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2023Varje gång du väljer förlaget Natur & Kultur är du med och 
bidrar till något större. 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. Vi ger ordet till fler.

Läromedelskatalogen
från Natur & Kultur



Natur & Kultur är inte som andra bokförlag. Vi är 
en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i 
samhället. Förutom att inspirera till läsande och 
lärande använder vi vårt överskott till att stärka 
röster i det demokratiska samtalet. 
   
L s mer om h r i ger ordet till fler tillsammans 
med Svenska Pen, Expo, Höj Rösten Politiker-
skola och många andra på nok.se

Vi kan tipsa om kompetensutvecklande litteratur och 
kvalitetssäkrat material för dig som arbetar i förskolan. 
Kontakta oss för mer information.

Hör av dig!

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

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

Pontus Kipowski
Kundansvarig Högskola/
Universitet och företag
073-675 54 74
pontus.kipowski@nok.se

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

Christoffer Ahl
Kundansvarig Läromedel;
Stockholm Norra samt Uppsala
076-546 86 71
christoffer.ahl@nok.se

Sofi e Almström
Kundansvarig Läromedel: 
Västra Götaland, Halland 
och Jönköpings län
070-221 83 93
sofi e.almstrom@nok.se

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

Sofi a Löfström
Kundansvarig Läromedel: 
Dalarna, Gävleborg, Jämtland, 
Västernorrland, Västerbotten 
och Norrbotten
076-307 31 69
sofi a.lofstrom@nok.se

Beställ!
Beställ och/eller få fördjupad 
produktinformation på nok.se
Avtalskund: Har din skola/kommun 
återförsäljaravtal? Beställ direkt 
via er läromedelsdistributör för att 
erhålla upphandlad avtalsrabatt.
Privatkund: Beställ på nok.se

Priser
Priserna gäller till och med 
31/12 2023 och är förlags-
nettopriser (f-priser) exklusive 
moms. Vi reserverar oss för 
eventuella justeringar. Fullstän-
diga försäljningsvillkor fi nns på 
nok.se/villkor

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

Beställ!

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

Priser

De angivna priserna gäller till och med 31/12 2023 
och är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive 
moms. Vi reserverar oss för eventuella justeringar. 
Fullständiga försäljningsvillkor � nns på nok.se/ 
villkor.

Kontakta oss

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

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 hög-
skolestudier och för yrkesmässig och personlig 
utveckling inom ledarskap, pedagogik och 
psykologi. Och inte minst – vi har kvalitets-
säkrade läromedel för alla åldrar – tryckt, 
blended och heldigitalt.

Välkommen till oss!

Vi är ett klimat-
neutralt förlag
Under 2020 nådde vi vårt mål att bli ett klimatneutralt 
förlag, något vi tänker förbli kommande år. Vi fortsät-
ter 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

1

NoK_Forskola_2023_221208_V3.indd   1 2022-12-08   13:31



Natur & Kultur ger inte bara ut 
böcker. Vi fi nns till för att fl er ska 
kunna engagera sig i samhället.

Natur & Kultur är en oberoende stiftelse 
som ska göra skillnad i samhället. Förutom 
att inspirera till läsande och lärande använder 
vi vårt överskott till att stärka röster i det 
demokratiska samtalet. Så när du väljer 
Natur & Kultur är du del av något större.

Läs mer på nok.se

nok.se/nyhetsbrev /nokforskola  @nokforskola

Hur köper jag?
Du kan köpa våra produkter direkt 
på nok.se eller hos vanliga 
återförsäljare som till exempel 
Adlibris, Bokus och LäroMedia.

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 
� era gånger per termin.

Välkommen in!

Prenumerera 
på tidningen 
Hej förskola! 
Hej förskola! är en kostnads-
fri tidning fullmatad med 
inspiration och tips för dig 
som jobbar i förskolan. Vill du 
prenumerera? 
Fyll i vårt 
formulär på nok.
se/hejforskola 
så fi xar vi det!

Inspirationskvällar, 
tips och nyheter
Prenumerera på våra nyhetsbrev och följ oss på 
Facebook och Instagram för att få inbjudningar, 
fortbildning och den senaste informationen om 
vår utgivning.
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FÖRSKOLESERIEN

Studiehandledning från www.nok.se 

Pedagogisk dokumentation © 2019 Gunilla Essén, Erika Björklund, 

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

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 peda-

gogiska verksamheten. Till boken finns också verktyg för dokumentation att 

ladda ner.

Författarna är alla tre verksamma inom olika förskole-

enheter i Uppsala där Gunilla och Erika arbetar med 

med pedagogiskt utvecklingsarbete och Leicy med 

estetiska lärprocesser. 

Gunilla Essén är förskollärare, pedagogista och före-

läsare. Erika Björklund är pedagogista och sitter i 

styrelsen för Reggio Emilia Institutet. Leicy Olsborn 

Björby är konstnär och atejerista. 

ISBN 978-91-27-44217-7

9 7 8 9 1 2 7 4 4 2 1 7 7

Gunilla Essén

Erika Björklund

Leicy Olsborn Björby

Utvecklas och lära tillsammans
Pedagogisk 

dokumentation

Utvecklas och lära tillsammans
Pedagogisk 

dokumentation

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 dokum
entation  A

N
D

RA
 U

PPLA
G

A
N  
G

unilla Essén  Erika Björklund  Leicy O
lsborn

Björby

Studieh
andled

ning

Pedagogisk 

dokumentation

FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

ANDRA U
PPLAGAN

Pedagogisk 
Pedagogisk 

Studieh
andled

ning

Pedagogisk 

dokumentation

FÖRSKOLESERIEN

Studiehandledning

Empatiskt ledarskap

FÖRSKOLESERIEN

Empatiskt
ledarskap

Karolina Olsson Newman

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 konfl ikter 

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.

Vi tror inte att det fi nns några genvägar, enkla svar eller ”quick fi x-metoder” 

för att utveckla sin samspelande förmåga som pedagog. Men, det fi nns goda 

strävanden och förhållningssätt att lära av, och det fi nns nycklar, verktyg och 

modeller att använda som stöd. Med den här boken vill vi bidra med vår del.

                                             
                                      Karolina Olsson Newman 

  

Empatiskt ledarskap

ISBN 978-91-27-45109-4
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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.

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.   

Samspel i barngruppen 

Cover_3s_Empatiskt ledarskap2.indd   Alla sidor

2017-11-01   14:14

FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

Studiehandledning

Empatiskt ledarskap

FÖRSKOLESERIEN StudiehandledningEn digitalare förskola
FÖRSKOLESERIEN

En digitalareförskola

Katrin Jäverbring

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.

En digitalareförskolaDigital kompetens har blivit ett uttalat uppdrag för förskolan, och det är 

inte längre en fråga huruvida digitala verktyg ska användas utan istället 

hur. Hur ska vi tolka det nya uppdraget? Vad är digital kompetens ur ett 

förskoleperspektiv, och hur kan vi skapa en digitalare förskola?

I boken defi nieras begreppet digital kompetens och du får exempel och 

tips på olika sätt att arbeta med digitala verktyg, både ur ett praktiskt och 

pedagogiskt perspektiv. 
Du får inspiration kring hur du stöttar barnen att bli delaktiga och aktiva 

producenter och hur du kan skapa stimulerande digitala lärmiljöer. Boken 

tar även upp programmering och datalogiskt tänkande samt medie- och 

informationskunnighet. 
Genomgående i boken fi nns frågor att utgå ifrån vid refl ektion, samtal 

och resonemang i arbetslaget

Katrin Jäverbring är förskollärare med mångårig 

 erfarenhet inom förskolan. Hon är även föreläsare, 

och arbetar för närvarande som utbildare och 

handledare i digitala verktyg i Stockholms stad.
  

ISBN 978-91-27-45420-0
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En digitalare förskola
Katrin Jäverbring

En digitalare förskola_cover.indd   Alla sidor
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FÖRSKOLESERIEN

Studiehandledning

Utmana de yngsta
FÖRSKOLESERIEN

Utmana
de yngsta

Karin Persson-Gode

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. 

Genomgående i boken fi nns refl ektionsfrågor 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

 

 

 

 

                       
  

Utmana de yngsta

ISBN 978-91-27-44554-3
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Karin Persson-Gode

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.

