Förskolan

Varje gång du
väljer Natur & Kultur
är du med och bidrar
till något större.

Att ge barn och unga förmågan att förstå, tolka och beskriva sin
omvärld är ett av vår tids viktigaste uppdrag. Det arbetet sker varje dag,
i klassrum och på lärosäten, tack vare dig.
Vårt bidrag hittar du bland annat i den här katalogen. Men det är
inte allt. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället.
Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det
demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Så varje gång
du väljer Natur & Kultur är du med och bidrar till något större.
Tillsammans ger vi ordet till ﬂer.

Hör av dig!
Bildning, utbildning och inspiration

Under ett och samma tak erbjuder vi allt från
barn- och ungdomslitteratur till sakprosa,
skönlitteratur och illustrerade faktaböcker
som t ex kokböcker. Vi har även litteratur för
högskolestudier och för yrkesmässig och personlig utveckling inom ledarskap, pedagogik
och psykologi. Och inte minst – vi har material
och kvalitetssäkrade läromedel för alla åldrar
– tryckt, blended och heldigitalt.
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Vi kan tipsa om kompetensutvecklande
litteratur och
NATURVETENSKAP/TEKNIK
kvalitetssäkrat material för dig som arbetar i förskolan.
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Som förskola och privatperson beställer du på
nok.se eller via din läromedelsdistributör.

Priser
De angivna priserna gäller till och med 31/12 2022
och är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive
moms.
Vi reserverar oss för eventuella
Pernilla Segerjusteringar.
Sofia Löfström
Kundansvarig
Kundansvarig
Läromedel:
Fullständiga försäljningsvillkor
finns på Läromedel:
nok.se/
Uppsala och norra Stockholm
Dalarna, Gävleborg, Jämtland,
villkor.
076-546 86 71
Västernorrland, Västerbotten
och Norrbotten
076-307 31 69
sofia.lofstrom@nok.se

pernilla.seger@nok.se

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

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

Christoffer Ahl
Kundansvarig Högskola/
Universitet och företag
076-546 86 57
christoffer.ahl@nok.se

Catharina Frischenfeldt-Bååth
Försäljningschef
Läromedel och Akademi
catharina.baath@nok.se

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

Sofie Almström
Kundansvarig Läromedel:
Västra Götaland, Halland
och Jönköpings län
070-221 83 93
sofie.almstrom@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

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

Priser

Priserna gäller till och med
31/12 2022 och är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive
moms. Vi reserverar oss för
eventuella justeringar. Fullständiga försäljningsvillkor finns på
nok.se/villkor

Vi är ett klimatneutralt förlag

Under 2020 nådde vi vårt mål att bli ett klimatneutralt
förlag, något vi tänker förbli kommande år. Vi fortsätter
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. Läs mer på nok.se/klimat

Kundsupport

Vill du ha råd eller behöver
teknisk support? Vi på kundsupport hjälper dig!
E-post: kundsupport@nok.se
Telefon: Telefon: 08-453 87 00
Supportguider och hjälp:
support.nok.se
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100 år av att ge ordet till fler
Visste du att ...
... Natur & Kultur varje år delar ut en

mängd priser, stipendier och stöd. De
går till forskning, kultur och projekt för
att stärka röster i det demokratiska
samtalet. Det är möjligt tack vare att vi
drivs som en stiftelse där överskottet
ska göra skillnad i samhället.

Nyckeln till en demokratisk samhällsutveckling ligger i att
kunna tänka självständigt, reflektera över sin omvärld och
göra sin röst hörd. Därför drivs vi av att inspirera till läsande
och lärande. Varje år delar vi också ut priser, stipendier och
stöd för att stärka röster i det demokratiska samtalet.

Tillsammans ger vi ordet till fler. Igår, idag
och i 100 år till.

¨

Hej förskola! är en tidning
fullmatad med inspiration
och tips för dig som jobbar
i förskolan.

Scanna koden om du vill
läsa mer om vårt arbete.

Vill du läsa tidningen? Fyll i vårt formulär
på nok.se/hejforskola så fixar vi det!

Att motverka rasism
Få kunskaper och perspektiv som hjälper dig i det dagliga
antirasistiska arbetet. Lär dig om:
•
•
•
•

Förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism
Att förstå och analysera rasism
Olika arbetssätt för att motverka rasism
Metoder och kartläggningsstrategier att använda i det dagliga arbetet

Vårt samarbete med Forum för levande historia ger oss möjlighet att
erbjuda den här onlinekursen kostnadsfritt för alla användare.

Följ oss!

Prenumerera på våra nyhetsbrev och följ oss på Facebook
och Instagram för att få inbjudningar, lektionstips och
den senaste informationen om vår utgivning.
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@nokforskola

/nokforskola

nok.se/nyhetsbrev

Harold Göthson är en av tre redaktörer till antologin Förskolan som
demokratisk mötesplats. I boken berättar olika personer i förskolans
värld om hur de arbetar med demokrati i sin verksamhet.
Den förskola vi formar idag, är den värld
vi får imorgon. Vilka värden blir då viktiga
för våra förskolor att arbeta utifrån?

Ä

ven om vi är oeniga kan vi se, höra och röra varandra.

I dessa möten kan nya berättelser, viljor och perspektiv
växa fram. I stället för att vara nickedockor kan vi
välja att bli ansvarsfulla och delaktiga medborgare.

I denna möjlighetsbok leder oss Harold Göthsons röst som en
introducerande och analyserande röd tråd genom berättelser
om lärprocesser från förskolor runt om i vårt land. Med avstamp
i ettåringarnas vardag följer vi med längs vägen till kommunnivå. Ur olika perspektiv får vi härmed praktiska inblickar i hur
hela förskoleorganisationen arbetar med att bygga demokrati,
likvärdighet och förståelse för hur allt hänger ihop i en väv
mellan oss människor, djuren och naturen.
Den här inspirerande och tankeväckande antologin vänder
sig till alla er studerande och verksamma inom förskolan som
vill sätta dialogen i centrum för att med våra yngsta världsmedborgare upptäcka möjligheter och överbrygga hinder i ett

Vad tror du att läsaren kommer ta med
sig efter att ha läst boken?
– Jag tror att det finns mycket matnyttigt i
denna antologi. Att den kan ge uppmuntran

”learning by doing” för demokrati och en hållbar framtid!

FÖRSKOLAN SOM DEMOKRATISK MÖTESPLATS

till att se sitt arbete i ett större samhälleligt
perspektiv. Att som förälder se förskolor som
komplement i en medborgarfostran. Att som
chefer och ledare se delaktighet och samarbete som avgörande för utvecklingsarbete.
Att som politiker inte bara betona ledning och
styrning utan än mer lyhördhet och att bygga
organisationer där lärande äger rum för alla också politiker.

Göthson • Hvit Lindstrand • McConnachie (red.)

Vilken historia berörde dig mest?
– Egentligen är alla case som har barnen som
huvudpersoner de mest revolutionära då de
visar att demokrati är praktiskt möjligt att
gestalta i pedagogiska miljöer

Förskolan som

DEMOKRATISK
MÖTESPLATS
Harold Göthson
Sara Hvit Lindstrand
Malin McConnachie (red.)

Läs mer på s. 49.
ISBN 978-91-27-82897-1

9 789127 828971

8- 1-2 -828

-1_ ̈r

lan d

rati

a

̈t

lat

.indd

lla id r

2021-05-31 11:28

Jorden – vår planets
historia och framtid
Av Johan Rockström

Johan Rockström är chef på världens ledande centrum för
klimat- och hållbarhetsforskning. I Jorden – vår planets
historia och framtid berättar han och kollegan Owen
Gaffney vår planets historia.
Vi har nyligen sett hur jorden drabbats av skyfall och
översvämningar, förödande bränder och temperaturrekord
i båda riktningar. Jorden förändras framför våra ögon. Men
vilka processer styr tillståndet på vår planet? Och vad
händer när de processerna överansträngs?

Fortbildning och
inspiration
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Undervisning i förskolan
– en onlinekurs med
Ann S. Pihlgren
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Lågaffektivt bemötande
i förskolan – en onlinekurs
med Bo Hejlskov Elvén och
David Edfelt

FÖR SKO

Pedago

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 flera populära
podcasts. På nok.se ser du vad som är på
gång. Vi ses och hörs!
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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.
Läs mer på nok.se/forskoleserien

Dina böcker fortsätter
på webben
Känner du till att kostnadsfritt
digitalt extramaterial ingår till de
flesta av dina böcker? Det kan vara
webbövningar, filmer och andra
underlag för diskussioner och
samtal.
På nok.se/extramaterial finns
allt tillgängligt material!
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SOCIAL UTVECKLING

Boken tar barns sexualitet och
nyfikenhet för självklar och på
allvar. Här får man reflektera över
konkreta situationer som kan
uppstå på en förskola, liksom
många tips hur man kan arbeta
förebyggande med sexualitet och
integritet. En självklar vägledning
för alla i förskolan.
HANS OLSSON, SAKKUNNIG SE XUALUNDERVISNING, RFSU

Värt att veta om
barns sexualitet
och integritet
I den här boken beskrivs hur barns sexualitet kan ta sig uttryck, vad barn på förskolan
behöver för att kunna bibehålla och utveckla sin integritet och hur du som pedagog kan göra för att stötta barnen i detta.
Värt att veta om barns sexualitet och integritet ger en introduktion till dessa ämnen
och innehåller konkreta tips och råd. I
boken finns också vardagsexempel att utgå
från och frågor att diskutera med kollegorna samt stöd för hur ni får till en bra

4

kommunikation med föräldrarna.
Förhoppningen är att boken ska kunna
hjälpa både dig och hela ditt arbetslag
att utveckla arbetet med de här viktiga
frågorna. Hur begränsar du till exempel
ett olämpligt beteende utan att framkalla
skamkänslor hos ett barn? Var går gränserna
mellan vanliga beteenden och beteenden
som bör väcka vår oro? Hur kan du svara
på barnens frågor på ett tydligt sätt?

Ellinor Isfors är legitimerad psykolog och
sexualupplysare. Hon har bland annat arbetat
på BUP och Autismcenter små barn samt med
neuropsykiatriska utredningar av barn i
förskoleåldern. Hon har mångårig erfarenhet
av att arbeta med sexualupplysning på RFSU,
till exempel med studiecirklar för föräldrar om
barns sexualitet. Ellinor föreläser också om
sexuell hälsa för olika målgrupper.

Författare: Ellinor Isfors
Värt att veta om barns sexualitet
och integritet
27-46013-3
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SOCIAL UTVECKLING

Vi hoppas att den här boken ska
inspirera dig som arbetar i förskolan
till att utveckla en verksamhet som
stärker barns, men även din egen
och dina kollegors, beredskap att
hantera förändringar och kriser!
ANN-CHRISTIN FURU & MIA HEIKKIL Ä

Resiliens i förskolan
Att stärka barns välmående, delaktighet
och handlingskraft
Förmågan att kunna hantera förändringar
och utmaningar är central för att må bra
och lära. Genom att arbeta med fokus på
barns resurser och deras förståelse av sig
själva i relation till omvärlden kan förskolan
stärka barns välmående och förmåga att
möta livets utmaningar, stora som små.
Att arbeta med resiliens i pedagogisk
verksamhet handlar om att stärka barns
förmåga att hantera vardagen, att sätta
fokus på barns utveckling och lärande i
relation till förändringar och kriser.

Resiliens i förskolan ger både teoretisk kunskap och praktiska exempel på hur du som
personal i förskolan målmedvetet kan
arbeta med att främja och utveckla barns
flexibilitet och förmåga att anpassa sig till
vardagens positiva och negativa
omständigheter.
Det mellanmänskliga samspelet är en
röd tråd i arbetssätten som beskrivs, liksom strävan att lyfta barns styrkor och
skapa möjligheter till delaktighet och
handlingskraft.

Boken ger ett brett perspektiv på resiliens,
vad det är och kan vara i barns liv på förskolan. Den skiftar fokus från risker till
resurser, från individ till grupp och
omvärld. Den vänder sig till dig som vill
lyssna in, bekräfta och utmana barnen i en
trygg gemenskap för ökat välmående och
lärande.

Författare: Ann-Christin Furu, Mia Heikkilä
Resiliens i förskolan

27-82904-6

200 s
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SOCIAL UTVECKLING

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 flesta barn känner igen från sin egen vardag.

K

OM

P I SA

R

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.

Större
format

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.

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 finns förslag på samtalsfrågor. Kompisböcker för de yngsta har
gjorts i ett större format och säljs samlade i
en box.

6
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Handledning och
inspiration
K

O

EN LITEN KOMPISBOK

M P I SAR

Boksamtalet

EN LITEN KOMPISBOK

Sprid glädje

SPRID GLÄDJE

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 finns 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.

Sprid glädje

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

Linda Palm Lisa
Sollenberg

En liten kompisbok
handlar om hur
det är att vara
en bra kompis.
Hur ska man göra
när man gjort
någon ledsen?
Hur gör man någon
annan glad?
Och hur säger
man förlåt?
Följ med Kanin
och Igelkott och
lär er tillsammans!
Till de små kompisböckerna
finns det Kompiskort
i A3-format. Baksidan
av varje kort är
förslag på olika
fylld av
övningar, sånger,
lekar och ramsor
som hjälper barnen
att bli bra kompisar.

ISBN 978-91-27-42197-4

9 789127 4
21974

OMS_Gladje_HB.indd

Linda Palm
Lisa Sollenberg

1

2016-02-01 10:29

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

Kanin sätter sig

på sin stol. Alla

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

tre är tysta.

Hur tror ni att
familjen känne
r sig? Låt barne
med förslag. Led
n komma
in samtalet på att
familjen känne
trött och ledsen
r sig
. Hur kan man
göra om man vakna
och känner sig
r
lite trött eller ledsen
på morgonen?
Hur ser ni att Kanin
börjar blir glad?
Läs vidare i boken
. Lyssna in om
barne
under läsningen.
n har frågor

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

4

Sprid gladje Stor.indd

4

5
2015-12-12 16:01

Sprid gladje Stor.indd

5

2015-12-12 16:01

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

Sprid gladje Stor.indd

12

13
2015-12-12 16:01

Sprid gladje Stor.indd

13

2015-12-12 16:01

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

De tittar och börjar

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.

att le.

Nu vet Kanin att

skratt smittar.

14

Sprid gladje Stor.indd

14

15
2015-12-12 16:01

Sprid gladje Stor.indd

15

2015-12-12 16:01

Avsluta läsningen

Stanna vid sidan
12 och 13. Det
verkar som om
kott och Kanin
Igeltycker olika om
vädret. Hur ser
Läs sidorna och
ni det?
diskutera att Kanin
är roligt att hopp
tycker att det
a i vattenpölar
medan Igelkott
att det blir krång
tycker
ligt att cykla när
det regnar så myck
Kan ni komma
et.
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 stann
ar folk till och
jar titta. En del
börbörjar att le. Vad
händer här tror
Läs sidorna.
ni?
Kanin tyckte att
det kändes bra
att kunna göra
andra glada.
Har ni gjort någon
annan glad någon
mer ni ihåg hur
gång? Komdet kändes? Berät
ta!

men fortsätt

att ställa frågor
• Kan man vara
och reflektera tillsam
glad och ledsen
mans:
samtidigt? Hur
• Hur syns det på
då?
er när ni är glada
?
• Var sitter det glada
i kroppen?
• Vad gör er glada
?
• Hur kan ni göra

EN PEKBOK OM

för att göra någon

Kompisar

annan glad?

