


 
påverkan. Under 2020 nådde vi vårt mål att bli ett klimatneutralt förlag,  
något vi tänker förbli kommande år. Nu fortsätter vi arbetet med att minska  
vår klimatpåverkan, öka medvetenheten om klimatkrisen genom vår utgivning 
och göra vad vi kan för att tillsammans med kunder, samarbetspartners och  
hela branschen arbeta för en hållbar framtid. 

Natur & Kultur är Sveriges 
första klimatneutrala förlag!

Illustration: M
aja Säfström



Beställ!

Skola/kommun/utbildningsföretag: Beställ på 
nok.se. Har din skola/kommun återförsäljaravtal? 
Beställ via er läromedelsdistributör. 
Privatkund: Beställ på nok.se.

Priser

De angivna priserna gäller till och med 31/12 2021 
och är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive 
moms. Vi reserverar oss för eventuella justeringar. 
Fullständiga försäljningsvillkor finns på nok.se/
villkor.

Kontakta oss

Epost: kundsupport@nok.se 
Telefon: 08-453 87 00 
Fler kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Bildning, utbildning och inspiration

Under ett och samma tak erbjuder vi allt från 
barn- och ungdomslitteratur till sakprosa, 
skön litteratur och illustrerade faktaböcker som 
t ex kok böcker. Vi har även litteratur för hög- 
skolestudier och för yrkesmässig och personlig 
utveckling inom ledarskap, pedagogik och 
psykologi. Och inte minst – vi har kvalitets- 
säkrade läromedel för alla åldrar – tryckt, 
blended och heldigitalt.

Välkommen till oss!

Illustration: Erika Eklund Wilson
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Studiehandledning 

Den liv
sviktig

a le
ken

FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur
Studiehandledning från www.nok.se  

Pedagogisk dokumentation © 2019 Gunilla Essén, Erika Björklund,  

Leicy Olsborn Björby och Natur & Kultur ISBN 978-91-27-442177
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FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

Följ oss!
Prenumerera på våra nyhetsbrev och följ oss på Facebook 
och Instagram för att få inbjudningar, lektions tips och 
den senaste informationen om vår utgivning. @nokforskola /nokforskola nok.se/nyhetsbrev

Förskolepocket
Förskolepocket är lättlästa och greppbara 
handböcker som ger en bra introduktion till 
angelägna ämnen som rör förskolan. Böckerna 
vänder sig till pedagoger men passar alla som 
möter barn i förskoleåldern.

Fortbildning och inspiration  
Natur & Kultur erbjuder mängder av fortbildning. Både 
kostnadsfria event och betalutbildningar. Förkovra dig på 
plats på event eller när det passar dig med onlineutbildningar. 
Vi har även fl era populära podcasts. På nok.se ser du vad 
som är på gång. Vi ses och hörs!

Med de kostnadsfria handledningarna 
till Förskoleserien får du genom samtal 
och praktiska övningar en fördjupad 
insikt kring respektive boks innehåll. 
Vårt mål är att stötta er gemensamma 
kompetensutveckling.

Varsågod!
Förskoleseriens 
handledningar

Lågaffektivt bemötande 
i förskolan – en onlinekurs 
med Bo Hejlskov Elvén 
och David Edfelt

Undervisning i för-
skolan – en onlinekurs 
med Ann S. Pihlgren

Att motverka rasism 
– en kostnadsfri online-
kurs  med Jan Jämte 
och Emma Arneback

Visste du att ... 
... Natur & Kultur är en stiftelse så istället för ägar-
intressen har vi stadgar och idéer. Vårt överskott 
går tillbaka till bokutgivningen och till stöd för 
personer och organisationer som bidrar till en 
starkare demokrati, till utbildare som kastar ljus 
över inlärningens mysterier, forskare som gör 
vetenskapen tillgänglig för fl er, skribenter och 
debattörer som utvecklar åsikter och debatt. 

FÖRSENAD
UTVECKLING
VAD KAN DET BERO PÅ?

FÖRSKOLEPOCKET

Gunilla Carlsson Kendall

VÄRT ATT VETA OM 
SPRÅKSTÖRNING

FÖRSKOLEPOCKET

Anna Eva Hallin

Christina Reuterskiöld

Ny serie!
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Prata med 
barn om klimatet
Av Frida Berry Eklund

Hur kan vi prata om klimatkrisen på ett 
konstruktivt sätt? Hur förklarar vi allvaret och 
ger barnen kunskap, men också mod, hopp 
och redskap för att påverka sin framtid? 

Dina böcker fortsätter på webben
Känner du till att kostnadsfritt digitalt extramaterial ingår till de fl esta 
av dina böcker? Det kan vara webbövningar, fi lmer och andra underlag 
för diskussioner och samtal.

På nok.se/extramaterial fi nns allt tillgängligt material!

En praktisk
handbok som 
ger konkreta 

råd!

Ett liv på vår planet
Av David Attenborough

"Den här boken är mitt vittnesmål och min vision för framtiden. 
Den är berättelsen om hur vi kom att begå detta vårt största 
misstag och hur vi, om vi agerar nu, fortfarande kan rätta till det."

Scanna QR-koden och se 
vad som fi nns för dig. 

Du kan använda kameran 
i din smartphone för att 

scanna. Inga extra appar 
krävs. Prova!

Vad får man med sig från din onlinekurs?
I onlinekursen får man med sig teori och praktik 
om några viktiga undervisningsområden i försko-
lans läroplan: begynnande läs- och skrivutveck-
ling, matematikutveckling och utveckling av en 
stark positiv lärandeidentitet hos barnen. Man får 
också med sig arbetssätt och arbetsformer för 
att utveckla sin egen undervisning. 

Hur kan de kunskaperna användas i praktiken?
Kunskaperna kan användas för att utveckla den 
egna och arbetslagets gemensamma undervis-

ning på förskolan så att den leder till möjligheter 
för barnen att utveckla det lärande som beskrivs 
i läroplanen. 

Vad tycker du är viktigast för förskolorna att 
fokusera på under läsåret?
Jag tror att ett viktigt fokus just handlar om att 
utvärdera och analysera det lärande som sker i 
barngrupperna för att garantera att förskolan 
stöttar alla barn till det som de har rätt till enligt 
läroplanen. Det får man stöd för i onlinekursen. 
                 Läs mer på s. 37.

3 frågor till Ann S. Pihlgren som är aktuell 
med Undervisning i förskolan – en onlinekurs
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Heidi Sandø är universitetslektor vid Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking i Norge och har 
en masterexamen i förskolekunskap och språk. Hon har lång erfarenhet från förskola och skola och har varit 
involverad i arbetet med att utveckla en ny läroplan för norsk förskola.
 Iris Hansson Myran är universitetslektor vid Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking i Norge. 
Hon har en masterexamen i specialpedagogik och lång erfarenhet från praktiken.

Heidi Sandø

Iris Hansson Myran

Språkarbeta
Systematiskt, lekfullt och utforskande

Att leka med språket är en naturlig del av barnens liv. Detta ska vi ta vara på och stötta. Barn lär 
i samspel med andra och de upptäcker skriftspråket i möte med olika skriftspråkliga aktiviteter. 
Pedagogerna ska stötta systematiskt men inte nödvändigtvis genom uppstyrda aktiviteter, 
utan också genom att ta vara på de möjligheter som fi nns i barnens vardag på förskolan.
 Pedagogerna behöver ha kunskap om hur barn lär sig språket för att kunna se till att barnen 
får lyckas och samtidigt får de utmaningar de behöver. Genomgående i boken fi nns exempel 
från verksamheten och diskussionsfrågor för arbetslaget.

Författare: Heidi Sandø, 
Iris Hansson Myran

 Språkarbeta

Best. nr: 27-45873-4

Sid: 96

Pris: 259:-

Upplägget är 
föredömligt och bör 
inspirera personal 
av alla kategorier att 
gemensamt hålla den 
språkliga fanan högt. 
Helhetsbetyg 5/5
BTJ-HÄFTET NR 20, 2020
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VÄRT ATT VETA OM 
SPRÅKSTÖRNING

FÖRSKOLEPOCKET

Anna Eva Hallin

Christina Reuterskiöld

Anna Eva Hallin är leg. logoped med en Ph.D. från New York University. Hon arbetar som forskare vid enheten för 
logopedi vid Karolinska Institutet där hon också undervisar på logopedprogrammet. Anna Eva är också föreläsare 
och driver språkforskning.se. Hon har tidigare skrivit Lärpocket/Förstå och arbeta med språkstörningar.
 Christina Reuterskiöld är Leg. Logoped, i Sverige och i USA, med en Ph.D. från Lunds Universitet. Hon forskar 
och undervisar vid The Department of Communicative Sciences and Disorders vid New York University. Christina 
har arbetat som logoped i tre länder och hennes forskning fokuserar på språkstörning i tal och skrift hos barn.

Anna Eva Hallin

Christina Reuterskiöld

Värt att veta om 
språkstörning
Språkliga svårigheter (försenad eller avvikande språkutveckling) i förskoleåldern förekommer 
hos många barn och kan få stora konsekvenser för barnen i förskolans lärmiljö. Forskning visar 
att tidiga insatser och en språkutvecklande och språkligt tillgänglig miljö kan göra skillnad både 
i förskolan och för att förebygga senare svårigheter. Därför behöver pedagoger inom förskolan 
och föräldrar veta hur de kan upptäcka språkliga och kommunikativa svårigheter, och få en grund 
till hur de kan stärka språket och kommunikationen i vardagen.
 Boken består av två delar. Den första delen ger en bakgrund till vad språkstörning är samt vad 
det kan bero på. I den andra delen får pedagogerna råd och stöd i hur de kan lägga upp arbetet 
med att stötta dessa barns språkutveckling.

Författare: Anna Eva Hallin, 
Christina Reuterskiöld

 Värt att veta om språkstörning 

Best. nr: 27-45872-7

Sid: 80

Pris: 89:-

Förskolepocket är 
lättlästa och greppbara 

handböcker som ger en bra 
introduktion till angelägna ämnen 

som rör förskolan. Böckerna vänder 
sig till pedagoger men passar 

alla som möter barn i 
förskoleåldern.
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STANNA UPP OCH FUNDERA!

• Vilka roller brukar du inta i barnens lek – inne och ute?
• Hur skulle du kunna agera för att ytterligare främja 

ordförråd och begreppsutveckling under leken?

Bygg barns ordförråd
Barnen erövrar orden – och världen
Ordförrådsutveckling pågår vid lunchen, i hallen, på gården och i 
ateljén – ja, i alla vardagsaktiviteter och rutinsituationer lär sig barn 
nya ord och begrepp. 
 Författaren visar på möjligheten att inom förskolan ta till vara på 
barns lust att kommunicera och använda deras kraft att erövra språket 
och orden. Du som pedagog ges konkreta förslag på hur du kan 
stödja och organisera för att utveckla barns ordförråd 
– i varje stund och i varje rum.
 I boken fi nns frågor att utgå ifrån vid refl ektion, 
samtal och resonemang i arbetslaget. Författare: Anna Strid

 Bygg barns ordförråd

Best. nr: 27-43947-4

Sid: 144

Pris: 259:-

Anna Strid är förskol- och grundskollärare och 
lärarutbildare. Hon arbetar som språk-, läs- och 
skrivutvecklare för Nackas kommunala förskolor 
och skolor. Med den här boken vill hon inspirera 
alla pedagoger inom förskolan att se sin egen 
betydande roll i barns ordförrådsutveckling.

Flerspråkighet
Alla barn, alla språk, alla dagar!
Flerspråkighet är en rikedom som medför tillgång till fl er kulturer 
och nya möten. Förskolan är en mötesplats och har en betydande 
roll i att utveckla barns fl erspråkiga utveckling. 
 Författaren inspirerar och visar konkreta 
exempel på arbetssätt som främjar 
fl erspråkighet. Du får en tydlig bild om hur 
man planerar den pedagogiska verksam-
heten och skapar bästa tänkbara förutsätt-
ningar för att lyckas i en fl erspråkig förskola. 
 I boken fi nns frågor att utgå ifrån vid 
refl ektion, samtal och resonemang i 
arbetslaget.

Mahroo Khousravi är förskollärare, språkutvecklare och föreläsare 
som arbetar på Bosgårdens pedagogiska enhet i Mölndal. 
Enheten belönades 2016 med Europeisk kvalitetsutmärkelse för 
språkundervisning och för sitt bidrag ”Alla barn alla språk”.

Författare: Mahroo Khousravi

 Flerspråkighet

Best. nr: 27-44680-9

Sid: 88

Pris: 259:-
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Görel Sterner, förskollärare och specialpedagog
Ingvar Lundberg (1934–2012), professor i psykologi 
internationellt erkänd forskare inom läs- och skriv-
utveckling och dyslexi.

Författare: Görel Sterner,
Ingvar Lundberg

 Före Bornholmsmodellen,
Språksamlingar i förskolan

Best.nr: 27-45266-4

Sid: 160

Pris: 439:-

 Bildkort till Före 
Bornholmsmodellen,
Språksamlingar i förskolan

150 kort

Best.nr: 27-45269-5

Pris: 239:-

Den nya omarbetade upplagan rymmer en välkommen 
uppdatering av senare års forskning om små barns 
språkutveckling/…/ Före Bornholmsmodellen ger gott 
stöd i ett systematiskt språkutvecklingsarbete.

 ULF MALMKVIST, BTJ

Före Bornholmsmodellen är ett välkänt och beprövat material.
 Boken består av 10 språksamlingar för de yngre barnen i förskolan 
och 15 samlingar för de äldre. Varje samling följer en tydlig struktur 
och består av boksamtal, sånger, ramsor och olika språklekar, med 
syfte att barnen ska utveckla språklig medvetenhet. I materialet ingår 
även en teoretisk översikt över barns språkutveckling och hur förskolan 
kan skapa en skriftspråksvänlig miljö. I slutet av boken fi nns en studie-
handledning med underlag till pedagogiska diskussioner för 
fortbildning i grupp.
 I materialet ingår musik digitalt genom inloggning samt ett 
kopieringsunderlag med bildkort i färg som används i samlingarna. 
Bilderna kan också köpas separat i en bildkortsask.

Före Bornholms-
modellen
Språksamlingar i förskolan
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2015-04

DU BEHÖVER

GÖR SÅ HÄR

VARIERA OCH UTMANA VIDARE

Aktivitetskort Språk i förskolan ISBN 978-91-27-42991-8 © 2014 Författarna och Natur & Kultur       Kopiering förbjuden.

Skriftspråk 13

DELMÅL

Utveckla språklig 

medvetenhet

Stifta bekantskap med 

bokstäver och symboler

Ett alfabet

Snöre/rep

Kamera/surfplatta 

Samla barnen och prata om hur 

bokstäver ser ut. Titta gärna 

tillsammans på ett alfabet eller 

bokstavskort. Prata om vilken 

bokstav barnens namn börjar på 

och hur den ser ut. Fråga sedan 

om de kan bli bokstäver genom 

att använda sin kropp och kanske 

ta hjälp av en kompis. Variera 

övningen genom att använda 

snöre/rep eller naturmaterial såsom 

pinnar och kottar.

Låt barnen fota bokstäverna som 

de gjort. Sätt sedan upp dessa på 

väggen, de kan bli avdelningens 

eget alfabet. Barnen kan till 

exempel märka sin hylla/plats med 

sitt namn i mänskliga bokstäver. 

SKRIFTSPRÅK, SYMBOLER & ORDFÖRRÅD 13

Mänskliga bokstäver
Linda och Samir satt en dag på 

samlingsmattan. Efter ett tag blev 

Linda trött och la sig ner. Samir tittade 

på Linda som låg på sidan och sa:  

”Du ser ut som min bokstav!”

Vilken bokstav menade Samir? Kan ni 

också göra bokstäver med era kroppar?