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. 

Upptäck, undersök och utforska

Cover_3s_Utmana_de_yngsta.indd   Alla sidor
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FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

Varsågod!
Förskoleseriens 
handledningar

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

Läs mer på nok.se/forskoleserien

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

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

Undervisning i förskolan
– en onlinekurs med 
Ann S. Pihlgren

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

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

Susanne Kjällander om 
digitalisering i förskolan 
Forskaren och författaren Susanne Kjällander i ett 
samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om 
digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund. 
 I vår podcast Akademiska kvarten ger vi dig en 
ungefärlig kvart med tongivande personer som har 
något viktigt att säga om svensk utbildning.

Lyssna på nok.se/poddar eller i valfri podcastapp.

Anknytning 
i förskolan
I den här boken förklarar författarna 
grunderna i anknytningsteori och ger 
många exempel på hur den kan 
användas i förskolans vardag, som vid 
introduktion, hämtning, samling, lek 
och vila. Boken är en nyutgåva som är 
anpassad till förskolans läroplan (Lpfö 
18) och uppdaterad med ny forskning.

Läs mer på sidan 29.
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Författare: Malin Broberg,
Birthe Hagström och 
Anders Broberg

Provläs!
Välkommen att bläddra 
i våra tryckta läromedel 
på nok.se eller testa våra 

heldigitala läromedel
– helt utan kostnad.

Att motverka rasism
Få kunskaper och perspektiv som hjälper 
dig att motverka rasism i skolan. Lär dig om:

• Förskolans och skolans uppdrag
• Att förstå och analysera rasism
• Olika arbetssätt för att motverka rasism
• Metoder och kartläggningsstrategier

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

Kostnadsfri
onlinekurs
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Neuropedagogik 
i förskolan

Varför och hur?
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Foto: Sören Andersson, Stockholms universitet

Förskolan måste kunna undervisa både gruppen 
och individen. För att klara av det behövs en mång-
fald av teorier om kunskap och lärande. Här fyller 
neuropedagogiken en viktig funktion för att bredda 
perspektiven.

Neuropedagogik handlar om att omsätta kunskap om hur 
hjärna och nervsystem fungerar i den pedagogiska praktiken 
för att exempelvis stärka impulskontrollen eller arbetsmin-
net 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 ”hjärnkonto-
ret” 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 i förskolans vardag i samband med 
exempelvis samling, språkutvecklingsarbete och kon�ikt-
lösning, ger guidning till �er tolkningsmöjligheter och ett 
större pedagogiskt och didaktiskt handlingsutrymme. Till 
sist diskuteras hur denna mångfald påverkar undervisnings-
ansvaret 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.

ISBN 978-91-27-82937-4

9 7 8 9 1 2 7 8 2 9 3 7 4

”Den här boken konkretiserar och problema-
tiserar förskolans praktik och förklarar olika 
teoretiska perspektiv kopplade till vardagliga 
exempel på ett utmärkt och lättfattligt sätt. 
Som förskollärare gör jag �era gånger ”kuller-
byttor” i huvudet när författaren ifrågasätter 
men också förtydligar det pedagogiska arbe-
tet i förskolan.”
— Helena Svantesson, förskollärare

”Med bilden av ett trådnät som metafor inspi-
rerar Aronsson oss att förstå mer om neuro-
pedagogikens betydelse i en förskolekontext. 
Vardagsnära exempel utgör bokens ryggrad, 
de tolkas och kopplas till neuropedagogik och 
andra teorier. Intressant bok som inbjuder till 
fördjupande samtal.” 
— Gunilla Essén, förskollärare, grundskollä-
rare, pedagogista och föreläsare

”Kunskap om hur hjärnan utvecklas och 
fungerar är viktig för alla som arbetar med 
barn, bland annat i förskolans undervisning. 
Lena lotsar skickligt mellan teori (�loso� 
och kunskapssyn), forskning (exempelvis 
självreglering och exekutiva förmågor) och 
konkreta förslag på arbetssätt. I möten mellan 
neuropasticitet (hjärnans förmåga till anpass-
ning), epigenetik (miljöns påverkan på gener) 
och neuropedagogik (med en mängd kon-
kreta exempel) så händer något spännande 
som utmanar det som tidigare kanske setts 
som självklart.”
— Christian Eidevald, docent i förskoledi-
daktik vid GU och utvecklingschef för Göte-
borgs stads förskolor

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

neuropedagogik_i_forskolan_cover.indd   Alla sidor 2021-06-28   14:32

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 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. 

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

Tydliggörande pedagogik 
i förskolan 27-82448-5 176 s 239:-

Förskolan måste kunna undervisa både 
gruppen och individen. För att klara av 
det behövs en mångfald av teorier om 
kunskap och lärande. Här fyller neurope-
dagogiken en viktig funktion för att 
bredda perspektiven.
 Neuropedagogik handlar om att 
omsätta den kunskap vi har om hur hjärna 
och nervsystem fungerar i den pedago-
giska praktiken för att exempelvis stärka 
impulskontrollen eller arbetsminnet hos 
barnen. Genom att ta in detta perspektiv 
breddas den vetenskapliga grunden i för-
skolan och bidrar till större möjlighet att 
anpassa arbetssätten, med hänsyn till 
både gruppens och individens lärande 
och utveckling. Även en större medveten-
het hos barnen själva om hur ”hjärnkonto-
ret” 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, språkutvecklings-
arbete och kon� iktlösning ger guidning 
till � er 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.

Neuropedagogik 
i förskolan
Varför och hur?

Författare: Lena Aronsson

Neuropedagogik i förskolan 27-82937-4 192 s 239:-

4

PEDAGOGIK & LÄRANDE

NoK_Forskola_2023_221208_V3.indd   4 2022-12-08   13:32



Färgsatta – alternativ

Bara i svart 

Färgsatta – alternativ

Bara i svart 

FÖRSTÅ OCH NÅ FRAM 
TILL BARNEN

Cajsa Jahn
Malin Reuterswärd

David Edfelt

Samtals-
metoder i 
förskolan

Sam
talsm

etoder i skolan

När jag behöver 
hjälp ska jag 
räcka upp handen. I samma höjd som huvudet är lagom.

När jag behöver 
hjälp ska jag 
räcka upp handen. I samma höjd som huvudet är lagom.

Samtalsmetoder i förskolan
Förstå och nå fram till barnen

Det här är boken för dig som 
vill hitta nya vägar till samtal 
med barn. Du får konkreta tips 
på hur du genom visuella 
strategier kan nå fram till och 
förstå barn i förskoleåldern.
CAJSA JAHN, LÄRARE OCH EN AV BOKENS FÖRFATTARE

Författare: Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfelt

Samtalsmetoder i förskolan 27-46164-2 92 s 229:-

I Samtalsmetoder i förskolan får du redskap 
att kommunicera med alla barnen i din 
grupp – inte minst de som av olika 
anledningar oftare krockar med vardagen. 
På ett konkret och inspirerande vis beskrivs 
enkla men kraftfulla samtalsmetoder som 
underlättar när du ska förklara 
sammanhang, ge instruktioner, förbereda 
dagliga aktiviteter, lösa kon� ikter etc. 

Exempel på metoder:
• Ritprat

• Seriesamtal

• Sociala berättelser

• Sociala manus

• Samtalsmatta

• Påståendeformulär

Samtalsmetoder i förskolan vänder sig till all 
pedagogisk personal i förskolan. Här får 
barnen stöd i att uttrycka sig och utvecklas i 
det sociala samspelet, tillsammans med en 
stärkt känsla av tillhörighet och självständighet.
 Upptäck kraften i kommunikation med stöd 
av visuella redskap och berättelser för samtal 
med såväl individ som grupp. Barns röster 
behöver bli hörda!
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Beprövad 
erfarenhet 
i förskolan
– en metodbok
Boken beskriver hur beprövad erfarenhet kan se ut och 
utveckla verksamheten i förskolor. Genom tydliga, 
konkreta redskap och spännande exempel vill författarna 
inspirera alla som arbetar i förskolan att på olika sätt 
bepröva sin erfarenhet – som ett sätt att utmana, 
utveckla och stimulera både medarbetare och barn.