20

27454361.kb.inlay.

indd 20

2019-03-19 12:21

Kompisaffischer
10 affischer med samma teman
som de Tio små kompisböckerna.

Prata om det
Linda Palm

•

Linda Palm
Lisa Sollenberg
Lisa Sollenberg

En pekbok om Kompisar
I En pekbok om kompisar får vi ta del av Kanin och Igelkotts erfarenheter
och känslor genom situationer som barnen känner igen och kan relatera till.
En slitstark bok för de alla yngsta barnen att titta i, prata om och fundera kring.

Kompisarna
Kompisarnabehöver
behöverprata.
prata.

Kompisaffisch_2019.indd 7

De
Delyssnar
lyssnarpå
påvarandra.
varandra.

Kompisböcker (10 titlar)

27-42197-4

16 s

395:-

Kompisböcker för de yngsta
(10 titlar)
27-44581-9

16 s

395:-

Kompisaffischer
(10-pack)

Kompisar
Kompisarlyssnar
lyssnaroch
ochkommer
kommeröverens.
överens.

2021-05-11 09:57

27460416 k_pekbok_inlay.indd 13

27-45544-3

185:-

Kompisböcke r – Handledning
och inspiration
27-45436-1 140 s

385:-

14 s

49:-

En pekbok om Kompisar
27460416 k_pekbok_inlay.indd 12

2019-02-25 09:13

Författare: Linda Palm
Illustratör: Lisa Sollenberg

27-46041-6

2021-05-11 09:57
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Kompisböcker baserade
på Barnkonventionen
Händelserna i dessa böcker är kopplade till Barnkonventionen som
på så vis blir belyst ur barnperspektiv. Dessa tio berättelser kan läsas
och leda till diskussioner samt vidare arbete som anpassas efter gruppen.
De är tänkta att vara en ingång till det långsiktiga arbete med Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna som ska fortgå genom
förskolan och grundskolan.

Flanosaga – Ett eget namn

Handledning
och inspiration
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 flanosagor,
arbetsblad och färgläggningsbilder.

Kopieringsunderlag © Linda Palm och Natur & Kultur.
Kompisböcker baserade på barnkonventionen – handledning och inspiration, ISBN 978-91-27-45899-4

107

EN PEKBOK OM

En pekbok om barnkonventionen

Barnkonventionen

I En pekbok om Barnkonventionen får vi ta del av barns rättigheter
genom situationer som barnen känner igenom och kan relatera till.
En slitstark bok för de allra yngsta att titta i, prata om och fundera kring.

Kompisarna
Kompisarnapratar.
pratar.

Linda Palm

De
Debestämmer
bestämmertillsammans.
tillsammans.

Alla
Allabarn
barnhar
harrätt
rättatt
attsäga
sägasitt.
sitt.

27460409 bk_inlay.indd 6

8

2021-05-31 09:19

27460409 bk_inlay.indd 7

2021-05-31 09:19

•

Lisa Sollenberg
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EN NY KOMPIS

OM

P I SA

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 finns även förslag på diskussionsfrågor
och tips på vidare aktiviteter.
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?

EN NY KOMPIS

K

OM

Att ta emot någon ny
P I SA

R

K

Att känna sig ny
R

En ny kompis

Linda Palm
Lisa Sollenberg

Linda Palm
Lisa Sollenberg

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.

– 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.
6

En ny kompis_TextSection.indd 6

7

2017-06-30 16:31

En ny kompis_TextSection.indd 7

2017-06-30 16:31

Kompisar finns på
Facebook och Instagram!
Här kan du som pedagog dela
med dig av din förskolas arbete
med värdegrundsfrågor, och få
inspiration från andra.
Med Kanin och Igelkott som handdockor
blir kompissamtalen lättare att föra.
Kompistatueringar består av en karta med
20 temporära tatueringar (gnuggisar).

Missa inget – in och gilla och följ!
Facebook
Kompisar

Instagram
kaninochigelkott

Författare: Linda Palm
Illustratör: Lisa Sollenberg
Kompisböcker baserade på Barnkonventionen
(10 titlar)
27-43557-5 16 s

415:-

lm

Kompisböcker baserade på barnkonventionen handledning och inspiration 27-45899-4 130 s 355:-

Pa

En trygg grupp är förutsättningen
för att alla ska må bra, lära sig och
utvecklas i samspel med andra.
Det är ett pågående arbete som
aldrig får vila!

Lin

da

En pekbok om barnkonventionen

27-46040-9

14 s

En ny kompis: 2 titlar i
en bok

27-45003-5

32 s

Kompisar, handdockor (2 st) 27-43595-7
Kompistatueringar (20-pack)

27-45959-5

49:-

155:299:45:-
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Försenad utveckling, Svårigheter med
socialt samspel och Värt att veta om
koncentrationssvårigheter
Parallell-lekar

En del barn visar inte så stort intresse för andra barn

Vad kan de olika svårigheterna
på?förVilka
är symtomen
och gå
utan bero
leker mest
sig själva.
Där kan det ibland
att
ta
med
ytterligare
något
barn
i
en
parallell-lek
när kan och bör man gå vidare med en utredning? Hur kan vi med
samma material, eller introducera någon enkel turtagförebygga och hantera problemsituationer
kan vi på
ningslek där pedagogenoch
ocksåhur
deltar.
bästa sätt anpassa verksamheten
för att stötta dessa barn?
Alice och resurspersonen Maya brukar spela snigelFörskolepocket är en serie böcker
ger
handfasta
råd
spelet. Idagsom
föreslår
Maya
att Halah också
kan till
vara
med. Istället för två sniglar är det nu tre som tävlar
dig som är pedagog att kunna använda direkt i verksamheten.
om att komma först. Det är ovant för Alice, men efGenomgående finns exempeltersom
från hon
situationer
förskolan.
vet hur speletpå
spelas
tycker hon att det
är roligt.

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.


F Ö R S KO L E P O C K E T

FÖRSENAD
UTVECKLING

Socialt samspel.indd 71

2020-07-01 14:11

VAD KAN DET BERO PÅ?
Gunilla Carlsson Kendall

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

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.

I Värt att veta om koncentrationssvårigheter 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
Illustratör: Erika Eklund Wilson

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

Försenad
utveckling

Svårigheter med
socialt samspel

10

27-45754-6

80 s

89:-

27-45753-9

72 s

89:-

Värt att veta om koncentrationssvårigheter
27-45755-3

72 s

89:-
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Tydliggörande
pedagogik i förskolan
Barns utveckling sker i olika takt, de lär sig genom sina
sinnen och är behjälpta av en tydlig pedagogisk plan för
dagens alla stunder.
I den här boken fångar författarna upp barnens ojämna
förmågor och svårigheter 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
buss
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.

buss

Så här kan ett utflyktsschema se ut:
skogen
buss

buss

skogen
buss

lek

en

skogen

skog

lek

skogen

matsäck
lek

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

matsäck
lek

buss

Tydliggörande pedagogik
i förskolan
27-82448-5

176 s

229:-

ck
atsä
m
mat
säck
buss

matsäck

Tydliggörande pedagogik
handlar om att skapa en hanterbar
buss
bu
ss
och begriplig vardag
för barnen i förskolan. Genom att använda
visuella strategier såsom bilder, färger, tecken och checklistor
samt en mängd andra enkla metoder kan barn bli mer självbuss
gående och bättre på att fatta beslut och styra sig själva i
vardagen. Det är vi vuxna som behöver ha arbetssätt som ger
varje barn en röst och skapar förutsättningar för en bra vardag.
DAVID EDFELT
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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 konflikter och fysiskt våld.
Läs mer om onlinekursen på nok.se/onlinekurser.

Finns även
som onlinekurs!
nok.se/
onlinekurser
Författare: Bo Elvén Hejlskov, David Edfeldt
Beteendeproblem
i förskolan

27-82215-3

160 s

209:-

Leka prata äta
Övningar för barn med
särskilda behov

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: 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

12

27-82512-3

214 s

204:-

Natur & Kultur har en bred skönlitterär utgivning av barnoch 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

Billie, Korven
och Staden

Vi bygger
en stad

Åtta små
kattungar

Börja skolan

Vems är Bob?

Författare: Julia Hansson

Författare: Henrik Wallnäs,
Charlotte Ramel

Författare: Ulf Nilsson,
Lisen Adbåge

Författare: Anna Fiske
Best. nr: 978-91-27-17070-4

Författare: Alex Howes

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

Best. nr: 978-91-27-17067-4

Best. nr: 978-91-27-17210-4

Sid: 32 s

Best. nr: 978-91-27-17061-2

Sid: 32 s

Sid: 32 s

Sid: 32 s

Finns tillhörande aktivitetsbok

Sid: 32 s
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FÖRSKOLESERIEN

Studiehandledning

Den livsviktiga leken

Den livsviktiga leken
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

Natur & Kultur

hänvisningar till lekforskning och teori.
Genomgående finns frågor för diskussion
och reflektion. Till boken hör en kostnadsfri studiehandledning som du laddar ner
på nok.se/extramaterial.

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

Författare: Ylva Ellneby
Den livsviktiga leken

27-45437-8 144 s 269:-

FÖRSKOLESERIEN

Studiehandledning

Empatiskt ledarskap
Empatiskt ledarskap Karolina Olsson Newman

Empatiskt ledarskap
Samspel i barngruppen

Med ett empatiskt ledarskap får du barnens förtroende och en kontakt som
leder till ett utvecklande och tryggt samspel i barngruppen.
I boken får du som pedagog verktyg för hur du kan förhålla dig till konflikter
och till barns gränser, behov och känslor. Du får även ta del av 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.

Empatiskt
ledarskap

Empatiskt
ledarskap

FÖRSKOLESERIEN

Samspel i barngruppen

Vi tror inte att det finns några genvägar, enkla svar eller ”quick fix-metoder”
för att utveckla sin samspelande förmåga som pedagog. Men, det finns goda
strävanden och förhållningssätt att lära av, och det finns nycklar, verktyg och
modeller att använda som stöd. Med den här boken vill vi bidra med vår del.
Karolina Olsson Newman

Empatiskt ledarskap

Karolina Olsson Newman har länge varit verksam som
pedagog inom förskolan. Tillsammans med kollegorna
i projektgruppen Samspel som lyfter föreläser och
handleder hon om empatiskt ledarskap.

dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger
och ger tips och idéer som främjar barnens utveckling och lärande.
ISBN 978-91-27-45109-4

Karolina Olsson Newman

9 789127 451094

2017-11-01 14:14

Samspel i barngruppen
I boken får du veta vad som är utmärkande
för empatiskt ledarskap. Boken ger verktyg för pedagogens förhållningssätt till
konflikter, till barns gränser, behov och
känslor. Du får en mängd konkreta exempel som utgår från dokumentationer och
observationer.

Samspel i barngruppen

FÖRSKOLESERIEN inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det

Cover_3s_Empatiskt ledarskap2.indd Alla sidor

FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

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 finns också en studiehandledning att ladda ner kostnadsfritt.

Karolina Olsson Newman

Författare: Karolina Olsson Newman

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

Empatiskt ledarskap

27-45109-4 128 s 269:-
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Studiehandledning

Att börja förskolan
Hur kan vi på bästa sätt skapa en trygg invänjning på förskolan?

Hur skapar vi förutsättningar för att kunna bygga en god relation med barnen?

I boken får du som pedagog underlag för hur ni tillsammans i arbetslaget
kan lägga upp ert arbete, och hur ni kan samarbeta med föräldrarna
kring introduktionen.

Att börja förskolan Gunilla Niss

Att börja
Att börja förskolan
förskolan

FÖRSKOLESERIEN

Hur kan vi på bästa sätt skapa en trygg invänjning på förskolan?
Boken består av två delar. Den första delen är en teoretisk bakgrund
som går igenom målen för invänjningen, anknytning och olika erfarenheter
och behov. Den andra delen handlar om allt som kan vara bra att tänka
på INFÖR, UNDER och EFTER invänjningen.

Hur skapar vi förutsättningar för att kunna bygga en god relation med barnen?
Genomgående i boken finns konkreta exempel ur verksamheten och
frågor att diskutera i arbetslaget.

Gunilla Niss är författare och legitimerad
psykolog som arbetat länge med handledning och utbildning av personal inom
förskola och skola.

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.
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I boken får du som pedagog underlag för hur ni tillsammans i arbetslaget
kan lägga upp ert arbete, och hur ni kan samarbeta med föräldrarna
kring introduktionen.

Att börja förskolan Gunilla Niss

Att börja förskolan

Att börja
förskolan

FÖRSKOLESERIEN

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.

ISBN 978-91-27-44734-9

9 789127 447349

Gunilla Niss

Cover_3s_Att_borja_forskolan.indd Alla sidor

2017-05-05 15:11

Boken består av två delar. Den första delen är en teoretisk bakgrund
som går igenom målen för invänjningen, anknytning och olika erfarenheter
och behov. Den andra delen handlar om allt som kan vara bra att tänka
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på INFÖR, UNDER och EFTER invänjningen.
Genomgående i boken finns konkreta exempel ur verksamheten och
frågor att diskutera i arbetslaget.

Gunilla Niss är författare och legitimerad
psykolog som arbetat länge med handledning och utbildning av personal inom
förskola och skola.

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 finns frågor att utgå ifrån vid
reflektion, samtal och resonemang i
arbetslaget. Logga in på nok.se för att få
tillgång till kostnadsfritt extramaterial.
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.

ISBN 978-91-27-44734-9

Gunilla Niss

9 789127 447349

Cover_3s_Att_borja_forskolan.indd Alla sidor

2017-05-05 15:11

Författare: Gunilla Niss
Att börja förskolan

27-44734-9

120 s

269:-

SOCIAL UTVECKLING

Aktivitetskort
Samspel och empati i förskolan
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.

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

På framsidan av kortet finns en bild
som symboliserar aktiviteten.
På baksidan av kortet finns information till dig som pedagog. Här finns
tydliga instruktioner för hur aktiviteten ska genomföras, vilket övergripande mål aktiviteten syftar till och
vilket material som behövs.

Författare: Emma Widegren
Aktivitetskort i förskolan Samspel
och empati
27-45453-8

50 kort

445:-

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 förhållningssätt 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.

Författare: Martin Forster
Fem gånger mer kärlek

27-08870-2

282 s

169:-

Traumatisering hos barn
En handbok
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.

Författare: Sofia Bidö, Moa Mannheimer
och Poa Samuelberg
Traumatisering hos barn

27-81897-2

400 s

318:-
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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 barns språkutveckling.

Anna Eva Hallin är leg. logoped med en Ph.D. från New
York University. Hon arbetar som forskare vid Karolinska
Institutet. 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 är
professor vid Linköpings Universitet och är ansluten
lärare vid New York University.

