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Här har vi samlat kompetensutveckling  
och inspiration för dig som arbetar i  
pedagogisk verksamhet. Utifrån olika 
teman under året hittar du aktuella 
böcker och onlinekurser, förmånliga 
erbjudanden, läs- och lyssningstips, 
intervjuer och kontaktuppgifter till våra 
föreläsande författare. 

pedagogikwebben.se

Att möta alla barn i skolan – 
förstå och nå fram till dina elever 
genom ett specialpedagogiskt 
förhållningsätt.
För att i en likvärdig skola kunna möta alla elever behöver varje 
lärare ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Det handlar om 
strategier och metoder för att förstå och motivera dina elevers 
behov av olika insatser och anpassningar.

Med en bred verktygslåda kan du kompensera för nedsatta 
funktionsförmågor och stödja dina elever att nå kunskaps-
målen, och en mer varierad undervisning låter alla barn få 
utvecklas och känna att de lyckas i skolan. 

En anpassning som är nödvändig för en elev gynnar oftast 
hela gruppen!

Välkommen till Pedagogikwebben!

Gerda Lundberg
Förläggare 
akademisk pedagogik
gerda.lundberg@nok.se
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Kollegiehandledarens bok: 
Specialpedagogik i skola och klassrum
Ann Lindgren, David Edfelt, Inger Langetz
Best.nr  27-46038-6

Lärarens bok Fk-6: 
Specialpedagogik i skola och klassrum
Ann Lindgren, David Edfelt, Kristina Camnert, 
Petter Leife
Best.nr 27-46035-5

Boken beskriver Kollenmodellen som 
visar hur ett specialpedagogiskt för-
hållningssätt kan implementeras i ett 
lärarlag eller skola. Det handlar om att 
skapa en gemensam kunskapsgrund 
om funktionsförmågor, att utifrån kart-
läggningsmaterialet ringa in elevären-
den, veta vilka anpassningar som kan 
göras och stödja varandra i arbetet att 
skapa en tillgänglig lärmiljö för alla.

Lärarens bok (Fk-6) ger grundläggande 
kunskaper om funktionsförmågor och 
visar hur kartläggningsmaterialet Kollen 
kan användas. Här ryms tips och förslag 
på anpassningar, arbetssätt och förhåll-
ningssätt som kan underlätta för både 
elever och lärare. Boken kan läsas fri-
stående, men när du som lärare ingår i 
en handledningsgrupp utifrån Kollen-
modellen behöver du boken som stöd 
i arbetet.

Nyheter

Se priser 
på nok.se eller 
hos din åter-

försäljare
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Skapa en tillgänglig lärmiljö – 
högskolepedagogens handbok
Anna Jälknäs, Heidi Wåxberg
Best.nr 27-46343-1

Övergångar i gymnasiesvardagen – arbeta 
systematiskt för en tillgänglig lärmiljö
Anna Borg, Linda Hallberg
Best.nr 27-46348-6

Den här boken ger konkreta exempel 
på hur anpassningar kan göras för att 
skapa en tillgänglig lärmiljö, inte minst 
för den ökande andelen studenter 
med olika typer av funktionsnedsätt-
ningar. Boken syftar till att göra lärare 
som undervisar på högskolenivå mer 
trygga och bättre rustade i mötet med 
studenter med funktionsnedsättningar.

Boken uppmärksammar läsaren på 
att det fi nns till synes osynliga över-
gångar i gymnasieskolan som på olika 
sätt påverkar eleverna, vissa så mycket 
att det riskerar att leda till sämre förut-
sättningar att lära. Genom att kartlägga 
och arbeta systematiskt kan skol-
personal identifi era och synliggöra 
dessa övergångar, för att utifrån det 
organisera stöd som i stället för att 
utmana lärandet stärker det.

Nyhet
för högskole-
pedagogen

Nyhet
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Lärare Gör – Studieteknik
Caysa Jonassen, Kim Sjöberg
Best.nr 27-46106-2 

Studiestrategier i högstadiet
Diana Storvik 
Best.nr 27-46344-8

Studiestrategier i gymnasiet 
Diana Storvik, Heidi Wåxberg
Best.nr 27-46162-8

Boken beskriver hur hjärnan och inlär-
ning fungerar följt av lektionsexempel 
där dina elever blir medvetna om olika 
strategier för olika tillfällen.  