Författare: Bim Riddersporre, Magnus Erlandsson

Beprövad erfarenhet 
i förskolan 27-82357-0 176 s 197:-

Lyssna på Bim Riddarsporre i Akademiska kvarten 
– om mindset i förskolan och skolan.

Författare: James Nottingham, Jill Nottingham

Översättning: Eva Sundmyr

Utmanande lärande 
i förskolan 27-81781-4 265 s 295:-

6

i förskolan 

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 in� ytande för att främja en god 
undervisningsverksamhet i förskolan. 
 Boken vänder sig i första hand till förskollärare, lärare och 
pedagoger, men är relevant även för förskolechefer och 
övrig personal.
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Läsa, skriva och räkna 
i förskolan
– ett undervisande förhållningssätt

Undervisning i förskolan
– att skapa lärande undervisningsmiljöer

Ann S. Pihlgren är � l.dr., lärarutbildare, förskole- och skolutvecklare i 
� era kommuner samt forskningsledare vid Ignite Research Institute. 
Hon har arbetat som förskolechef och rektor, förvaltningschef och 
kvalitetsutvecklare för förskola och skola. Pihlgren är aktuell med � era 
delar i Skolverkets Läslyft för förskolan och har bland annat deltagit i 
framtagandet av den nya läroplansdelen för fritidshem. 2020 mottog 
hon Läromedelsförfattarnas pris i kategorin Kurslitteratur. F
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Författare: Ann S. Pihlgren

Undervisning i förskolan 27-81839-2 202 s 239:-

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 plane-
rade och spontana lärandesituationer. 
Den här boken ger dig de bästa verktygen 
för att utveckla ett undervisande förhåll-
ningssätt och visar hur du kan gå tillväga när 
ett lärtillfälle uppstår.

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.

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 bygger på båda böckernas 
innehåll, men är fristående och kräver inga 
fysiska produkter. Den vänder sig till alla som 
är verksamma i förskolan, inklusive rektorer.

Prova en demoversion av kursen och läs mer 
på nok.se/onlinekurser

Är ni � era som 
vill gå kursen? 

Vi erbjuder olika 
paketlösningar. 

Författare: Ann S. Pihlgren

Läsa, skriva och räkna i 
förskolan 27-82399-0 312 s 239:-
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Författarna ger mig som 
läsare en nyanserad bild av 
hur vi kan välja att se på 
uppdraget att leda med 
hjälp av att placera 
arbetslaget i förgrunden. 
Den här boken ser jag stor 
nytta med i arbetet 
med organisationsdesign 
som ständigt är aktuellt i 
� ertalet av landets förskolor. 
KATINKA VIKINGSEN, REKTOR MED LÅNG 
ERFARENHET INOM FÖRSKOLEUTVECKLING

Leda som arbetslag har som utgångspunkt 
att alla som arbetar i förskolan har en ledar-
roll och att ledarskap är en process som 
formas tillsammans genom re� ektion och 
dialog.  
 Boken erbjuder stöd i hur förskolan kan 
bygga arbetslag där det pågår ett aktivt 
kollegialt lärande och kollegialt ledarskap. 
Teorier om lärande organisation och ledar-

skap presenteras på ett praktiknära sätt.
Varje kapitel innehåller re� ektionsfrågor 
som kan stödja arbetslaget att leda mot en 
gemensam riktning. Boken bidrar med 
konkreta verktyg för att bygga en hållbar 
lärande organisation och innehåller också 
en mängd exempel från förskolans praktik.
Till boken � nns även en studiehandledning 
som kostnadsfritt kan laddas ner via nok.se.

Leda som 
arbetslag
Ledarskap och yrkesroller i förskolan

Jenni Nilsson och Mimmi Örberg är utbildade för-
skollärare och har tidigare arbetat som pedagogiska 
utvecklare. För närvarande är de doktorander i peda-
gogik vid Uppsala universitet. Utöver forskarutbild-
ningen undervisar de blivande förskollärare och hand-
leder verksamma arbetslag och rektorer. Författarna 
har i Förskoleserien tidigare skrivit Demokrati! –Teori 
och praktik i förskolan som utkom i maj 2020.

Författare: Jenni Nilsson, Mimmi Örberg

Leda som arbetslag 27-46139-0 144 s 279:-

Helhetsbetyg 5.  

BTJ-häftet 
2022
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FÖRSKOLESERIEN

Empatiskt
ledarskap

Karolina Olsson Newman

Samspel i barngruppen

Karolina Olsson NewmanKarolina Olsson NewmanKarolina Olsson Newman

Studiehandledning

Empatiskt ledarskap

FÖRSKOLESERIEN

Empatiskt
ledarskap

Karolina Olsson Newman

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 konfl ikter 
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.

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

  

Empatiskt ledarskap

ISBN 978-91-27-45109-4

9 7 8 9 1 2 7 4 5 1 0 9 4

Em
patiskt ledarskap �

K
arolina O

lsson N
ew

m
an

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.

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.   

Samspel i barngruppen 

Cover_3s_Empatiskt ledarskap2.indd   Alla sidor 2017-11-01   14:14

FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

Empatiskt ledarskap
Samspel i barngruppen

I boken får du veta vad som är utmärkande 
för empatiskt ledarskap. Boken ger verk-
tyg för pedagogens förhållningssätt till 
kon� ikter, till barns gränser, behov och 
känslor. Du får en mängd konkreta exem-
pel som utgår från dokumentationer och 
observationer.

Boken bygger på beprövad erfarenhet 
och har en nära koppling till forskning, 
annan litteratur och förskolans läroplan. 
Logga in på nok.se för att få tillgång till 
kostnadsfritt extramaterial. Där � nns 
också en studiehandledning att ladda 
ner kostnadsfritt. 

Författare: Karolina Olsson Newman

Empatiskt ledarskap 27-45109-4 128 s 279:-
Karolina Olsson Newman är pedagog och har arbetat länge inom förskolan. 
Hon föreläser och handleder om empatiskt ledarskap. Läs mer på samspelsomlyfter.se

Mycket av den litteratur som � nns om 
pedagogiskt ledarskap och kollegialt 
lärande inom förskolan riktar sig till 
rektorer och förskollärare. Leda som 
arbetslag har i stället som utgångspunkt 
att alla i arbetslaget har en ledarroll.
 – Vi tänker att det är viktigt att inte se 
ledarskap som en individuell egenskap, 
något vi antingen har eller inte har. Ser vi 
ledarskapet som blir till i relation till 
situation och sammanhang blir det också 
något alla kan stödja varandra i att 
utveckla, säger Mimmi Örberg.
 En stor utmaning, skriver författarna, är 
att skapa gemensam förståelse för 
uppdraget och på så sätt kunna leda åt 
samma håll. Förskolans uppdrag är 
mångfacetterat och har genomgått stora 
förändringar genom åren och det gör att 
personalen kan ha olika idéer om vad som 
är förskolans främsta syfte. 

 – Det får konsekvenser om vi först och 
främst tänker att förskolans syfte är att ta 
hand om barnen när deras vårdnadshavare 
arbetar, eller om vi tänker att förskolan 
främst är en plats för barnet att leka, 
socialiseras och utvecklas på. Båda delar är 
lika sanna, men vi kanske betonar olika 
saker i praktiken beroende på hur vi ser på 
det, säger Jenni Nilsson.
 – Skiljelinjerna kan även handla om hur vi 
förstår olika områden i uppdraget, hur vi 
ser på barnets rättigheter, lekens 
betydelse eller vad det innebär att arbeta 
med demokrati, omsorg eller kreativitet, 
säger Mimmi Örberg.
 Olika erfarenheter och perspektiv kan 
fungera som en utgångspunkt för 
re� ektion, menar de. Men det kräver att 
arbetslaget synliggör sina respektive 
tolkningar och re� ekterar kring vad de 
innebär för barnens vardag. För att 

samtalet ska leda vidare är dialog-
kompetensen i gruppen viktig. I Leda som 
arbetslag introduceras olika sätt att 
utveckla dialogkompetens. Det handlar 
bland annat om olika samtalsmodeller, 
eller att observera samtal och vilken typ av 
samtal man för i olika möten. 
 – Samtalar med varandra gör vi dagligen, 
men dialogkompetens är något mer än 
bara samtal. Det handlar om att både 
kunna lyssna och tala om att när vi möter 
varandras perspektiv kan vi faktiskt ändra 
uppfattning, vi kan lära oss av varandra och 
utvecklas när vi inte bara håller fast vid vår 
egen ståndpunkt, säger Mimmi Örberg.
Jenni Nilsson fyller i. 
 – Det är inte något som sker av sig självt 
utan något vi kontinuerligt behöver 
uppmärksamma och öva på. 