F Ö R S KO L E P O C K E T

VÄRT ATT VETA OM
SPRÅKSTÖRNING
Anna Eva Hallin
Christina Reuterskiöld

Författare: Anna Eva Hallin, Christina Reuterskiöld
Värt att veta om språkstörning 27-45872-7 80 s

89:-

Upplägget är föredömligt och bör inspirera personal av alla kategorier
att gemensamt hålla den språkliga fanan högt. Helhetsbetyg 5/5
BTJ-HÄF TET NR 20, 2020

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 finns 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 finns exempel från verksamheten
och diskussionsfrågor för arbetslaget.

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.
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Författare: Heidi Sandø, Iris Hansson Myran
Språkarbeta

27-45873-4

96 s

269:-
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En strukturerad undervisning i
ordkunskap stärker barns och
elevers ordförråd och gynnar på
samma gång deras språkförståelse
och språkliga medvetenhet.
Dessutom kan ett medvetet
ordkunskapsarbete bidra till att barn
och elever utvecklar användbara
strategier för språkförståelse.

Ordkunskap i
förskola, förskoleklass & grundskolans
tidiga år
Ett medvetet och systematiskt ordkunskapsarbete i förskolan och skolan ger strategier för att förstå och använda nya ord.
Undervisning i ordkunskap handlar om att
med lustfyllda, meningsfulla och angelägna medel skapa och möjliggöra för barn
och elever att upptäcka och uppmärksamma ord, både i planerade aktiviteter
och i spontana vardagliga samtal.
För att kunna skapa sådan undervisning
krävs att lärare har kunskaper både i och
om språk, tillika ett utvecklat språkligt för-

hållningssätt. Det är viktigt att som lärare
uppleva och utstråla att ord är intressanta
och meningsfulla. Många forskare poängterar särskilt det lustfyllda i ordkunskapsundervisningen. Det måste därför vara
engagerande och roligt att möta nya ord,
och undervisningen behöver genomföras
på ett lekfullt, meningsfullt och angeläget
sätt. Om ord upplevs som intressanta, viktiga och användbara är det lättare att göra
orden till "sina" – att äga orden.

Boel De Geer är docent i svenska vid Södertörns
högskola och undervisar på förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning
mot förskoleklass och årskurs 1–3 i kurser som rör
språk och språkutveckling. Boel De Geer samverkar med förskolor och skolor med fokus på
barns och elevers ordförrådsutveckling och
förespråkar en medveten och systematisk undervisning i ordkunskap.

Författare: Boel De Geer
Ordkunskap i förskola, förskoleklass
& grundskolans tidiga år
27-46179-6 180 s

200:-
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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 finns frågor att utgå ifrån vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget.

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.

Författare: Anna Strid
Bygg barns ordförråd

27-43947-4 144 s 269:-

Flerspråkighet
Alla barn, alla språk, alla dagar!
Flerspråkighet är en rikedom som medför
tillgång till fler kulturer och nya möten.
Förskolan är en mötesplats och har en
betydande roll i att utveckla barns flerspråkiga utveckling.
Författaren inspirerar och visar konkreta
exempel på arbetssätt som främjar flerspråkighet. Du får en tydlig bild om hur man
planerar den pedagogiska verksamheten
och skapar bästa tänkbara förutsättningar
för att lyckas i en flerspråkig förskola.
I boken finns frågor att utgå ifrån vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget.

A till Ö
– Träna finmotorik,
kreativitet och koncentration

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

27-44680-9

80 s 269:-

A till Ö

finmotorik • kreativitet • koncentration

A till Ö är ett kopieringsunderlag med
alfabetet. Bokstäverna finns 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.

Illustratör: Fanny Iselidh
A till Ö Kopieringsunderlag

27-45552-8

64 s 205:-

24

Fanny Iselidh
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Kopieringsunderlag ©2019 Fanny Iselidh och Natur & Kultur • A till Ö ISBN 9789127455528
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Språksamlingar i förskolan
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 språkutveck-

ling och hur förskolan kan skapa en skriftspråksvänlig miljö. I slutet av boken finns
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.

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.

Görel Sterner, förskollärare och specialpedagog
Ingvar Lundberg (1934–2012), professor i psykologi internationellt erkänd forskare inom läs- och
skrivutveckling och dyslexi.
Författare: Görel Sterner, Ingvar Lundberg
Före Bornholmsmodellen,Språksamlingar i förskolan
27-45266-4

160 s

445:-

Bildkort till Före Bornholmsmodellen,
Språksamlingar i förskolan
27-45269-5

150 kort

245:-

ULF MALMK VIST, BTJ
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Aktivitetskort
– Språk
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.

SKRIFTSPRÅK, SYMBOLER & ORDFÖRRÅD 13

Skriftspråk 13
DELMÅL

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!”

DU

Utveckla språklig
medvetenhet
Stifta bekantskap med
bokstäver och symboler

Vilken bokstav menade Samir? Kan ni
också göra bokstäver med era kroppar?

GÖR SÅ HÄR
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.

VARIERA OCH UTMANA VIDARE
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
9789127429918_1.indd 25
sitt namn i mänskliga bokstäver.

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

9789127429918_1.indd 26

2014-02-10 10:32

Kopiering förbjuden.

2014-02-10 10:32

På ena sidan av kortet finns aktiviteten beskriven. Aktiviteten är skriven med barnet som mottagare och
det finns bilder på kortet som förstärker innehållet. På andra sidan av kortet finns information till dig
som pedagog. Här finns 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

27-42991-8

50 kort

445:-

Läsnyckeln
Med Läsnyckeln kan ni på ett lekfullt och lustfyllt sätt utforska ljud och bokstäver tillsammans med barnen. Materialet består av 16
stora fina 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 stöd för hur ni kan gå tillväga.
Som komplement finns också Bokstavsasken, som innehåller lösa gemena bokstäver
för barnen att laborera vidare med och bygga
egna ord av.

Handledning
medföljer!

Författare: Ingrid Smitz
Läsnyckeln – lär och lek med
ord och bokstäver
27-44289-4

599:-

Bokstavsask Läsnyckeln

235:-

27-44288-7

Upptäck språket i förskolan
100 kopieringsunderlag
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
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språklig medvetenhet. Varje övning finns
i två nivåer, en enklare och en med mer
utmaning i. Till varje övning finns 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 finns också
underlag för gemensamma lekar där
barnen kan prova och utmana sina nya
kunskaper tillsammans.

Författare: Patricia Blomkvist
Upptäck språket i förskolan 27-45240-4 104 s 399:-
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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.

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 finns också råd och tips för hur du
lägger upp boksamtalet, till exempel hur
du väljer böcker och förbereder dig.
I andra delen finns 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 fler böcker, såväl titlar som
passar för nybörjare på boksamtal som
böcker som erbjuder större utmaningar.
I materialet ingår också reflektionsblad
för pedagogen samt en kostnadsfri studiehandledning. Ladda ner via nok.se/extramaterial
FÖRSKOLESERIEN

Studiehandledning

Boksamtal med
bilderböcker
Boksamtal

FÖRSKOLESERIEN

med bilderböcker

Katten vaktar
i trädet.

Jag tror han
drömde!

Spöket är
borta nu.

Agneta Edwards

FOTO: CONNY PALMKVIST

Natur & Kultur

Agneta Edwards är litteraturpedagog, barnbokskritiker,
föreläsare och författare. 2021
erhöll hon Gulliverpriset för sitt
arbete med att sprida kunskap
om bilderboken.

Författare: Agneta Edwards
Bilderbokens mångfald
och möjligheter, 2:a utgåvan

27-82402-7 168 s

Boksamtal med bilderböcker 27-44307-5

279:-

116 s 269:-
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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 finns 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
reflektera 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 kostnadsfritt
extramaterial.

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.

Författare: Hilkka Mikkonen
Läsförståelse i förskolan

LPFÖ 18

27-44308-2

80 s

269:-

27-44408-9

80 s

269:-

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.

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

Författare: Signe Tonér
Tecken Ett verktyg för
ökad kommunikation

Svenska som andraspråk
i förskolan
I den här teoretiska grundboken tar författarna upp centrala aspekter av förskolebarns två- och flerspråkiga utveckling och
lärande ur olika perspektiv: språkliga,
didaktiska, sociala, familjeorienterade och

samhälleliga. Syftet med 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
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27-82274-0 250 s 285:-
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Jag uppskattar att boken var så
lättillgänglig. Att mallarna ger mig
verktyg att tänka vidare med. Boken
ger konkret pepp i arbetet med
bilderböcker på förskola och
utvecklar den normkritiska blicken.
PAUL A HÖGSTRÖM, ”PRICKIGA PAUL A”, BARN- OCH
UNGDOMSBIBLIOTEK ARIE

En bok som alla förskolor kan ha
nytta av! Det finns praktiska tips och
analysförslag, men det allra bästa är
hur enkelt boken förmedlar vikten av
mångfald när det gäller text och
bilder för barn i förskolan.
DAVID FL ATO, JÄMSTÄLLDHETSE XPERT PÅ JÄMSTÄLLT

Att välja
bilderböcker
Normkritisk analys
Bilderboken kan hjälpa till att utmana stereotypa föreställningar om hur vi ska leva
och vara, och på sikt bidra till att förändra
de normer som skapar problem för oss.
Men det gäller att göra ett medvetet urval.
Den här boken uppmuntrar dig som pedagog att ta en titt i förskolans bokhylla. Vilka
normer och förväntningar förmedlar böckerna som ni läser för barnen?

Boken ger dig grundläggande kunskaper
om normkritik och normkritisk analys. Du
får en ökad medvetenhet om de normer
som finns och råd om hur du utmanar dem
på ett normkreativt sätt. I slutet av boken
finns mallar att använda som redskap när
du gör en normkritisk analys av ett bokutbud eller en enskild bok.

Karin Salmson har tidigare drivit normkreativt
barnboksförlag och har själv skrivit många
böcker, bland annat boken Normkreativitet i förskolan – om normkritik och vägar till likabehandling. Karin har en bakgrund som journalist och är
nu föreläsare kring normkritik och litteratur.

Författare: Karin Salmson
Att välja bilderböcker

27-46071-3

84 s

89:-
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Fånga barnens
uppmärksamhet
genom att berätta!
Träna inlevelse,
fantasi och språk!

Lekfulla sagor
Skapa gemenskap och glädje
genom berättande
I leken är allt möjligt, tid och rum kan förvandlas. Samma sak
händer i sagans värld. Lek och saga bidrar till barnens mognad
och till att bemästra svårigheter i vardagen. Alla kan leka, alla kan
berätta. Det gäller bara att hänge sig, våga bli en jamande katt
eller en hemsk jätte.
I denna nyutgåva av boken Sagor att
berätta och leka finns 35 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

24

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.

Per Gustavsson är sagoberättare och före detta
barnbibliotekarie. 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
Lekfulla sagor

27-46169-7

92 s

275:-
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Sagor från hela världen

Sagoklassiker nivå 1, 4 titlar
Den fula ankungen
Musen och Elefanten
Skomakaren och pysslingarna
Den kloka hönan
27-43450-9

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

12 s

215:-

27-43451-6

12 s

215:-

27-43452-3

16 s 265:-

Sagoklassiker nivå 2, 4 titlar
Fort, fort!
Den stora moroten
Ta fast råttan!
Hemma bäst

De 20 sagorna är fördelade på fem nivåer. Nivå 1 består av fyra bilderböcker utan text,
i nivå 2 finns 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 finns en handledning med tips till pedagogen och
läsförståelsefrågor. Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt extramaterial.

Sagoklassiker nivå 3, 4 titlar
Bockarna Bruse
Guldlock
Räven som blev lurad
Koka soppa på stenar
Sagoklassiker nivå 4, 4 titlar

1

2

Nivå 1 – utan text.

Månen i dammen
Den magiska penseln
Yoshi, stenhuggaren
Apan med den magiska flöjten 27-43453-0 24 s 265:-

Nivå 2, 1–2 rader

Sagoklassiker nivå 5, 4 titlar
Aladdin
Hur Anansi fick sina sagor
Mulan
Östan om sol, västan om måne 27-43454-7 32 s 265:-

3

4

Nivå 3, 1–4 rader

5 – 10 rader

sol,

må

e

Sagoklassiker

om

om

Nivå 5

sta

5 – 10 rader

Sagoklassiker Nivå 5

ta

5

o l,
å
e

5

Steve Dorado
organ
ela M
cha
Mi
Det var en gång
en fattig flicka, som bodde
hos en isbjörn.
Hon drömde om en prins.
Fanns
han på riktigt?
Sagoklassiker Nivå 5

vä

ISBN 978-91-27-43454-7

Meg Hunt

ISBN 978-91-27-43414-1

ISBN 978-91-27-43416-5

ISBN 978-91-27-43415-8

9 789127 434141

43415_8_Monkeys_magic_pipe_CVR_SWE.indd Alla sidor

Anansi vill bli Sagornas kung,
men det är inte så lätt. Först måste han
klara tre svåra prov.

Mulan

Ös

Sagoklassiker

ISBN 978-91-27-43413-4

9 789127 434134

43414-1_Yoshi_CVR_SWE.indd Alla sidor

ISBN 978-91-27-43454-7

Joanna Nadin
Laura Anderson

Nivå 5

43414_1_Magic_paintbrush_CVR_SWE.indd Alla sidor

Varje familj måste sända en man
till kejsarens armé. Mulans pappa och
lillebror kan inte bli soldater.
Mulan skulle kunna …
men
hon ärNivå
ju 5flicka.
Sagoklassiker

er

lassik

Sagok

5

Sagoklassiker Nivå 5

ISBN 978-91-27-43454-7

ISBN 978-91-27-43454-7

Becca Heddle

Chris Powling
Jeannie Winston

ISBN 978-91-27-43412-7

9 789127 434127

43412_7_Moon_in_pond_CVR_SWE.indd Alla sidor

Mulan

5 – 10 rader

stenhuggaren

Aladdins äventyr börjar,
när en trollkarl ber honom att
hitta en magisk gammal lampa.

er

lassik

Sagok

5

Sagoklassiker

den magiska

Nivå 5, 5–10 rader
Nivå 5

Sagoklassiker Nivå 4
ISBN 978-91-27-43453-0

er

lassik

Sagok

5 – 10 rader

Ett hungrigt monster härjar i
den djupa skogen.
Hur kan den lilla finurliga apan
Nivå 4från att
rädda Sagoklassiker
sina vänner
ISBN 978-91-27-43453-0
bli uppätna?

Sagok

Sagoklassiker

flöjten

er

lassik

Apan med

Yoshfliöjten
4

Nivå 5

2 – 5 rader

magiska

Sagoklassiker

Apan med den

4

Månen
i dammen

ISBN 978-91-27-43453-0

Nivå 4

Stenhuggaren Yoshi önskar sig mer
och mer. Kommer han någonsin bli
Sagoklassiker
4
nöjd
och Nivå
lycklig?

2 – 5 rader

stenhuggaren

Sagoklassiker

er

lassik

Sagok

4

Nivå 4

ISBN 978-91-27-43453-0

2 – 5 rader

Yoshi

Sagoklassiker

händerSagoklassiker
något fantastiskt
…
Nivå 4

er

lassik

Sagok

4

En gammal man ger Ho en pensel.
När Ho börjar måla

Nivå 4

ropade Bror Kanin.

2 – 5 rader

– Titta! Månen har
fallit ner i dammen!