Boken innehåller konkreta verktyg som 
både rustar dina elever att nå sin fulla 
studiepotential och samtidigt förbere-
der dem för fortsatta gymnasiestudier.

Boken ger handfasta verktyg som 
hjälper dina elever att nå sin fulla stu-
diepotential och förbereder dem för 
fortsatta studier på högskolenivå.

Nyhet

Se priser 
på nok.se eller 
hos din åter-

försäljare
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Ångest för alla
Sandra Ringarp, Marie Tillman
Best.nr 27-46144-4

Vänskap, skola, familjeliv – anpassningar  
och färdigheter för barn med autism
Anna Backman (red.)
Best.nr 27-46074-4 

Ångest för alla ökar kunskapen om ångest och 
vad man kan göra när man har ångest. Den riktar 
sig främst till tonåringar och unga vuxna men kan 
läsas av alla som vill veta mer om ångest. 

Denna bok ger tips som underlättar vardagen  
och hjälper barn i åldern 6–9 år att lära sig nya, 
viktiga färdigheter.

Boken ger fakta och kunskap vad gäller adhd 
bland flickor och kvinnor, och visar genom 
patientberättelser hur livet kan se ut och vilket 
stöd det går att få.  

ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna
Lotta Borg Skoglund
Best.nr 27-82725-7 
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Samtalsmetoder i skolan
Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, 
David Edfelt
Best.nr 27-46163-5

Autism och ADHD i skolan
Anna Sjölund, Cajsa Jahn, 
Ann Lindgren, Malin Reuterswärd
Best.nr 27-81904-7 

Autism och ADHD i fritidshemmet
Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, 
David Edfelt, Anna Sjölund
Best.nr 27-82728-8

Autism och ADHD i gymnasiet
David Edfelt, Annelie Karlsson, 
Ann Lindgren, Anna Sjölund
Best.nr 27-82468-3

Tydliggörande pedagogik i 
vuxenutbildning
Annelie Karlsson, David Edfelt, 
Ann Lindgren, Lena W. Henrikson
Best.nr 27-82912-1

Tydliggörande pedagogik i 
anpassad skola och LSS
Annelie Karlsson, Jennie Linde, 
Helena Molker Lovén, David Edfelt
Best.nr 27-46107-9

Tydliggörande pedagogik
De praktiska handböckerna i denna serie visar hur 
tydliggörande pedagogik kan göra vardagliga moment 
begripliga, hanterbara och meningsfulla för barn och 
unga. Med enkla tekniker som visuella stöd, scheman 
och tydliga instruktioner kan du kompensera för nedsatta 
funktionsförmågor och anpassa undervisningen och lärmiljön.

Finns 
även som
 online-

kurs
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Få familjen att funka 
David Edfelt, Anna Sjölund, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd
Best.nr 27-82914-5

Svart bälte i föräldraskap – 
att lösa vardagen i npf-familjer
Lotta Borg Skoglund, Martina Nelson
Best.nr 27-82919-0

Lästips för föräldrar

Få familjen att funka
visar hur du som förälder kan 
underlätta för ditt barn eller 
tonåring i vardagen hemma, 

bland annat med hjälp av 
veckoscheman, checklistor 

och steg-för-steg-
instruktioner.
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Svart bälte i föräldraskap – 
att lösa vardagen i npf-familjer
Lotta Borg Skoglund, Martina Nelson
Best.nr 27-82919-0

Föräldraguiden vid autism & ADHD
Katarina A. Sörngård 
Best.nr 27-46051-5

Denna bok 
riktar sig till dig som har 

en ungdom eller ett vuxet barn 
som inte riktigt kommer i gång 
med vuxenlivet – eller till dig 

som vill förebygga att det
 blir så – och visar hur ni kan 

hitta en stabil 
väg framåt.