I boken Leda som arbetslag visar Jenni Nilsson och 
Mimmi Örberg hur förskolan kan hitta en gemensam 
väg framåt, där all personal stärks i sin ledarroll.

”Ledarskapet är en 
pågående process”

Mimmi Örberg och Jenni Nilsson är båda 
doktorander i pedagogik vid Uppsala universitet 
och har en lång erfarenhet som förskollärare och 
pedagogiska utvecklare inom förskolan.
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Vad är pedagogisk dokumentation? Varför är 
pedagogisk dokumentation ett värdefullt verk-
tyg? Hur kan man använda sig av pedagogisk 
dokumentation ?
 Författarna diskuterar ett utforskande arbets-
sätt med ny� kenheten som drivkraft. 
I boken � nns vardagsexempel från olika förskolor 
och re� ektionsfrågor till dig som pedagog.
Boken är uppdaterad med två nya kapitel, ett 
om undervisning i relation till pedagogisk doku-
mentation samt om övergången till skolan. 
 Till boken � nns extramaterial i form av pdf. Där 
� nns också en verktygslåda med samlade re� ek-
tions- och observationsverktyg samt en kostnads-
fri studiehandledning. Logga in på nok.se för att 
ladda ner.

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

Pedagogisk 
dokumentation
Utvecklas och lära tillsammans

Systematiskt 
kvalitetsarbete
– på alla nivåer
Hur kan vi synliggöra och säkerställa den 
kvalitet som uppstår i det vardagliga 
mötet på förskolan?

Studiehandledning

Systematiskt
kvalitetsarbete

Systematiskt
kvalitetsarbete

Gunilla Essén 
Leicy Olsborn Björby

–�på alla nivåer

FÖRSKOLESERIEN

ISBN 978-91-27-45141-4

9 7 8 9 1 2 7 4 5 1 4 1 4

Enligt skollagen måste alla förskolor arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. 
Så vad innebär det egentligen? Vilka ingredienser består systematiskt kvalitets- 
arbete 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 syste-
matiska 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 refl ektionsfrågor för diskussion inom arbetslaget. 
Till boken fi nns 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 
dokumentation i Förskoleserien.

System
atiskt kvalitetsarbete�

��G
unilla Essén  Leicy O

lsborn Björby

–�på alla nivåer

Systematiskt
kvalitetsarbete

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.

Systematiskt kvalitetsarbete_cover_hela.indd   Alla sidor 2018-10-12   10:42

FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

ANDRA UPPLAGAN
FÖRSKOLESERIEN

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 peda-
gogiska verksamheten. Till boken finns också verktyg för dokumentation att 
ladda ner.

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

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

ISBN 978-91-27-44217-7

9 7 8 9 1 2 7 4 4 2 1 7 7

Gunilla Essén
Erika Björklund
Leicy Olsborn Björby

Utvecklas och lära tillsammans

Pedagogisk 
dokumentationUtvecklas och lära tillsammans

Pedagogisk 
dokumentation

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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unilla Essén  Erika Björklund  Leicy O
lsborn

Björby

Studiehandledning från www.nok.se 

Pedagogisk dokumentation © 2019 Gunilla Essén, Erika Björklund, 

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

ANDRA UPPLAGAN
FÖRSKOLESERIEN

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 peda-
gogiska verksamheten. Till boken finns också verktyg för dokumentation att 
ladda ner.

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

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

ISBN 978-91-27-44217-7

9 7 8 9 1 2 7 4 4 2 1 7 7

Gunilla Essén
Erika Björklund
Leicy Olsborn Björby

Utvecklas och lära tillsammans

Pedagogisk 
dokumentationUtvecklas och lära tillsammans

Pedagogisk 
dokumentation

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 dokum
entation  A

N
D

RA
 U

PPLA
G

A
N  
G

unilla Essén  Erika Björklund  Leicy O
lsborn

Björby

Studiehandledning

Pedagogisk 
dokumentation

FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

Författare: Gunilla Essén, Leicy Olsborn Björby

Systematiskt kvalitetsarbete 27-45141-4 96 s 279:-

Författare: Gunilla Essén, Erika Björklund, 
Leicy Olsborn Björby

Pedagogisk dokumentation 27-45818-5 128 s 279:-
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Tre frågor om 
refl ektion
Refl ektion är ju eftertanke eller 
återspegling – hur blir det en kraft 
framåt? 
– För att kunna ta nästa steg framåt 
behöver vi förstå vårt nuvarande sam-
manhang och hur vägen dit har sett ut 
och varför. Därför är det viktigt att 
blicka bakåt innan vi blickar framåt.

Vad behöver vara på plats i organi-
sationen för att det ska fungera på 
bästa sätt?
– Mitt råd är att samtala igenom vilka 
ställningstaganden som är viktiga just 
på den arbetsplats där du arbetar. Det 
är viktigt att lyssna in för att förstå och 
också förstå hur en själv påverkar sin 
omgivning med sitt agerande och sitt 
tänk. Samtala igenom vilka förvänt-
ningar du och dina kollegor har på var-
andra och rikta alltid blicken mot det 
barnen har rätt till. Glöm inte att även 
ge exempel för att tydliggöra för var-

andra hur ni menar. Gå sedan igenom 
hur ni ska komma dit: Vilka möten och 
strukturer behöver komma till? Vem 
ska göra vad när och så vidare?

Hur jobbar man med refl ektion till-
sammans med barnen? 
– Refl ektion med barnen är en väldigt 
viktig del i vårt arbete. 
 Vi behöver lyssna in barnen för att 
förstå hur de upplever sin vardag. För 
de yngsta på förskolan handlar det om 
att lyssna in det ickeverbala såsom 
kroppsspråk, gester, rörelser, blickar, 
ljud, samspel med mera och att man 
använder fotografi er och fi lmer som 
stöd i kommunikationen. Med de äldre 
barnen är risken att den verbala kom-
munikationen tar överhand, vi tende-
rar att fokusera på det talade språket 
men missar alla andra sätt barnen 
kommunicerar på. 

Anna Lund är legitimerad 
förskollärare, utbildad peda-
gogista & rektor med lång erfa-
renhet av att leda utvecklings-
arbete på förskolor med goda 
resultat. Anna nominerades till 
Årets Hjälte 2020 och Årets 
rektor 2021. Hon driver också 
instagramkontot @rektor_anna. 
Aktuell med boken Refl ektion 
som motor i förskolans arbete. 

Refl ektera! 
• Hur ser vi på barn 
 som lärande individer? 

• Hur ser vi på barn som objekt eller 
 subjekt för sin omgivning? Vad innebär 
 det för oss i praktiken? 

• Vilken effekt kan dessa synsätt få för barnet? 

•  Ser vi förskolans syfte främst som att 
 passa barnen då vårdnadshavarna 
 arbetar eller som ett utbildningsuppdrag? 

• Menar vi att människor beter sig på ett 
 visst sätt med anledningen av att 
 personen är sådan eller tänker vi att de 
 blir påverkade av omgivningen och sam-
 manhanget de befi nner sig i?

Utdrag ur 
boken!

Refl ektion
som motor i förskolans arbete

Det är viktigt att förskolan skapar goda förut-
sättningar för den gemensamma refl ektionen 
och den enskilda pedagogiska utvecklingsti-
den. Genom tydliga strukturer och gemen-
samma ställningstaganden går det att få till 
detta i praktiken utan att ge avkall på ”barn-
gruppsarbete”. Boken utgår från refl ektion som 
en motor i förskolans arbete och redogör för 
dess förbindelse med undervisning, pedago-
gisk dokumentation och ett projekterande 
arbetssätt. 
 Till boken medföljer underlag i form av 
modeller för olika typer av refl ektion samt en 
studiehandledning att använda för kompetens-
utveckling i arbetslaget.