Lär och lek med 
ord och bokstäver
Med Läsnyckeln kan ni på ett lekfullt och lustfyllt sätt utforska ljud och 
bokstäver tillsammans med barnen.
 Det är lätt att komma igång med Läsnyckeln! Materialet består av 
16 stora fi na bildkort med tillhörande textkort i två varianter. Läsnyckeln 
går bra att använda i helgrupp och allt som behövs är några minuter åt 
gången. I den korta handledningen får ni tips på hur ni kan gå tillväga 
och även tips på vidare aktiviteter kring orden.
 Som komplement fi nns också Bokstavsasken, som innehåller lösa gemena 
bokstäver för barnen att laborera vidare med och bygga egna ord av.

Författare: Ingrid Smitz

 Läsnyckeln – lär och lek med 
ord och bokstäver

Best. nr: 27-44289-4

Pris: 599:-

Bokstavsask Läsnyckeln

Best. nr: 27-44288-7

Pris: 225:-

Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten, 
eller användas till spontana aktiviteter – du ska kunna ”rycka” ett kort och göra 
en aktivitet, och veta att det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen. 
 Korten levereras i en låda med 50 aktivitetskort sorterade efter områdena: 
Språklig medvetenhet, Lyssna, Tala och berätta samt Skriftspråk, symboler 
och ordförråd. Logga in på nok.se för att få tillgång 
till kostnadsfritt extramaterial.

Aktivitetskort
– Språk

På ena sidan av kortet fi nns 
aktiviteten beskriven. Aktiviteten 
är skriven med barnet som 
mottagare och det fi nns bilder på 
kortet som förstärker innehållet.

På andra sidan av kortet fi nns 
information till dig som pedagog. 
Här fi nns tydliga instruktioner för 
hur aktiviteten ska genomföras, vilket 
övergripande mål aktiviteten syftar
 till och vilket material som behövs.

Författare: Helena Hagström

 Aktivitetskort Språk i förskolan

Best. nr: 27-42991-8

50 kort

Pris: 435:-

Finns även i appen 
Jaramba Förskola, 

se s. 36.

Handledning 
medföljer!
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1

LÄSHOPPET
Emma Frey-Skött

2

Var ska 
Bodil vila?

NIVÅ2
2

3

4

NIVÅ2

1

LÄSHOPPET

Salem åker
Emma Frey-Skött

2

3

4

2

Leo nosar
Emma Frey-Skött

NIVÅ1

LÄSHOPPET

2

3

4

LÄSHOPPET

2

Berit Jansson

Se på Ali och Mina

NIVÅ1

8

Leo nosar.

Ett löv!

 

4 5

Salem vill att pappa ska åka.

Men pappa vågar inte.

Så han fikar lite.

LÄSHOPPET

Böckerna i Läshoppet passar de barn som är nyfi kna på bokstäver och vill börja prova på att 
läsa böcker på egen hand.
 Varje paket består av fyra böcker som har 16 sidor med text som stöttas upp av tydliga 
illustrationer. Texterna på nivå 1 är byggda enbart av konsonanter som går att hålla ut (S, L, R, M, 
N, F, V) och vokalerna samt några vanliga småord som även innehåller andra bokstäver (t ex och, 
ett, den, det). Texterna på nivå 2 består av korta, ljudenliga ord utan konsonantförbindelser.
 Se fl er böcker i serien på www.nok.se/lashoppet.

 ABC-klubbens appar: Lek med 
bokstavsljud och upptäck ord
ABC-klubbens appar för iPhone, iPad och Android passar alla barn 
som är nyfi kna på bokstäver och är på väg att knäcka läskoden. 
Apparna köper du och laddar ner via App Store och Google Play. 
Alla fi nns även att ladda ner som lite-versioner utan kostnad.

Författare: Berit Jansson, Emma Frey-Skött
 Läshoppet – paket om 4 olika titlar

Nivå 1 – Leo och Uno 27-45430-9 16 s 219:-

Nivå 1 – Ali och Mina 27-45438-5 16 s 219:-

Nivå 2 – Bodil och Ida 27-45431-6 16 s 219:-

Nivå 2 – Salem 27-45454-5 16 s 219:-

Nivå 1

Nivå 2

• Leo nosar
• Leo och Uno
• Sov Leo!
• Leo i leran

Böckerna om 
Leo och Uno

Böckerna om 
Ali och Mina
• Se på Ali och Mina
• Ali och Mina kan
• En vän för Ali och Mina
• Vad har Ali och Mina?

Böckerna om 
Bodil och Ida
• Bodil letar mat
• Bodil busar
• Var ska Bodil vila?
• Bodil och Ida

• Salem åker
• Salem vill vara med
• Salem vill leka
• Salem och Liv surar

Böckerna 
om Salem

Sök på ABC-klubben i App Store och Google Play.

ABC-domino 
I ABC-domino tränas särskilt 
förmågan att läsa kortare ord och 
para ihop ordet med en bild.

ABC-korsord
 I ABC-korsord tränas särskilt förmågan 
att identifi era ljuden i ord och sätta 
samman bokstäver till ord. Hur låter 
bokstavsljudet? Leta i korsordet efter 
rätt plats för bokstaven.

ABC-memo
I ABC-memo tränas särskilt förmågan 
att läsa kortare ord och para ihop 
ordet med en bild.

ABC-bingo 
I ABC-bingo tränas särskilt förmågan 
att identifi era första ljudet i ord och 
läsa korta ord. Svårighetsgraden kan 
anpassas genom val av versaler/ 
gemener samt genom möjligheten 
att få orden utskrivna vid bilderna.

ABC-klubben
I ABC-klubbens app behöver Asta, 
Bea och Cesar hjälp med att samla 
bokstavskulor till hemliga 
meddelanden. I övningarna tränas 
bokstavsljud och ordavkodning.

Läs med Läshoppet 

Ladda ned 
ABC-klubbens

appar.
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 ORDFÖRRÅD OCH BEGREPP32
Kopieringsunderlag © 2018 Natur & Kultur

Upptäck språket i förskolan 

ISBN 978-91-27-452404

14A Dra streck mellan 
orden som rimmar.

Para ihop rimord
Syfte: Utveckla förståelse för rimord.

4

Fanny Iselidh

finmotorik • kreativitet • koncentration
A till Ö

Kopierings- 

underlag!

24 Kopieringsunderlag ©2019 Fanny Iselidh och Natur & Kultur • A till Ö  ISBN 9789127455528

33ORDFÖRRÅD OCH BEGREPP
Kopieringsunderlag © 2018 Natur & Kultur

Upptäck språket i förskolan 

ISBN 978-91-27-452404

14B Dra streck mellan 
orden som rimmar.

Para ihop rimord
Syfte: Utveckla förståelse för rimord.

Materialet består av 100 övningar i form av kopieringsunderlag att använda för att arbeta med 
språk i förskolan. Tanken är att du ska kunna hitta övningar och aktiviteter inom det område 
barnen intresserar sig för just nu, eller för att få stöd och inspiration i att introducera ett nytt 
område inom matematiken för barngruppen. 
 Materialet innehåller övningar med fokus på ordförråd och begrepp, skriftspråk och 
förståelse för symboler samt språklig medvetenhet.
 Varje övning fi nns i två nivåer, en enklare och en med mer utmaning i. Till varje övning fi nns 
syfte med koppling till läroplanen beskrivet och en kort instruktion. Övningarna kan genom-
föras enskilt, tillsammans med en kompis eller i grupp. I varje del fi nns också underlag för 
gemensamma lekar där barnen kan prova och utmana sina nya kunskaper tillsammans.

Upptäck språket i förskolan
100 kopieringsunderlag

Författare: Patricia Blomkvist

 Upptäck språket i förskolan

Best. nr: 27-45240-4

Sid: 104

Pris: 389:-

Illustratör: Fanny Iselidh

 A till Ö Kopieringsunderlag

Best. nr: 27-45552-8

Sid: 64

Pris: 199:-

A till Ö är ett kopieringsunderlag med 
alfabetet. Bokstäverna fi nns i två olika 
varianter, en enklare där barnen kan skapa 
ett eget mönster och en mer mönstrad med 
föremål som börjar på bokstaven i fråga. 

A till Ö
– Träna fi nmotorik, 
kreativitet och 
koncentration

10
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Hur kan du som pedagog arbeta med retorik redan i förskolan? 
Den här boken ger dig både teori och förslag på konkreta 
aktiviteter som stimulerar till självkänsla, samarbete, tala, berätta 
och lyssna. 
 Fokus i boken ligger på att barnen ska utveckla ett rikt språkbruk, 
argumentera och lösa konfl ikter och träna samarbete och turtagning.
 Boken bjuder också på utvecklande retorik-övningar för 
arbetslaget. Till materialet fi nns fi lmer och extramaterial som 
kompletterar boken.
 Författaren Gunlög Åkerstedt Lindell är retorikpedagog och 
föreläsare med stor erfarenhet av kurser för pedagoger i förskola 
och skola.

Retoriklek i förskolan

Författare: 
Gunlög Åkerstedt Lindell

 Retoriklek i förskolan

Best. nr: 27-43393-9

Sid: 128

Pris: 265:-
Vill du kontakta författaren? 
Besök www.retorikpedagogen.se

Extramaterial
Logga in på nok.se för att få 
tillgång till digitalt extramaterial.

Boken är tänkt att användas som ett stöd för pedagoger att kommunicera 
med föräldrar som inte talar så mycket svenska. Urvalet av uttryck och 
bilder tillhör basordförrådet i förskolans vardag.

Bilder för dialog
– när språket inte räcker till

Författare: Susanne Maier

 Bilder för dialog – när språket 
inte räcker till

Best. nr: 27-42572-9

Sid: 48

Pris: 339:-

När orden tar slut tar bilderna vid! 
Boken är indelad i följande kapitel: Personer, Handlingar, Mat/objekt, Kroppen/känslor, Platser och Tid/väder.

11
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Läsförståelse i förskolan
– språkutvecklande arbetssätt
Boken Läsförståelse i förskolan erbjuder dig som pedagog konkreta verktyg till hur du ska 
kunna stimulera barnens språkutveckling. I boken fi nns stöd för hur du kan arbeta aktivt 
med högläsning och träna de förmågor som barnen behöver för att kunna skapa en 
förståelse för det ni läser. 
 Boken innehåller också en mängd aktiviteter att göra med barnen för att stärka deras 
begreppsbildning, för att lättare skapa inre bilder och hjälpa barnen att refl ektera kring 
sitt eget tänkande. Stor vikt läggs i boken på hur du kan bli en medveten pedagog, för att 
kunna arbeta språkutvecklande fullt ut. Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnads-
fritt extramaterial.

Författare: Hilkka Mikkonen

 Läsförståelse i förskolan

Best. nr: 27-44308-2

Sid: 80 

Pris: 259:-

Tecken
– ett verktyg för ökad kommunikation
I en språkutvecklande förskolemiljö ligger fokus på barncentrerad kommunikation där det 
vardagliga samspelet är grunden. Olika sätt att kommunicera tillåts och uppmuntras. 
 Boken handlar om hur användandet av TAKK stärker kommunikationen i förskolan. 
TAKK innebär att låna tecken från det svenska teckenspråket och använda dessa tecken 
som ett alternativ och ett komplement i det kommunikativa samspelet. De viktigaste orden 
i meningen förstärks med tecken samtidigt som vi talar. 
 Författaren ger inspiration och konkreta förslag för att komma i gång att arbeta med TAKK 
i förskolegruppen. Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt extramaterial.

Författare: Signe Tonér

 Tecken Ett verktyg för ökad 
kommunikation

Best. nr: 27-44408-9

Sid: 96

Pris: 259:-

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får
förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till 
högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

                                       LPFÖ 18 

Ända sen jag var liten har mina föräldrar tecknat ett hjärta 
i mitt ansikte. Hjärtat blev mitt persontecken!

Svenska som andraspråk 
i förskolan
I den här teoretiska grundboken tar författarna upp centrala aspekter av förskole-
barns två- och fl erspråkiga utveckling och lärande ur olika perspektiv: språkliga, 
didaktiska, sociala, familjeorienterade och samhälleliga. Syftet med boken är att 
ge en trygg kunskapsgrund att planera sin verksamhet utifrån i enlighet med 
förskolans nyreviderade läroplan.

Författare: Polly Björklund-Willén 
(red.)

 Svenska som andraspråk i 
förskolan

Best.nr: 27-82274-0

Sid: 250

Pris: 279:-

SPRÅK
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Östa  om sol,

västa  om må e

Med Sagoklassiker från skilda delar av världen kan du arbeta med sagan som tema.

De 20 sagorna är fördelade på fem nivåer. Nivå 1 består av fyra bilderböcker utan text, i nivå 2 fi nns det 1–2 rader 
text, och sedan ökar antal textrader succesivt, se info på bilden nedan. Böckerna kan läsas av barn som själva håller 
på att knäcka koden eller som högläsning i barngruppen.
 På omslagens insidor i varje bok fi nns en handledning med tips till pedagogen och läsförståelsefrågor.
Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt extramaterial.

Sagor från hela världen

 Sagoklassiker nivå 1, 4 titlar

Den fula ankungen
Musen och Elefanten
Skomakaren och pysslingarna
Den kloka hönan 27-43450-9 12 s 209:-

Sagoklassiker nivå 2, 4 titlar

Fort, fort!
Den stora moroten
Ta fast råttan!
Hemma bäst 27-43451-6 12 s 209:-

Sagoklassiker nivå 3, 4 titlar

Bockarna Bruse
Guldlock
Räven som blev lurad
Koka soppa på stenar 27-43452-3 16 s 259:-

Sagoklassiker nivå 4, 4 titlar

Månen i dammen
Den magiska penseln
Yoshi, stenhuggaren
Apan med den magiska fl öjten 27-43453-0 24 s 259:-

Sagoklassiker nivå 5, 4 titlar

Aladdin
Hur Anansi fi ck sina sagor
Mulan
Östan om sol, västan om måne 27-43454-7 32 s 259:-

Nivå 1 – utan text. Som stöd för dig som lärare fi nns texten till sagan på: 
www.nok.se/sagoklassiker

Nivå 2, 1–2 rader

 Nivå 3, 1–4 rader

 Nivå 4, 2–5 rader

 Nivå 5, 5–10 rader

3
 

4
 

5
 

2   

1   
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78  -  Totte klär ut sig

Skor, skor, skor

Lägg barnens skor i en hög på golvet. Låt barnen para ihop 
dem och ställa upp skorna på rad.

• Jämför dem: färg, storlek, form. På vilket sätt är skorna  
 lika och hur är de olika? 
• Är det enbart skor eller finns det även stövlar, sandaler   
 eller några andra sorts skor? 
• Vems är skorna? Känner barnen igen varandras skor?
• Ni kan också sortera dem i storleksordning eller sortera  
 dem i olika grupper beroende på vilken färg de har.

Fotografera skorna så att ni kan göra samma övning vid en 
annan årstid.

Sidan 3 -- 4:  

I lådan hittar Totte ett par stora skor

I lådan hittar Totte ett par stora skor.

Malin hittar också ett par stora skor.

När Totte och Malin tar på sig skorna,  

blir dom pappa Totte och pappa Malin  

som tycker det är roligt att klampa.

 MATEMATIK

SPRÅK

Per Gustavsson arbetade som barnbibliotekarie innan han blev 
sagoberättare på heltid, år 1990. Han berättar sagor, sägner och 
andra berättelser för barn, ungdomar och vuxna runt om i landet. 
Per är initiativtagare till Ljungby berättarfestival och Sagomuseet 
och är författare till ett stort antal sagosamlingar och barnböcker. 

Vill du kontakta författaren? Besök www.pergustavsson.nu

Författare: Per Gustavsson

 Sagor att berätta och leka

Best. nr: 27-43670-1

Sid: 80

Pris: 259:-

Fånga barnens uppmärksamhet genom att berätta! 
Träna inlevelse, fantasi och spåk!