Boken ger strategier 
för att få familjelivet att fung-
era och är skriven till alla som 
någon gång känt tvivel eller 

oro i sitt föräldraskap; oavsett 
om man har barn med en 

diagnos eller inte.

broschyr-specialpedagogik-och-elevhalsa-inlaga.indd   7broschyr-specialpedagogik-och-elevhalsa-inlaga.indd   7 2023-01-20   09:532023-01-20   09:53



Öka välbefi nnandet i skolan – praktiska 
lektioner i positiv psykologi
Åse Fagerlund
Best.nr 27-82895-7

Elevhälsa i skolan – praktiska lektioner i 
mindset, hoppfullhet och grit
Åse Fagerlund 
Best.nr 27-46328-8

Här får du som arbetar med barn i mel-
lan- och högstadieåldern konkreta verk-
tyg i form av lättanvända lektionsplaner 
för metoder att stärka elevernas tro på 
sin förmåga att utvecklas och lära sig, 
stärka deras hoppfullhet och uthållig-
het. Metoderna är forskningsbaserade 
och har visat sig ge mycket goda resultat 
för både personalens och elevernas väl-
befi nnande.  

I den praktiska handboken Öka välbe-
fi nnandet i skolan fi nner du nya veten-
skapligt utprövade metoder som kan 
stärka elevers välbefi nnande, både för 
stunden och för livet. Metoderna och 
lektionsplanerna med övningar och tips 
som presenteras utifrån olika teman ger 
dig som lärare möjlighet att enkelt byg-
ga upp ett program kring välbefi nnan-
de, anpassat efter gruppens behov.

Nyhet
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Hej Åse!
Tre frågor till Åse Fagerlund, 
neuropsykolog och psykote-
rapeut som forskar i metoder 
att stärka välbefi nnandet hos 
barn, unga och vuxna.

Vad är psykologiskt välbefi nnande 
i skolan egentligen?
Inom den positiva psykologin talar om vi 
om fem grundstenar för psykologiskt välbe-
fi nnande: att i sin vardag i skolan få uppleva 
tillräckligt med positiva känslor, att få känna 
sig engagerad i sin inlärning, att skolan 
känns meningsfull, att jag har goda, trygga 
relationer till lärare och elever och sist men 
inte minst att jag känner att jag kan utveck-
las och uppnå mål som är viktiga för mig. 
Det här gäller förstås både elever och vuxna 
i skolan.

Vad kan böckerna Elevhälsa i skolan och 
Öka välbefi nnandet i skolan tillföra? 
Jag tror att alla i skolan är överens om att 
elevers välbefi nnande är centralt och det 
arbetas en hel del för att stärka välbe-
fi nnandet. Antimobbningsarbetet är ett 
sådant exempel. Ändå har vi fortfarande 
många elever som mår dåligt och far illa. 
Elevhälsans resurser räcker ofta inte till. 
Arbetssätten i lektionerna som de här 
böckerna lyfter fram handlar om att arbeta 
förebyggande och nå alla elever genom 
systematiska, vetenskapligt beprövade 
metoder. Det handlar om att se elevernas 
styrkor och bygga på dessa resurser i 
stället för fastna i det som inte fungerar. 
De här böckerna som ger konkreta lek-
tionsplaneringar har även tankeväckande 
övningar för den undervisande läraren. 

Hur vet du att det fungerar?
Jag leder en forskargrupp som har prövat 
ut metoderna i den här boken. Våra studier 
visar att elever som arbetar med de här 
metoderna bevisligen stärker sitt psyko-
logiska välbefi nnande samtidigt som symp-
tom på depression och stresshormoner 
minskar jämfört med elever som går i skolan 
som vanligt. Men det handlar inte om något 
trollspö eller ”quick fi x”, utan om ett syste-
matiskt arbete för välbefi nnande med elever. 
Å andra sidan är det inget som behöver ta 
mer än en lektion i veckan och inte heller 
något som kostar desto mera.

broschyr-specialpedagogik-och-elevhalsa-inlaga.indd   9broschyr-specialpedagogik-och-elevhalsa-inlaga.indd   9 2023-01-20   09:532023-01-20   09:53



Studie- och yrkesvägledning 
i migrationens tid
Åsa Sundelin, 
Fredrik Hertzberg
200 sidor
Best.nr 27-82212-2

Främja närvaro
Malin Gren Landell
196 sidor
Best.nr 27-82275-7

Specialpedagogik för lärare
Mara Westling Allodi (red.)
408 sidor
Best.nr 27-82731-8

Utbildning och undervisning 
i särskolan
Kerstin Göransson, Kristina 
Szönyi, Magnus Tideman (red.) 
136 sidor
Best.nr 27-82765-3