Sagoklassiker

er

lassik

Sagok

Månen
i dammen

Nivå 4

er

lassik

Sagok

5

Nivå 4, 2–5 rader

9 789127 434165

9 789127 434158

2013-04-15 12.47

2013-04-15 15.42

27_43416-5_Aladdin_CVR_SWE.indd
Alla sidor
2013-04-15 12.37

43418-9_Mulan_CVR_SWE.indd
sidor
2013-04-15 Alla
14.54

ISBN 978-91-27-43418-9

9 789127 434189

27_43417_2_How_Anansi_got_stories_CVR_SWE.indd Alla sidor

1

Trish Cooke

How to get in touch:
web

www.oxfordprimary.co.uk

email
schools.enquiries.uk@oup.com
ISBN
978-91-27-43417-2
tel.

+44 (0) 1536 452610

fax

+44 (0) 1865 313472

Anna Violet

ISBN 978-91-27-43419-6

9 789127 434172

Violeta Dabija

9 789127 434196

2013-11-12 13:15

27_43419-6_East_of_sun_CVR_SWE.indd Alla sidor

2013-04-15 16.04

2013-11-12 13:30

2013-11-12 13:37

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 förskolans yngsta barn.
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.

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.

Totte klar
klar ut
ut sig_text.indd
sig_text.indd 88
Totte

MAT

EMATIK

SPR ÅK

När Totte och Malin tar på sig skorna,
blir dom pappa Totte och pappa Malin
som tycker det är roligt att klampa.

2014-03-02 18:25
13.22
2014-06-12

Totte
Totte klar
klar ut
ut sig_text.indd
sig_text.indd 99

2014-03-02
2014-06-12 13.22
18:25

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.

78 -

Totteböckerna
Böckerna om Totte och Emma är riktiga barnboksklassiker. Vardagsnära
berättelser i kombination med tidlösa
illustrationer gör böckerna ständigt
aktuella.
Alla Totteböcker hittar du på nok.se

Totte klär ut sig

Läroplanen utifrån tre Totte-böcker-inlay2.indd 78

2018-03-19 14:49

Författare: Elisabet Wahlström,
Anncharlott Ring
Läroplanen utifrån tre
Totte-böcker
27-44735-6

Författare: Gunilla Wolde

Författare: Gunilla Wolde

Författare: Gunilla Wolde

Totte klär ut sig

Totte städar

Totte bygger

27-13919-0 50:-

27-13920-6 50:-

27-13926-8 50:-

96 s

255:-
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Läshoppet
Böckerna i Läshoppet passar de barn som är nyfikna på bokstäver
och vill börja prova på att läsa böcker på egen hand.

Nivå 2

Nivå 1
Leo nosar

er som främjar en god läsutveckling.
ghetsnivåer. Nivåerna följer dimenng i boken God läsutveckling.
4

3

1 innehåller

a ljudenliga ord
antförbindelser
rt av bokstäverna S, L, M, R, F, V

NIVÅ 1

4

2
2

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord
• ord utan konsonantförbindelser
• ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V
och vokalerna
ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även
innehåller övriga bokstäver

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenEmma Frey-Skött
L ÄS H O PPET
sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

4

NIVÅ2
Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner
sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Salem vill
vara med
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•
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•

•
•
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•
•
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3

2
NIVÅ2

3

2
NIVÅ2
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• fler högfrekventa småord

1

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.
L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2
Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner
sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord
• ord med enkla konsonantförbindelser
• fler högfrekventa småord

1

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET
9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET
9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET
9 789127 454545

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord
• ord med enkla konsonantförbindelser
• fler högfrekventa småord

2
NIVÅ2

1

L ÄS H O PPET

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord
• ord med enkla konsonantförbindelser
• fler högfrekventa småord

2
NIVÅ2
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9 789127 454545

Nivå 1 – Leo och Uno

27-45430-9

16 s

225:-

Nivå 1 – Ali och Mina

27-45438-5

16 s

225:-

Nivå 2 – Bodil och Ida

27-45431-6

16 s

225:-

Nivå 2 – Salem

27-45454-5

16 s

225:-
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ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET
9 789127 454545

L ÄS H O PPET
Författare: Berit Jansson, Emma Frey-Skött
Läshoppet – paket om 4 olika titlar

2
NIVÅ2

Salem och
Liv surar

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

•
•
•

L ÄS H O PPET

ISBN 978-91-27-45431-6

ISBN 978-91-27-45438-5

9 789127 454385

1

3

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord
• ord med enkla konsonantförbindelser
• fler högfrekventa småord
Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2
Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner
sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

2
NIVÅ2

Salem åker

Salem vill
vara med

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Böckerna i nivå 2 innehåller

1

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord
• ord med enkla konsonantförbindelser
• fler högfrekventa småord
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ISBN 978-91-27-45454-5

9 789127 454545

L ÄS H O PPET

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

Salem åker

•
•
•

L ÄS H O PPET
9 789127 454545

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord
• ord med enkla konsonantförbindelser
• fler högfrekventa småord

4

NIVÅ2
Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner
sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

3

2
NIVÅ2

Emma Frey-Skött

4

NIVÅ2
Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner
sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

3

2
NIVÅ2

Salem åker

L ÄS H O PPET

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET

Salem och
Liv surar

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

L ÄS H O PPET
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Salem åker

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET
9 789127 454545

Salem vill
vara med

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2
Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner
sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord
• ord med enkla konsonantförbindelser
• fler högfrekventa småord

2
NIVÅ2

1

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET
9 789127 454545

4

NIVÅ2
Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner
sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord
• ord med enkla konsonantförbindelser
• fler högfrekventa småord

1

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord
• ord med enkla konsonantförbindelser
• fler högfrekventa småord

1

•
•
•

ISBN 978-91-27-45454-5

ISBN 978-91-27-45454-5

9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

Salem och
Liv surar

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenEmma Frey-Skött
L ÄS H O PPET
sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Böckerna i nivå 2 innehåller
2
NIVÅ2

L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2
Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner
sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord
• ord med enkla konsonantförbindelser
• fler högfrekventa småord

1

•
•
•

L ÄS H O PPET

9 789127 454545

L ÄS H O PPET

3

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.
L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2
Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner
sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord
• ord med enkla konsonantförbindelser
• fler högfrekventa småord

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.
L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2
Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner
sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller
2
NIVÅ2

1

1

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.
L ÄS H O PPET
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3

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord
• ord med enkla konsonantförbindelser
• fler högfrekventa småord

2
NIVÅ2

Salem åker

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2
Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner
sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord
• ord med enkla konsonantförbindelser
• fler högfrekventa småord
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Böckerna i nivå 2 innehåller

Salem åker

•
•
•
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NIVÅ2

Böckerna i nivå 2 innehåller

Emma Frey-Skött

4

NIVÅ2
Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner
sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.
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2
NIVÅ2

Salem åker

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord
• ord med enkla konsonantförbindelser
• fler högfrekventa småord

2
NIVÅ2

Salem och
Liv surar

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2
Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner
sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord
• ord med enkla konsonantförbindelser
• fler högfrekventa småord

L ÄS H O PPET

3

Böckerna i nivå 2 innehåller
2
NIVÅ2

Salem vill leka

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenEmma Frey-Skött
L ÄS H O PPET
sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner
sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord
• ord med enkla konsonantförbindelser
• fler högfrekventa småord

•
•
•

Salem vill
vara med

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

L ÄS H O PPET

ISBN 978-91-27-45430-9

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner
sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

3

L ÄS H O PPET
ET

4

NIVÅ2

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord
• ord med enkla konsonantförbindelser
• enkla högfrekventa småord

2

NIVÅ1

NIVÅ1

9 789127 454309

4

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner
sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

2

Emma Frey-Skött

L ÄS H O PPET
ET
sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

3

Böckerna i nivå 1 innehåller

•

gfrekventa småord som även
bokstäver

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenEmma Frey-Skött

NIVÅ2

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner
sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.
De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken
God
läsutveckling.
L ÄS H
O PPET
ET

Berit Jansson

L ÄS H O PPET
ET
sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

assar för den läsare som befinner
mensionen Ordavkodning.

Var ska
Bodil vila?

Se på Ali och Mina

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

Emma Frey-Skött
De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimen-

9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET
9 789127 454545

9 789127 454316

Retoriklek i förskolan
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, lösa konflikter
och träna samarbete och turtagning. Boken
bjuder också på utvecklande retorik-

övningar för arbetslaget.
Till materialet finns filmer och extramaterial som kompletterar boken.
Författaren Gunlög Åkerstedt Lindell
är retorikpedagog, föreläsare och lärarutbildare.
Författare: Gunlög Åkerstedt Lindell
Retoriklek i förskolan 27-43393-9

108 s

269:-

Bilder för dialog
– när språket inte räcker till
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.

När orden tar slut tar bilderna vid!
Boken är indelad i följande kapitel:
Personer, Handlingar, Mat/objekt,
Kroppen/känslor, Platser och Tid/väder.
Författare: Susanne Maier
Bilder för dialog
– när språket inte räcker till

27-42572-9 48 s 349:-

ABC-klubbens appar
ABC-klubbens appar för iPhone, iPad och
Android passar alla barn som är nyfikna på
bokstäver och är på väg att knäcka läskoden. Apparna köper du och laddar ner via
App Store och Google Play. Alla finns även
att ladda ner som lite-versioner utan
kostnad.
ABC-domino

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

26

ABC-korsord
I ABC-korsord tränas särskilt förmågan att
identifiera 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.

Sök på
ABC-klubben i
App Store och
Google Play.
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Neuropedagogik
i förskolan
Varför och hur?

L E NA A R O N S S O N

”Den här boken konkretiserar och problematiserar förskolans praktik och förklarar olika
teoretiska perspektiv kopplade till vardagliga
exempel på ett utmärkt och lättfattligt sätt.
Som förskollärare gör jag flera gånger ”kullerbyttor” i huvudet när författaren ifrågasätter
men också förtydligar det pedagogiska arbetet i förskolan.”
— Helena Svantesson, förskollärare

Neuropedagogik handlar om att
lägga till kunskap, inte byta ut. Lägga
”Med bilden av ett trådnät som metafor inspitill kunskap
om till exempel hur barns
rerar Aronsson
oss att förstå mer om neuropedagogikens betydelse i en förskolekontext.
Vardagsnära
exempel utgör bokens ryggrad, arbetsminne och
impulskontroll,
de tolkas och kopplas till neuropedagogik och
andra teorier. Intressant bok som inbjuder till
perspektivtagande
utvecklas, för att
fördjupande
samtal.”
— Gunilla Essén, förskollärare, grundskollärare, pedagogista och föreläsare
pedagogerna ska kunna planera för
”Kunskap
om hur hjärnan utvecklas och
individualiserad
stöttning inom
fungerar är viktig för alla som arbetar med
barn, bland annat i förskolans undervisning.
ramen
förteorigruppens
aktiviteter.
Lena lotsar
skickligt mellan
(filosofi
och kunskapssyn), forskning (exempelvis
självreglering
och exekutiva förmågor)
Förskolan
skaochvila på vetenskaplig
konkreta förslag på arbetssätt. I möten mellan
neuropasticitet (hjärnans förmåga till anpassgrund
i gener)
den grunden behöver
ning), epigenetik
(miljönsoch
påverkan på
och neuropedagogik (med en mängd konkreta exempel) så händer något spännande
det finnas en bredd av vetenskaper,
som utmanar det som tidigare kanske setts
som självklart.”
— Christian
Eidevald, docent i förskolediforskningsresultat
och teorier.
daktik vid GU och utvecklingschef för Göteborgs stads förskolor
LENA ARONSSON

37-4

74
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Neuropedagogik
i förskolan

Lena Aronsson är fil.dr. i förskoledidaktik och
universitetslektor vid Stockholms universitet.
Lena har en bakgrund i förskolan där hon arbetat många år som förskollärare och rektor samt
med pedagogisk utveckling både i arbetslag
och på förvaltningsnivå.

Varför och hur?
Förskolan måste kunna undervisa både
gruppen och individen. För att klara av det
behövs en mångfald av teorier om kunskap och lärande. Här fyller neuropedagogiken en viktig funktion för att bredda
perspektiven.
Neuropedagogik handlar om att
omsätta den kunskap vi har om hur hjärna
och nervsystem fungerar i den pedagogiska praktiken för att exempelvis stärka
impulskontrollen eller arbetsminnet hos
barnen. Genom att ta in detta perspektiv
breddas den vetenskapliga grunden i förskolan och bidrar till större möjlighet att
anpassa arbetssätten, med hänsyn till

både gruppens och individens lärande
och utveckling. Även en större medvetenhet hos barnen själva om hur ”hjärnkontoret” styr allt från kroppsrörelser till tankar
och känslor kan bidra till utveckling av
exempelvis självreglering och empati.
Boken ger en teoretisk kunskapsgrund
som tillsammans med konkreta inblickar
från förskolans vardag i samband med
exempelvis samling, språkutvecklingsarbete och konfliktlösning ger guidning till
fler tolkningsmöjligheter och ett större
pedagogiskt och didaktiskt handlingsutrymme.

Vidare diskuteras hur denna mångfald
påverkar undervisningsansvaret och därmed även utvecklingen av förskolan.
Neuropedagogik i förskolan riktar sig till
alla er rektorer, handledare, förskollärare
och förskollärarstudenter som vill veta
varför och hur modern forskning om barns
utveckling och lärande gällande biologiska, psykologiska och kognitiva aspekter
kan utveckla förskolans vardagspraktik.

Författare: Lena Aronsson
Neuropedagogik i förskolan 27-82937-4 192 s 225:-
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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 lärandesituationer.
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.
Författare: Ann S. Pihlgren
Läsa, skriva och räkna i
förskolan

27-82399-0

312 s 229:-

Undervisning i förskolan
– att skapa lärande undervisningsmiljöer
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

27-81839-2

202 s 229:-

FOTO: CONNY PALMKVIST

Ann S. Pihlgren är fil.dr., lärarutbildare, förskole- och skolutvecklare i
flera 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 flera
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.