I leken är allt möjligt, tid och rum kan förvandlas. Leken har en trygg ram. 
Inom den trygga ramen kan farligheter utspela sig. Barn vet att de leker. 
Samma sak händer i sagans värld. Innanför sagans ram ”Det var en gång 
…” och ”Snipp, snapp, snut …” kan på samma sätt skrämmande händelser 
utspela sig. Lek och saga bidrar till barnens mognad och till att bemästra 
svårig heter i vardagen. Alla kan leka, alla kan berätta. Det gäller bara att 
hänge sig, våga bli en jamande katt eller en hemsk jätte.

Boken består av 33 utvalda folksagor. Sagorna passar barn i åldrarna 
2–5 år och är enkla att lära sig berätta utan bok. Till varje saga ges en kort 
beskrivning av sagans ursprung och konkreta tips på hur den med enkla 
medel kan levandegöras vid berättandet. Sagorna lämpar sig också väl 
som stimulans för fortsatt lek i sagans värld. 

Sagor att berätta och leka

Läroplanen utifrån tre Totte-böcker
I denna metodbok beskrivs hur du som pedagog på ett medvetet sätt kan arbeta 
med en barnbok och samtidigt arbeta med målen i förskolans läroplan. Böckerna 
om Totte med sitt enkla språk och tydliga bilder inspirerar till att i verkligheten 
prova de saker som Totte gör, vilket gör att de passar utmärkt att använda med 
detta arbetssätt. Boken riktar sig till dig som arbetar med barn i 1 ½ – 4-årsåldern.
 I den första delen av boken får du en beskrivning av hur du kan lägga upp 
arbetet med de tre Totte-böckerna; Totte städar, Totte klär ut sig samt Totte 
bygger. I den andra delen av boken följer aktivitetstips på hur man kan gå vidare 
med böckerna.

Författare: Elisabet Wahlström,
Anncharlott Ring

 Läroplanen utifrån tre 
Totte-böcker

Best. nr: 27-44735-6

Sid: 132

Pris: 249:- 

Totteböckerna 
Böckerna om Totte och Emma är riktiga 
barnboksklassiker. Vardagsnära 
berättelser i kombination med tidlösa 
illustrationer gör böckerna ständigt 
aktuella. Totte- och Emmaböckerna har 
översatts till ett fl ertal språk och 
fortsätter att locka nya generationer 
läsare världen över.

Alla Totteböcker hittar du på nok.se

Författare: Gunilla Wolde

Totte klär ut sig

Best. nr: 27-13919-0

Pris: 85:-

Författare: Gunilla Wolde

Totte städar

Best. nr: 27-13920-6

Pris: 85:-

Författare: Gunilla Wolde

Totte bygger

Best. nr: 27-13926-8

Pris: 85:-
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Studiehandledning 

Boksamtal med 

bilderböcker

Agneta Edwards

FÖRSKOLESERIEN

Boksamtal
med bilderböcker

Jag tror han
drömde!

Spöket är 
borta nu.

Katten vaktar
i trädet.

FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

Boksamtal med 
bilderböcker
Boksamtal med bilderböcker ger inspiration och förslag på hur du kan 
läsa och leda ett samtal med din barngrupp utifrån en bilderbok.
 Första delen inleds med tankar om vad ett boksamtal är, varför det är 
viktigt och hur boksamtalet kan kopplas till läroplanen. Här fi nns också 
råd och tips för hur du lägger upp boksamtalet, till exempel hur du 
väljer böcker och förbereder dig.
 I andra delen fi nns fyra exempel på boksamtal utifrån sinsemellan 
väldigt olika bilderböcker: Lilla H hälsar på, författare och illustratör 
Ann Forslind. Gå och bada, Mister Räf!, författare Stefan Casta, 
illustratör Staffan Gnosspelius. Jag rymmer, författare och illustratör 
Eva Lindström. Skuggsidan, författare och illustratör Per Gustavsson. 
Där får du också förslag på fl er böcker, såväl titlar som passar för 
nybörjare på boksamtal som böcker som erbjuder större utmaningar.
 I materialet ingår också refl ektionsblad för pedagogen samt 
en kostnadsfri studiehandledning. Ladda ner via nok.se/extramaterial

Författare: Agneta Edwards 

 Boksamtal med bilderböcker 

Best. nr: 27-44307-5 

Sid: 116

Pris: 259:-

Min förhoppning är att mina 
böcker ska ge dig lust och 
motivation att boksamtala 
på din förskola. Tanken är 
de ska vara både handfasta 
och inspirerande guider i det 
arbetet. Lycka till! 
AGNETA EDWARDS, FÖRFATTARE.

Bilderbokens mångfald 
och möjligheter 
Andra utgåvan
Bilderboken har alltid funnits med i förskolan. Men hur används den? 
Som avkoppling, eller som pedagogisk aktivitet med utgångspunkt i 
läroplanen? Hur kan bilderboken berika arbetet med exempelvis språk, 
identitet eller allas lika värde? Varför är högläsningen så viktig och vilken 
roll kan boksamtalet spela?
 Boken diskuterar förskolans läsning kopplat till Lpfö 18 och aktuell 
forskning, och lyfter metoder som högläsning, dialogisk läsning och 
boksamtal. Det är en lustfylld handbok där teori och praktik går hand 
i hand när vi betraktar bilderboken som litteratur, som konst, som 
pedagogiskt redskap och – förstås – som läsupplevelse! 
 Agneta Edwards visar hur ett medvetet arbete med bilderböcker 
kan ge alla barn möjligheten att upptäcka litteraturen och utveckla 
språk och litteracitet.

Författare: Agneta Edwards

 Bilderbokens mångfald och 
möjligheter, 2:a utgåvan

Best. nr: 27-82402-7

Sid: 320

Pris: 275:-
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N

VECKA 3:

Begynnelseljud
 VECKANS MÅL 

Barnen ska få möjlighet att:
• utveckla fonologisk medvetenhet
• utveckla en förståelse för begynnelseljud
• utveckla en förståelse för hur olika ljud sitter ihop och 
 tillsammans bildar ord.

Uppstartsaktivitet: Munmotorik-ramsa 
Gör samma munmotorik-ramsa som tidigare eller byt till en ny 

ramsa om du tror att det behövs.

Övergångsaktivitet: Känna igen namn  5 min

Material: Whiteboard-tavla eller blädderblock/stort papper, penna 
och lapparna med barnens för- och efternamn i en burk eller påse.

I den här veckans övergångsaktivitet får barnen öva på att känna 

igen sitt namn i skrift.

Dra en namnlapp utan att visa barnen, och skriv första bokstaven 

på tavlan, till exempel L. Fråga barnen vad de tror att det kommer 

stå. Låt dem fundera över hur bokstaven ser ut och om den finns 

i deras namn. Prata sedan om hur den låter och lyssna på barnens 

namn: Kan det vara Olivers bokstav? Heter han Loliver? Nej,det 

stämmer inte! 

Fortsätt med nästa bokstav i namnet, men nu ljudar ni mer på 

kombinationen av bokstäverna som ni läser det, till exempel Ludv. När 

ni fått fram Ludvigs namn så går han vidare till nästa aktivitet. Sedan 

drar du en ny lapp och skriver det namnet med en bokstav i taget.

Skriv alltid den första bokstaven i namnet med en versal, men 

variera mellan versaler och gemener för resten av bokstäverna. 
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3. Sortera efter begynnelseljud  10 min

Material: Arbetsböckerna, färgpennor och en tygpåse med olika 
föremål, till exempel sudd, saxar, klossar, legobitar, strumpor, 
mössor och vantar. 

I den här övningen får barnen beskriva saker och öva på att säga 

deras begynnelseljud.

Låt ett barn i taget stoppa ner handen i påsen, ta upp en sak och 

berätta vad det är för något och vad det används till. Be sedan barnet 

lyssna efter hur första ljudet låter och säga det högt. När alla har 

tagit en sak frågar du om någon av sakerna började med samma ljud. 

Låt barnen lägga ihop dem i högar och ta varsin ny sak ur påsen som 

de sorterar in i grupper med de tidigare orden. Om barnen behöver 

mer utmaning kan du låta dem lokalisera det sista ljudet i ordet och 

sortera utifrån det.

När barnen har fått ta några saker var tar ni fram arbetsböckerna. 

Här ska barnen välja ut ett djur och rita vad det djuret tycker om, 

det vill säga saker som har samma begynnelsebokstav som djuret.

Att tänka på 
Om barnen tycker att det är svårt att komma ihåg vilket ljud de 

olika högarna symboliserar så kan ni tillsammans skriva små lappar 

med bokstaven på och lägga vid högen.

4. Ett skepp kommer lastat  10 min

Material: En boll.

Här får barnen öva på att komma på saker i en viss kategori.

Sätt dig ner tillsammans med barnen och visa bollen. Berätta att 

ni ska leka att bollen är ett skepp som kommer lastat med massor av 

olika saker. Prata också om vad ett skepp är. 

Berätta att skeppet nu är lastat med till exempel färger. Säg att 

du väljer färgen blå, och skicka sedan iväg bollen till ett barn sam-

tidigt som du säger ”Ett skepp kommer lastat med blå.” Barnet som 

tar emot bollen säger en ny färg och skickar sedan vidare bollen till 

en kompis samtidigt som den säger meningen med sin valda färg. 

Förslag på kategorier:
• färg    
• mat    
• frukt    
• motorfordon    
• i skogen    
• djur
• saker med olika 
   begynnelseljud
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  32  SPRÅK 2

Djurens ljud
Välj ett ljud och rita eller klistra in 
saker som börjar på det ljudet.

Ljudet jag valt: 

Arbetsboken s. 32.

Det här är ett arbetsmaterial som utmanar de äldsta barnen i förskolan 
och svarar mot strävansmålen i den nya läroplanen. Väpplarna är tänkt 
att användas med de äldsta barnen under deras sista år på förskolan. 
Materialet är tydligt och gediget med mängder med övningar som på ett 
lustfyllt sätt utmanar de äldsta barnen inom språk, matematik, NO/teknik 
samt socialt samspel. Till Väpplarna fi nns en gedigen handledning och en 
arbetsbok för barnen som befäster deras kunskap.

 Väpplarna
Utmana de äldsta barnen i förskolan

Handledning – Allt som behövs 
för pedagogen
Handledningen innehåller allt du behöver för att planera och genomföra aktiviteter 
med barnen. Här får du också stöd i upplägg och förslag på arbetsgång. 
Handledningen innehåller också kopieringsunderlag, som exempelvis bildkort och 
annat som kan behövas till övningarna.

Lärarwebb
I handledningen ingår ett år med digital lärarwebb. På lärarwebben fi nns 
kopieringsunderlagen som pdf:er och öppna lärarresurser att använda på 
storskärm tillsammans med barnen.

Ordet Väppling 
betyder klöver. Varje ämne 

representeras av en Väpplare, 
och deras mönster visar vad 

de är intresserade av.

16
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Hanna Rydqvist
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  8  MATEMATIK 1

Sortera
Klipp ut pärlorna och sortera dem 
efter färg, form eller storlek.

Micaela Favilla

  som i

Min bok – Barnens egen arbetsbok
Min bok är en arbetsbok som används som en förlängning av barngruppens övningar och 
fördjupar arbetet som fi nns i handledningen. Boken används cirka en gång i veckan och kan 
även fungera som underlag vid utvecklingssamtalet. I Min bok får barnen möjlighet att befästa 
kunskaperna kring varje ämnesområde på ett lustfyllt och systematiskt sätt.

Författare: Hanna Rydqvist 

Illustratör: Micaela Favilla

Väpplarna handledning med lärarwebb

Best. nr: 27-45369-2

Sid: 300

Pris: 399:-

Lärarwebb 

Best. nr: 27-45817-8

Licens: 12 mån

Pris: 99:-

Väpplarna Min bok

Best. nr: 27-45370-8

Sid: 40

Pris: 45:-

Författare och illustratör: Micaela Favilla

V-som i Väpplarna 

Best. nr: 27-45780-5

Sid: 64

Pris: 159:-

Hanna Rydqvist är förskollärare med mångårig 
erfarenhet av arbete i förskolan. Hon arbetar som 
biträdande förskolechef och har tidigare varit 
förstelärare inom förskola och handledare med 
inriktning på barns infl ytande. 

Språk 
Övningar kring t ex 
språklig medvetenhet 
och ordförråd.

Matematik 
Övningar kring 
exempelvis mönster, 
antal, matematiska 
begrepp och 
resonemang.

Socialt samspel 
Övningar kring 
exempelvis barnen 
och deras närhet, 
om empati och 
värdegrund.

Naturvetenskap 
och teknik
Övningar kring t ex 
vatten, förändringar i 
naturen och vardags-
teknik.

V som i väpplarna 
– Högläsningsbok
I kapitelboken V som i väpplarna får vi lära 
känna väpplarna Abbe, Tuva, Plussan och Sam. 
 Vi får följa Väpplarna när de tränar på att bli 
riktiga superhjältar. Under historiens gång får 
de användning för det som var och en är 
intresserad av och till slut upptäcker de att de 
blir ett riktigt superhjälteteam när de lär sig att 
dela med sig av sina kunskaper och att vara 
bra kompisar.
 Boken består korta kapitel och är rikt 
illustrerad. V som i väpplarna kan läsas helt 
fristående men passar också att använda 
parallellt med arbetet. 

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen 
med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning 
och syftar till utveckling och lärande hos barnen.
LPFÖ 18

Web: 
nok.se/vapplarna

Läs mer om Väpplarna på webben!

Läs mer om Väpplarna och inspireras av hur 
materialet fungerar för Humlans förskola
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På förskolan fi nns en dokumentationsvägg i 
lagom höjd där barnen brukar gå förbi och 
påminnas om sådant de gjort tidigare, just 
nu hänger teckningar uppe av träd som de 
ser ut under de fyra årstiderna. 

— Några av övningarna påminner om sådant 
vi gjort tidigare i verksamheten, men nu får vi 
med alla delar på ett naturligt sätt. Upplägget 
är tydligt och lätt att förstå, även för barnen, 
säger pedagogen Fanny Jonsson.

Tydligt kopplat till läroplanen
En stund varje dag samlas fyra- och fem-
åringarna för högläsning ur kapitelboken. 
Varje Väpplare, som är bokens huvudpersoner, 
motsvarar ett ämne som barngruppen får 
bekanta sig med under en period på fyra 
veckor. Med det kommer även uppgifter som 
barnen får lösa tillsammans, som ett exempel 
berättar Fanny om hur man jobbat med 

socialt samspel.

— Det fi nns tydligt uttryckta mål och 
under den första veckan får barnen 
utgå från sig själva, de får öva på att 
visa känslor och uttrycka sig. Succe-
sivt blir världen större och de får 
berätta om sina familjekonstellatio-
ner och om platsen de bor på. 

De får öva på att alla ska få komma till tals, att 
lyssna och att tolka varandras känslor. De har 
fått pyssla sina familjer och vi har gjort ansikts-
pussel som de får lägga tillsammans. 

Just nu arbetar man mot målen i matematik och 
under veckan har barnen prövat att sortera.

— Det kan handla om färg, form, antal eller 
hur saker hänger ihop, de får testa många 
olika sätt, berättar Fanny Jonsson.

Ett motiverande material för 
de äldsta
Även om materialet riktar sig till de äldsta 
barnen har även de yngre på Humlan fått 
nosa på några av uppgifterna.

— Vi har inte gett oss på antal där, utan mer 
sorterat efter vart olika djur kan tänkas bo, 
på bondgård eller i djungeln. Barnen som 
började på storbarnsavdelningen nu i höst 
och som fått testa lite innan har verkligen 
varit supertaggade på att få jobba med 
Väpplarna på riktigt, berättar Fanny.

