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LÄROMEDIA HAR ORDET

Ditt arbete är
viktigare än
någonsin
ATT LÄRARYRKET KALLAS FÖR VÄRLDENS VIKTIGASTE
YRKE ÄR LÅNGT IFRÅN NÅGON SLUMP. FÅ, OM ENS
NÅGRA ANDRA, YRKESGRUPPER HAR FÖRMÅNEN ATT
FÅ MÖTA, VARA MED, FORMA OCH VÄGLEDA UNGA
MÄNNISKOR I SITT ARBETE SOM JUST LÄRARE.

I ditt arbete behöver du givetvis hjälp och stöttning från såväl skolledning som
kollegor men kanske också genom fortbildning. I litteraturen finns en oerhörd
mängd kunskap samlad och i den här katalogen presenterar vi några av de
bästa och mest aktuella titlarna.
På 72 sidor har vi samlat ett stort antal fortbildningstitlar som vi tycker är
extra intressanta – och relevanta – för alla pedagoger och skolledare i dagens
komplexa och föränderliga skola. Här finns lästips för alla lärare och pedagoger, oavsett tidigare yrkeserfarenhet, tillsammans med litteratur för dig
som arbetar med skolutveckling och ledarskap.
Utbudet av fortbildningslitteratur, både svensk och utländsk, är dock långt
mycket större än det vi kan presentera här. Finner du inte de titlar du önskar
så finns de med största sannolikhet på vår hemsida.
LäroMedia Bokhandels uppdrag är nämligen att leverera alla de läromedel
och böcker ni behöver i skolan, oavsett om det är läromedel, fortbildning eller
skönlitteratur.
Tack vare ert avtal med oss blir inköpen av litteratur både billigare och effektivare
– för hela er organisation. Vårt mål är att underlätta ditt arbete så mycket vi
kan. Allt för att du ska få mer tid att utföra världens viktigaste arbete!
Välkommen med din beställning!
LäroMedia Bokhandel

LÄROMEDIA HAR ORDET

Beställ på

laromedia.se
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LÄROMEDIA HAR ORDET

KORTA FAKTA OM
LÄROMEDIA BOKHANDEL
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Under 2018 levererade vi nästan 9 miljoner böcker från fler än
2000 förlag, både svenska och utländska, till våra kunder.
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eh

Vi är ca 50 anställda och under sommaren dubblar vi personalstyrkan för att hinna leverera alla beställningar till skolstart.
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LäroMedia Bokhandel är landets största distributör
av böcker och läromedel till grund- och gymnasieskolan.
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I drygt 270 av landets 290 kommuner har inköpsavdelningen
valt LäroMedia som leverantör av böcker och läromedel.
Detsamma gäller för en lång rad friskolor. Avtalet ger er
bästa pris, service och leverans av böcker och läromedel!
Vi tackar för förtroendet!
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MÄNGDER AV LÄSTIPS!

120 sidor
inspiration!

Som du säkert känner till så levererar vi
alla böcker du önskar. Men ibland kan
det vara svårt att veta vad man söker
eller vad som finns.
Så för att underlätta urvalet, och tipsa
om utbudet, trycker vi varje år kataloger
med lästips.

ndel
LäroMedia Bokha

Barn- och
r
ungdomsböcke
2019/2020

Lästips för
grundskolan 2019
Inspirerande och lärorika böcker

Vi skickar minst ett exemplar av varje
katalog till samtliga kunder – men om du
önskar fler är det bara att höra av sig.
På laromedia.se/kataloger kan du även
läsa och bläddra i alla kataloger digitalt.

VAD LÄSER ANDRA?
Tips! På laromedia.se hittar du
topplistor inom flera kategorier:
Skönlitteratur, Pocket, Barn- & ungdomsböcker
och Faktaböcker för barn & ungdom.