Författare: Anna Lund

Refl ektion 27-46086-7 128 s 279:-
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Eva Tuvhav Gullberg har erfarenhet som 
förskollärare, ateljerista och projektledare för 
Skapande skola. Eva är konstnär och har en 
universitetsutbildning inom bland annat 
digitala och estetiska processer.

Estetiken i praktiken
Vad? Varför? Hur?

Författare: Eva Tuvhav Gullberg

Estetiken i praktiken 27-45898-7 160 s 279:-

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

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 uttrycks-
sätten för att ta steget mot en adekvat 
estetisk kompetens. I boken fi nns 
genomgående exempel från verksam-
heten samt frågor för refl ektion och 
diskussion i arbetslaget. Till boken fi nns 
en studiehandledning som kostnadsfritt 
kan laddas ner som extramaterial.
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Vad det beror på är givetvis svårt att spekulera i, men en iakt-
tagelse är att den är placerad på en plats som gjorde att personalen 
behövde �nnas nära, och att närheten kunde upplevas som över-
vakande. Det som kan diskuteras utifrån det är om barnens rollek 
av det här slaget kräver frihet från insyn, eller kontroll. 

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

6.14 och 6.15 Lekhörna före 
och efter

Var uppmärksamma 
när ni skapar en 
lägenhet eller ordnar 
utklädningskläder 

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

Råd 
10

6. RUM OCH PLATS FÖR LEK OCH LÄRANDE 111

978-91-27-82794_rum i förskolan inlaga_TRYCK.indd   111 2020-10-19   16:25

Var uppmärksamma 
när ni skapar en 
lägenhet eller ordnar 
utklädningskläder 

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

ISBN 978-91-27-82794-3
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i förskolan

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

FÖR BARNS 
LEK OCH 
LÄRANDE

 i förskolan
RUMUtformningen av förskolans rum har en 

central betydelse för barns lek och lärande.

ummet påverkar hur det kan användas och därmed 
sätter det ramarna för såväl pedagogernas arbetssätt 
som barnens lek och känsla av delaktighet. Men 
väldigt lite vägledning finns om hur rum kan utformas

för att på bästa sätt främja barns rätt till lek, lärande, utveckling 
och omsorg. Vad säger då forskningen om hur förskolans rum 
och möbler kan anpassas efter barnens och verksamhetens 
behov? 

Boken beskriver, förutom forskning om rum i förskolan, hur barn 
kan involveras i processer som handlar om rum och förändring, 
och hur barns upplevelser av rum kan te sig. Utifrån tolv hand-
fasta 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. 

Den här boken vänder sig till dig som förskollärare eller rektor i 
förskolan. Men även du som arbetar i skolan, leder pedagogiska 
utvecklingsarbeten eller ritar och designar förskolor, får här 
vägledning i hur rum som går i linje med styrdokument och 
pedagogik kan utformas.

Författarna till denna bok kommer från en rad 

universitet och forskar inom olika vetenskapsområden 

– pedagogik, specialpedagogik, arkitektur, design-

forskning och social innovationsforskning. 

Mia Heikkilä är biträdande professor i pedagogik 

vid Åbo Akademi med inriktning mot förskolan. Hon har 

tidigare arbetat vid bland annat Mälardalens högskola 

och skrivit flera böcker om lärande och jämställdhets-

arbete. Hennes forskningsintressen berör lek, lärande, 

genus, samt organisationsfrågor inom utbildning.

Jennie Andersson Schaeffer är affilierad forskare 

inom Informationsdesign vid Mälardalens högskola och 

länsmuseichef för Västmanlands läns museum.  Hon 

har en doktorsexamen i Innovation och design och har 

tidigare arbetat som lärare, forskare och avdelningschef 

för Informationsdesign. Jennie riktar sitt forsknings-

intresse mot relationen mellan deltagande kulturer, 

artefakter och platser i design och innovationsprocesser.

Karin Saler är arkitekt, författare, lärare och är med 

och driver de regenerativa kollektiva odlingarna Odla 

Ihop och Hela Jorden. Hon har tidigare arbetat med 

att rita förskolor och drivs av en ständig nyfikenhet att 

förstå hur vi kan hitta sätt att leva fullt ut, bortanför våra 

tänkta begrepps begränsningar.

Anne Lillvist är fil. dr i psykologi och docent i peda-

gogik vid Örebro universitet. Hennes forskningsområden 

är barns delaktighet och samspel, med särskilt fokus 

på barn i behov av särskilt stöd i förskolan, förskolans 

kvalitet samt övergångar mellan förskola och skola.

Malin Lindberg är professor vid Luleå tekniska 

universitet inom inkluderande innovation och organisa-

tion. Hon studerar hur nytänkande lösningar utvecklas 

på samhälleliga och organisatoriska utmaningar, inom 

den offentliga, privata och ideella sektorn.

Jens �gman är arkitekt på Visbyark och delägare 

på Lycklig Arkitektur med lång efrarenhet av att rita 

och designa förskolor. Han bygger också hus med egna 

händer och utforskar vad material och rum har för 

möjligheter och inverkan på oss människor.

R Miljön är avgörande 
för hur lärande och lek 
skapas. Därför ska 
barnens perspektiv vara 
med i processen. 
Barnens perspektiv ger 
inblickar i och kunskap 
till vuxna om vad som 
är viktigt och riktigt för 
barn i deras liv. 

” 

” 

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

Rum i förskolan
För barns lek och lärande

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

Rum i förskolan 27-82794-3 128 s 219:-

Författare: Gunilla Essén, Leicy Olsborn Björby

Material och materialitet 27-45945-8 144 s 279:-

Material och materialitet
Hållbar utbildning för de yngsta

Hur kan vi synliggöra och säkerställa den 
kvalitet som uppstår i det vardagliga 
mötet på förskolan? 
 Genom att intressera oss för materia-
lens genskaper, materialitet och deras 
påverkan och inverkan kan vi börja upp-
täcka barnens förståelse för sin omvärld. 
Boken är praktiknära och fylld med kon-
kreta exempel som ger stöd och verktyg i 
det viktiga arbetet tillsammans med barnen. 

Bokens går också igenom hur olika mate-
rial kan utmana de yngsta barnen och 
stötta pedagogerna i arbetet med att 
utmana och vidareutveckla varje barns 
förmågor och färdigheter.
 Genomgående � nns frågor för re� ek-
tion och diskussion i arbets-
laget. Till boken � nns också 
en studiehandledning som 
kostnadsfritt kan laddas ner 
som extramaterial på nok.se. 

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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En digitalare förskola FÖRSKOLESERIEN

En digitalare
förskola

Katrin Jäverbring

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 

med föräldrar. Förutom detta bjuds på 
inspiration kring pedagogiska aktiviteter 
som att skapa QR-koder, göra egna � lmer 
och utforska naturen med surfplattan.
Logga in på nok.se för att få tillgång till 
kostnadsfritt extramaterial.

Författare: Elisabet Wahlström

Surfplattan som pedagogiskt 
verktyg 27-43945-0 80 s 279:-

Surfplattan utomhus
Lärande, lek och utforskande

Kan man verkligen ta med surfplattan ut? 
Absolut! Men visst � nns det saker att 
tänka på. Författaren ger dig tips och råd 
för hur du rent praktiskt kan gå tillväga. 
 Du får stöd i hur du kan använda surf-
plattan som ett verktyg och utnyttja dess 
fulla potential och utveckla ert undersö-
kande utomhus. I boken � nns också en 

uppsjö av aktiviteter för hur ni kan upp-
täcka närmiljön och använda surfplattan 
för att utforska djur och natur på djupet, 
samt tips på appar att använda i ert arbete. 

Författare: Eva-Mari Kallin

Surfplattan utomhus 27-44319-8  80 s 279:-

I boken � nns exempel och tips på olika 
sätt att arbeta med digitala verktyg, både 
ur ett praktiskt och ett pedagogiskt per-
spektiv. Du får inspiration kring hur du 
stöttar barnen att bli delaktiga och aktiva 
producenter, hur du kan skapa stimule-
rande digitala lärmiljöer och tänka inför 
användning av nya appar. Boken tar även 
upp programmering och datalogiskt 

tänkande samt 
medie- och infor-
mationskunnig-
het. I boken � nns 
frågor att utgå 
ifrån vid re� ektion, samtal och resone-
mang i arbetslaget. 
 Till boken � nns en studiehandledning 
att kostnadsfritt ladda ner via nok.se.