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.
Testa en demoversion av kursen och läs mer
på nok.se/onlinekurser
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Är ni flera som
vill gå kursen?
Vi erbjuder olika
paketlösningar.
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Så håller vi
fokus på det
lustfyllda
lärandet
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Vi tog en pratstund med Hanna Rydqvist, författare
till materialet Väpplarna. Hanna är biträdande rektor
med ansvar för två förskolor i Nykvarn.
Vad ville du uppnå med Väpplarna?
Vad såg du för behov?
– Jag ville ge pedagoger ett material
som skulle hjälpa till att säkerställa att de
på flera olika sätt kan erbjuda barnen alla
delarna i läroplanen. Jag upplevde att
man ofta erbjöd mycket inom en viss bit av
läroplanen men lite av någon annan,
berättar Hanna.
– Med hjälp av fokusområden blir det
lättare att erbjuda barnen upprepade
tillfällen att möta, träna och leka med saker
på olika sätt. Att det blev många möten
med ämnet för barnen under en viss tidsperiod gjorde att intresset och förståelsen
för ämnet ökade och med det kunskapen
hos barnen.
Hur är Väpplarna tänkt att användas?
– Materialet är tänkt att användas med de
äldsta barnen i förskolan. Meningen är att
man ska fokusera på ett "område" i taget
och att man då får skapa sig erfarenheter
på flera olika sätt. I exempelvis matematik
arbetar man med olika matematiska
begrepp i ca 4 veckor. Arbetet genomförs
i gruppstunder för de äldsta barnen men
det är också viktigt att arbetet pågår i

alla aktiviteter på förskolan. Pedagogerna
utnyttjar då så många tillfällen de kan till att
jämföra storlek eller att hitta likheter mm.
– Om barnen har Väpplarna Min bok så är
det en lek/aktivitet per vecka som barnen
på olika sätt dokumenterar i sin egen bok
förklarar Hanna.
Har du blivit överraskad när du sett hur
Väpplarna har tagits emot eller kommit
till användning ute på förskolorna?
– Jag är så glad över att många gillar
materialet och att det är så uppskattat
av barnen. Det visar också på hur många
fantastiska pedagoger det är som arbetar
med detta och som lyckas få till det
lustfyllda lärandet. Jag tycker också att
det är så roligt att många hittar egna
lösningar på hur arbetet med Väpplarna.
Allt ifrån hur man använder figurerna till
hur grupptillfällena ser ut.
Vad uppskattar du personligen mest
med Väpplarna?
– Att materialet hjälper oss pedagoger
att säkerställa att vi gör det vi ska och att
vi håller fokus på det lustfyllda lärandet.

Läs mer om Väpplarna på nästa uppslag.
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Väpplarna

Utmana de äldsta barnen i förskolan
Väpplarna är anpassat för för att användas tillsammans
med de äldsta barnen i förskolan under deras sista år.
Materialet stöttar dig som pedagog i arbetet att
erbjuda barnen de utmaningar de behöver.
Materialet är tydligt uppbyggt och innehåller mängder
med övningar som på ett lustfyllt sätt utmanar inom
språk, matematik, naturvetenskap och teknik samt
socialt samspel. Väpplarna består av en handledning
inklusive kopieringsunderlag och lärarwebb, en
arbetsbok och en fristående högläsningsbok.

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

K17 Årstidsfoton (1 av 2)

I handledningen ingår ett år med en digital
lärarwebb. På lärarwebben finns kopieringsunderlagen som pdf:er och öppna övningar
att använda på storskärm tillsammans med
barnen. Nästa år kan du förnya licencen
genom att köpa till endast Lärarwebben.

VECKA 2:

Natur och förändring

N

VECKANS MÅL

Barnen ska få möjlighet att:
• reflektera över naturens förändring och processer
• skapa sig en uppfattning av temperaturens påverkan på naturen
• få erfarenheter av luft och dess betydelse.

Uppstartsaktivitet: Sjunga om kroppen
Sjung den utvalda sången om olika kroppsdelar och gör rörelserna.

Övergångsaktivitet: Årstidsbilder

Digital
lärarwebb

5 min

LÄRARWEBB

Material: K17.
I den här veckans övergångsaktivitet får barnen reflektera över
årstider.
Lägg fram de större årstidsbilderna. Prata lite om årstiderna och
koppla till naturrutan och temperaturen. Låt barnen fundera själva
över vad de kan se och göra de olika årstiderna. Dela sedan ut de
små bilderna till barnen och låt dem fundera över vilken årstid som
deras bild hör hemma i.
Ta upp de större bilderna, blanda dem och dra sedan en bild och
visa barnen. De barn som tycker att deras bild hör ihop med den stora
bilden går vidare till nästa aktivitet. Fortsätt med resterande bilder.

1. Naturrutan

10 min

Material: Alla foton som ni hittills tagit på naturrutan.
I den här övningen får barnen fundera över förändringar i naturen
utifrån naturrutan.

Den här övningen förutsätter att ni har arbetet
med den årsövergripande
övningen "Naturrutan
och årstidstecken".

Kopieringsunderlag © 2019 Hanna Rydqvist och Natur & Kultur
Väpplarna Handledning Utmana de äldsta barnen i förskolan ISBN 978-91-27-45369-2
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Sortera

MATEMATIK 1

Hanna Rydqvist
Inlaga Arbetsbok.indd 8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

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

Hanna Rydqvist är förskollärare med
mångårig erfarenhet av arbete i förskolan.
Hanna arbetar för närvarande som
biträdande rektor i Nykvarn.

2019-03-07 15:20

Min bok – Barnens egen arbetsbok

Språk

Min bok är en arbetsbok som används
som en förlängning av barngruppens
övningar och fördjupar arbetet som
finns i handledningen. Boken används
cirka en gång i veckan och kan även

Socialt samspel

fungera som underlag vid utvecklingssamtalet. I Min bok får barnen möjlighet
att befästa kunskaperna kring varje
ämnesområde på ett lustfyllt och
systematiskt sätt.

Övningar kring t ex språklig
medvetenhet och ordförråd.

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

Jag har arbetat med Väpplarna sedan materialet kom. Det är
uppskattat av pedagoger, barn och även vårdnadshavare.
Vid hämtning på förskolan berättar barnen glatt att de "har
haft Väpplarna idag!" Det är ett tydligt och lustfyllt material att
arbeta med!"
KICKI K ARLSSON, PEDAGOG VAT THOLMA

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

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

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.

Matematik

som i

Läs mer om
Väpplarna på
webben!
nok.se/vapplarna
Författare: Hanna Rydqvist
Illustratör: Micaela Favilla

Micaela Favilla

Väpplarna handledning
med lärarwebb

27-45369-2

292 s

409:-

Lärarwebb

27-45817-8 12 mån

99:-

Väpplarna Min bok

27-45370-8

40 s

49:-

64

165:-

Författare och illustratör: Micaela Favilla
V-som i Väpplarna

27-45780-5
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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 finns
också med.

Hej alla barn!
Vi vill ha hjälp med att
bestämma vad vännerna
ska äta på kalaset.

Hälsningar från Tindra och Jalle

Kopieringsunderlag 1:4 Brev med uppdrag
Kopieringsunderlag © 2016 Författarna och Natur & Kultur Uppdrag språk och matematik ISBN 978-91-27-44383-9

Språk och matematik-inlaga.indd 25

25

2016-01-12 16:52

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

Upptäck matematiken
i förskolan

2A Hitta cirklar i luften
Syfte: Utveckla förståelse för former och objekt.

Författare: Elisabeth Berg,Ulla Hägglund, Pär Sahlin
Uppdrag språk och matematik 27-44383-9 92 s 375:-

Räkna och
färglägg cirklarna!

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

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

8

Varje övning finns i två nivåer, en enklare
och en med mer utmaning i. Till varje
övning finns syfte med koppling till läroplanen beskrivet och en kort instruktion.
Övningarna kan genomföras enskilt, till-
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FORMER OCH MÖNSTER – GEOMETRISKA FIGURER

Kopieringsunderlag © 2017 Natur & Kultur
Upptäck matematiken i förskolan
ISBN 978-91-27-452107

sammans med en kompis eller i grupp.
I varje del finns också underlag för gemensamma lekar där barnen kan prova och
utmana sina nya kunskaper tillsammans.

Författare: Patricia Blomkvist
Upptäck matematiken
i förskolan

27-45210-7

111 s

399:-
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Uppdrag 1 – Uppstart:
Maskinen Morten
Syfte
À

Få förförståelse för materialet.

À

Lära känna Maskinen Morten.

À

Väcka nyfikenhet inför kommande uppdrag.

Material
À

Sagogömma (korg, påse eller låda)

À

Kopieringsunderlag 1:1 – Berättelsen om Maskinen Morten

À

Kopieringsunderlag 1:2 – Maskinen Morten

Förberedelser
1. Kopiera texten Berättelsen om Maskinen Morten.
2. Kopiera Maskinen Morten på ett tjockare papper och klipp ut.
3. Välj ut en korg, påse eller låda som Sagogömma och lägg Morten och texten

i den. Fäst gärna en lapp på Sagogömman där det står ”Till barnen på
(förskolans namn)".

Genomförande
1. Berätta för barnen att du dagen innan har hittat något spännande, alternativt

placera ut Sagogömman där barnen kan hitta den.
2. Väck nyfikenhet för Sagogömman och låt barnen gissa vad som finns där i.
3. Plocka upp Morten från Sagogömman och fråga barnen vad de tror att

Morten kan vara för en figur.
4. Läs texten Berättelsen om Maskinen Morten och samtala med barnen om

innehållet. Förslag på frågor hittar du nedan.

12

¡

Vad var det för liten figur vi hittade i Sagogömman?

¡

Vad är Morten för slags figur?

¡

Var någonstans bor Morten?

¡

Vart går Morten för att hämta mat?

¡

Vad behöver människor för att fungera? Vad behöver maskiner?

¡

Vad skiljer en människa från en maskin?

¡

Känner ni till några maskiner? Vilka?

Kopieringsunderlag
© 2022 Monika Helgesson, Ingela Sandberg och Natur & Kultur
Trubbel i Kodköping ISBN 978-91-27-46012-6

Trubbel i Kodköping
Analog programmering och problemlösning
I Trubbel i Kodköping får barnen utifrån
en spännande berättelse utföra konkreta
uppdrag som knyter an till deras vardag.
Alla uppdrag utgår från mål och riktlinjer
i Lpfö 18 och barnen får utveckla sin
kreativitet, nyfikenhet och träna olika
förmågor och färdigheter för att lösa
problem. Fokus i boken ligger på olika
delar av analog programmering och
datologiskt tänkande.

Boken inleds med information kring
datologiskt tänkande, begreppsbank,
arbetsgång och upplägg. Sedan följer de
respektive kapitlen med uppdrag och
utmaningar med olika karaktärer i
huvudrollerna som exempelvis Maskinen
Morten, Hissen Hedda och Robotgräsklipparen Rio. I materialet ingår bilder
och kopieringsunderlag som också kan
laddas ner digitalt.

Ingela Sandberg arbetar som förstelärare,
specialpedagog och matematikutvecklare.
Monika Helgesson arbetar som förstelärare.
Båda författarna är verksamma i Halmstad.
Författare: Ingela Sandberg, Monica Helgesson
Trubbel i Kodköpinng

27-46012-6

100 s

345:-
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den ska barnen i en förskolegrupp välja
ar fått tre små pappersbitar var att lägga
agogen berättar för barnen att de får ta tre
många som pappersbitarna. De uppmuntras
ktbit på varje papper.

Barnen väljer frukt
Under fruktstunden ska barnen i en förskolegrupp välja

fruktbitar. De har fått tre små pappersbitar var att lägga
Lyft fram matematiken
frukten på. Pedagogen berättar för barnen att de får ta tre

en bananbit, sedan tar han en äppelbit och
problemlösning
begrepp
ma väljer tvåResonemang,
päronbitar och en bananbit.
bitar frukt,och
lika många
som pappersbitarna. De uppmuntras
er fruktbitar uppmärksammar pedagogen
att lägga en fruktbit på varje papper.
olika val genom att upprepa antalet frukter
Vad är matematik? Vilken matematik
ska en
vi synliggöra?
Elias väljer först
bananbit, sedan tar han en äppelbit och
en
päronbit.
Emma
väljer
två päronbitar och en bananbit.
Hur kan vi göra detta?
ka tre fruktbitar väljer du Emma? Du tar två
När barnen väljer fruktbitar uppmärksammar pedagogen
en bananbit. Och du Elias har valt en bananbarnen
olika val
genom och
att upprepa
Författarna
beskriver
tydliggörantalet
dessa frukter
Frågor som dessa försöker författarna
till på deras
och en päronbit – alla tre frukterna.
barnen
väljer.
mål med praktiska exempel för att ge dem
boken Lyft fram matematiken – resone-

Pedagogen:
Vilka
fruktbitar
väljer du Emma? Du tar två
ett
mertre
konkret
innehåll.
mang, problemlösning och begrepp
ge
päronbitar och
en bananbit.
Och du Elias harsom
valt kan
en bananI boken
finns diskussionsfrågor
svar på. Matematiken finns överallt runt
en äppelbit
och ensom
päronbit
– alla och
tre frukterna.
användas
inspiration
underlag för
om oss i vår vardag, det gäller bara bit,
att ta
samtal i arbetslaget kring matematiskt
på en
de upplevelse
tillfällen som
gestalet
i barnens lek
Anna Kärre och Anette de Ron, författare.
fruktbitar får vara
barnen
av hur
arbete i förskolan.
och aktiviteter
på förskolan.
på olika sätt. Helheten
”tre fruktbitar”
kan Boken fokuseFörfattare: Anna Kärre, Anette de Ron
rarenpåpäronbit.
förskolans
utin, en äpple och
Treuppdrag
fruktbitari matematik
kan
Lyft fram matematiken – resonemang,
problemlösning och begrepp 27-44551-2 84 s
läroplanens
mål.bananbitar
äronbitar och från
en bananbit
eller två

Barnen får bygga upp mentala bilder av hur
och delas upp.

Genom att välja fruktbitar får barnen en upplevelse av hur talet
3 kan delas upp på olika sätt. Helheten ”tre fruktbitar” kan
bestå av en banan, en äpple och en päronbit. Tre fruktbitar kan
också vara två päronbitar och en bananbit eller två bananbitar
och en äpplebit. Barnen får bygga upp mentala bilder av hur
talet 3 kan se ut och delas upp.

55
Matematikundervisning
i förskolan
2016-10-05 16:23

Att se världen i ljuset av matematik
Boken Matematikundervisning i försko27445512.l.f.m.inlay.indd 55
lan
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.

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-BRIT T CL AESSON, BTJ-HÄF TET NR 21, 2018
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2016-10-05 16:23

Författare: Camilla Björklund, Hanna Palmér
Matematikundervisning
i förskolan

27-82258-0

280 s

316:-
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Finns även
i appen Jaramba
Förskola,
se s. 42.

Aktivitetskort
Matematik
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 aktivi-

tetskort. Varje område inleds med ett flikkort 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.

Den här boken handlar om vännerna Rutan och Randan.
De tycker om att prova, tänka och försöka komma på
smarta lösningar.
I den här berättelsen träffar ni Rutan och Randan
när de ger sig iväg på mönsterjakt.

Innan ni läser

– 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?

Titta på omslaget tillsammans. Vad föreställer bilden?
Vad tror ni boken handlar om?

Tips på vidare aktiviteter:

mönster, varannan, upprepning

50 kort

445:-

• 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.

Medan ni läser
Prata om vad som händer på bilderna. Stanna upp ibland
och gissa vad som skulle kunna hända på nästa uppslag.
Fundera kring ord som ni inte förstår.

Projektledare och textredaktör: Maria Wedar
Grafisk form: Anita Dolmark
Illustrationer: Erika Palovaara

27-42943-7
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Rutan och Randan
Fem matematiksagor
Möt Rutan och Randan, som på ett humoristiskt sätt inspirerar till matematiska
reflektioner 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 finns diskussionsfrågor och
tips på hur pedagogen kan arbeta vidare
med innehållet. Logga in på nok.se för att
få tillgång till kostnadsfritt extramaterial.