Utöver att bekanta sig med ämnena menar 
Fanny att just att få sitta ner och öva sig en 
liten stund på att lyssna och fokusera har varit 
en bra förberedelse för femåringarna som 
sedan ska gå vidare till förskoleklass.

Mindre planeringstid
Barnen får även dokumentera uppgifterna 
de gör genom att rita, eller färglägga, bilder 
i en individuell arbetsbok – något som 
underlättar när man vill se barnets progres-
sion. När man på Humlan nu testat materi-
alet en andra termin ser Fanny Jonsson 
ytterligare en fördel.

— Allt är förberett. Vissa saker skrev vi ut 
förra terminen, men allt annat var förberett. 
Nu behöver vi inte ens göra det, utan vi plockar 
fram vår pärm utifrån vilken period och vilket 
ämne det är och allt fi nns. Väpplarna har verk-
ligen sparat oss mycket planeringstid.

– Upplägget är tydligt 
och lätt att förstå, även 

för barnen. Väpplarna har 
verkligen sparat oss så 
mycket planeringstid! 

Väpplarna motiverar 
både stora och små

Förskolan Humlan i jämtländska Högarna har arbetat med 
Väpplarna sen förra året och ser många fördelar med 
materialet. Vi träffar pedagogen Fanny som berättar om 
deras upplevelser.

Fanny Jonsson (längst till vänster) och 
hennes arbetskamrater på Förskolan 
Humlan gillar att jobba med Väpplarna.
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Det är mitt träd 
Författare: Oliver Tallee

Best. nr:  978-91-27-16610-3

Sid: 32 s

Sömntutan  
Författare: Alf Bergström

Best. nr:  978-91-27-16756-8

Sid: 32 s

Blunda  
Författare: Elisabet Ericson

Best. nr:  978-91-27-16495-6 

Sid: 32 s

Ninna och 
dumma mamma  
Författare: Matilda Ruta

Best. nr:  978-91-27-16505-2 

Sid: 32 s

Billie, korven 
och havet   
Författare: Julia Hansson

Best. nr:  978-91-27-16283-9 

Sid: 32 s

Finns lärarhandledning! nok.se/lh

Lästips
Natur & Kultur har en bred skönlitterär utgivning av barn- 
och ungdomsböcker. Vi gör böcker för barn i alla åldrar och 
i alla genrer. Här är några nyheter som lämpar sig väl som 
högläsning för barn i förskolan och i de lägre skolåldrarna.
Fler boktips från Natur & Kultur hittar du på nok.se
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Hej alla barn!
Vi vill ha hjälp med att 

bestämma vad vännerna
ska äta på kalaset.

Hälsningar från Tindra och Jalle

FORMER OCH MÖNSTER – GEOMETRISKA FIGURER
Kopieringsunderlag © 2017 Natur & Kultur

Upptäck matematiken i förskolan 

ISBN 978-91-27-452107

8

Hitta cirklar i luften Räkna och  
färglägg cirklarna!

Syfte: Utveckla förståelse för former och objekt. 

2A

Dra ett streck för varje cirkel du hittat.  
Färglägg cirklarna om du vill. 

Uppdrag språk och 
matematik – Dunderkalaset
I Uppdrag språk och matematik används en högläsningsberättelse som utgångspunkt 
för olika kreativa uppdrag som barnen får utföra. Dunderkalaset handlar om älvan 
Tindra och jätten Jalle som med sina äventyr ger dig som pedagog och barnen 
underlag för diskussioner och aktiviteter kring både språk och matematik. 
 Materialet består av högläsningskapitel och handledning som beskriver arbetet 
med berättelsen och uppdragen. Kopieringsunderlag för uppdragen och olika spel 
samt bilder på alla karaktärer fi nns också med.

Författare: Elisabeth Berg,
Ulla Hägglund, Pär Sahlin

 Uppdrag språk och matematik

Best. nr: 27-44383-9

Sid: 92

Pris: 365:-

Kostnadsfritt extramaterial
Logga in på nok.se för att få 
tillgång till uppdrag och spel. 

Här får du som pedagog 100 övningar i form av kopieringsunderlag för att arbeta 
med matematik i förskolan. Tanken är att du ska kunna hitta övningar och aktiviteter 
inom det område barnen intresserar sig för just nu, eller för att få stöd och inspiration 
i att introducera ett nytt område inom matematiken för barngruppen. 

Författare: Patricia Blomkvist

 Upptäck matematiken i 
förskolan

Best. nr: 27-45210-7

Sid: 104

Pris: 389:-

Upptäck matematiken 
i förskolan

Materialet är uppdelat 
i tre olika delar:
• Former och mönster
• Mängder och tal
• Rum, läge, riktning

Varje övning fi nns i två nivåer, en enklare 
och en med mer utmaning i. Till varje 
övning fi nns syfte med koppling till läro-
planen beskrivet och en kort instruktion. 
Övningarna kan genomföras enskilt, till-
sammans med en kompis eller i grupp. 
I varje del fi nns också underlag för 
gemensamma lekar där barnen kan 
prova och utmana sina nya kunskaper 
tillsammans.

20
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Frågor att diskutera:
– Rutan tyckte det var svårt att förklara mönster, hur skulle du  

beskriva mönster?

– Var finns det mönster?

– Vilka olika sorters mönster kan du komma på?

– Kan mönster ta slut? Vad händer då, tror du?

– Vad är varannan? Känner du till något där det finns varannan?

Tips på vidare aktiviteter: 
• Gå på en egen mönsterjakt på förskolan. Inne och ute!

• Titta noga på en byggnad, vilka mönster hittar ni? 

• Gå ut i naturen och leta mönster på blommor, spindelväv, nyckelpigor 

med mera. 

• Trä en mönstertråd av pärlor. Välj 20 pärlor per tråd och gör olika 

mönster som exempelvis ababab eller abcabc eller aabbcc. Häng upp 

så att barnen ser olika mönster. Låt barnen göra egna eller likadana.

• Samla på servetter eller tygbitar och upptäck olika mönster 

tillsammans. Klistra upp i kvadrater så det blir en lapptäckstavla.

• Lägg ut en rad föremål i ett mönster och låt barnen gissa vad  

som kommer härnäst.

• Arbeta med varannan av olika material, till exempel lego (gul/röd), 

 frukt (äpple/päron), kapsyler (loka/fanta) och så vidare. 

• Gör egna mönster till exempelvis en pärlplatta. Ta sedan foto  

på både mönster och platta när allt är klart. Detta blir både 

dokumentation och inspiration för utveckling av nya mönster.

Att arbeta vidare med MÖNSTER

Rutan och Randan
Fem matematiksagor
Möt Rutan och Randan, som på ett humoristiskt sätt inspirerar till 
matematiska refl ektioner och diskussioner hos barnen på förskolan!
 Materialet består av fem berättelser, där varje bok tar upp ett 
matematiskt område ur förskolans läroplan. Böckerna tar upp 
områdena: Sortera, Mängd, Mätning, Mönster och Läge.
 Tanken är att böckerna kan läsas högt av en pedagog, till exempel 
som en introduktion av ett matematiskt område.
 I varje bok fi nns diskussionsfrågor och tips på hur pedagogen 
kan arbeta vidare med innehållet. Logga in på nok.se för 
att få tillgång till kostnadsfritt extramaterial.

Författare: Linda Palm

 Rutan och Randan 
– fem matematiksagor

Best. nr: 27-43979-5

5 böcker, 16 sidor per bok

Pris: 329:-

Linda Palm är förskollärare, 
författare och omtyckt 
föreläsare. År 2018 fi ck Linda 
Sveriges Läromedelsförfattares 
Förbunds pris Lärkan inom 
kategorin Förskola. 

Matematikundervisning i förskolan
Att se världen i ljuset av matematik
Boken Matematikundervisning i förskolan ger dig som 
verksam eller blivande förskollärare, 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.

Författare: Camilla Björklund, 
Hanna Palmér

Matematikundervisning i 
förskolan

Best. nr: 27-82258-0

Sid: 280

Pris: 300:-

Pedagogen får verktyg att göra matematikundervisningen rolig, 
utmanande och spännande så att den ger barnen nya erfarenheter 
och utvecklar deras lek. Boken är ett utmärkt stöd för förskollärare i 
deras uppdrag att undervisa i matematik. Helhetsbetyg: 5.
MAJ-BRITT CLAESSON, BTJ-HÄFTET NR 21, 2018
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Lyft fram matematiken
– resonemang, problemlösning 
och begrepp
Vad är matematik? Vilken matematik ska vi synliggöra? 
Hur kan vi göra detta?

Frågor som dessa försöker författarna till boken Lyft fram matematiken – 
resonemang, problemlösning och begrepp ge svar på. Matematiken fi nns 
överallt runt om oss i vår vardag, det gäller bara att ta vara på de tillfällen 
som ges i barnens lek och aktiviteter på förskolan. Boken fokuserar på 
förskolans uppdrag i matematik utifrån läroplanens mål. Författarna 
beskriver och tydliggör dessa mål med praktiska exempel för att ge dem 
ett mer konkret innehåll. 
 I boken fi nns diskussionsfrågor som kan användas som inspiration och 
underlag för samtal i arbetslaget kring matematiskt arbete i förskolan.

Författare: Anna Kärre, 
Anette de Ron

Lyft fram matematiken 
– resonemang, problemlösning 
och begrepp

Best. nr: 27-44551-2

Sid: 84

Pris: 259:-

Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade 
verksamheten, eller användas till spontana aktiviteter – du 
ska kunna ”rycka” ett kort och göra en aktivitet, och veta att 
det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen.
 Korten levereras i en låda med 50 aktivitetskort. Varje 
område inleds med ett fl ikkort som har en innehållsförteckning 
över korten och en lista med begrepp som hör till området.
 Korten är sorterade efter områdena: Mängder och tal, 
Mätning, Rum och läge samt Former och mönster.

Aktivitetskort
– Matematik

Författare: Marie Ahnstedt, 
Anna Krafft

 Aktivitetskort Matematik i 
förskolan

Best. nr: 27-42943-7

50 kort

Pris: 435:- 

Finns även i appen 
Jaramba Förskola, 

se s. 36.

Anna Kärre och Anette de Ron, författare.
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Tofsingarna 
Miljöuppdrag i förskolan
Detta är ett kreativt material som tränar barnens fantasi och föreställningsförmågan samt ger olika 
perspektiv på hållbar utveckling. Boken består av tio resor där barnen får lära sig mer om papper, 
glas, metall, plast, farligt avfall, kompost, återbruk och globalt miljöperspektiv.
 I varje resa får du och barnen möta trollet Snofsan och hennes kompisar, Tofsingarna i trollskogen. 
Resan inleds med uppvärmning och fortsätter sedan med ett dramaäventyr, ett uppdrag och ett 
refl ekterande samtal. En skapande aktivitet som knyter an till resans fokus avslutar kapitlet. I boken 
fi nns kopieringsunderlag i form av brev, uppdrag och diplom. Författare: 

Magdalena T Granholm

 Tofsingarna

Best. nr: 27-45633-4

Pris: 329:-

Magdalena T Granholm 
är dramapedagog och 
författare. Hon har lång 
erfarenhet att arbeta 
med barn och drama. 

Författare: Karin Persson Gode,
Hilkka Mikkonen

 PULS/Samtalsbilder

Best.nr 27-44696-0

4 st A3-bilder

Pris: 215:-

Samtalsbilderna består av fyra årstidsbilder i A3-format som visar samma skogsområde under de olika årstiderna. 
På baksidan fi nns en förteckning över vilka växter och djur man ser på bilden och förslag på några frågor att samtala om.

Årstiderna – Samtalsbilder

Min förhoppning är 
att Tofsingarna ska 
ge inspiration och 
nya idéer till alla 
som vill ge barnen 
möjlighet att bli 
riktiga miljöhjältar 
med ett stort hjärta 
för sin natur och sin 
omvärld.
MAGDALENA T. GRANHOLM

Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje 
människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling. 
LPFÖ 18
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Utforska
Det aktiva undersökandet går för de lite äldre barnen

barnen utforskar ett djur eller en insekt går de från 
att fråga ”Vad är det här för ett djur?” till att fråga 
”Vad kan det här djuret göra?”, och faktafrågor som 
”Vad äter det här djuret?”, ”Kan djuret se?” och ”Har

Ta tillvara på uteleken! I utemiljön får barnen automatisk träning av 
grov- och fi nmotorik samtidigt som de i kontakten med naturen får 
en förförståelse om biologi och miljö att ta med till skolans värld. 
 Här kan du läsa om olika pedagogiska lekar och övningar du kan 
göra utomhus med din förskolegrupp. Alla lekar och övningar är 
anpassade till årstid och platser såsom förskolegården och 
skogsbacken. 
 Vad gör man på förskolegården och vad gör man i skogen? Vilka 
experiment kan man utföra och vad behövs till det? Vad innebär 
egentligen Allemansrätten och hur förklarar man det för små barn?

Författare: Karin Persson Gode

 Lärande lek i utemiljö 
– Pedagogiska lekar och 
övningar

Best. nr: 27-42138-7

Sid: 112

Pris: 259:-

Lärande lek i utemiljö
Pedagogiska lekar och övningar

Förskolan ska ge varje barn 
förutsättningar att utveckla 
förståelse för naturvetenskap, 
kunskaper om växter och djur 
samt enkla kemiska processer 
och fysikaliska fenomen.
LPFÖ 18

Författare: Karin Persson Gode

 Upptäck – Naturvetenskap i 
förskolan

Best. nr: 27-41305-4

Sid: 80

Pris: 259:-

Varifrån kommer vinden? Vilka material fl yter i olja, i vatten, i sirap? 
Hur kan man få ljus att byta riktning? Svaren till frågorna kan du och 
barnen besvara tillsammans med hjälp av experimenten i boken. 
 Du får tips på en mängd enkla experiment kring ljus, ljud, luft, 
vatten och magneter samt stöd i hur du som pedagog och 
barnen kan utforska och undersöka tillsammans.

Upptäck
Naturvetenskap i förskolan

24

NATURVETENSKAP/TEKNIK



FÖRSKOLESERIEN

Utmana
de yngsta

Karin Persson-Gode

Upptäck, undersök och utforska

Studiehandledning 

Utmana de yngsta

FÖRSKOLESERIEN

Utmana
de yngsta

Karin Persson-Gode

Upptäck, undersök och utforska

FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

Författare: Karin Persson Gode

 Utmana de yngsta

Best. nr: 27-44554-3

Sid: 80

Pris: 259:-

Med den här boken har jag velat ge er verktyg för 
att tolka läroplanen och koppla den till den verksam-
heten ni skapar tillsammans med de yngsta.

KARIN PERSSON GODE

Författare: Karin Persson Gode

 Aktivitetskort i förskolan 
Naturvetenskap

Best. nr: 27-43978-8

50 kort

Pris: 435:-

Aktivitetskort Teknik i 
förskolan

Best. nr: 27-43008-2

50 kort

Pris: 435:- 

På ena sidan av kortet fi nns aktiviteten beskriven. 
Aktiviteten är skriven med barnet som mottagare och 
det fi nns bilder på kortet som förstärker innehållet.

På andra sidan av kortet fi nns information till dig som 
pedagog. Här fi nns tydliga instruktioner för hur 
aktiviteten ska genomföras, vilket övergripande mål 
aktiviteten syftar till och vilket material som behövs.

Aktivitetskort
Naturvetenskap, Teknik
Aktivitetskort i förskolan innehåller 50 aktivitetskort vardera. Korten innehåller 
experiment som är tydligt kopplade till förskolans läroplan. Aktivitetskorten 
kan användas som en del i den planerade verksamheten, eller användas till 
spontana aktiviteter – du ska kunna ”rycka” ett kort och göra en aktivitet, och 
veta att det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen.
 I naturvetenskapsboxen är korten sorterade efter områdena: Biologi, Kemi, 
Fysik, Hållbar utveckling och Skapande naturvetenskap. I teknikboxen är 
korten sorterade efter områdena: Skapa, Konstruera och Bygga.