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

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

Författare: Katrin Jäverbring

En digitalare förskola 27-45420-0 116 s 279:-
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Medie- och informationskunnighet 

Medie- och informationskunnighet 
(MIK) kan handla om allt från våra 
relationer, demokrati och kritiskt 
tänkande till kunskap om vinklade 
budskap, dold reklam, källkritik, upp-
hovsrätt 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. 

Författare: Isabelle Kristensen

Medie och informations-
kunnighet  27-45951-9 72 s 95:-

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.

Vad kan Medie- och informationskunnighet 
(MIK) innebära i förskolan? 

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

Författare: Susanne Kjällander, Bim Riddersporre (red.)

Digitalisering i en förskola på 
vetenskaplig grund 27-82433-1 351 s 303:-
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Trots att barn har egna rättigheter enligt 
lag vilar ändå deras möjligheter att få 
tillgång till alla sina rättigheter i de vuxnas 
händer. Barn i förskoleåldern har små 
chanser att på egen hand kräva att få sina 
rättigheter tillgodosedda. Förskolan har 
ett särskilt ansvar för att säkerställa att 
barn får tillgång till sina rättigheter.
 I Barns rättigheter får du exempel ur 
vardagen på hur förskolan kan arbeta 
praktiskt för att säkerställa att barnets 
bästa är i fokus. Du får stöd för hur ni kan 
tänka inför barnkonsekvensanalyser, hur 

ni ska förhålla er till kränkningar och 
orosanmälan och hur ni undervisar 
barnen om deras rättigheter. 
 Boken kan användas att ge alla som 
arbetar på förskolan en gemensam 
förståelse och praktiska verktyg för att 
garantera barn deras rättigheter. I boken 
� nns genomgående praktiska exempel 
och frågor för diskussion i arbetslaget. Till 
boken � nns också underlag att ladda ner 
och använda i arbetet på förskolan samt 
studiehandledning. 

Barns rättigheter

Maria Klasson är förskollärare, ateljerista och rektor. 
Maria har tidigare arbetat med tillsyn av fristående 
förskolor och arbetar nu som utredare inom 
skolfrågor.
Evelina Weckström är förskollärare, ateljerista och 
rektor. Evelina driver Instagramkontot ”Inspirerande 
lärmiljöer” och arbetar nu som biträdande rektor.
Jenny Wilmenius är förskollärare och arbetar med 
tillsyn av fristående förskolor. Jenny har en 
masterexamen i mänskliga rättigheter och föreläser 
för förskolor om barns rättigheter.

Författare: Maria Klasson, Evelin Weckström, 
Jenny Wilmenius

Barns rättigheter 27-46130-7 144  s 279:-

Att skapa förutsättningar för varje enskilt barn att utvecklas 
och lära är förskolans främsta uppgift. Barnets bästa behöver 
därför vara utgångspunkt i barnsynen och utbildningen 
behöver utgå från det perspektivet.

– förskolans uppdrag och ansvar

Jag tror att boken kommer 
komma till väl användning 
för alla som arbetar i 
förskola. Den ger inte, och 
ska inte ge, färdiga svar 
eller allmängiltiga metoder. 
Däremot ger den många 
konkreta exempel, verktyg 
och diskussionsunderlag 
för att identifi era brister 
och möjligheter i arbetet 
för att säkra och öka barns 
rättigheter i förskola.
CHRISTIAN EIDEVALD, LEG. FÖRSKOLLÄRARE, 
FIL DR. OCH DOCENT I FÖRSKOLEDIDAKTIK
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Varför skrev ni boken?
Vi skrev boken som vi själva saknat i våra roller som förskollärare och rektorer. 
Det fanns inte särskilt många böcker som resonerade kring hur förskolan ska 
förhålla sig till de lite mer formella kraven kring barns rättigheter och omsätta 
dem i praktiken. 

Vilka borde läsa boken?
Vår förhoppning är att alla som arbetar i förskolan läser boken för det som vi 
skriver om berör alla yrkeskategorier. Boken kan också med fördel användas 
av huvudmännen som driver förskola och som känner att de behöver förstå 
lite mer fördjupat vad förskolans skyldigheter att värna om barns rättigheter 
handlar om.

Hur kan förskolan göra för att stärka barns rättigheter?
Framför allt så behöver principen om barnets bästa och skyldigheten att låta 
barn komma till tals i frågor som rör dem få en mycket mer framträdande roll 
på förskolan. Det perspektivet behöver fi nnas med redan i planeringsstadiet 
av olika delar i utbildningen men också när förskolepersonal stöter på det 
oväntade som leder till förändringar eller känsliga situationer som behöver 
hanteras. Men det fi nns en mycket stark positiv utveckling och ett ökat 
intresse hos pedagoger att förstå och förverkliga barnkonventionens artiklar 
i praktiken. Det märks inte minst på den respons av boken vi fått. 

Författarna bakom boken Barns rättigheter saknade litteratur 
som visar hur kraven på barns rättigheter kan omsättas i 
praktiken och valde därför att själva fylla tomrummet 
genom att skriva en bok. Vi ställde några frågor till dem. 

Barns rättigheter 
berör alla i förskolan

FÖRSKOLESERIEN

En likvärdig 
förskola

Evelina Weckström 
Maria Klasson

– alla barns rätt

Evelina Weckström 
Maria Klasson

God
undervisning

Stim
ulerande

lärm
iljö

Professionell

pedagog

– alla barns rätt– alla barns rätt

Studiehandledning från www.nok.se 

En likvärdig förskola © 2019 Maria Klasson, Evelina Weckström 

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

Studiehandledning

En likvärdig förskola

FÖRSKOLESERIEN

En likvärdig 
förskola

Evelina Weckström 
Maria Klasson

– alla barns rätt

Evelina Weckström 
Maria Klasson

God
undervisning

Stim
ulerande

 lärm
iljö

Professionell

 pedagog

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.

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

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 fi nns också genom-
gående frågor för refl ektion 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

ISBN 978-91-27-45411-8

9 7 8 9 1 2 7 4 5 4 1 1 8

En likvärdig förskola – alla brans rätt
Evelina W

eckström
    M

aria K
lasson

En likvärdig förskola_cover.indd   Alla sidor 2019-03-06   12:47

FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

Författare: Evelina Weckström, Maria Klasson

En likvärdig förskola 27-45411-8 128 s 279:-

En likvärdig förskola
– alla barns rätt

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

Maria Klasson, Evelina Weckström och Jenny Wilmenius
har tillsammans skrivit boken Barns rättigheter.

Vi skrev boken som vi själva saknat i våra roller som förskollärare och rektorer. 
Det fanns inte särskilt många böcker som resonerade kring hur förskolan ska 
förhålla sig till de lite mer formella kraven kring barns rättigheter och omsätta 

Författarna bakom boken Barns rättigheter saknade litteratur 

Barns rättigheter 
berör alla i förskolan
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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 peda-
gogisk verksamhet. Samarbetet med Forum 
för levande historia ger oss möjlighet att 
erbjuda onlinekursen kostnadsfritt för alla 
användare.

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

Författare: Emma Arneback, Jan Jämte

Att motverka rasism 27-81989-4 170 s 289:-

Att motverka rasism
i förskolan och skolan

Studiehandledning

Demokrati!

FÖRSKOLESERIEN

Natur & Kultur

FÖRSKOLESERIEN

Jenni Nilsson  Mimmi Örberg

Demokrati!
Teori och praktik i förskolan

Författare: Jenni Nilsson, Mimmi Örberg

Demokrati! 27-45781-2 112 s  279:-

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 
re� ektion. I boken � nns genomgående 
belysande exempel från verksamheten 
och frågor för diskussion i arbetslaget.
 Till boken � nns även en 
studiehandledning som kostnadsfritt 
kan laddas ner via nok.se.

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.