Linda Palm är förskollärare, författare och
omtyckt föreläsare. År 2018 fick Linda Sveriges
Läromedelsförfattares Förbunds pris Lärkan
inom kategorin Förskola.
Författare: Linda Palm
Rutan och Randan – fem matematiksagor
27-43979-5
5 böcker, 16 sidor per bok

339:-
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Hållbar utveckling
i förskolan

Med ena foten i vetenskapen och den andra i barngrupperna har de två
författarna haft tillgång till ett närmast unikt underlag. I sin bok visar Erica
Strand och Lise-Lott Fjell hur förskolan på ett inspirerande sätt kan leva
upp till sina egna mål, med hjälp av teknik och naturvetenskap.

ramla in och plötsligt föreläserErica och
Lise-Lott i Washington – inför förskollärare
från hela världen.
I takt med att de lär sig allt mer – om
vad hållbarhet för förskolan innebär och
hur det hänger ihop med teknik och naturvetenskap – vill Erica och Lise-Lott förmedla kunskapen till andra. De tar del av
aktuell forskning och i sitt arbete har de en
unik möjlighet att testa nya kunskaper i
barngrupperna och följa resultatet.

Förskollärarna Lise-Lott Fjell och Erica
Strand lärde känna varandra när de båda
studerade vid Skolverkets utbildning för
att bli naturvetenskaps- och teknikutvecklare. Tanken var att de skulle ägna en dag
i veckan åt utbildningen.
– Vi tog alla chanser vi fick, så det var lite
mer av ett dygnet-runt-arbete. Ibland kan
man fundera på hur mycket man kan ta in,
men det har varit en fantastisk resa,
skrattar Lise-Lott Fjell.
Erbjudanden om att föreläsa började
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– Ett projekt om vatten kan börja med
att reflektera över att vi tvättar händerna
i det, leda vidare till experiment där
barnen får undersöka vattnets egenskaper
och sedan mynna ut i att vi kan prata om el
och energi. Hur hänger vattnets kraft ihop
med att vi kan tända lampan, säger LiseLott, hon fortsätter,
– Projekten växer med barnen och det
naturvetenskapliga sättet att arbeta är väldigt roligt, man lär sig alltid något – plus att
det är måluppfyllande. Jag har jobbat i förskola i snart trettiofem år och den styrkan
som barnen och gruppen ger tillbaka i den
här typen av projekt är oslagbar, säger hon.

Parallellt med det dagliga arbetet på sina
egna förskolor tog Erica och Lise-Lott fram
planer för hur 25 förskolor i deras närområde skulle kunna arbeta med naturvetenskap och teknik.
– Vi tog fram 25 planer som var skräddarsydda för varje förskola, berättar Erica,
som i dag arbetar som rektor.
För sitt arbete belönades de med UllaBritta Bruun-stipendiet 2016. Tanken på en
bok hade väckts redan tidigare, men det var
här arbetet tog fart på riktigt. Efter fem år
och en lång väg med många krokar sitter
de nu med en färdig bok i handen.
– Allt det vi vill lyfta i vår bok har tydligt stöd
i i alla våra styrdokument, att kopplingen
här är så tydlig ser vi som ett erkännande
för att vi är på rätt spår när vi vill visa naturvetenskapen och teknikens roll i förskolans
hållbarhetsarbete. Vi vill också att förskolans personal ska få mer kött på benen
kring hur man kan koppla på de globala
målen i det arbetet, säger Erica.

Av: Sara-Märta Höglund

NATURVETENSKAP/TEKNIK

Bokens syfte är att tydliggöra hur
det går att arbeta med hållbar
utveckling på förskolan. Entusiasm
och engagemang präglar texten
som ger ett utmärkt underlag för
ett kollegialt utvecklingsarbete.
ULF MALMQVIST, BTJ

Social

Hållbarhet

 Dimensionerna av
hållbarhet är ömsesidigt
beroende av varandra för
att uppnå en god effekt
för utveckling.

Miljömässig

Ekonomisk

Dimensionerna av hållbarhet är ömsesidigt beroende
av varandra för att uppnå en god effekt för utveckling.

medvetna val kommer ni att påverka samhället i en hållbar
riktning. Det är viktigt att ta de steg som behövs och börja med
frågor som ligger er varmt om hjärtat.
I det här kapitlet presenteras de tre dimensionerna av hållbar
utveckling, tillsammans med idéer och förslag på hur ni kan
inkludera dem i er verksamhet på förskolan. Vi lyfter också
vilka globala mål som kopplar till olika delar av dimensionerna.

Vårt arbetssätt för
hållbar utveckling
Vårt arbetssätt präglas av följande frågeställning: Hur ger
vi barnen en förståelse för hållbar utveckling utifrån deras
intressen, motivation och drivkraft? Vi arbetar med hållbar
utveckling inom alla tre dimensioner: social, miljömässig och
ekonomisk. Arbetet utgår från de globala målen och läroplanen,
och drivs genom undervisning i naturvetenskap och teknik.
Vi pedagoger är alltid engagerade och noga med att fånga upp
barnens frågor och luta oss mot deras tidigare erfarenheter.

Hållbar utveckling
AttBedömningsskala
lära för livet
ochi förskolan
framtiden
för hållbarhet
Svenska OMEP, en organisation som arbetar för barns
utbildning och rättigheter, har tagit fram en bedömFörskolans
läroplan
lyfteri förskolan
fram hur
viktigt
det
ningsskala
för hållbarhet
utifrån
de tre
hjälp av skalan kan ni själva
är fördimensionerna.
våra yngsta Med
samhällsmedborgare
att ha
gradera var er förskola befinner sig just nu.

med sig en värdegrundad kunskap redan tidigt
Ladda ner skalan på omep.org.se.
i livet. Vi vuxna är barnens framtidsförutsättare
och det ingår därför i vårt uppdrag att synliggöra
och medvetandegöra vad hållbar utveckling 35
innebär för barnen och för människan i ett större
perspektiv.

.indd 3

Barnens erfarenheter
och frågor

På s. 79 och framåt kan ni läsa om
vilka de globala
målen är och hur
förskolan kan
arbeta med dem.

Pedagogernas engagemang
och kunskap
fångar upp

Hållbar
utveckling i alla
tre dimensioner:
social,
miljömässig och
ekonomisk

innefattar

HÅLLBARHETSARBETET

genomförs
genom

Naturvetenskap
och teknik

utgår från

De globala målen

Läroplanen (Lpfö 18)

2021-0 -10 14:

Boken redogör för social, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet och presenterar ett
arbetssätt som utgår från de globala
målen och ämnena naturvetenskap och
teknik. Du som pedagog får veta mer om
vad hållbar utveckling innebär och hur du
kan arbeta tillsammans med barnen för att
utveckla en större förståelse inom detta
område.

I boken lyfts både teori och
24 praktik fram
kring hållbarhetsfrågor och du får ta del av
ett flertal projekt. Genomgående i boken
finns frågor för diskussion i arbetslaget. Till
all ar ten
ckling
t ts ction.indd 24
boken finns också
studiehandledning
som kostnadsfritt kan laddas ner som
extramaterial på nok.se.

Författarna är förskollärare och utbildade naturvetenskap- och teknikutvecklare med många
års arbete inom förskolan. Erica Strand arbetar för
närvarande som rektor i Stenungssund och Lise-Lott
Fjell som förskollärare i Uddevalla. Båda författarna är
2021-0 -10
aktiva som ordinarie ledamöter inom OMEP Sverige.

Författare: Erica Strand, Lise-Lott Fjell
Hållbar utveckling

27-46010-2

128 s

269:-
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14:

NATURVETENSKAP/TEKNIK

Var och en som verkar
i förskolan ska främja
aktning för varje
människas egenvärde
och verka för en
hållbar utveckling.
LPFÖ 18

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 reflekterande samtal. En skapande
aktivitet som knyter an till resans fokus
avslutar kapitlet. I boken finns kopieringsunderlag i form av brev, uppdrag och
diplom.

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 ämnesområdena
och lockar till samspel och lek.
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Illustration: Leif Åbjörnsson

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
27-82361-7 136 s

229:-

Magdalena T Granholm
är dramapedagog och
författare. Hon har lång
erfarenhet att arbeta
med barn och drama.
Författare: Magdalena T Granholm
Tofsingarna 27-45633-4

88 s

339:-

NATURVETENSKAP/TEKNIK

Utmana de yngsta

Utmana
de yngsta

Upptäck, undersök och utforska
nens perspektiv. Genomgående i
boken finns reflektionsfrågor att
diskutera tillsammans i arbetslaget.
Till boken finns även en studiehandledning som kostnadsfritt kan laddas
ner via nok.se /extramaterial

Upptäck, undersök och utforska

FÖRSKOLESERIEN

Studiehandledning

Utmana de yngsta

Utmana de yngsta
Upptäck, undersök och utforska

Hur ser en förskola som utmanar de allra yngsta barnen ut?
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.

Utmana de yngsta Karin Persson-Gode

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 bar-

FÖRSKOLESERIEN

Utmana
de yngsta

FÖRSKOLESERIEN

Upptäck, undersök och utforska

Genomgående i boken finns reflektionsfrågor att diskutera tillsammans
i arbetslaget.
Med den här boken har jag velat ge er verktyg
för att tolka läroplanen och koppla den till den
verksamheten ni skapar tillsammans med de yngsta.
Karin Persson-Gode

Karin Persson-Gode är förskollärare och föreläsare och har
även arbetat som förskolestrateg med kvalitetsutveckling.
Karin har tidigare skrivit böckerna Upptäck! och Lärande
lek och utemiljö i Förskolerien, samt Aktivitetskort i
förskolan Teknik och Naturvetenskap. År 2017 vann Karin
läromedelsförfattarpriset Lärkan i kategorin Förskola.

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.
ISBN 978-91-27-44554-3

Karin Persson-Gode
9 789127 445543

Cover_3s_Utmana_de_yngsta.indd Alla sidor

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

2018-09-18 10:05

Karin Persson-Gode

Natur & Kultur

Författare: Karin Persson Gode
Utmana de yngsta

K ARIN PERSSON GODE

27-44554-3

80 s 269:-

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.

På ena sidan av kortet finns aktiviteten beskriven.
Aktiviteten är skriven med barnet som mottagare
och det finns bilder på kortet som förstärker
innehållet.
På andra sidan av kortet finns information till dig
som pedagog. Här finns tydliga instruktioner för
hur aktiviteten ska genomföras, vilket övergripande mål aktiviteten syftar till och vilket material
som behövs.

Författare: Karin Persson Gode
Aktivitetskort i förskolan
Naturvetenskap

27-43978-8 50 kort 445:-

Aktivitetskort Teknik i
förskolan

27-43008-2 50 kort 445:-

Författare: Karin Persson Gode

Författare: Karin Persson Gode

Lärande lek i utemiljö –
Pedagogiska lekar och övningar

Upptäck – Naturvetenskap
i förskolan

27-42138-7

27-41305-4

80 s

80 s

269:-

269:-
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DIGITALT

En digitalare förskola

FÖRSKOLESERIEN

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 finns 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 finns frågor att utgå
ifrån vid reflektion, samtal och resone-

mang i arbetslaget.
Till boken finns 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

27-45420-0

116 s

269:-

Surfplattan utomhus
Lärande, lek och utforskande
Kan man verkligen ta med surfplattan ut?
Absolut! Men visst finns 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 finns också en uppsjö
av aktiviteter för hur ni kan upptäcka när-

miljön 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

27-44319-8

80 s 269:-

Surfplattan som
pedagogiskt verktyg
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
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med föräldrar. Förutom detta bjuds på
inspiration kring pedagogiska aktiviteter
som att skapa QR-koder, göra egna filmer
och utforska naturen med surfplattan.
Logga in på nok.se för att få tillgång till
kostnadsfritt extramaterial.
Författare: Elisabet Wahlström
Surpflattan som pedagogiskt
verktyg
27-43945-0

80 s 269:-

Katrin Jäverbring

DIGITALT

Medie- och informationskunnighet
Vad kan Medie- och informationskunnighet (MIK) innebära
i förskolan?
Medie- och informationskunnighet
(MIK) kan handla om allt från våra
relationer, demokrati och kritiskt
tänkande till kunskap om vinklade
budskap, dold reklam, källkritik, upphovsrätt och mycket mer.
Det kan handla om att kunna skilja
information från desinformation –
vad är egentligen en trovärdig källa?

Hur väljs perspektiven ut, varför och
utifrån vem? Vad klipper vi bort och
varför? Och vem håller i kameran?
Boken går igenom på vilket sätt
MIK ingår i förskolans uppdrag, vad
det kan innebära i undervisningen
och hur MIK samspelar med barnens
rättigheter.

Isabelle Kristensen är förskollärare och
lärare för yngre åldrar. Hon har tidigare varit
projektledare inom digital kompetens och
lärmiljö samt varit rektor i förskolan. I dag
arbetar Isabelle med medie- och
informationskunnighet på bibliotek.

Författare: Isabelle Kristensen
Medie och informationskunnighet

27-45951-9

72 s

89:-

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.
Författare: Susanne Kjällander, Bim Riddersporre (red.)
Digitalisering i en förskola på
vetenskaplig grund
27-82433-1 351 s 291:-
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DIGITALT

Vi finns 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 finns
Kompisböckerna, Rutan och Randan,
ABC-klubben samt serien Läshoppet.

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

Läs mer på:
Jarambas logotyp

polyglutt.se

Varianter på logotypen
ugglo.se

Mot mörk bakgrund

A

jaramba.se
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ÖVRIGT

Material och materialitet
Hållbar utbildning för de yngsta
Vilka material och sammanhang har de yngsta barnen i förskolan
rätt att möta och utforska? Hur kan progressionen i det fortsatta
arbetet se ut?
Genom att intressera oss för materialens
genskaper, materialitet och deras påverkan och inverkan kan vi börja upptäcka
barnens förståelse för sin omvärld. Boken
är praktiknära och fylld med konkreta
exempel som ger stöd och verktyg i det
viktiga arbetet tillsammans med barnen.
Bokens går också igenom hur olika

material kan utmana de yngsta barnen
och stötta pedagogerna i arbetet med att
utmana och vidareutveckla varje barns
förmågor och färdigheter.
Genomgående finns frågor för reflektion och diskussion i arbetslaget. Till
boken finns också en studiehandledning
som kostnadsfritt kan laddas ner som
extramaterial på nok.se.

Författare: Gunilla Essén, Leicy Olsborn Björby

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.
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RUM i förskolan
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lek
väldigt lite vägledning finns om hur rum kan utformas
för att på bästa sätt främja barns rätt till lek, lärande, utveckling
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av delaktighet. Men väldigt lite
och omsorg. Vad säger då forskningen om hur förskolans rum
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anpassas efter barnens och
Den här boken vänder sig till dig som förskollärare eller rektor i
förskolan. Men även
du som arbetar i skolan, leder pedagogiska
verksamhetens
behov?
utvecklingsarbeten eller ritar och designar förskolor, får här
i hur rum som
går i linje med styrdokument
och
Boken vägledning
beskriver,
förutom
forskning
om
pedagogik kan utformas.
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.