Utmana de yngsta
Boken utgår ifrån förskolans yngsta barn och deras 
behov av att få delta i en verksamhet fylld med saker 
att upptäcka, utforska och undersöka. 

I boken får du tips på hur du kan skapa en miljö som stimulerar ett- och 
tvååringar till att upptäcka, undersöka och utforska, både inomhus och 
utomhus. Du får också en mängd förslag på aktiviteter inom läroplanens 
olika ämnesområden utifrån de allra yngsta barnens perspektiv. 
Genomgående i boken fi nns refl ektionsfrågor att diskutera tillsammans 
i arbetslaget. 
 Till boken fi nns även en studiehandledning som kostnadsfritt
 kan laddas ner via nok.se /extramaterial

Kostnadsfri studiehandledning
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FÖRSENAD
UTVECKLING
VAD KAN DET BERO PÅ?

FÖRSKOLEPOCKET

Gunilla Carlsson Kendall

Gunilla Carlsson Kendall är legitimerad 
psykolog och arbetar med utbildning 
och handledning av pedagoger, 
psykologer och andra professionella 
inom bl a förskola och skola. Gunilla har 
mångårig erfarenhet av utredningar av 
barn med neuropsykiatrisk problematik 
och inlärningssvårigheter.

Försenad utveckling, Svårigheter 
med socialt samspel och Värt att veta 
om koncentrationssvårigheter
Vad kan de olika svårigheterna bero på? Vilka är symtomen och när kan 
och bör man gå vidare med en utredning? Hur kan vi förebygga och hantera 
problemsituationer och hur kan vi på bästa sätt anpassa verksamheten för 
att stötta dessa barn? 
 Förskolepocket är en serie böcker som ger handfasta råd till dig som är 
pedagog att kunna använda direkt i verksamheten. Genomgående fi nns 
exempel från situationer på förskolan. 

I Värt att veta om koncentrations-
svårigheter får du en beskrivning 
av hur koncentrationssvårigheter 
kan se ut och vad sådana svårigheter 
kan få för konsekvenser i vardagliga 
situationer på förskolan.

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

 Värt att veta om koncentrationssvårigheter

Best. nr: 27-45755-3

Sid: 80

Pris: 89:-

I Svårigheter med socialt samspel får 
du kunskap om vilka tecken som 
behöver uppmärksammas vad gäller 
svårigheter med socialt samspel och 
en inblick i hur barn med autism 
upplever världen. 

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

Svårigheter med socialt samspel

Best. nr: 27-45753-9

Sid: 80

Pris: 89:-

Författare: Gunilla Carlsson Kendall
Illustratör: Erika Eklund Wilson

 Försenad utveckling

Best. nr: 27-45754-6

Sid: 80

Pris: 89:-

I Försenad utveckling får du en beskrivning 
av vilka svårigheter som kan uppstå för 
barn med försenad utveckling och vad det 
kan bero på.

Alice och resurspersonen Maya brukar spela snigelspelet. Idag föreslår 
Maya att Halah också kan vara med. Istället för två sniglar är det nu tre 
som tävlar om att komma först. Det är ovant för Alice, men eftersom hon 
vet hur spelet spelas tycker hon att det är roligt.
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buss skogen lek matsäck buss

Tydliggörande 
pedagogik i förskolan

Leka prata äta
Övningar för barn med särskilda behov

Barns utveckling sker i olika takt, de lär sig genom sina 
sinnen och är behjälpta av en tydlig pedagogisk plan för 
dagens alla stunder. 
 I den här boken fångar författarna upp barnens ojämna 
förmågor och svårigheter samt tar fasta på deras styrkor. 
Framför allt förklarar de hur du kan arbeta för att få med 
dig alla barn i barngruppen. Tydliggörande pedagogik i 
förskolan handlar om att utnyttja bildstöd och andra enkla 
tekniker för att hjälpa barnen att förstå vad som ska ske, 
hur, när, var och varför. 

Ungefär ett barn i varje förskolegrupp har svårt att lära sig 
viktiga färdigheter för livet. Övningarna i den här boken lär 
barn att: leka med andra barn, hantera övergångar och 
sociala regler, kommunicera bättre, förstå vad andra säger, 
sova bättre och äta mer varierat.

Författare: David Edfelt, 
Anna Sjölund, Cajsa Jahn, 
Malin Reuterswärd

 Tydliggörande pedagogik i 
förskolan

Best. nr: 27-82448-5

Sid: 176

Pris: 225:-

Författare: Anna Backman, 
Hampus Bejnö, Bella Berg, 
Tiina Holmberg Bergman, 
Catrin Killander, Ulrika 
Långh, Charlotte Scocco, 
Dag Strömberg, Klara 
Wenneborg, Maria Olofsgård 
Jegéus och Lars Klintwall

 Leka prata äta

Best. nr: 27-82512-3

Sid: 214 

Pris: 300:-

Beteendeproblem i förskolan
– om lågaffektivt bemötande

Den här boken visar hur personal i förskolan kan tänka och agera i 
mötet med barnen i en mängd utmanande situationer. Metoderna 
utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar 
bland annat om att anpassa krav samt hantera konfl ikter och fysiskt våld. 
 Läs mer om onlinekursen på nok.se/onlinekurser.

Författare: Bo Elvén Hejlskov,
David Edfeldt

Beteendeproblem i förskolan

Best. nr: 27-82215-3

Sid: 160

Pris: 205:-

Finns även 
som onlinekurs!

nok.se/
onlinekurser

Så här kan ett utfl yktsschema se ut:
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Studiehandledning 

Den livsviktiga leken

FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

Lek är grunden för utveckling, lärande och 
välbefi nnande. Lek ska ha en central plats i 
utbildningen.
LPFÖ 18

Den livsviktiga leken
Leken har nu äntligen tagit plats i förskolans läroplan 
och det med rätta. Ett barn som tillåts leka skaffar sig 
kunskaper och insikter som inte går att läsa sig till. 
För barn är leken livsviktig!

I boken får du som pedagog veta mer om lekens olika former och om hur 
du kan använda dig av leken som ett verktyg men framför allt hur du kan 
hjälpa lekande barn att utvidga en ”uppslukande” leksituation. Konkreta 
exempel varvas med hänvisningar till lekforskning och teori. Genom-
gående fi nns frågor för diskussion och refl ektion.
 Till boken hör en kostnadsfri studiehandledning som du laddar ner på 
nok.se/extramaterial

Författare: Ylva Ellneby

 Den livsviktiga leken

Best. nr: 27-45437-8

Pris: 259:-

Korten är otroligt 
användbara. Detta är 
ett material som jag 
länge har letat efter!
KATARINA, FÖRSKOLLÄRARE

Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade 
verksamheten, eller användas till spontana aktiviteter – du 
ska kunna ”rycka” ett kort och göra en aktivitet, och veta att 
det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen. 
 Korten levereras i en låda med 50 aktivitetskort sorterade 
efter områdena: Ny grupp & uppvärmning, Vänskap & 
samarbete, Känslor, Koncentration, Taktila övningar/
massage samt Avslappning.

Aktivitetskort
Samspel och empati i förskolan

Emma Widegren är förskol-
lärare och lärare för F–åk 6 
och har lång erfarenhet av 
arbete inom förskola och 
skola. Läs mer om Emma på 
www.wideung.se

Ylva Ellneby är förskollärare, författare 
och omtyckt föreläsare. Hon har lång och 
bred erfarenhet av förskolan och brinner 
för barns rätt till utveckling.

Författare: Emma Widegren

 Aktivitetskort i förskolan 
Samspel och empati

Best. nr: 27-45453-8

50 kort

Pris: 435:-

På framsidan av kortet fi nns en bild som symboliserar aktiviteten. 

På baksidan av kortet fi nns information till dig som pedagog. 
Här fi nns tydliga instruktioner för hur aktiviteten ska genom-
föras, vilket övergripande mål aktiviteten syftar till och vilket 
material som behövs.

Kostnadsfri studiehandledning
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FÖRSKOLESERIEN

Att börja 
förskolan 

Gunilla Niss

FÖRSKOLESERIEN

Empatiskt
ledarskap

Karolina Olsson Newman

Samspel i barngruppen

Studiehandledning 

Empatiskt ledarskap

FÖRSKOLESERIEN

Empatiskt
ledarskap

Karolina Olsson Newman

Samspel i barngruppen

FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

Att börja förskolan
– om det viktiga invänjningsarbetet
En positiv start i förskolans värld har stor betydelse för barnets 
fortsatta tid i förskolan och ger en stark grund för ett bra samarbete 
mellan föräldrar och pedagoger. Många barn börjar förskolan mellan 
1 och 2 års ålder och det ställer speciella krav på de pedagoger som 
tar emot de nya barnen. 
 Författaren skriver om hur man kan planera, genomföra och leda 
invänjningsarbetet och på så vis underlätta för barnen att få ett 
glädjerikt första möte med förskolan och en trygg förskoletid. 
 I boken fi nns frågor att utgå ifrån vid refl ektion, samtal och 
resonemang i arbetslaget. Logga in på nok.se för att få tillgång till 
kostnadsfritt extramaterial.

Författare: Gunilla Niss

 Att börja förskolan

Best. nr: 27-44734-9

Sid: 120

Pris: 259:-

Att börja förskolan ger en bra 
hjälp till att skapa en tydlig och 
genomtänkt struktur för arbetet 
med introduktionen av det lilla 
barnet till förskolan.
ULF MÅRTENSSON. BTJ-HÄFTET NR 18

Empatiskt ledarskap
Samspel i barngruppen
Vad är utmärkande för empatiskt ledarskap? 

Det får du svar på i den här boken, som ger verktyg för pedagogens 
förhållningssätt till konfl ikter, till barns gränser, behov och känslor. 
Du får en mängd konkreta exempel som utgår från dokumentationer 
och observationer.
 Boken bygger på beprövad erfarenhet och har en nära koppling till 
forskning, annan litteratur och förskolans läroplan. Logga in på nok.se 
för att få tillgång till kostnadsfritt extramaterial. Där fi nns också en 
studiehandledning att ladda ner kostnadsfritt. 

Författare: Karolina Olsson
Newman

 Empatiskt ledarskap

Best. nr: 27-45109-4

Sid: 144

Pris: 259:-

Karolina Olsson Newman är pedagog 
och har arbetat länge inom förskolan. 
Hon föreläser och handleder om 
empatiskt ledarskap. Läs mer på 
www.samspelsomlyfter.se

Kostnadsfri studiehandledning

Gunilla Niss, författare
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KOM P ISAR

Kanin vispade ägg och socker  
i en skål.

Det skvätte smet ur skålen och Kanin och 

tillsammans när de bakade.

Kanin vispade ägg och socker 
i en skål.

Det skvätte smet ur skålen och Kanin 
och Igelkott fi ck små prickar på sina 
förkläden.

Båda två skrattade högt och de hade 
roligt tillsammans när de bakade.

Prata om det

Sätt upp de tio 
kompisaffi scherna i 

A3-format på väggen!

Tio små kompisböcker
En serie berättelser om Kanin och Igelkotts vardag. Med uttrycksfulla illustrationer och 
engagerande texter presenteras tio olika teman, till exempel Dela med dig, Prata om det 
och Säg stopp. Kompisböckerna har gjorts i ett litet format och säljs samlade i en box.

 Kompisar

Kanin och Igelkott är bästa vänner, 
men ibland kan även vänner 
bli ovänner. I Kompismaterialet 
hittar du berättelser om Kanin 
och Igelkott med utgångspunkt 
i situationer som de fl esta barn 
känner igen från sin egen vardag.

Finns även i appen 
Jaramba Förskola, 

Polyglutt och Ugglo, 
se s. 36.
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Kopieringsunderlag © 2019 Linda Palm och Natur & Kultur Kompisböckerna. Handledning och inspiration, ISBN 978-91-27-45436-1.

Kanin

Kanin träffar Igelkott. 

– Det går inte att cykla när det 
regnar så mycket, muttrar Igelkott. 

– Hoppa i vattenpölarna!  
säger Kanin.  

Det skvätter så roligt på stövlarna.

12 13

20

Boksamtalet 
Samla barnen i mindre grupp.
Visa bokomslaget och samtala om vad bilden visar.
Prata om titeln Sprid glädje. Vad kan det betyda?

Hur tror ni att familjen känner sig? Låt barnen komma 
med förslag. Led in samtalet på att familjen känner sig 
trött och ledsen. Hur kan man göra om man vaknar 
och känner sig lite trött eller ledsen på morgonen? 

Hur ser ni att Kanin börjar blir glad?
Läs vidare i boken. Lyssna in om barnen har frågor 

under läsningen.

Stanna vid sidan 12 och 13. Det verkar som om Igel-
kott och Kanin tycker olika om vädret. Hur ser ni det? 

Läs sidorna och diskutera att Kanin tycker att det 
är roligt att hoppa i vattenpölar medan Igelkott tycker 
att det blir krångligt att cykla när det regnar så mycket. 

Kan ni komma på fler saker man kan göra när det 
regnar ute? En del tycker om när solen skiner, andra 
älskar att det snöar. Finns det väder som ni blir extra 
glada av? 

Titta på sidan 14 och 15. Här stannar folk till och bör-
jar titta. En del börjar att le. Vad händer här tror ni?

Läs sidorna. 
Kanin tyckte att det kändes bra att kunna göra 

andra glada. 
Har ni gjort någon annan glad någon gång? Kom-

mer ni ihåg hur det kändes? Berätta!

Avsluta läsningen men fortsätt att ställa frågor och reflektera tillsammans:

• Kan man vara glad och ledsen samtidigt? Hur då?
• Hur syns det på er när ni är glada?
• Var sitter det glada i kroppen? 
• Vad gör er glada?
• Hur kan ni göra för att göra någon annan glad?

5

Kanin vill tänka på saker som man 
blir glad av. Ute på vägen fi nns det 
vattenpölar.

Jag vet att det är ROLIGT att hoppa 
i vattenpölar! tänker Kanin.

4

Mamma och Pappa är också trötta och ledsna.  
De vill inte heller ha dåligt väder.

Kanin sätter sig på sin stol. Alla tre är tysta.

14

Nu hoppar Kanin, Igelkott och Pappa i pölarna. 
Det stänker och alla tre skrattar.

Många stannar. De tittar och börjar att le.

15

Kanin tycker att det känns bra.

Jag gjorde andra glada. Vilken tur att jag 
bestämde mig för att le och ha en glad mun, 
tänker Kanin.

Nu vet Kanin att skratt smittar.

12

Kanin träffar Igelkott. 

– Det går inte att cykla när det 
regnar så mycket, muttrar Igelkott. 

13

– Hoppa i vattenpölarna! säger Kanin. 
Det skvätter så roligt på stövlarna.

Linda Palm
Lisa Sollenberg

EN LITEN KOMPISBOK

Sprid glädje

Författare: Linda Palm

Kompisböcker (10 titlar)

Best. nr: 27-42197-4

Sid: 16

Pris: 385:- 

Kompisböcker för de yngsta 
(10 titlar)

Best. nr: 27-44581-9

Sid: 16

Pris: 385:- 

Kompisaffi scher (10-pack) 

Best.nr: 27-45544-3

Pris: 179:-

Handledning och inspiration

Best. nr: 27-45436-1

Sid: 80

Pris: 379:-

Kompisböcker för de yngsta
Böckerna utgår från samma berättelser och illustrationer som i de tio små 
kompisböckerna, men texten är bearbetad och anpassad för barn i åldrarna 
1–3 år. På omslagets baksida fi nns förslag på samtalsfrågor. Kompisböcker 
för de yngsta har gjorts i ett större format och säljs samlade i en box.