KONTAKTA OSS PÅ LÄROMEDIA BOKHANDEL
www.laromedia.se | info@laromedia.se
Kundtjänst: 019-20 69 00

Fk-Åk 3

SVENSKA/SVA

Ingvar Lundberg, Maria Rydkvist och Anna Strid

Bornholmsmodellen
SPRÅKLEKAR I FÖRSKOLEKLASS
Tre böcker har blivit en! Bornholmsmodellen beskriver
hur eleverna med strukturerade språklekar övar upp
sin språkliga, fonologiska, medvetenhet – den viktiga
förutsättningen för att lära sig läsa.

Ingvar Lundberg
Ingvar Lundberg var professor emeritus i psykologi
vid Göteborgs universitet
och adjungerad professor
vid universitetet i Bergen.
Ingvar Lundbergs forskning inom läsinlärning och
dyslexi var internationellt
erkänd. Ingvar Lundberg
gick bort 2012, 77 år
gammal.

Utöver Ingvar Lundbergs metodiska språklekar
innehåller boken även metodiska tips, konkreta
exempel och kopieringsunderlag – allt för att underlätta
lärarens praktiska arbete. Här finns repititionslekar för
de elever som behöver träna mer och arbetsblad och
svårare övningar för de elever som behöver ytterligare
utmaningar.

ISBN 27-45267-1
Ca-pris: 604:-

Maria Rydkvist
Maria Rydkvist är förskollärare, grundskollärare
och förstelärare med
specialistkompetens inom
läs-och skrivinlärning.

BILDKORT TILL
BORNHOLMSMODELLEN
Bildbanken med de bilder som
ingår i Bornholmsmodellens
övningar finns samlade i en
separat ask med 300 bildkort.
Korten är tillverkade i stadig
kartong. En bildförteckning och
markeringar på korten underlättar hanteringen.
ISBN 27-45268-8
Ca-pris: 374:-

Anna Strid
Anna Strid är förskollärare,
grundskollärare och lärarutbildare. Hon arbetar
som språk-, läs- och skrivutvecklare.

Den nya utgåvan av Bornholmsmodellen är en sammanslagning av de tidigare böckerna Bornholmsmodellen
– Vägen till läsning, Bornholmsmodellen i praktiken samt
Studiehandledning till Bornholmsmodellen.

Det självklara valet för det
viktiga språkutvecklande
arbetet i förskoleklass!
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Fk-Åk 3

SVENSKA/SVA

Catharina Tjernberg

Processinriktad läsoch skrivundervisning

F-Åk 9!

EN VÄG TILL INKLUDERING?
Med ett förhållningssätt som tar reda på vad eleven kan
och sedan synliggör, bekräftar och bygger vidare på det,
skapar du goda förutsättningar för alla elever att delta
och lära.

Catharina Tjernberg
Catharina Tjernberg är universitetslektor och forskare
i läs- och skrivutveckling
vid Karlstads universitet.
Hon har särskilt intresserat
sig för kopplingen mellan
akademi och fält i syfte att
synliggöra hur den akademiska kunskapen kan göras
tillgänglig och användbar i
pedagogisk verksamhet.

Bokens tar upp teorin bakom språkutvecklande arbetssätt, kopplingen mellan läsande, skrivande och tänkande, lärarens viktiga roll m.m.
Du får också praktiska exempel från klassrummet på
hur du kan lägga upp vägledande samtal, ge feedback
och utveckla skrivundervisningen för att ge varje elev
det stöd hen behöver.

ISBN 47-12499-2
Ca-pris: 237:-

Ewa Jacquet

Ewa Jacquet och Maria Danielsson

Ewa Jacquet är mellanstadielärare, ämneslärare
i svenska, historia och religion samt dramapedagog.
Hon har arbetat som lärare
i grundskolan i 28 år och
varit verksam på grundskolans alla stadier.

Uppdrag literacy
MED KLASSRUMMET SOM ARENA

Boken definierar paraplybegreppet literacy och visar
hur man teoretiskt kan se på literacy och hur undervisningen kan formas så att eleverna blir aktiva deltagare
i förhållande till de textvärldar de möter.