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

r från en rad

Material och materialitet

RUM
i förskolan
FÖR BARNS
LEK OCH
LÄRANDE

”

Miljön är avgörande
för hur lärande och lek
skapas. Därför ska
barnens perspektiv vara
med i processen.
Barnens perspektiv ger
inblickar i och kunskap
Råd
Vad det beror på är givetvis svårt att spekulera i, men en iakt
iaktVar uppmärksamma
till
vuxna
om
vad som när ni skapar en
tagelse är att den är placerad på en
plats
som gjorde
att personalen
10
lägenhet eller ordnar
överbehövde finnas nära, och att närheten kunde upplevas som över
utklädningskläder
är
viktigt
och
riktigt
för
vakande. Det som kan diskuteras utifrån det är om barnens rollek
När platser som lägenhet, utav det här slaget kräver frihet från
insyn, ieller
kontroll.liv.
barn
deras
klädningsrum eller kökshörna

”

Den ändring som skedde i och med ombyggnation gjorde att
rummet efteråt såg ut som på bild 6.15.

ISBN 978-91-27-82794-3

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 rumskompositionen för att uppnå nya lekmönster som inte
riskerar att återupprepa
genusmönster och inte bidrar
till att uppnå förskolans
jämställdhetsuppdrag?

6.14 och 6.15 Lekhörna före
och efter

Författare: Mia Heikkilä, Jennie Andersson Schaeffer,
Karin Saler, Anne Lillvist, Malin Lindberg, Jens Engman
27-82794-3

144 s 269:-

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

9 789127 827943

Rum i förskolan

27-45945-8
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FAKTA
Eva Tuvhav Gullberg
Verksam: Som konstnär, författare och
utbildare i estetiska uttryck, även kopplat
till digitalitet. Eva samarbetar med Tekniska
museet och Kvasar Makerspace i Sundbyberg där hon bloggar om estetik och
teknik. Eva har mångårig erfarenhet som
förskollärare och ateljerista. Har utvecklat
Sinneslabbet – en pedagogisk lärmiljö där
lärandet utgår från sinnena.
Aktuell: Med boken ”Estetiken i praktiken:
Vad? Varför? Hur?”.
Läs mer på Tuvhav.com.
Instagram @tuvhav och @sinneslabb

Försök tänka
bort resultat
Ett estetiskt språk vidgar världen. För Eva Tuvhav
Gullberg blev en klump lera vändningen. Som
konstnär, pedagog och författare verkar hon för
att fler ska få uttrycka sig med mer än ord.
”Vi blir till i språket och för att bli synliga
behöver vi många språk, de verbala, de
estetiska och kroppsspråket”, skriver Eva
Tuvhav Gullberg i Estetiken i praktiken.
– Det verbala går mycket genom huvudet. Små barn har ännu inte förmågan att
uttrycka sig verbalt, de uttrycker sig med
hela kroppen. De estetiska språken sitter
mer i kroppen, de berör en mer sinnligt,
utvecklar hon på telefon från ateljén i
Rindö redutt i Vaxholm.
För Eva Tuvhav Gullbergs egen del
kom det estetiska först i vuxen ålder.
Med en bakgrund som tyst, duktig flicka
som gått vidare och blivit handläggare
på statliga departement var hon trött,
– hon hade gått in i väggen även om det
inte var ett etablerat uttryck vid tidpunkten. En dag fick hon en bok om skulptören
Camille Claudel i handen av sin moster.
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Något väcktes.
– Jag gick till en färghandel och köpte
en klump lera. Det var min räddning.
Jag kom i dialog med leran och kunde
uttrycka sånt jag inte kunde uttrycka med
ord. Det var en längtan som fanns i händerna.
Eva Tuvhav Gullberg utbildade sig till
konstnär. I dag arbetar hon i den egna
ateljén, men är också ute ofta i verksamheter som föreläsare och inspiratör i estetiska uttryck. Boken Estetiken i praktiken
baserar sig på erfarenheter och insikter
från många år som förskollärare och ateljerista. Den genomsyras av en vilja att fler
ska få tillägna sig estetiska uttryckssätt.
– Det är upplevelsen som är det centrala,
och det innebär att fokus hellre ska ligga
på process än på produkt.

– Försök att inte bara tänka på resultat.
Säg att man får ett nytt material i sin
hand, lera till exempel. Då är det en upplevelse att få känna, lukta och undersöka
dess möjligheter. Det är som en upptäcktsresa med en ny kompis, snarare än
en fråga om tekniker och metoder.
Utöver verksamheten i sig har det stor
betydelse hur vi pratar om det estetiska,
menar Eva Tuvhav Gullberg. Att barnen
skapar har större tyngd än att de, som
det ofta heter i dag, pysslar.
– Man skulle kanske aldrig fråga en forskare ”vad pysslar du med?”. De estetiska
ämnena är lika viktiga som matematik
och naturvetenskap. Där undersöker och
experimenterar man – det är viktigt att få
in de begreppen även på estetikens
område.
Ett sådant förhållningssätt är nödvändigt för att leva upp till läroplanens intention om att ge barn de verktyg som krävs
för att bli en god samhällsmedborgare.
– Vi lever i en visuell kultur. Hur skaffar
sig barn och unga information? Det är
inte bara genom att läsa, utan genom
bilder, ljud och musik. För att kunna vara
källkritisk kan man inte bara hålla på och
”pyssla”. Man måste lära sig att förstå
bilder och estetiska språk, annars blir
man en analfabet i den meningen.
Av: Jenny Damberg

ÖVRIGT

Estetiken
i praktiken

Min förhoppning är att boken ska inspirera
dig som läsare att odla din professionella
nyfikenhet och skapa dina egna ingångar till
de estetiska språkens oanade världar.
EVA TUVHAV GULLBERG

Vad? Varför? Hur?
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.

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.

Författare: Eva Tuvhav Gullberg
Estetiken i praktiken

27-45898-7

160 s

269:-
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FÖRSKOLESERIEN

Pedagogisk
dokumentation

Hur kan pedagogisk dokumentation användas som grund i ett utforskande
arbetssätt?

I boken går författarna igenom syftet med pedagogisk dokumentation som
förhållningssätt och ger dig som pedagog stöd för att arbeta utforskande
tillsammans med barnen.

Boken innehåller många konkreta och levande exempel från verksamheten
i förskolan. Med hjälp av övapröva-uppgifter och reflektionsfrågor som finns
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FÖRSKOLESERIEN

Pedagogisk
dokumentation

I boken går författarna igenom syftet med pedagogisk dokumentation som
förhållningssätt och ger dig som pedagog stöd för att arbeta utforskande
tillsammans med barnen.
i boken kan ni i arbetslaget tillsammans arbeta vidare och utveckla den pedagogiska verksamheten. Till boken finns också verktyg för dokumentation att
ladda ner.

Författarna är alla tre verksamma inom olika förskoleenheter i Uppsala där Gunilla och Erika arbetar med
med pedagogiskt utvecklingsarbete och Leicy med
estetiska lärprocesser.

Gunilla Essén är förskollärare, pedagogista och föreläsare. Erika Björklund är pedagogista och sitter i
styrelsen för Reggio Emilia Institutet. Leicy Olsborn
Björby är konstnär och atejerista.

Boken innehåller många konkreta och levande exempel från verksamheten
i förskolan. Med hjälp av övapröva-uppgifter och reflektionsfrågor som finns
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.

Gunilla Essén
Erika Björklund
Leicy Olsborn Björby

ISBN 978-91-27-44217-7

i boken kan ni i arbetslaget tillsammans arbeta vidare och utveckla den pedagogiska verksamheten. Till boken finns också verktyg för dokumentation att
ladda ner.
9 789127 442177

Natur & Kultur
Studiehandledning från www.nok.se
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Pedagogisk dokumentation © 2019 Gunilla Essén, Erika Björklund,
Leicy Olsborn Björby och Natur & Kultur ISBN 978-91-27-442177

Författarna är alla tre verksamma inom olika förskoleenheter i Uppsala där Gunilla och Erika arbetar med
med pedagogiskt utvecklingsarbete och Leicy med
estetiska lärprocesser.

Boken är uppdaterad med två nya
kapitel, ett om undervisning i relation
till pedagogisk dokumentation samt
om övergången till skolan.
Till boken finns extramaterial i form av
pdf. Där finns också en verktygslåda med
samlade reflektions- och observationsverktyg samt en kostnadsfri studiehandledning. Logga in på nok.se för att ladda ner.
Gunilla Essén är förskollärare, pedagogista och föreläsare. Erika Björklund är pedagogista och sitter i
styrelsen för Reggio Emilia Institutet. Leicy Olsborn
Björby är konstnär och atejerista.

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.
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Pedagogisk
dokumentation
Utvecklas och lära tillsammans

Gunilla Essén
Erika Björklund
Leicy Olsborn Björby

Författare: Gunilla Essén, Erika Björklund,
Leicy Olsborn Björby
Pedagogisk dokumentation 27-45818-5 128 s 269:-

FÖRSKOLESERIEN

Systematiskt
kvalitetsarbete
Systematiskt kvalitetsarbeteGunilla Essén Leicy Olsborn Björby

Systematiskt

kvalitetsarbete

–på alla nivåer

Enligt skollagen måste alla förskolor arbeta med systematiskt kvalitetsarbete.
Så vad innebär det egentligen? Vilka ingredienser består systematiskt kvalitetsarbete av och hur tar vi vara på det vi redan gör?
Med den här boken vill författarna visa hur det systematiska kvalitetsarbetet
ska och bör beröra alla och göra skillnad för barnen, på alla nivåer. Det systematiska kvalitetsarbetet är något som påverkar alla som arbetar i förskolan,
men på olika sätt och med olika syften.
Boken innehåller en mängd konkreta exempel från förskoleverksamheter och
förslag på uppgifter och reflektionsfrågor för diskussion inom arbetslaget.
Till boken finns även extramaterial i form av pdf:er med underlag för de olika
delarna i kvalitetsarbetet.
Författarna Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby
arbetar med förskoleutveckling i Uppsala. Gunilla är
pedagogista och Leicy ateljerista. De är båda aktiva
föreläsare och har tidigare skrivit boken Pedagogisk

FÖRSKOLESERIEN

Systematiskt

kvalitetsarbete
–på alla nivåer

dokumentation i Förskoleserien.

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.

Gunilla Essén

ISBN 978-91-27-45141-4

Leicy Olsborn Björby
9 789127 451414

Systematiskt kvalitetsarbete_cover_hela.indd Alla sidor

2018-10-12 10:42

Natur & Kultur

förslag på uppgifter och reflektionsfrågor
för diskussion inom arbetslaget.
Till boken finns 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.

Författare: Gunilla Essén, Leicy Olsborn Björby
Systematiskt kvalitetsarbete 27-45141-4 96 s 269:-

FÖRSKOLESERIEN

FÖRSKOLESERIEN

En likvärdig
förskola

Studiehandledning

En likvärdig förskola
En likvärdig förskola – alla brans rätt

En likvärdig
förskola
– alla barns rätt

Författarna menar att alla barn måste få mötas av professionella pedagoger
som bedriver god undervisning i en stimulerande lärmiljö. I boken delar
de med sig ur sin ”skattkista” av beprövad erfarenhet och ger konkreta
verktyg för att göra förskolan mer likvärdig. En förskola där utbildning och
undervisning stödjer alla barn, oavsett vem de är.
Boken innehåller många exempel från praktiken. Det finns också genomgående frågor för reflektion och diskussion i arbetslaget att använda för
att utveckla likvärdigheten i din egen förskola. Till boken hör en kostnadsfri
studiehandledning som du laddar ner via nok.se.

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

– alla barns rätt

– alla barns rätt

God
undervisning

ISBN 978-91-27-45411-8

9 789127 454118

nell

dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger
och ger tips och idéer som främjar barnens utveckling och lärande.

Stimulerande
lärmiljö

FÖRSKOLESERIEN inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det

Professio
pedagog

En likvärdig förskola

FÖRSKOLESERIEN

En likvärdig
förskola

Evelina Weckström Maria Klasson

Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning i förskolan. Men vad innebär
det i praktiken? Vad är det alla barn har rätt till?

Evelina Weckström
Maria Klasson

En likvärdig förskola_cover.indd Alla sidor

2019-03-06 12:47

Natur & Kultur
Studiehandledning från www.nok.se
En likvärdig förskola © 2019 Maria Klasson, Evelina Weckström
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som kan låsa upp vägen dit. Boken
utgår från många konkreta exempel och
genomgående finns frågor för reflektion
och diskussion inom arbetslaget. Till
boken finns också en kostnadsfri studiehandledning att ladda ner via nok.se.

God
undervisning
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UP

Studiehandledning

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

Likvärdighet – vad är det och vad innebär
det för barnen? Vilka komponenter bör
finnas 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

A

ISBN 978-91-27-44217-7

– på alla nivåer

– alla barns rätt
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R
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9 789127 442177

Systematiskt
kvalitetsarbete

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

UP

Pedagogisk
dokumentation
Utvecklas och lära användas
tillsammans
Hur kan pedagogisk dokumentation
som grund i ett utforskande
arbetssätt?
Utvecklas och lära tillsammans

Utvecklas och lära tillsammans
Vad är pedagogisk dokumentation? Varför
är pedagogisk dokumentation ett värdefullt verktyg? Hur kan man använda sig av
pedagogisk dokumentation ?
Författarna diskuterar ett utforskande
arbetssätt med nyfikenheten som drivkraft. I boken finns vardagsexempel från
olika förskolor och reflektionsfrågor till dig
som pedagog.

Pedagogisk dokumentation ANDRA UPPLAGAN Gunilla Essén Erika Björklund Leicy Olsborn Björby

Utvecklas och lära tillsammans

Pedagogisk dokumentation ANDRA UPPLAGAN Gunilla Essén Erika Björklund Leicy Olsborn Björby

Pedagogisk Pedagogisk
dokumentation
dokumentation
Studiehandledning

Evelina Weckström
Maria Klasson

Författare: Evelina Weckström, Maria Klasson
En likvärdig förskola

27-45411-8

128 s

269:-
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Med den här boken
hoppas jag kunna ge er
inspiration att skapa en
frodande reflektion och
låta den ta den plats den
så väl förtjänar.
ANNA LUND

Reflektion
som motor i förskolan arbete
Det är viktigt att förskolan skapar goda förutsättningar för den gemensamma reflektionen och den enskilda pedagogiska
utvecklingstiden. Genom tydliga strukturer och gemensamma ställningstaganden
går det att få till detta i praktiken utan att
ge avkall på ”barngruppsarbete”. Boken
utgår från reflektion som en motor i förskolans arbete och redogör för dess förbindelse med undervisning, pedagogisk

dokumentation och ett projekterande
arbetssätt.
Till boken medföljer underlag i form
av modeller för olika typer av reflektion
samt en studiehandledning att använda
för kompetensutveckling i arbetslaget.

Anna Lund arbetar som rektor för flera förskolor i
Stockholm. Hon brinner för att ge barnen en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet och
har lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom förskola. Vid sidan av sitt arbete föreläser Anna om
bland annat undervisning, ledarskap och lärmiljöer.
Hon delar även med sig av sitt arbete och tankar på
instagramkontot @rektor_anna.

Författare: Anna Lund
Reflektion

27-46086-7

128 s

269:-
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Demokrati!

