhd – att leva utan bromsar

Martin L. Kutscher

Översättning: Bitte Wallin

Inbunden, 224 sidor

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-12156-0

Orolig och blyg i skolan

Malin Gren Landell

Inbunden, 207 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13616-8

Vuxendidaktik

Staffan Larsson

Inbunden, 200 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-12000-6 

Lärarens dubbla uppdrag

Elisabet Nihlfors

Inbunden, 192 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-13007-4
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Uppmuntra lärande

James Nottingham

Översättning: Patricia Wadensjö

Mjukband, 144 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13945-9

Utmanande undervisning i 
klassrummet

James Nottingham

Översättning: Karin Ashing

Mjukband, 208 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13632-8

Leva med asperger

Nancy J. Patrick

Översättning: Bitte Wallin

Inbunden, 224 sidor

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-12155-3

Läsförståelse genom  
strukturerade textsamtal

Monica Reichenberg, 
Ingvar Lundberg

Mjukband, 148 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-42368-8

Studiehandledning

ISBN 978-91-27-13366-2

Vägar till läsförståelse

Monica Reichenberg 

Mjukband, 144 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91- 27-14118-6

Flerspråkighet i skolan

Eva-Kristina Salameh (red.)

Mjukband, 268 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-42172-1

5 undervisningspraktiker i 
matematik

Margaret S. Smith, Mary Kay Stein

Översättning: Margareta Brogren

Mjukband, 160 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-13858-2

Det matematiska barnet

Ida Heiberg Solem,  
Elin Kirsti Lie Reikerås

Översättning: Sten Andersson

Mjukband, 344 sidor

Utkom 2004

ISBN 978-91-27-72294-1

Framgångsrik läs- och 
skrivundervisning

Catharina Tjernberg

Mjukband, 232 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13738-7

Studiehandledning

ISBN 978-91-27-13986-2

Konsten att göra bra prov

Christina Wikström

Inbunden, 224 sidor

Utkom 2013

ISBN 978-91-27-13241-2

Förskoleklassens metodik 

Katarina Herrlin, Elisabeth Frank

Spiralbunden, 140 sidor

Utkom 2014

ISBN 978-91-27-43527-8

Förskoleklassens didaktik

Katarina Herrlin, Elisabeth Frank, 
Helena Ackesjö

Mjukband, 205 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-13242-9
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Lärare lär hela livet!

Läsning av faktatexter

Elisabeth Arnbak

Mjukband, 176 sidor

Utkom 2010

ISBN 978-91-27-42044-1

Ingen blir nazist över en natt

Christer Mattsson, Magnus 
Hermansson Adler

Mjukband, 160 sidor

Utkom 2008

ISBN 978-91-27-41547-8

Att undervisa analfabeter

Margareta Mörling

Mjukband, 192 sidor

Utkom 2007

ISBN 978-91-27-72285-9

Språka samman

Inger Lindberg

Mjukband, 256 sidor

Utkom 2005

ISBN 978-91-27-50496-7

Räknesvårigheter och  
lässvårigheter

Ingvar Lundberg

Mjukband, 176 sidor

Utkom 2006

ISBN 978-91-27-72298-9

Berätta

Carina Fast

Mjukband, 136 sidor

Utkom 2001

ISBN 978-91-27-72290-3

Barn i början

Monica Westerlund

Mjukband, 192 sidor

Utkom 2009

ISBN 978-91-27-41257-6

Bilderbokens mångfald  
och möjligheter

Agneta Edwards

Mjukband, 160 sidor

Utkom 2008

ISBN 978-91-27-41094-7

Fler titlar  
hittar du på  

nok.se

Lärare Lär-serien inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.
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Humaniora

Den religiösa människan

Antoon Geels,  
Owe Wikström (red.)

Fjärde utgåvan

Inbunden, 575 sidor

Utkom 2017

ISBN 978-91-27-81935-1

Inspiration till religionspsykologi

Valerie DeMarinis, Owe Wikström, 
Önver Cetrez (red.)