Specialpedagogik och funk-
tionsvariationer
Inga-Lill Jakobsson, Inger Nilsson
332 sidor
Best.nr 27-82748-6

Tidiga insatser och barns 
utbildningsvägar
Johanna Lundqvist 
230 sidor
Best.nr 27-81911-5

Inkluderande matematik-
undervisning
Helena Roos
112 sidor
Best.nr 27-82800-1

Barn med överlappande 
diagnoser
Martin L Kutscher, Tony Attwood, 
Robert R Wolff 
336 sidor
Best.nr 27-14175-9

Beteendeproblem i skolan 
(2:a utg) 
Bo Hejlskov Elvén
184 sidor
Best.nr 27-82811-7

Hantera utvärdera förändra 
Bo Hejlskov Elvén, Anna Sjölund
200 sidor
Best.nr 27-82330-3

Socialt och emotionellt lärande
Lars Löwenborg, Tina Palm
208 sidor
Best.nr 27-82432-4

Hot och våld i skolvardagen
Ylva Odenbring, 
Thomas Johansson
120 sidor
Best.nr 27-82539-0

Finns 
även som
 online-

kurs
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Lärpocket Förstå och arbeta 
med språkstörning
Anna Eva Halllin
80 sidor
Best.nr 27-45518-4

Autismhandboken
Katarina A. Sörngård
326 sidor
Best.nr 27-81944-3

Positivt beteendestöd i omsorg 
och skola
Peter Karlsson
230 sidor
Best.nr 27-13737-0

Assisterande teknik och 
lärverktyg
Erica Eklöf, Johanna Kristensson
120 sidor
Best.nr 27-46007-2

ADHD-hjälpen
Katarina A. Sörngård
272 sidor
Best.nr 27-13701-1

Utmanande frågeställningar 
Martin Renton
264 sidor
Best.nr 27-81780-7

Haja ADHD
Björn Roslund
332 sidor
Best.nr 27-81907-8

Utmanande dialog
James Nottingham, Martin 
Renton, Jill Nottingham
240 sidor
Best.nr 27-81749-4

Essence – om adhd, autism och 
andra utvecklingsavvikelser
Christopher Gillberg
168 sidor
Best.nr 27-82328-0

Från beteendeproblem till 
livskvalitet – handbok för 
beteendedetektiver
Marie Grafström, 
Camilla Kallenbäck
265 sidor
Best.nr 27-82255-9

Fler 
titlar på
nok.se

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa 
Maria Ekblom, Örjan Ekblom, 
Gisela Nyberg, Eva Norén Selinus 
96 sidor 
Best.nr 27-82762-2
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Resiliens i skolan – främja och träna 
välbefi nnande
Kristina Bähr
Best.nr 27-46066-9

Arbetet med resiliens är en del av 
skolans systematiska kvalitets-
arbete. Ämnet kan också kopplas 
till kropp och hälsa, identitet och 
livsfrågor, etik och vad ett bra liv 
är. Resiliens i skolan vänder sig till 
alla lärare, specialpedagoger och 
elevhälsoteam i grundskola och 
gymnasium som önskar baskun-
skaper om resiliens tillsammans 
med konkreta verktyg för att 
främja och träna psykiskt väl-
befi nnande.

Psykisk hälsa i skolan handlar om 
vad vi vuxna i skolan kan göra för 
att främja och stärka barns och 
ungas psykiska hälsa. Fokus 
ligger inte på ohälsa, beteende-
problem och diagnoser, utan på 
friskfaktorer. Boken vänder sig till 
lärare, elevhälsoteam, rektorer, 
skolhuvudmän och andra vuxna i 
skolan som vill främja barn och 
ungdomars psykiska hälsa

Psykisk hälsa i skolan – 
främja, skydda och stärka
Kristina Bähr
Best.nr 27-82715-8
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Sofia Löfström  
Kundansvarig  Läromedel: 
Dalarna, Gävleborg, Jämt-
land, Västernorrland, Väster-
botten och Norrbotten
076-307 31 69
sofia.lofstrom@nok.se

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

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

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

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

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

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

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

Kontakta gärna oss

Se priser  
på nok.se eller 
hos din åter- 

försäljare

Rådgivning, demo eller skolbesök?  
Vi hjälper dig gärna att hitta kompe-
tensutveckling som passar just er.
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Varje 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 fl er.
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