Handledningen ger dig som pedagog inspiration till hur du kan arbeta med 
kompisböckerna med syfte att stärka empatin och det sociala samspelet hos barnen. 
För varje bok fi nns stöd för boksamtal, aktivitetsförslag samt kopieringsunderlag som 
exempelvis sekvensbilder, spel och färgläggningsbilder. Handledningen är kopplad till 
de Tio kompisböckerna och fungerar både till den gula och den gröna boxen. 

Handledning och inspiration
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Kopieringsunderlag © Linda Palm och Natur & Kultur.  

Kompisböcker baserade på barnkonventionen – handledning och inspiration, ISBN 978-91-27-45899-4

Flanosaga – Ett eget namn

Handledning och inspiration

Händelserna i dessa böcker är kopplade till Barnkonventionen som på så 
vis blir belyst ur barnperspektiv. Dessa sagor kan läsas och leda till diskus-
sioner samt vidare arbete som anpassas efter gruppen. De är tänkta att 
vara en ingång till det långsiktiga arbete med Barnkonventionen och de 
mänskliga rättig heterna som ska fortgå genom förskolan och grundskolan.
 I materialet ingår frågor till var och en av böckerna.

Kompisböcker baserade 
på Barnkonventionen

Handledningen ger dig som pedagog stöd i hur du kan arbeta med Kompisböckerna baserade på 
barnkonventionen med syfte att stärka arbetet med barnens rättigheter. Du får en mängd aktivitetsförslag 
för varje bok samt även kopieringsunderlag i form av fl anosagor, arbetsblad och färgläggningsbilder.

Kompisar fi nns på Facebook och Instagram!
Där kan du som pedagog dela med dig av din förskolas arbete med värde-
grundsfrågor, och få inspiration från andra. Missa inget – in och gilla och följ!

Facebook: 
Kompisar

Instagram: 
kaninochigelkott
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Att känna sig ny

Linda Palm

Lisa Sollenberg

EN NY KOMPIS

   KO M P I SAR

6

Det är dags för första besöket.  
–  Det här kommer att bli bra! säger Pappa med 
en lugn röst när de närmar sig ingången. 
Det känns pirrigt, tycker Kanin och håller hårt 
i Pappas hand. 

6 7

– Hej och välkommen till oss! säger Räv 
och hälsar på Kanin och Pappa. 
De står kvar i hallen och pratar en stund. 
Kanin ser sig omkring och känner igen 
sitt namn på hyllan. 
– Kom med mig så säger vi hej till dina 
nya kompisar, säger Räv. Vi brukar samlas 
på mattan. 
– Då väntar jag där borta så länge, 
säger Pappa och ser en skön fåtölj. 

7

Linda Palm

Lisa Sollenberg

EN NY KOMPIS

   KO M P I SAR

Att ta emot någon ny

Författare: Linda Palm

Kompisböcker baserade på 
Barnkonventionen (10 titlar)

Best. nr: 27-43557-5

Sid: 16

Pris: 409:-

Kompisböcker baserade 
på barnkonventionen - 
handledning och inspiration

Best. nr: 27-45899-4

Sid: 130

Pris: 349:-

En ny kompis: 2 titlar i en bok 

Best. nr: 27-45003-5

Sid: 32

Pris: 149:-

Kompisar, handdockor (2 st)

Best. nr: 27-43595-7

Pris: 289:-

Kompistatueringar (20-pack)

Best. nr: 27-45959-5

Pris: 39:-

Med Kanin och Igelkott som handdockor 
blir kompissamtalen lättare att föra.

Kompistatueringar består av en karta med 20 temporära 
tatueringar (gnuggisar).

I denna vändbara bok får vi genom de två 
berättelserna veta hur det gick till när 
Igelkott och Kanin träffades för första 
gången. Vi kan tänka olika när en ny 
kompis ska börja på förskolan. Och det 
kan kännas nervöst att komma ny. Vilken 
tur att man kan prata om det! I boken 
fi nns även förslag på diskussionsfrågor 
och tips på vidare aktiviteter.

En ny kompis

Handdockor Kompistatueringar

Boken tar upp samma 
händelse ur två olika 
perspektiv. Hur kan det 
kännas att komma ny? 
Och hur kan det kännas 
när det kommer någon 
ny in i gruppen?

Linda Palm är förskollärare, författare och omtyckt föreläsare. 
År 2018 fi ck Linda Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds 
pris Lärkan inom kategorin Förskola.  
Lisa Sollenberg är illustratör och formgivare. I mer än trettio år 
har hon illustrerat och formgivit skönlitteratur och läromedel.
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FÖRSKOLESERIEN

En digitalare
förskola

Katrin Jäverbring

Surfplattan utomhus
Lärande, lek och utforskande
Kan man verkligen ta med surfplattan ut? Absolut! Men visst 
fi nns det saker att tänka på. Författaren ger dig tips och råd 
för hur du rent praktiskt kan gå tillväga. Du får stöd i hur du 
kan använda surfplattan som ett verktyg och utnyttja dess 
fulla potential och utveckla ert undersökande utomhus.
 I boken fi nns också en uppsjö av aktiviteter för hur ni kan 
upptäcka närmiljön och använda surfplattan för att utforska 
djur och natur på djupet, samt tips på appar att använda i ert 
arbete. Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt 
extramaterial.

Författare: Eva-Mari Kallin

 Surfplattan utomhus

Best. nr: 27-44319-8 

Sid: 80

Pris: 259:-

En digitalare förskola
Digital kompetens har blivit ett uttalat uppdrag för 
förskolan, men hur ska vi tolka uppdraget? Vad är 
digital kompetens ur ett förskoleperspektiv?

I boken fi nns exempel och tips på olika sätt att arbeta med digitala 
verktyg, både ur ett praktiskt och ett pedagogiskt perspektiv. 
Du får inspiration kring hur du stöttar barnen att bli delaktiga och 
aktiva producenter, hur du kan skapa stimulerande digitala 
lärmiljöer och tänka inför användning av nya appar. Boken tar även 
upp programmering och datalogiskt tänkande samt medie- och 
informationskunnighet.
 I boken fi nns frågor att utgå ifrån vid refl ektion, samtal och 
resonemang i arbetslaget. 
 Till boken fi nns en studiehandledning att kostnadsfritt 
ladda ner via nok.se.

Katrin Jäverbring är 
förskollärare, utbildare 
och handledare i digitala 
verktyg inom förskola i 
Stockholms stad.

Författare: Katrin Jäverbring

 En digitalare förskola

Best. nr: 27-45420-0

Sid: 116

Pris: 259:-

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom 
att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. 
LPFÖ 18

Studiehandledning 

En digitalare förskola

FÖRSKOLESERIEN

En digitalare
förskola

Katrin Jäverbring

FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

Kostnadsfri studiehandledning
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Surfplattan som 
pedagogiskt verktyg 

Medie och informations-
kunnighet 

Utgångspunkten i boken är att modern teknik stödjer 
lärandet i förskolan och att surfplattan är ett verktyg för
 att nå strävansmålen. Författaren vill visa att det går att 
jobba smartare istället för att försöka springa fortare!
 I boken ligger fokus på ledarens roll i arbetet med 
surfplattan, hur man med hjälp av digital teknik kan 
dokumentera barnens lärande och kommunicera enklare 
med föräldrar. Förutom detta bjuds på inspiration kring 
pedagogiska aktiviteter som att skapa QR-koder, göra 
egna fi lmer och utforska naturen med surfplattan.
Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt 
extramaterial.

Vad kan Medie- och informationskunnighet (MIK), innebära 
i förskolan? Hur kan detta samspela med Barnkonventionen 
samt såväl den planerade som den spontana undervisningen 
i förskolan? 

MIK spänner över både digitalt kunnande och värdegrundsarbete, med en bro 
som är källkritik.
 MIK kan handa om allt från våra relationer, vinklade budskap, demokrati, dold 
reklam, upphovsrätt, källkritik till kritiskt tänkande och mycket mer. Det kan handla 
om att kunna skilja information från desinformation, vad är egentligen en trovärdig 
källa och varför? Bilder och fi lmklipp som dokumenteras på förskolan, i omvärlden 
eller i vårt samhälle är endast en del av en helhet. Hur väljs de perspektiven ut, 
varför samt utifrån vem? Vad klipper vi bort och varför? Och vem håller i kameran? 

Författare: Elisabet Wahlström

 Surpfl attan som pedagogiskt 
verktyg

Best. nr: 27-43945-0

Sid: 80 

Pris: 259:-

Författare: Isabelle Kristensen

 Medie och informationskunnighet 

Best. nr: 27-45951-9

Sid: 80

Pris: 89:-

Isabelle Kristensen är förskollärare och lärare för yngre åldrar. 
Isabelle har varit nyckelperson inom relationell pedagogik och 
IKT, projektledare inom digital kompetens och lärmiljö, föreläsare 
och har arbetat med kollegialt lärande och förskoleutveckling. 
Hon har även arbetat som rektor i förskolan. Idag arbetar Isabelle 
med medie- och informationskunnighet (MIK) på bibliotek. 
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A

a

polyglutt.se

jaramba.se

ugglo.se 

Vi fi nns digitalt hos Polyglutt, 
Ugglo och Jaramba! 
I Polyglutt och Ugglo kan ni läsa bilderböcker digitalt, på storskärm eller på lärplatta. 
Ni kan lyssna på böckerna på svenska och många andra språk. Här fi nns Kompis-
böckerna, Rutan och Randan, ABC-klubben samt serien Läshoppet.

I Jaramba hittar ni läroplansförankrade övningar och spel samt böcker att lyssna på. 
Här fi nns Kompisböckerna, Rutan och Randan samt Aktivitetskort Språk och Matematik. 

Läs mer på:
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Fortbildning online  
med Ann S. Pihlgren
Den här onlinekursen ger en praktisk och teoretisk grund till de förmågor och 
kunskaper som förskollärare och förskolepersonal behöver ha för att utveckla 
lärandet hos alla barn. Kursen vänder sig till alla som är verksamma i förskolan, 
inklusive rektorer.

Kursen bygger på Ann S. Pihlgrens böcker Under-
visning i förskolan och Läsa, skriva och räkna i förskolan. 
Teori varvas med praktiska inslag och konkreta 
exempel på hur du och dina kollegor kan arbeta.
 Du och dina kollegor erbjuds möjligheten att 
fördjupa era sätt att:
•  planera er undervisning på ett sätt som utvecklar 

barnens förmågor
•  välja arbetsformer som ger lärande i att läsa, skriva 

och räkna och som stärker barnens lärandeidentitet
•  utvärdera att undervisningen resulterar i lärande i 

barngruppen
•  ställa kognitivt utvecklande frågor i 

undervisningssituationer,  
såväl planerade som när lärande fångas i stunden

•  planera för barns inflytande och delaktighet.

Kursens upplägg
Kursen består av 11 moduler med filmade undervis-
ningssituationer, föreläsningar, texter, diskussionsupp-
gifter, strukturer, arbetsmaterial, konkreta tips och råd.
 Arbetssättet innebär att ni i den kollegiala lärgruppen 
tar er an en modul i taget genom att först studera till-
hörande texter och filmer och diskutera dem. Därefter 
planerar ni undervisningen och provar er fram i verksam-
heten. Till sist, med stöd av modulen, avslutar ni med en 
diskussion i lärgruppen om utfallet och vad ni lärt er. 
 Kursen omfattar 1 timmes kollegial träff, t ex en gång  
i veckan, tills alla moduler har bearbetats. Ni som del-
tagare bör inför dessa kollegiala lärtillfällen förbereda 
er genom att gå igenom materialet i förväg. Omfatt-
ningen är totalt cirka 40 timmar inklusive film- och 
lästid, tid för kollegiala diskussioner och utprovning i 
den ordinarie verksamheten.

Är ni flera som  
vill gå kursen?  

Vi erbjuder olika 
paketlösningar. 

Ann S. Pihlgren är fil.dr., 
lärarutbildare, förskole- 
och skolutvecklare i flera 
kommuner samt forsk-
ningsledare vid Ignite 
Research Institute.

Testa en demoversion  
av kursen och läs mer  
på nok.se/onlinekurser
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Undervisning i förskolan
– att skapa lärande undervisnings-
miljöer
I Undervisning i förskolan presenteras de vanligaste teorierna 
om lärande som används i förskolans verksamhet. Med exempel 
från vanliga förskoleaktiviteter visar författaren hur förskolläraren 
skapar olika undervisningsmiljöer genom att planera och 
genomföra sin undervisning på olika sätt.

Författare: Ann S. Pihlgren

Undervisning i förskolan

Best. nr: 27-81839-2

Sid: 202

Pris: 225:-

Läsa,  skriva och räkna i förskolan

Best. nr: 27-82399-0

Sid: 332

Pris: 225:-

Finns även 
som onlinekurs!

nok.se/
onlinekurser

Finns även 
som onlinekurs!

nok.se/
onlinekurser

Läsa, skriva och räkna 
i förskolan
– ett undervisande förhållningssätt

Boken förklarar hur du kan utveckla lärandet hos alla barn. 
Du som arbetar i förskolan får bland annat hjälp med att:

• planera undervisningen på ett sätt som utvecklar barns förmågor
• välja arbetsformer som stärker barns lust att lära
• utvärdera att undervisningen verkligen resulterar i lärande.

I förskolans vardag uppstår både planerade och spontana lärande-
situationer. Den här boken ger dig de bästa verktygen för att 
utveckla ett undervisande förhållningssätt och visar hur du kan 
gå tillväga när ett lärtillfälle uppstår.

Ann S. Pihlgren är fi l.dr., lärarutbildare, förskole- och skolutvecklare i 
fl era kommuner samt forskningsledare vid Ignite Research Institute. 
Hon har arbetat som förskolechef och rektor, förvaltningschef och 
kvalitetsutvecklare för förskola och skola. Pihlgren är aktuell med fl era 
delar i Skolverkets Läslyft för förskolan och har bland annat deltagit i 
framtagandet av den nya läroplansdelen för fritidshem. 2020 mottog 
hon Läromedelsförfattarnas pris i kategorin Kurslitteratur. 
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Vad det beror på är givetvis svårt att spekulera i, men en iakt-

tagelse är att den är placerad på en plats som gjorde att personalen 

behövde finnas nära, och att närheten kunde upplevas som över-

vakande. Det som kan diskuteras utifrån det är om barnens rollek 

av det här slaget kräver frihet från insyn, eller kontroll. 

Den ändring som skedde i och med ombyggnation gjorde att 

rummet efteråt såg ut som på bild 6.15.

6.14 och 6.15 Lekhörna före  
och efter

Var uppmärksamma  
när ni skapar en  
lägenhet eller ordnar  
utklädningskläder 

När platser som lägenhet, ut-
klädningsrum eller kökshörna 
skapas visar forskningen att 
dessa platser riskerar att bli 
särskilt återupprepande för 
ett visst slags genusmönster. 
Där tenderar flickor att göra 
vissa saker i köket och klä 
ut sig till vissa saker, medan 
pojkar förefaller att göra på 
andra sätt. Det är lätt att 
tänka att så inte sker på ens 
egen förskola. Men passa  
på att granska och fundera 
på hur det ser ut. Finns 
det anledning att förändra 
möbleringen och rums-
kompositionen för att upp- 
nå nya lekmönster som inte 
riskerar att återupprepa  
genusmönster och inte bidrar 
till att uppnå förskolans  
jämställdhetsuppdrag?