Teori och praktik i förskolan
Förskolan ska arbeta för att barnen
ska förstå vad demokrati är, pedagogerna 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 reflektion. I boken finns genomgående belysande exempel från
verksamheten och frågor för diskussion i arbetslaget.
Till boken finns även en
studiehandledning som
Studiehandledning
kostnadsfritt kan laddas ner
Demokrati!
via nok.se.
FÖRSKOLESERIEN

FÖRSKOLESERIEN

Demokrati!
Teori och praktik i förskolan

Jenni Nilsson Mimmi Örberg

Natur & Kultur

Jenni Nilsson och Mimmi Örberg är utbildade
förskollärare och har tidigare arbetat som pedagogiska utvecklare i Uppsala kommun. Båda är för
närvarande doktorander inom pedagogik vid
Uppsala universitet och undervisar också inom
förskollärarprogrammet.

Författare: Jenni Nilsson, Mimmi Örberg
Demokrati! 27-45781-2

96 s

Interkulturellt arbete i förskolan
– Med läroplanen som grund
Med avstamp i förskolans uppdrag och i
resonemang om bland annat kommunikativa processer, jämställdhet, traditioner,
religion och tidsuppfattning diskuterar
författarna de centrala delarna i ett interkulturellt förhållningssätt. Utifrån händelser
i förskolans vardag och med stöd i forsk-

ning ges ett flertal handfasta råd och verktyg för att ett interkulturellt arbete ska
fungera fullt ut och berika verksamheten.
Författare: Jonas Stier, Bim Riddersporre
Interkulturellt arbete i
förskolan

27-82272-6 160 s 209:-

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

48

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

Författare: Emma Arneback, Jan Jämte
Att motverka rasism

27-81989-4 170 s

279:-

Finns även
som kostnadsfri
onlinekurs!

269:-
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Göthson • Hvit Lindstrand • McConnachie (red.)

Förskolan som

FÖRSKOLAN SOM DEMOKRATISK MÖTESPLATS

DEMOKRATISK
MÖTESPLATS
Harold Göthson
Sara Hvit Lindstrand
Malin McConnachie (red.)

Boken ger en intressant och givande
beskrivning av hur demokrati- och
värdegrundsarbete kan ske i olika delar
av landet utifrån ett undersökande och
reflektivt arbetssätt med syfte att skapa
ett hållbart och demokratiskt samhälle.
ULF MÅRTENSSON, BTJ-HÄF TET NR 18, 2021
2021-05-31 11:28

Förskolan som
demokratisk mötesplats
Den förskola vi formar idag är den värld vi
får imorgon. Vilka värden blir då viktiga för
våra förskolor att arbeta utifrån?
Även om vi är oeniga kan vi se, höra
och röra varandra. I dessa möten kan nya
berättelser, viljor och perspektiv växa
fram. I stället för att vara nickedockor kan
vi välja att bli ansvarsfulla och delaktiga
medborgare.
I denna möjlighetsbok leder oss Harold
Göthsons röst som en introducerande och

analyserande röd tråd genom berättelser
om lärprocesser runt om i vårt land, från
ettåringars förskolevardag till kommunnivå. Ur olika perspektiv får vi härmed
praktiknära inblickar i hur hela förskoleorganisationen arbetar med att bygga
demokrati, likvärdighet och förståelse för
hur allt hänger ihop i en väv mellan oss
människor, djuren och naturen.
Den här inspirerande och tankeväckande antologin vänder sig till alla er

studerande och verksamma inom förskolan som vill sätta dialogen i centrum för att
med våra yngsta världsmedborgare upptäcka möjligheter och överbrygga hinder i
ett ”learning by doing” för demokrati och
en hållbar framtid.
Författare: Harold Göthson, Sara Hvit Lindstrand
och Malin McConnachie
Förskolan som demokratisk
mötesplats
27-82897-1

256 s

255:-
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Utmanande lärande i förskolan
I boken Utmanande lärande i förskolan visar
James Nottingham och Jill Nottingham
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 inflytande för att främja en god undervisningsverksamhet i förskolan.

Författare: James Nottingham, Jill Nottingham
Översättning: Eva Sundmyr
Utmanande lärande
i förskolan

27-81781-4 265 s 279:-

En giftfri förskola
– vägledning och enkla åtgärder
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 kategorier som Äta, Skapa,
Leka och Sova. Till materialet finns även
diskussionsfrågor och kopieringsunderlag.

Logga in på nok.se för att få tillgång till
kostnadsfritt extramaterial.
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.
Författare: Anne Lagerqvist
Handbok för en giftfri skola 27-44625-0

58 s 249:-

Handledning vid kris i förskolan
– när det som inte får hända ändå händer
I de flesta 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 handlingsplaner som är enkla, strukturerade
och som ger handfasta råd för att snabbt
kunna skapa ordning och lugn i en kris-

situation. De handlingsplanerna finns i den
här boken. Genom ett enkelt fliksystem är
det lätt att hitta rätt. Korta texter och tydliga bilder beskriver hur du som personal
ska agera vid till olika typer av kriser.
Författare: Nina Rahm, Ulla Magnusson
Handledning vid kris
i förskolan

27-43599-5

48 s 335:-

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.
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Lyssna på Bim Riddarsporre i Akademiska kvarten
– om mindset i förskolan och skolan.
Författare: Bim Riddersporre, Magnus Erlandsson
Beprövad erfarenhet
i förskolan

27-82357-0

176 s 189:-

Vill du komma i kontakt med författarna?
Besök www.barnlivraddning.se

ÖVRIGT

Förskolans
väggkalender
Väggkalendern är i A3-format med ett
uppslag för varje vecka samt med gott om
plats för att dokumentera aktiviteterna
varje dag. Alla namnsdagar finns med och
först i kalendern finns även världsreligionernas helgdagar inlagda.

Med i kalendern följer även en mall för att
tillverka en födelsedagskrona samt ett
födelsedagståg. Kalendern passar
utmärkt att hängas upp i hallen för att ge
föräldrarna god insyn i verksamheten.

Förskolans väggkalender
2022-2023
27-46161-1

56 s

215:-
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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.
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, reflexer och lärandeområden som
tränas.
Författarna Karin Andréason och Gustav
Bärgaskörd är verksamma på Förskolan Grinden
och har under många år utarbetat ett medvetet
arbetssätt som gynnar barnens motoriska
utveckling. De har upplevt att alla barn och
framförallt barn med kognitiva, sociala och
empatiska svårigheter har haft hjälp av deras
övningar och lekar på förskolan.

Kostnadsfritt extramaterial
Medveten motorisk träning fortsätter på webben!
Här finns filmer och en mängd pdfer.

Författare: Karin Andréason, Gustav Bärgaskörd
Medveten motorisk
träning

27-44513-0

80 s 315:-

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

Digitala
bilder
ingår

Där finns också en yogasaga och en
meditationssaga.
När du köper boken har du också
tillgång till Yogakorten i digitalt format.
Vill du veta mer? Besök skolyoga.se
eller maila filippa@skolyoga.se

Författare: Filippa Odevall
Yoga i förskolan 27-44242-9

28 s

20 kort

279:-

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

ness- och meditationsövningarna hjälper
barnen att hitta ro, slappna av, öka sin
koncentration, somna lättare, hantera
svåra känslor, och bli mer tålmodiga och
närvarande.
Författare: Eline Snel
Översättning: Bitte Wallin
Sitta stilla som en groda
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27-81791-3 128 s 149:-
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Fysisk aktivitet
i förskolan
Fysisk aktivitet är en friskfaktor som är
starkt kopplad till både fysisk och mental
hälsa, även hos barn i förskoleåldern.
Fysiskt aktiva barn tenderar att vara fysiskt
aktiva i vuxen ålder. Forskning visar på
samband mellan förskolans strukturella
förutsättningar och rutiner och förskolebarns nivåer av fysisk aktivitet. Förskolan
är en arena med unika möjligheter att sti-

mulera och uppmuntra barn till ett fysiskt
aktivt liv.
Daniel Berglind beskriver evidensbaserade metoder för hur vi inom förskolan
kan skapa rutiner och miljöer som främjar
förskolebarns nivåer av fysisk aktivitet.
Boken vänder sig till yrkesverksamma i förskolan, studenter på förskollärarprogrammet samt beslutsfattare.

Daniel Berglind är docent i folkhälsovetenskap
vid Karolinska Institutet och bedriver sin
forskning kring interventioner för att öka fysisk
aktivitet på populationsnivå. Daniel deltar även
aktivt i media med att sprida kunskap och fakta
kring hälsosamma levnadsvanor.

Författare: Daniel Berglind
Fysisk aktivitet i förskolan

27-46180-2 180 s 200:-
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Sjärnan som var
rädd för publiken
Hjälp ditt barn att hantera social ångest
Anton och Jasmin har sett fram
emot konserten med sin idol,
stjärnan Jojo. Men Jojo har blivit
rädd för att sjunga på scen – och
när man är rädd kan man inte
sjunga! Eller?
Många barn blir nervösa när de
ska uppträda inför publik, gå på
kalas eller börja på en ny aktivitet.
Vissa undviker nya eller större sociala sammanhang helt och hållet –
och missar både roliga och lärorika
saker. Men undvikandet kan brytas
genom att barnet i små steg övar

på att delta i sociala situationer
och märker att nervositet är en
del av livet – kanske till och med
något bra. Följ med när Anton
och Jasmin hjälper sin idol att våga
stå på scenen och ha kul!
Stjärnan som var rädd för publiken är skriven för barn i åldrarna
3–8 år. Detta är del 2 i serien
Rädda vuxna som lekfullt uppmuntrar barn att utmana sina
rädslor, byggt på vetenskapligt
belagda terapimetoder.

Recensionsexemplar. Får ej spridas.

Lars Klintwall är legitimerad psykolog, fil.dr och forskare
vid Karolinska institutet. Amanda LeCorney är illustratör
och arkitekt.
Författare: Lars Klintwall, Amanda LeCorney
Stjärnan som var
rädd för publiken
Stjärnan_inlaga.indd 13
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2021-10-08 15:03

27-82934-3

48 s

97:-

ÖVRIGT

Veterinären som
var rädd för hundar
Hjälp barnen att övervinna sina rädslor
Spindlar, mörker eller att gå vilse –
det finns 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.

Det ligger kanske lite i barnbokens
natur att kombinera nytta med nöje,
men alla lyckas inte med det så bra
som boken "Veterinären som var rädd
för hundar" faktiskt gör.
BARNBOKSBLOGGEN

Författare: Lars Klintwall
Illustratör: Amanda LeCorney
Veterinären som var
rädd för hundar

27-82695-3

48 s

97:-

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

Författare: Barbro Westlund
Att undervisa för
livslångt lärande
27-82687-8

216 s

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.

189:-
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Hej Förskola! är en kostnadsfri tidning
fullmatad med inspiration och tips för dig
som jobbar i förskolan.
Vill du läsa tidningen? Fyll i vårt formulär
på nok.se/hejforskola så fixar vi!

Fler nya idéer
och strategier för
arbetsgruppen!

En plattform för
kompetensutveckling
På pedagogikwebben.se/forskola hittar
du tips på föreläsare, kompetensutvecklande
böcker och onlinekurser som passar dig som
arbetar i förskolan. Många titlar passar även dig
som är student på förskollärarprogrammet.
Vi uppdaterar våra boktips och erbjudanden
flera gånger per termin.

Välkommen in!
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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.

Ny serie!
F Ö R S KO L E P O C K E T

FÖRSENAD
UTVECKLING
VAD KAN DET BERO PÅ?
Gunilla Carlsson Kendall

S. 4

S. 10

S. 10

S. 23

S. 41

S. 10

F Ö R S KO L E P O C K E T

VÄRT ATT VETA OM
SPRÅKSTÖRNING
Anna Eva Hallin
Christina Reuterskiöld

S. 16

57

FÖRSKOLESERIEN

rdig
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 finns
kostnadsfria studiehandledningar.

S. 45

S. 43

S. 37

S. 47

S. 16

S. 14

FÖRSKOLESERIEN

FÖRSKOLESERIEN

En likvärdig
förskola

En digitalare
förskola

– alla barns rätt

Upptäck, undersök och utforska

ll

Evelina Weckström

Karin Persson-Gode

Katrin Jäverbring

Maria Klasson

S. 46

S. 40

Utvecklas och lära tillsammans

Hur kan pedagogisk dokumentation användas som grund i ett utforskande
arbetssätt?
I boken går författarna igenom syftet med pedagogisk dokumentation som
förhållningssätt och ger dig som pedagog stöd för att arbeta utforskande
tillsammans med barnen.
Boken innehåller många konkreta och levande exempel från verksamheten
i förskolan. Med hjälp av övapröva-uppgifter och reflektionsfrågor som finns
i boken kan ni i arbetslaget tillsammans arbeta vidare och utveckla den pedagogiska verksamheten. Till boken finns också verktyg för dokumentation att
ladda ner.

Författarna är alla tre verksamma inom olika förskoleenheter i Uppsala där Gunilla och Erika arbetar med
med pedagogiskt utvecklingsarbete och Leicy med
estetiska lärprocesser.
Gunilla Essén är förskollärare, pedagogista och föreläsare. Erika Björklund är pedagogista och sitter i
styrelsen för Reggio Emilia Institutet. Leicy Olsborn
Björby är konstnär och atejerista.

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.

Pedagogisk dokumentation ANDRA UPPLAGAN Gunilla Essén Erika Björklund Leicy Olsborn Björby

Pedagogisk
dokumentation

AN

DR

A

UP

PL

S. 39

A
AG

N

FÖRSKOLESERIEN

Pedagogisk
dokumentation
Utvecklas och lära tillsammans

Empatiskt
ledarskap

Gunilla Essén
Erika Björklund
Leicy Olsborn Björby

ISBN 978-91-27-44217-7
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S. 18

S. 46

FÖRSKOLESERIEN

Samspel i barngruppen

Karolina Olsson Newman

9 789127 442177

S. 46

FÖRSKOLESERIEN

ione
Profess g
pedago

e
Stimu lerand
lärmiljö

God
undervisning

S. 48

Utmana
de yngsta

S. 14

Hur kan vi på bästa sätt skapa en trygg invänjning på förskolan?
Hur skapar vi förutsättningar för att kunna bygga en god relation med barnen?

I boken får du som pedagog underlag för hur ni tillsammans i arbetslaget
kan lägga upp ert arbete, och hur ni kan samarbeta med föräldrarna

Att börja förskolan Gunilla Niss

Att börja förskolan

Att börja
förskolan

FÖRSKOLESERIEN

kring introduktionen.
Boken består av två delar. Den första delen är en teoretisk bakgrund
som går igenom målen för invänjningen, anknytning och olika erfarenheter
och behov. Den andra delen handlar om allt som kan vara bra att tänka
på INFÖR, UNDER och EFTER invänjningen.
Genomgående i boken finns konkreta exempel ur verksamheten och
frågor att diskutera i arbetslaget.

Gunilla Niss är författare och legitimerad
psykolog som arbetat länge med handledning och utbildning av personal inom
förskola och skola.

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.
ISBN 978-91-27-44734-9

Gunilla Niss

9 789127 447349

Cover_3s_Att_borja_forskolan.indd Alla sidor

2017-05-05 15:11
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