Inbunden, 300 sidor

Utkom 2012

ISBN 978-91-27-13068-5

Genus och religion

Jeanette Sky

Översättning: Malin Ericson

Inbunden, 224 sidor

Utkom 2009

ISBN 978-91-27-11642-9

Nya perspektiv på religion

Ingvild Sælid Gilhus,  
Lisbeth Mikaelsson

Översättning: Ulla-Stina Rask 

Inbunden, 288 sidor

Utkom 2003

ISBN 978-91-27-07411-8

Hinduismen

Knut A. Jacobsen

Översättning: Malin Ericson

Inbunden, 394 sidor

Utkom 2004

ISBN 978-91-27-09772-8

Buddhismen

Knut A. Jacobsen

Översättning: Thomas Andersson

Inbunden, 320 sidor

Utkom 2002

ISBN 978-91-27-09021-7

Judendomen

Bente Groth

Översättning: Margareta Brogren

Inbunden, 348 sidor

Utkom 2002

ISBN 978-91-27-07389-0

Islam

Anne Sofie Roald

Översättning: Margareta Brogren

Inbunden, 341 sidor

Utkom 2005

ISBN 978-91-27-10788-5

Vad är queer?

Fanny Ambjörnsson

Andra utgåvan

Mjukband, 218 sidor

Utkom juli 2016

ISBN 978-91-27-14746-1

Den meningssökande människan

Peter Gärdenfors

Pocket, 176 sidor

Utkom 2009

ISBN 978-91-27-11963-5

E-BOK 978-91-27-12822-4

Argumentationsanalys

Gunnar Björnsson, Ulrik Kihlbom, 
Anders Ullholm

Inbunden, 208 sidor

Utkom 2009

ISBN 978-91-27-11808-9

Fornnordisk religion

Gro Steinsland

Översättning: Malin Ericson

Inbunden, 572 sidor

Utkom 2007

ISBN 978-91-27-11429-6

ANDRA
UTGÅVAN

FJÄRDE
UTGÅVAN
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Ge eleverna möjlighet att utveckla inre mo-
tivation och engagemang för sitt skrivande. 
I boken får du 20 unika lektionsförslag i olika 
genrer som hjälper dig att undervisa så att 
eleverna kan utveckla sitt kreativa skrivande 
och använda skrivandet som ett sätt att ut-
trycka åsikter, tankar och känslor.

Författaren ger exempel på hur arbetet 
med så kallade heartmaps kan användas 
i klassrummet för att skapa nya vägar och 
möjligheter för eleverna att vara skribenter. 
Boken innehåller kopieringsunderlag och 
elevexempel.

Programmera i teknik kopplar samman programmering med praktisk 
elektronik med hjälp av den lilla datorn Arduino. Resultatet av program-
meringen flyttas därmed från skärmen till den fysiska världen och känslan 
av att kontrollera ett verkligt skeende är något som både fascinerar och 
engagerar eleverna. 

Boken hjälper dig att komma igång med att programmera elektronik 
tillsammans med dina elever. Den innehåller konkreta och praktiska tips från 
två erfarna lärare, introduktion till elektronik och programmering och tydliga 
programmeringsprojekt att utföra i klassrummet. 

Programmera i teknik riktar sig till lärare i teknik på högstadiet, men 
bokens projekt fungerar även utmärkt att använda på gymnasiet. 

Behöver du input till din undervisning?
Input-böckerna ger dig handfasta undervisningstips,  
är skrivna utifrån författarnas personliga erfarenheter 
och har en vetenskaplig förankring. nok.se/input

GEORGIA HEARD

Heartmaps
Elevens väg till autentiskt  
och kreativt skrivande

MARTIN BLOM SKAVNES, STAFFAN MELIN

Programmera i teknik
Kreativa projekt med Arduino 

Heartmaps

Georgia Heard

Mjukband, 134 sidor

Utkommer  februari 2018

ISBN 978-91-27-45140-7 

Programmera i teknik

Martin Blom Skavnes, Staffan Melin

Mjukband, 152 sidor

Utkom augusti 2017

ISBN 978-91-27-44869-8

Georgia Heard är lärarutbildare, 
föreläsare, författare och poet. 
Hon är en av grundarna till
The Teachers Collage Reading 
and Writing Project, Columbia 
University, New York. Hennes 
specialområde är hur man under-
visar i skrivande.

NYHET

NYHET
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Digital kompetens 

Frida Monsén

Mjukband, 120 sidor

Utkom september 2017

ISBN 978-91-27-44679-3 

Trans, kön och identitet 

Edward Summanen,  
Tom Summanen

Mjukband, 120 sidor

Utkom september 2017

ISBN 978-91-27-44960-2 

NYHET

NYHET

Hur kan vi få digital kompetens att bli en naturlig del i undervisningen? 
Utifrån de fyra hörnstenarna hantera, skapa, dela och förstå går för- 
fattaren igenom hur arbetet med att utveckla elevernas digitala kom-
petens kan integreras i alla ämnen. Källkritik, digital läsning, digitala 
verktyg, delning samt kod och programmering är några av de moment 
som behandlas i boken, tillsammans med förslag på olika aktiviteter 
och diskussionsfrågor. 