Råd  

10

6. RUM OCH PLATS FÖR LEK OCH LÄRANDE 111

Mia Heikkilä Jennie Andersson Schaeffer Karin Saler  
Anne Lillvist Malin Lindberg Jens Engman

FÖR BARNS  
LEK OCH  
LÄRANDE

 i förskolan
RUM 

Rum i förskolan
För barns lek och lärande
Rummet påverkar hur det kan användas och därmed sätter det ramarna för såväl 
pedagogernas arbetssätt som barnens lek och känsla av delaktighet. Men väldigt lite 
vägledning fi nns om hur rum kan utformas för att på bästa sätt främja barns rätt till 
lek, lärande, utveckling och omsorg. Vad säger då forskningen om hur förskolans rum 
och möbler kan anpassas efter barnens och verksamhetens behov?
 Boken beskriver, förutom forskning om rum i förskolan, hur barn kan involveras i 
processer som handlar om rum och förändring, och hur barns upplevelser av rum kan 
te sig. Utifrån tolv handfasta och inspirerande råd beskriver författarna hur rum kan 
utformas och hur möbler kan designas för en inbjudande och inkluderande förskola 
med lärande och lek i fokus.

Författare: Mia Heikkilä, Jennie 
Andersson Schaeffer, Karin Saler, 
Anne Lillvist, Malin Lindberg, 
Jens Engman

 Rum i förskolan

Best. nr: 27-82794-3

Sid: 128 

Pris: 199:-

Flyttbar klädvagn med utklädningskläder.
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— Vi vill inspirera till att använda material 
på ett levande sätt. Det handlar om vilka 
material de yngsta barnen har rätt till och 
varför, berättar Gunilla Essén.

Författarna menar att materialitet är ett sätt 
att fördjupa utbildningen för de yngsta, 
en grupp som ofta glöms bort när man 
pratar om lärande i förskolan. Det är även 
här möjligheten fi nns att lägga en grund 
för de kommande åren i förskolan. 

Vad är material och materialitet
De två författarna vidgar innebörden av 
begreppet material, för de yngsta barnen 
kan det handla om ett bord, ett dörrhand-
tag eller kanten på en matta. Men störst 
fokus läggs på basmaterial som t. ex. 
papper, penna eller lera. 

Den som tagit del av duons tidigare böcker 
kommer att känna igen sig och en stor del av 
den här boken utgörs av en tydlig handbok. 
Där samlar författarna kunskap om olika 
material, beskriver hur de kan användas, för-
varas och förtydligas. De ger också konkret 
inspiration till hur materialen kan användas i 
verksamheten. 

— Vi grottar ner oss i material och materiali-
tet, ett begrepp vi använder för att komma åt 
hur materialet samspelar med rummet och 
påverkar oss, säger Leicy Olsborn Björby.

Den abstrakta termen materialitet är inte helt 
enkel att förklara, men Leicy ger ett tydligt 
exempel som även visar hur praktiken kopp-
las till de mål som fi nns uttryckta i läroplanen 
för förskolan.

Av: Sara-Märta Höglund 

Material och materialitet är den 
senaste titeln från Gunilla Essén 
och Leicy Olsborn Björby. Boken 
erbjuder konkret inspiration för 
hur olika material kan användas i 
arbete med små barns lärande 
och utveckling. 

— Vi grottar ner oss i 
material och materialitet, 

ett begrepp vi använder för 
att komma åt hur materialet 

samspelar med rummet 
och påverkar oss.

— Genom att det lilla barnet kommer på att det 
kan klättra upp på en pall blir hen längre. Om 
barnet då når lampknappen kan det styra sin 
omgivning genom sin egen kropp, genom att 
tända och släcka. Barnen behöver inte känna till 
någon läroplan, men vi behöver förstå att det 
är en matematisk färdighet att ställa sig på en 
pall och att barnet genom att bemästra en 
lampknapp ökat tilltron till sin egen förmåga.

Hållbarhet och 
fördjupad utbildning 

Hållbarhet är ett återkommande tema i boken 
och även här fi nns kopplingar till de aspekter 
som läroplanen tar upp – det kan gälla att 
utveckla barnens sociala förmågor i förhållande 
till ett material, att undvika onödiga inköp av 
leksaker eller att ta tillvara och uppvärdera 
pedagogernas kunskaper och erfarenheter. 

Även om boken riktar in sig mot de yngsta bar-
nen lyfter författarna vikten av progression för 
de äldre barnen i förskolan. Leicy jämför det 
med materialet Duplo och Lego som ofta 
erbjuds i förskolan till såväl yngre som äldre 
barn. Hon menar att vi behöver refl ektera dju-
pare kring vilka material vi erbjuder och hur vi 
använder dem. Om det erbjuds samma mate-
rial från du är ett år till du är fem år – var fi nns då 
progressionen? 

— Det handlar om vilken utbildning vi ska 
erbjuda och vilken grund vi ska lägga för att 
erbjuda möjligheten att känna tilltro till sig själv 
och sin egen förmåga i relation till andra, säger 
Gunilla. 

Hållbar och 
fördjupad utbildning 
för de yngsta

Fokus på 
basmaterial 

som lera.
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Material och materialitet
Hållbar utbildning för de yngsta

Boken är tänkt att användas som inspiration i arbetet med att ta ställning 
till vilka material och sammanhang de yngsta barnen i förskolan har rätt 
att möta och utforska, ute som inne, och hur progressionen i det fort-
satta arbetet kan se ut.  

Genom att intressera oss för materialens egenskaper, materialitet och deras påverkan och inverkan 
kan vi börja upptäcka barnens förståelse för sin omvärld. Vi ser hur de skapar relationer, hur de tar 
sig an materialen, hur de komponerar, lägger till, skapar nya arrangemang och lär tillsammans.  
 Boken går igenom hur olika material tydligare kan stödja och utmana barnen och hur de kan 
stödja pedagoger i arbetet med att utmana och vidareutveckla varje barns förmågor och 
färdigheter. Boken är praktiknära och fylld med konkreta exempel som ger stöd och fl er verktyg 
i det viktiga arbetet tillsammans med barnen. Genomgående fi nns frågor för refl ektion och 
diskussion i arbetslaget. Till boken fi nns också en studiehandledning som kostnadsfritt kan laddas 
ner som extramaterial på nok.se. 

Författare: Gunilla Essén, 
Leicy Olsborn Björby

 Material och materialitet 

Best. nr: 27-45945-8

Sid: 128

Pris: 259:-
Författarna är verksamma inom förskola och skola i Västerås och Sigtuna kommun. Gunilla Essén är förskollärare, 
grundskollärare, pedagogista och föreläsare. Leicy Olsborn Björby är konstnär, ateljerista och föreläsare. 

Gunilla Essén och Leicy 
Olsborn Björby
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ANDRA UPPLAGAN
FÖRSKOLESERIEN

Gunilla Essén
Erika Björklund
Leicy Olsborn Björby

Utvecklas och lära tillsammans

Pedagogisk  
dokumentation 

Studiehandledning 

Systematiskt
kvalitetsarbete

Systematiskt
kvalitetsarbete

Gunilla Essén 
Leicy Olsborn Björby

–�på alla nivåer

FÖRSKOLESERIEN

FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

Studiehandledning från www.nok.se  

Pedagogisk dokumentation © 2019 Gunilla Essén, Erika Björklund,  

Leicy Olsborn Björby och Natur & Kultur ISBN 978-91-27-442177
1

ANDRA UPPLAGAN

ANDRA UPPLAGAN
FÖRSKOLESERIEN

Gunilla Essén
Erika Björklund
Leicy Olsborn Björby

Utvecklas och lära tillsammans

Pedagogisk  
dokumentation 

Studiehandledning 

Pedagogisk  

dokumentation

FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

Reviderad 
med två nya 

kapitel.

Den liggande åttan används som symbol för att processerna är i ständig rörelse.

Ett fantastiskt lärorikt och roligt arbetssätt 
som gynnar både barn och pedagoger.

Författare: Gunilla Essén, Erika 
Björklund, Leicy Olsborn Björby

 Pedagogisk dokumentation

Best. nr: 27-45818-5

Sid: 128

Pris: 259:-

Pedagogisk dokumentation
Utvecklas och lära tillsammans

• Vad är pedagogisk dokumentation?
• Varför är pedagogisk dokumentation ett värdefullt verktyg? 
• Hur kan man använda sig av pedagogisk dokumentation för att utveckla 
 verksamheten tillsammans med barnen?

Författarna diskuterar ett utforskande arbetssätt med nyfi kenheten som 
drivkraft. I boken fi nns vardagsexempel från olika förskolor och refl ektions-
frågor till dig som pedagog.
 Boken är uppdaterad efter Lpfö 18 och nu fi nns två nya kapitel, ett om 
undervisning i relation till pedagogisk dokumentation samt om övergången 
till skolan. Till boken fi nns även extramaterial i form av pdf. Där fi nns en 
verktygslåda med samlade refl ektions- och observationsverktyg samt en 
kostnadsfri studiehandledning. Logga in på nok.se för att ladda ner.

Författare: Gunilla Essén,
Leicy Olsborn Björby

 Systematiskt kvalitetsarbete

Best. nr: 27-45141-4

Sid: 96

Pris: 259:-

Systematiskt kvalitetsarbete
– på alla nivåer

Hur kan vi synliggöra och säkerställa den kvalitet som 
uppstår i det vardagliga mötet på förskolan?

Alla som arbetar i förskolan måste enligt skollagen arbeta med systematiskt 
kvalitetsarbete. Men, vad innebär det egentligen? Vilka ingredienser består 
systematiskt kvalitetsarbete av och hur tar vi vara på det vi redan gör?
 Boken innehåller en mängd konkreta exempel från förskoleverksamheter 
och förslag på uppgifter och refl ektionsfrågor för diskussion inom arbets-
laget. Till boken fi nns även extramaterial i form av pdf:er med underlag för 
de olika delarna i kvalitetsarbetet samt en kostnadsfri studiehandledning. 
Logga in på nok.se för att ladda ner.

Kostnadsfri studiehandledning

Kostnadsfri studiehandledning
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FÖRSKOLESERIEN

En likvärdig 
förskola

Evelina Weckström 
Maria Klasson

– alla barns rätt

Studiehandledning 

Demokrati!

FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

FÖRSKOLESERIEN

Jenni Nilsson  Mimmi Örberg

Demokrati!
Teori och praktik i förskolan

Författare: Evelina Weckström, 
Maria Klasson

 En likvärdig förskola

Best. nr: 27-45411-8

Sid: 128

Pris: 259:-

Författare: Jenni Nilsson, 
Mimmi Örberg

 Demokrati!

Best. nr: 27-45781-2

Pris: 259:-

Demokrati! 
Teori och praktik i förskolan

En likvärdig förskola
– alla barns rätt
Likvärdighet – vad är det och vad innebär det för barnen? 
Vilka komponenter bör fi nnas i förskolan för att vi ska 
ha förutsättningar att skapa likvärdighet?
 Författarna lyfter begreppet undervisning, den 
professionella pedagogen och en inspirerande 
lärmiljö som de nycklar som kan låsa upp vägen dit. 
Boken utgår från många konkreta exempel och 
genomgående fi nns frågor för refl ektion och 
diskussion inom arbetslaget. 
 Till boken fi nns också en kostnadsfri studiehand-
ledning att ladda ner via nok.se.

Förskolan ska arbeta för att barnen ska förstå vad demokrati är, pedago-
gerna ska göra det på ett demokratiskt vis och målet är att barnen ska bli 
demokratiska medborgare. Men hur ska pedagogerna göra? 
 Författarna vill med boken belysa vikten av att aktivt ta ställning för 
demokratin i förskolans utbildning. Stor vikt läggs på förhållningssätt 
och refl ektion. I boken fi nns genomgående belysande exempel från 
verksamheten och frågor för diskussion i arbetslaget.
 Till boken fi nns även en studiehandledning som kostnadsfritt kan 
laddas ner via nok.se.

Evelina Weckström är förskollärare och 
ateljerista och arbetar som biträdande 
förskolechef i Huddinge kommun. 
Maria Klasson är förskollärare, ateljerista 
och före detta förskolechef. Hon arbetar 
nu med tillsyn av fristående verksamheter 
i Huddinge kommun. 

Författarna Jenni Nilsson och Mimmi Örberg 
är båda utbildade förskollärare och har tidigare arbetat 
som pedagogiska utvecklare i Uppsala kommun. 
För närvarande arbetar de som kursledare och under-
visar inom uppdrags- och förskollärarprogrammet. 
Utöver det arbetar Jenni som processledare inom icke-
diskrimineringsfrågor och Mimmi som specialpedagog.

Studiehandledning från www.nok.se  

En likvärdig förskola © 2019 Maria Klasson, Evelina Weckström  

och Natur & Kultur ISBN 978-91-27-45411-8
1

Studiehandledning 

En likvärdig förskola

FÖRSKOLESERIEN

En likvärdig 
förskola

Evelina Weckström 
Maria Klasson

– alla barns rätt

FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

Kostnadsfri studiehandledning

Kostnadsfri studiehandledning

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att 
barnen ska förstå vad demokrati är. Förskolan ska ge 
varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för 
demokratiska principer och förmåga att samarbeta 
och fatta beslut i enlighet med dem.
LPFÖ 18
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Eva Tuvhav Gullberg har erfarenhet som förskollärare, ateljerista och projektledare för Skapande skola.  
Eva är konstnär och har en universitetsutbildning inom bland annat digitala och estetiska processer.

Estetiken i praktiken
Vad? Hur? Varför?

Boken belyser estetik i förskolan utifrån de didaktiska frågorna och är indelad i tre huvudrubriker: 
Vad är estetik, Varför behövs estetiken och Hur gör vi med estetiken. Boken ger svar på varför de 
estetiska uttryckssätten är en viktig del i det vardagliga arbetet i förskolan.
 Syftet med boken är att få dig som pedagog att känna lusten, glädjen och motivation till 
skapandet och estetikens alla olika uttryckssätt, att våga prova, undersöka och experimentera!  
I boken får du nödvändiga verktyg för hur man på förskolan kan arbeta och utvecklas i de olika 
estetiska uttryckssätten för att ta steget mot en adekvat estetisk kompetens. I boken finns 
genomgående exempel från verksamheten samt frågor för reflektion och diskussion i 
arbetslaget. Till boken finns en studiehandledning som kostnadsfritt kan laddas ner som 
extramaterial.

Författare: Eva Tuvhav Gullberg

Estetiken i praktiken

Sid: 112

Best. nr: 27-45898-7

Pris: 259:-

Eva Tuvhav Gullberg
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Vi omges av kemikalier i vår vardag, både nyttiga och 
skadliga, och särskilt utsatta för skadliga ämnen är 
barnen. En giftfri förskola kan inte skapas över en natt 
men vi kan ganska enkelt minska mängden skadliga 
kemikalier i barns vardag!

Den här handboken vänder sig till alla yrkesverksamma inom förskolan. 
Den ger handfasta råd för hur vägen mot en giftfri förskola kan se ut.
 Förslagen på åtgärder är indelade i tre nivåer beroende på resurser 
och engagemang. Åtgärderna är överskådligt organiserade i katego-
rier som Äta, Skapa, Leka och Sova. Till materialet fi nns även diskus-
sionsfrågor och kopieringsunderlag. Logga in på nok.se för att få till-
gång till kostnadsfritt extramaterial.

Författare: Anne Lagerqvist

 Handbok för en giftfri skola

Best. nr: 27-44625-0

Sid: 58

Pris: 245:-

En giftfri förskola 
– vägledning och enkla åtgärder

Författare är Anne Lagerqvist, som har doktorerat inom miljötoxikologi och intresserar sig för hur skadliga ämnen 
i vår omgivning påverkar oss och vad vi kan göra åt problemen. Hon har tidigare arbetat med regeringsuppdraget 
Giftfri förskola och arbetar nu med projektet Kemikaliesmart förskola på Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

I de fl esta förskolor inträffar varje år oförutsedda 
händelser som drabbar både barn och personal. 
Det kan vara olyckor, hot, våld, dödsfall eller allvarliga 
sjukdomar. Det är därför av stor vikt att ha handlings-
planer som är enkla, strukturerade och som ger hand-
fasta råd för att snabbt kunna skapa ordning och lugn 
i en krissituation.