Finns även 
som kostnadsfri 

onlinekurs!
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Interkulturellt 
arbete i förskolan
– Med läroplanen som grund 

Med avstamp i förskolans uppdrag och i 
resonemang om bland annat kommunika-
tiva processer, jämställdhet, traditioner, 
religion och tidsuppfattning diskuterar 
författarna de centrala delarna i ett inter-
kulturellt förhållningssätt. Utifrån händelser 
i förskolans vardag och med stöd i forsk-

ning ges ett � ertal handfasta råd och verk-
tyg 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 219:-

Den förskola vi formar idag, är den värld 
vi får imorgon. Vilka värden blir då viktiga 
för våra förskolor att arbeta utifrån?

 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 kommun-
nivå. 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 världs-
medborgare upptäcka möjligheter och överbrygga hinder i ett 
”learning by doing” för demokrati och en hållbar framtid!

Ä

ISBN 978-91-27-82897-1

9 7 8 9 1 2 7 8 2 8 9 7 1

FÖRSKOLAN SOM
 DEM

OKRATISK M
ÖTESPLATS

Göthson •  Hvit Lindstrand • M
cConnachie (red.)

Harold Göthson  
Sara Hvit Lindstrand
Malin McConnachie (red.)

Förskolan som

DEMOKRATISK
MÖTESPLATS

Ä
DEMOKRATISK
MÖTESPLATS

978-91-27-82897-1_förskolans demokratiska mötesplats oms.indd   Alla sidor 2021-05-31   11:28

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 kommun-
nivå. Ur olika perspektiv får vi härmed 
praktiknära inblickar i hur hela förskoleor-
ganisationen 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 tankeväck-
ande antologin vänder sig till alla er 

studerande och verksamma inom försko-
lan som vill sätta dialogen i centrum för att 
med våra yngsta världsmedborgare upp-
täcka 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 265:-

Förskolan som 
demokratisk 
mötesplats

Boken ger en intressant och givande 
beskrivning av hur demokrati- och 
värdegrundsarbete kan ske i olika delar 
av landet utifrån ett undersökande och 
re� ektivt arbetssätt med syfte att skapa 
ett hållbart och demokratiskt samhälle.
ULF MÅRTENSSON, BTJ-HÄFTET NR 18, 2021
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SOCIAL UTVECKLING

Kanin träffar Igelkott. 

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

– Hoppa i vattenpölarna! 
säger Kanin.  

Det skvätter så roligt på stövlarna.

12 13

KOM P ISAR

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.

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

Kompisar

Tio små kompisböcker

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 � esta barn känner igen från sin egen vardag.

20
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Kompisarna behöver prata. 

De lyssnar på varandra.

Kompisar lyssnar och kommer överens. 

27460416 k_pekbok_inlay.indd   12 2021-05-11   09:57

Kompisarna behöver prata. 

De lyssnar på varandra.

Kompisar lyssnar och kommer överens. 

27460416 k_pekbok_inlay.indd   13 2021-05-11   09:57

Prata om det

Kompisaffisch_2019.indd   7 2019-02-25   09:13

20

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

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

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

under läsningen.

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

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

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

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

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

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

mer ni ihåg hur det kändes? Berätta!

Avsluta läsningen men fortsätt att ställa frågor och reflektera tillsammans:

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

5

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

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

Sprid gladje Stor.indd   5 2015-12-12   16:01

4

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

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

Sprid gladje Stor.indd   4 2015-12-12   16:01

14

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

Många stannar. De tittar och börjar att le.

Sprid gladje Stor.indd   14 2015-12-12   16:01

15

Kanin tycker att det känns bra.

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

Nu vet Kanin att skratt smittar.

Sprid gladje Stor.indd   15 2015-12-12   16:01

12

Kanin träffar Igelkott. 

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

Sprid gladje Stor.indd   12 2015-12-12   16:01

13

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

Sprid gladje Stor.indd   13 2015-12-12   16:01

Linda Palm
Lisa Sollenberg
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ISBN 978-91-27-42197-4
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Sprid glädje

Sprid glädje
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 fi nns det Kompiskort
i A3-format. Baksidan av varje kort är fylld av
förslag på olika övningar, sånger, lekar och ramsor 
som hjälper barnen att bli bra kompisar.

KOM P ISAR

OMS_Gladje_HB.indd   1 2016-02-01   10:29

27454361.kb.inlay.indd   20 2019-03-19   12:21

Linda Palm

Lisa Sollenberg

EN PEKBOK OM

Kompisar

Linda Palm  •  Lisa Sollenberg

Kompisar

Lisa Sollenberg

Författare: Linda Palm
Illustratör: Lisa Sollenberg

Kompisböcker (10 titlar) 27-42197-4 16 s 409:- 

Kompisböcker för de yngsta 
(10 titlar) 27-44581-9 16 s 409:- 

Kompisaf� scher 
(10-pack) 27-45544-3  195:-

Kompisböcke r – Handledning 
och inspiration 27-45436-1 140 s 399:-

En pekbok om Kompisar 27-46041-6 14 s 49:-

En pekbok om Känslor 27-46262-5 14 s 49:-

En pekbok om Förskolan 27-46263-2 14 s 49:-

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 � nns stöd för bok-
samtal, aktivitetsförslag samt kopierings-
underlag som exempelvis sekvensbilder, 
spel och färgläggningsbilder. Hand-
ledningen är kopplad till de Tio kompis-
böckerna och fungerar både till den gula 
och den gröna boxen. 

Handledning och 
inspiration

Hur är det att vara kompisar? Hur syns och känns känslor? Hur är det i förskolan? 
I pekböckerna får vi ta del av Kanin och Igelkotts erfarenheter och känslor genom 
situationer som barnen känner igen och kan relatera till.

Pekböcker

Kompisaffi scher
10 af� scher med samma teman 
som de Tio små kompisböckerna.
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107
Kopieringsunderlag © Linda Palm och Natur & Kultur. 

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

Flanosaga – Ett eget namn

Kompisarna pratar.

De bestämmer tillsammans.

Alla barn har rätt att säga sitt. 

27460409 bk_inlay.indd   6 2021-05-31   09:19

Kompisarna pratar.

De bestämmer tillsammans.

Alla barn har rätt att säga sitt. 

27460409 bk_inlay.indd   7 2021-05-31   09:19

EN PEKBOK OM

Barnkonventionen

Linda Palm  •  Lisa Sollenberg

En pekbok om 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 Barn-
konventionen och de mänskliga rättig heterna som ska fortgå genom 
förskolan och grundskolan.

Kompisböcker baserade 
på Barnkonventionen

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 � anosagor, 
arbetsblad och färgläggningsbilder.

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. 
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6

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

6

En ny kompis_TextSection.indd   6 2017-06-30   16:31

7

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

7
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Att ta emot någon ny

6

– 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. 

Författare: Linda Palm 
Illustratör: Lisa Sollenberg

Kompisböcker baserade på Barnkonventionen 
(10 titlar) 27-43557-5 16 s 429:-

Kompisböcker baserade på barnkonventionen - 
handledning och inspiration 27-45899-4  130 s  369:-

En pekbok om barn-
konventionen 27-46040-9 14 s 49:-

En ny kompis: 2 titlar i 
en bok  27-45003-5 32 s 159:-

Kompisar, handdockor (2 st) 27-43595-7  309:-

Kompistatueringar (20-pack) 27-45959-5  45:-

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 � nns 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

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

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

Här kan du som pedagog dela med dig av 
din förskolas arbete med värdegrundsfrågor, 
och få inspiration från andra.

Facebook 
Kompisar

Instagram 
kaninochigelkott

Missa inget – in och gilla och följ!

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

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

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

Värt att veta om koncentrations-
svårigheter 27-45755-3 72 s 95:-

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

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

Svårigheter med 
socialt samspel 27-45753-9 72 s 95:-

FÖRSENAD
UTVECKLING
VAD KAN DET BERO PÅ?

FÖRSKOLEPOCKET

Gunilla Carlsson Kendall

Författare: Gunilla Carlsson Kendall
Illustratör: Erika Eklund Wilson

Försenad 
utveckling 27-45754-6 80 s 95:-

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

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

Förskolepocket med fokus 
på social utveckling samt 
sexualitet och integritet

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.

Författare: Ellinor Isfors 

Värt att veta om barns sexualitet 
och integritet 27-46013-3 80 s 95:-

I Värt att veta om barns sexualitet och inte-
gritet 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.

Digital 
diskussions-
guide ingår!