Boken tar även upp juridisk information och etiska diskussioner kring 
vad det innebär att vara en ansvarsfull och digitalt medveten medbor-
gare. I bokens sista del ges förslag på ett större ämnesövergripande 
projekt för digital kompetens.

FRIDA MONSÉN

Digital kompetens 
I skolan och i klassrummet

Allt fler barn och unga reflekterar öppet kring sin könsidentitet eller kom-
mer ut som transpersoner. Skolan kan spela en avgörande roll i identitets-
skapandet och har en stor betydelse för ungas hälsa.

Nu finns boken som ger dig goda förutsättningar att möta elever som  
funderar kring sin könsidentitet eller som är transpersoner. Boken förmedlar 
även kunskap om att aktivt och medvetet främja alla elevers lika rätt och  
möjligheter oavsett kön samt att motverka traditionella könsmönster.

Boken vänder sig till dig som arbetar inom skolan, från förskoleklass till  
årskurs 6. Aktuell kunskap och konkreta metoder varvas med intervjuer,  
fördjupningsförslag och diskussionsfrågor att arbeta vidare med.

En viktig bok för alla skolor!

EDWARD SUMMANEN, TOM SUMMANEN

Trans, kön och identitet
Att arbeta inkluderande i fk – 6

Frida Monsén är lärare och föreläsare med 
digitalisering som spetskompetens. Vid sina 
föreläsningar fokuserar hon på skolutveckling, 
ledarskap och digital pedagogik. 

Edward Summanen är socionom och genusvetare. 
Han har mångårig erfarenhet av att arbeta med 
unga transpersoner samt att utbilda om transfrågor 
och likabehandlingsarbete. Tom Summanen är 
legitimerad lärare i historia och svenska. Han har 
också arbetat på RFSL som metodutvecklare kring 
likabehandling inom skolan.
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Läskompetens

Åsa Edenfeldt

Mjukband, 222 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-44558-1

Språkutvecklande SO-undervisning

Maria Wiksten,  
Björn Kindenberg

Mjukband, 184 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-44162-0

Matematik med fem förmågor

Jenny Lindblom, Anna Wigestam

Mjukband, 84 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-44468-3

Koden till digital kompetens

Karin Nygårds

Mjukband, 100 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-44407-2

Alternativa lärverktyg 

Erica Eklöf, Johanna Kristensson

Mjukband, 100 sidor

Utkom 2017

ISBN 978-91-27-44679-3

Alternativa  
lärverktyg

Erica Eklöf   Johanna Kristensson  

Digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling

A
ltern

a
tiv

a
 lä

rv
erk

ty
g

Surfplatta i undervisningen 

Camilla Askebäck Diaz, Lena 
Gällhagen  

Mjukband, 152 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-44265-8 

Nyanlända elever

Sara Persson

Häftad, 184 sidor

Utkom 2016  

ISBN 978-91-27-44613-7 

Grammatikundervisning 

Sara Lövestam

Inbunden, 192 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-44564-2

Språkutvecklande NO-undervisning

Björn Kindenberg,  
Maria Wiksten

Mjukband, 216 sidor

Utkom januari 2017

ISBN 978-91-27-44649-6

Webbaserad alfabetisering

Ivana Eklund

Mjukband, 120 sidor

Utkom 2016

ISBN 978-91-27-44539-0

Minecraft som pedagogisk 
verktyg

Felix Gyllenstig Serrao 

Mjukband, 100 sidor

Utkom 2017

ISBN 978-91-27-44682-3

NYHET

Bedömning av elevtext

Anne Palmér, Eva Östlund-
Stjärnegårdh

Mjukband, 172 sidor

Utkom 2015

ISBN 978-91-27-44214-6



Boken är en introduktion till ett naturvetenskapligt arbetssätt i förskoleklass 
och åk 1-3.

Forskning visar att elever inte är intresserade av naturvetenskap som  
skolämne men att intresset finns i deras vardag. En av orsakerna läggs på  
undervisningssättet och här får man både svar på frågor som rör hur och varför 
man ska jobba metodiskt och exempel på hur man kan göra det i praktiken.

Boken består av två delar. Den första innehåller teoretiska resonemang 
kring vad man gör i ämnet naturvetenskap och beskriver varför, genom att 
titta på läroplanen¨för de yngre åldrarna. Metoden att arbeta med systema-
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