Här fi nns handlingsplanerna du behöver när det som inte får hända 
ändå händer. Genom ett enkelt fl iksystem är det lätt att hitta rätt 
handlingsplan. Korta texter och tydliga bilder beskriver hur du som 
personal ska agera vid till exempel ett dödsfall, en olycka eller hur 
du går tillväga när du misstänker att ett barn far illa.  

Handledning vid kris i förskolan
– när det som inte får hända ändå händer

Författare: Nina Rahm, 
Ulla Magnusson

 Handledning vid kris i 
förskolan

Best. nr: 27-43599-5 

Sid: 48 

Pris: 329:-
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Vill du komma i kontakt 
med författarna? 
Besök www.barnlivraddning.se

Beprövad erfarenhet i förskolan
– en metodbok
Boken beskriver hur beprövad erfarenhet kan se ut och utveckla verksamheten i förskolor. 
Genom tydliga, konkreta redskap och spännande exempel vill författarna inspirera alla som 
arbetar i förskolan att på olika sätt bepröva sin erfarenhet – som ett sätt att utmana, utveckla 
och stimulera både medarbetare och barn.

Författare: Bim Riddersporre, 
Magnus Erlandsson

Beprövad erfarenhet i förskolan

Best. nr: 27-82357-0

Sid: 176

Pris: 313:-

Lyssna på Bim Riddarsporre 
i Akademiska kvarten - om mindset 
i förskolan och skolan.
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 Förskolans väggkalender 
2021-2022

Best. nr: 27-45942-7

Pris: 215:-

Förskolans planeringskalender 
2021-2022

Best. nr: 27-45963-2

Pris: 135:-

Kalendrar
Väggkalendern
Väggkalendern är i A3-format med veckouppslag med gott om skrivplats och alla 
namnsdagar. Först i kalendern fi nns också världsreligionernas helgdagar samt mall 
med födelsedagskrona och födelsedagståg. Kalendern passar bra att hänga 
exempelvis i hallen för att ge föräldrarna insyn i verksamheten.

Planeringskalendern
Planeringskalendern är i A5-format och är tänkt att användas av dig som pedagog 
eller hela arbetslaget för att planera verksamheten. Varje uppslag visar en vecka. 
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Medveten motorisk träning
Med boken Medveten motorisk träning vill författarna ge pedagoger 
i förskola och förskoleklass kunskap om och vägledning i att arbeta 
medvetet med barns motorik för att gynna fortsatt lärande.

Författarna Karin Andréason 
och Gustav Bärgaskörd är 
verksamma på Förskolan 
Grinden och har under många 
år utarbetat ett medvetet 
arbetssätt som gynnar bar-
nens motoriska utveckling. 
De har upplevt att alla barn 
och framförallt barn med kog-
nitiva, sociala och empatiska 
svårigheter har haft hjälp av 
deras övningar och lekar på 
förskolan.

Författare: Karin Andréason,
Gustav Bärgaskörd

 Medveten motorisk träning

Best. nr: 27-44513-0

Sid: 80 

Pris: 309:-

Yoga i förskolan 

Sitta stilla som en groda
Mindfulnessövningar för barn 5–12 år 
(och deras föräldrar)

Författare: Filippa Odevall

 Yoga i förskolan

Best. nr: 27-44242-9

Sid: 28 s, 20 kort

Pris: 275:-

Författare: Eline Snel

Översättning: Bitte Wallin

Sitta stilla som en groda

Best. nr: 27-81791-3

Sid: 128

Pris: 145:-

Vill du veta mer?
Besök www.skolyoga.se 
eller maila fi lippa@skolyoga.se

Kostnadsfritt extramaterial
Medveten motorisk träning fortsätter på webben!
Här fi nns fi lmer och en mängd pdfer.

Kostnadsfritt extramaterial
Yoga i förskolan fortsätter på webben! 
Här fi nns Yogakorten i digitalt format.

Digitala 
bilder ingår

Om barnet har god motorisk utveckling har det också fått bra grund och 
förutsättning för fortsatt lärande. Boken går i linje med aktuell hjärnforskning 
som betonar vikten och betydelsen av motorisk funktion för barns utveckling 
och inlärning. Författarna har under många år utarbetat ett arbetssätt som 
gynnar varje enskilt barns motoriska utveckling.
 De elva motoriska grundrörelserna beskrivs i rörelsepasset tillsammans 
med övningar som kan användas för att träna dem. 
 Hjärnåttan är en bank med motoriska övningar och lekar att använda i 
verksamheten. Varje övning är kopplad till vilka sinnen, refl exer och 
lärandeområden som tränas.

Materialet består av 20 kort med positioner/övningar och en handledning. 
Tanken är att pedagogen kan leda yogan med hjälp av korten eller att barnen 
kan använda korten själva. I handledningen får du som pedagog tips på hur ni 
kan använda korten och stöd i ditt ledarskap. Där fi nns också en yogasaga 
och en meditationssaga.
 När du köper boken har du också tillgång till Yogakorten i digitalt format 
(via inloggning på vår hemsida).

I boken Sitta stilla som en groda lär sig barn med hjälp av mindfulness – 
medveten närvaro – att pausa ett ögonblick, hämta andan och känna 
efter vad de behöver här och nu. De enkla mindfulness- och meditations-
övningarna hjälper barnen att hitta ro, slappna av, öka sin koncentration, 
somna lättare, hantera svåra känslor, och bli mer tålmodiga och närvarande.

Yoga i förskolan ökar barnens välbefi nnande och ger dig som pedagog 
ett verktyg att skapa lugn och koncentration i gruppen. Övningarna 
utvecklar koncentration, uthållighet, koordination och ledarskap.

47

ÖVRIGT



Interkulturellt arbete i förskolan
– Med läroplanen som grund 

Veterinären som var rädd 
för hundar
Hjälp barnen att övervinna sina rädslor

Utmanande lärande i förskolan

Digitalisering i en förskola på 
vetenskaplig grund
I förskolans läroplan, som gäller från 1 juli 2019, förstärktes mål och riktlinjer 
kring digital kompetens. Den här boken hjälper både blivande och verksamma 
förskollärare med hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital 
kompetens i förskolan. 

I boken Utmanande lärande i förskolan visar James Nottingham och Jill Notting-
ham hur pedagoger på ett konkret sätt kan främja ett utforskande arbetssätt. 
Med hjälp av nyskapande modeller, strategier och övningar synliggörs hur vi kan 
använda vårt infl ytande för att främja en god undervisningsverksamhet i förskolan. 

Med avstamp i förskolans uppdrag och i resonemang om bland annat kom-
munikativa processer, jämställdhet, traditioner, religion och tidsuppfattning 
diskuterar författarna de centrala delarna i ett interkulturellt förhållnings-
sätt. Utifrån händelser i förskolans vardag och med stöd i forskning ges ett 
fl ertal handfasta råd och verktyg för att ett interkulturellt arbete ska fungera 
fullt ut och berika verksamheten.

Spindlar, mörker eller att gå vilse – det fi nns mycket som barn 
kan vara rädda för. Ibland blir rädslan så stark att barnet inte 
vågar göra det som hen egentligen vill. Men du som vuxen 
kan hjälpa barnet att bli modigare! Veterinären som var rädd 
för hundar är skriven för barn i åldern 3– 8 år. Den baseras på 
vetenskapliga metoder som används i KBT och hjälper dig 
att prata med barn om rädslor – och om hur de går att 
övervinna.

Författare: Jonas Stier, 
Bim Riddersporre

 Interkulturellt arbete i förskolan 

Best. nr: 27-82272-6

Sid: 160

Pris: 205:-

Författare: Lars Klintwall

Illustratör: Amanda LeCorney

 Veterinären som var rädd för hundar

Best. nr: 27-82695-3

Sid: 48

Pris: 135:-

Författare: Susanne Kjällander, 
Bim Riddersporre (red.)

Digitalisering i en förskola på 
vetenskaplig grund

Best. nr: 27-82433-1

Sid: 351 

Pris: 280:-

Författare: James Nottingham, 
Jill Nottingham

Översättning: Eva Sundmyr

Utmanande lärande i förskolan

Best. nr: 27-81781-4

Sid: 265

Pris: 275:-

Hösten 2021 
utkommer uppföljaren 
Stjärnan som var rädd 

för publiken som stöttar 
barn med social ängslan. 

Håll utkik!
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Traumatisering hos barn
En handbok

Att undervisa för livslångt lärande
Didaktiska perspektiv
Om vi betraktar lärande som en process som utvecklas under hela livet – ja, 
då borde vi också aktivt undervisa och förbereda våra elever för ett livslångt 
lärande. Att undervisa för livslångt lärande tar ett unikt helhetsgrepp genom att 
visa på samspelet inom och mellan ämnen i en utbildning för en gemensam, 
hållbar framtid. Den innehåller rikligt med undervisningsverktyg och modeller.

Att motverka rasism
i förskolan och skolan
Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism. Samtidigt visar 
forskning att rasism tar sig en rad olika uttryck på olika nivåer, och får allvarliga 
konsekvenser. I den här boken beskrivs förskolans och skolans uppdrag att 
motverka rasism. Här behandlas också olika sätt att förstå och analysera rasism, 
och hur rasism kan komma till uttryck i pedagogisk verksamhet.
 Samarbetet med Forum för levande historia ger oss möjlighet att erbjuda 
onlinekursen kostnadsfritt för alla användare.

Kostnadsfri onlinekurs
Samarbetet med Forum för levande historia ger oss möjlighet att erbjuda onlinekursen 
kostnadsfritt för alla användare. Läs mer och få tillgång till kursen på nok.se/attmotverkarasism

Upplevelser av våld, övergrepp, krig och katastrofer påverkar och hindrar barn 
i deras utveckling. Men med stöd och behandling på rätt nivå och ett bra 
bemötande kan vi minska de negativa konsekvenserna efter utsatthet och bidra 
till varaktig förbättring.

Fem gånger mer kärlek
Forskning och praktiska råd kring föräldrar och barn
Fem gånger mer kärlek, eller med andra ord: att ge sina barn fem gånger så mycket 
positiv uppmärksamhet som tjat, tillsägelser och gränssättning är ett förhållnings-
sätt som ger stor utdelning! Den här boken visar hur man som förälder gör detta. 
 Det är en handfast och konkret guide med exempel och övningar, med väl 
förankrad forskning i ryggen. Principerna kommer från KBT, och bygger på 
tillämpad forskning om föräldraskap.

Naturvetenskap och teknik genom 
estetiska lärprocesser i förskolan
I den praktiska metodboken Naturvetenskap och teknik genom estetiska 
lärprocesser visar författarna hur estetiska ämnen som drama, musik och bild, 
kan bredda våra möjligheter att förklara och uppleva naturvetenskap och teknik. 
Teori varvas med praktiska exempel och övningar som integrerar ämnes-
områdena och lockar till samspel och lek.

Författare: Barbro Westlund

 Att undervisa för livslångt lärande

Best. nr: 27-82687-8

Sid: 216

Pris: 185:-

Författare: Emma Arneback, 
Jan Jämte

 Att motverka rasism

Best. nr: 27-81989-4

Sid: 170

Pris: 275:-

Författare: Martin Forster

 Fem gånger mer kärlek

Best. nr: 27-08870-2

Sid: 282

Pris: 236:-

Författare: Sofi a Bidö, 
Moa Mannheimer och
Poa Samuelberg

 Traumatisering hos barn

Best. nr: 27-81897-2

Sid: 400

Pris: 458:-

Författare: Cecilia Axell, Helene 
Berggren, Johanna Frejd, Frans 
Hagerman, Alma Jahic Pettersson, 
Alma Memisevic, Ulrika Sultan 
och Fredrik Jeppsson

 Naturvetenskap och teknik genom 
estetiska lärprocesser i förskolan

Best. nr: 27-82361-7

Sid: 136

Pris: 225:-

Finns även 
som kostnadsfri 

onlinekurs!
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FÖRSKOLESERIEN

FÖRSKOLESERIEN

En digitalare
förskola

Katrin Jäverbring

FÖRSKOLESERIEN

Utmana
de yngsta

Karin Persson-Gode

Upptäck, undersök och utforska

ANDRA UPPLAGAN
FÖRSKOLESERIEN

Gunilla Essén
Erika Björklund
Leicy Olsborn Björby

Utvecklas och lära tillsammans

Pedagogisk  
dokumentation 

FÖRSKOLESERIEN

Empatiskt
ledarskap

Karolina Olsson Newman

Samspel i barngruppen

FÖRSKOLESERIEN

En likvärdig 
förskola

Evelina Weckström 
Maria Klasson

– alla barns rätt

 Förskoleserien inspirerar till nya 
arbetssätt och metoder i det dagliga 
arbetet på förskolan. Serien fortbildar 
verksamma pedagoger och ger tips och 
idéer som främjar barnens utveckling 
och lärande. Till Förskoleserien fi nns 
kostnadsfria Studiehandledningar.

S. 43

S. 34 S. 25S. 43

S. 42 S. 29S. 6

S. 44

S. 4 S. 28

S. 41

S. 12

S. 42
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 Förskoleseriens 
studiehandledningar
Missa inte studiehandledningarna som 
fi nns till ett fl ertal av böckerna i Förskole-
serien.! Handledningarna är tänkta att 
användas som utgångspunkt för att 
genom samtal och praktiska övningar få 
en fördjupad insikt kring respektive boks 
innehåll. Vårt mål är att stötta arbetslagets 
gemensamma kompetensutveckling. 

Studiehandledningarna laddar du kostnadsfritt ner 
på nok.se/forskoleserienstudiehandledningar

S. 29 S. 6 S. 15 S. 22

S. 35 S. 34S. 12 S. 14

S. 24S. 24
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Rådgivning, demo eller workshop? 
Hör av dig till oss så hjälper vi till att 
hitta läromedel som passar just er 
– tryckt, blended eller heldigitalt.

Vi skräddarsyr lösningar 
efter dina behov.

Anne Öhlander
Kundansvarig Läromedel: 
Skåne, Blekinge, Kronoberg 
och Kalmar län
070-271 60 75
anne.ohlander@nok.se

Catharina Frischenfeldt-Bååth
Försäljningschef
catharina.baath@nok.se

Therese Pietilä
Kundansvarig Akademi: 
Psykologi och Pedagogik
08-453 86 00
therese.pietila@nok.se 

Magnus Pettersson
Kundansvarig Läromedel: 
Stockholm stad, södra 
Stockholm och Gotland
076-546 87 07
magnus.pettersson@nok.se

Kundansvarig Läromedel: 
Västra Götaland, Halland 
och Jönköpings län
070-221 83 93

Christin Nordberg
Kundansvarig Läromedel: 
Värmland, Örebro län, 
Västmanland och Sörmland
072-538 81 91
christin.nordberg@nok.se

Beställ!
Skola/kommun eller 
utbildningsföretag:   
Beställ på nok.se
Avtalskund: Har din skola/kommun 
återförsäljaravtal? Beställ via er 
läromedelsdistributör.
Privatkund: Beställ på nok.se

Priser
Priserna gäller till och med  
31/12 2021 och är förlags- 
nettopriser (f-priser) exklusive 
moms. Vi reserverar oss för  
eventuella justeringar. Fullstän- 

 
nok.se/villkor

Kundsupport
Vill du ha råd eller behöver 
teknisk support?  Vi på kund- 
support hjälper dig!
E-post: kundsupport@nok.se
Telefon: Telefon: 08-453 87 00
Supportguider och hjälp:  
support.nok.se

Kundansvarig Läromedel:  
Dalarna, Gävleborg, Jämtland,  
Västernorrland, Västerbotten  
och Norrbotten
076-307 31 69

Karl Karlsson
Kundansvarig Läromedel:  
Uppsala och norra Stockholm 
076-546 86 71
karl.karlsson@nok.se

Towe Emerén
Kundansvarig Läromedel: 
Östergötland och utland
073-328 00 96
towe.emeren@nok.se



ISB
N

: 9789127459663 

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

nok.se