24

SOCIAL UTVECKLING

NoK_Forskola_2023_221208_V3.indd   24 2022-12-08   13:34



Digital 
diskussions-
guide ingår!

Digitalt 
extramaterial 

ingår!
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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 27-82512-3 214 s 210:-

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 
kon� ikter och fysiskt våld. 
 Läs mer om onlinekursen på nok.se/
onlinekurser.

Författare: Bo Elvén Hejlskov, David Edfeldt

Beteendeproblem 
i förskolan 27-82215-3 160 s 219:-

Finns även 
som onlinekurs!

nok.se/
onlinekurser

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: So� a Bidö, Moa Mannheimer 
och Poa Samuelberg

Traumatisering hos barn 27-81897-2 400 s 321:-
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Författare: Lars Klintwall
Illustratör: Amanda LeCorney

Veterinären som var 
rädd för hundar 27-82695-3  48 s 101:-

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

Spindlar, mörker eller att gå vilse – det 
� nns mycket som barn kan vara rädda 
för. Ibland blir rädslan så stark att 
barnet inte vågar göra det som hen 
egentligen vill. Men du som vuxen kan 
hjälpa barnet att bli modigare! 

Veterinären som var rädd för hundar är 
skriven för barn i åldern 3– 8 år. Den 
baseras på vetenskapliga metoder 
som används i KBT och hjälper dig att 
prata med barn om rädslor – och om 
hur de går att övervinna.

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

Stjärnan som var rädd för publiken 

27-82934-3 48 s 101:-

Stjärnan 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 soci-
ala 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 publi-
ken är skriven för barn i åldrarna 
3–8 år. Detta är del 2 i serien 
Rädda vuxna som lekfullt upp-
muntrar barn att utmana sina 
rädslor, byggt på vetenskapligt 
belagda terapimetoder.
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FÖRSKOLESERIEN

Att börja 
förskolanHur 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.

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 fi nns konkreta exempel ur verksamheten och 
frågor att diskutera i arbetslaget.

  

Att börja förskolan

ISBN 978-91-27-44734-9

9 7 8 9 1 2 7 4 4 7 3 4 9

A
tt börja förskolan �

G
unilla N

iss

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 Niss är författare och legitimerad 
psykolog som arbetat länge med hand-
ledning och utbildning av personal inom 
förskola och skola.  

Gunilla Niss

Cover_3s_Att_borja_forskolan.indd   Alla sidor 2017-05-05   15:11
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Den livsviktiga leken
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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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Författare: Gunilla Niss

Att börja förskolan 27-44734-9 120 s 279:-

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” leksitua-
tion. Konkreta exempel varvas med 

hänvisningar till lekforskning och teori. 
Genomgående � nns frågor för diskussion 
och re� ektion. Till boken hör en kostnads-
fri studiehandledning som du laddar ner 
på nok.se/extramaterial.

Författare: Ylva Ellneby

Den livsviktiga leken 27-45437-8 144 s 279:-

Att börja förskolan
– att välkomna barnen till förskolan

En positiv start i förskolans värld har stor 
betydelse för barnets fortsatta tid i för-
skolan och ger en stark grund för ett bra 
samarbete mellan föräldrar och pedago-
ger. Många barn börjar förskolan mellan 
1 och 2 års ålder och det ställer speciella 
krav på de pedagoger som tar emot de 
nya barnen. 

Författaren skriver om hur man kan 
planera, genomföra och leda invänjnings-
arbetet och på så vis underlätta för barnen 
att få ett glädjerikt första möte med för-
skolan och en trygg förskoletid. 
 I boken � nns frågor att utgå ifrån vid 
re� ektion, samtal och resonemang i 
arbetslaget. Logga in på nok.se för att få 
tillgång till kostnadsfritt extramaterial.

Ett barn som tillåts leka skaffar sig kunskaper 
och insikter som inte går att läsa sig till. 
För barn är leken livsviktig!

Den livsviktiga leken

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

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

Aktivitetskort
Samspel och empati 
i förskolan

Författare: Emma Widegren

Aktivitetskort i förskolan Samspel 
och empati 27-45453-8 50 kort 459:-

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

På baksidan av kortet � nns information till dig som 
pedagog. Här � nns tydliga instruktioner för hur akti-
viteten ska genomföras, vilket övergripande mål 
aktiviteten syftar till och vilket material som behövs.

SOCIAL UTVECKLING
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Resiliens, det vill säga förmågan att hantera förändringar och utmaningar, 
är central för att må bra och lära. Att arbeta med resiliens i pedagogisk 
verksamhet handlar om att stärka barns förmåga att hantera vardagen, att 
arbeta med fokus på barns inre resurser och förståelse av sig själva i 
relation till omvärlden.

Resiliens i förskolan ger både teoretisk kunskap och praktiska exempel 
på hur du som personal i förskolan målmedvetet kan utveckla barns 
� exibilitet och förmåga att anpassa sig till vardagens förändringar eller 
kriser. Det mellanmänskliga samspelet är en röd tråd i arbetssätten som 
beskrivs, liksom strävan att lyfta barns styrkor och skapa möjlighet till 
delaktighet och handlingskraft.
 Boken ger ett brett perspektiv på resiliens och 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 239:-

Resiliens i förskolan
Att stärka barns välmående, delaktighet 
och handlingskraft

SOCIAL UTVECKLING

Anknytning i förskolan visar att trygga relationer med pedagoger i 
förskolan är en förutsättning för utveckling och lärande, särskilt för 
de yngre barnen. Tryggheten gör att de kan slappna av och ägna 
sig åt lek och utforskande. Men hur kan du som pedagog skapa 
trygga relationer i förskolan?
 Författarna förklarar grunderna i anknytningsteori och visar med 
många exempel hur denna kunskap kan användas i förskolans 
vardag, som vid introduktion, hämtning, samling, lek och vila.
 Denna nya utgåva är anpassad till förskolans läroplan (Lpfö 18) 
och uppdaterad med ny forskning. 

Anknytning i förskolan är skriven för blivande och verksamma 
pedagoger som arbetar med de yngsta barnen i förskolan.

Anknytning 
i förskolan
Vikten av trygghet för 
lek och lärande

Malin Broberg är leg. psykolog och professor i psykologi, verksam vid Göteborgs universitet.
Birthe Hagström är förskollärare, speciallärare och � l.dr i pedagogik. Speciellt har hon 
intresserat sig för pedagogers kunskap om anknytning och hur förskolan kan tillgodose sköra 
barns behov av trygga relationer. 
Anders Broberg är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor emeritus i klinisk 
psykologi vid Göteborgs universitet. 

Författare: Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg

Anknytning i förskolan 27-46297-7 300  s 424:-

Andra 
utgåvan
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Digitala 
bilder 
ingår

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.

Författare: Karin Andréason, Gustav Bärgaskörd

Medveten motorisk 
träning 27-44513-0 80 s  325:-

Författare: Filippa Odevall

Yoga i förskolan 27-44242-9 28 s  20 kort 289:-

Författare: Eline Snel

Översättning: Bitte Wallin

Sitta stilla som en groda 27-81791-3 128 s 155:-

Om barnet har god motorisk utveckling 
har det också fått bra grund och förut-
sättning 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 verksam-
heten. Varje övning är kopplad till vilka 
sinnen, re� exer 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.

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 – medve-
ten 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.

Materialet består av 20 kort med 
positioner/övningar och en handledning. 
Tanken är att pedagogen kan leda yogan 
med hjälp av korten eller att barnen kan 
använda korten själva. I handledningen får 
du som pedagog tips på hur ni kan 
använda korten och stöd i ditt ledarskap. 

Där � nns 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 � lippa@skolyoga.se

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

Kostnadsfritt extramaterial
Medveten motorisk träning fortsätter på webben! 
Här � nns � lmer och en mängd pdfer.
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Författare: Daniel Berglind

Fysisk aktivitet i förskolan 27-46180-2 144 s 220:-

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. Forsk-
ning visar på samband mellan förskolans strukturella förutsätt-
ningar och rutiner och förskolebarns nivåer av fysisk aktivitet. 
Förskolan är en arena med unika möjligheter att stimulera 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 förskollärar-
programmet samt beslutsfattare.

Fysisk 
aktivitet 
i förskolan

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.
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