Maria Danielsson
Maria Danielsson är
grundskollärare i svenska,
svenska som andraspråk,
SO, mediepedagogik
och drama och har varit
verksam som lärare sedan
1995 på grundskolans alla
stadier samt på gymnasiet.
Hon har även en fil.mag. i
praktisk kunskap och en fil.
kand. i filosofi.

F-Åk 9!

Författarna bidrar med verktyg för att omsätta teoretiska perspektiv till pedagogisk handling och visar
hur du som lärare tillsammans med dina elever kan
skapa en miljö där eleverna utvecklar tilltro till den
egna språkliga och kommunikativa förmågan och
därmed vågar använda språket som verktyg för tanke
och lärande. Här ges exempel på hur elevens förmågor
kan tas i bruk på varierande sätt genom interaktion,
skrivövningar och användning av multimodala resurser.

ISBN 47-12742-9
Ca-pris: 288:-

Adrienne Gear

Nyhet!

Reading Power
UNDERVISA SÅ ATT ELEVERNA
TÄNKER NÄR DE LÄSER

I boken Reading Power får du hjälp med hur du kan
lägga upp din undervisning i läsförståelse så att dina
elever blir aktiva och tänkande läsare. Författaren har
utarbetat en rad av lektioner som tillsammans skapar
en gedigen och konkret undervisningsgång i läsförståelse av berättande texter.

Adrienne Gear
Adrienne Gear är verksam
lärare i Vancouver, Kanada,
där hon även arbetar som
lärarutbildare och skolutvecklare. Hennes böcker
används av många lärare
i Vancouver, British
Columbia (BC) för att
arbeta strukturerat med
strategier för läsförståelse.

Åk 1-6!

Eleverna arbetar med att utveckla lässtrategierna
koppla, fråga, visualisera, inferera och transformera.
Varje lässtrategi har ett eget kapitel med färdiga lektionsupplägg, arbetsblad och förslag på skönlitterära
texter att arbeta utifrån.
ISBN 27-45604-4
Ca-pris: 374:-

Fk-Åk 3

SVENSKA/SVA

Onlinekurs!

Barbro Westlund

Aktiv läskraft Fk-åk 3
Onlinekurs
Barbro Westlund

Aktiv läskraft, Fk-åk 3
ATT UNDERVISA I LÄSSTRATEGIER
FÖR FÖRSTÅELSE
I boken Aktiv läskraft – Fk–årskurs 3 förklaras begreppet
aktiv läskraft, ALK. Teori varvas med praktiska undervisningsmodeller som lärare kan utforska tillsammans
i arbetslaget och använda med eleverna.
Boken innehåller forskningsbaserade modeller utvalda
för att passa åldersgruppen. Barbro Westlund beskriver
vad man som lärare kan göra för att få syn på, stödja
och utveckla de strategier eleverna behöver för att
förstå olika skoltexter.
Stadieboken Aktiv läskraft riktar sig främst till grundskollärare i förskoleklass till och med årskurs 3.
ISBN 27-13600-7
Ca-pris: 302:-

ATT UNDERVISA I STRATEGIER FÖR LÄSFÖRSTÅELSE
Aktiv läskraft innebär att elever är medvetna om och tar
tillvara på kraften i sitt eget tänkande när de läser.
En förutsättning för att detta ska ske är att läraren är
medveten om hur en god språk- läs- och skrivundervisning
kan organiseras så att alla elever, oavsett bakgrund och
förutsättningar att lära, kan utvecklas.
Onlinekursen kan med fördel användas för kollegialt
arbete, där deltagarna kan testa övningar tillsammans
med elever och sedan utvärdera aktiviteterna i samarbete
med kollegor.
Innehåll
Kursen består av tre delar och innehåller filmade seminarier,
arbetsmaterial, prova på-modeller och läsanvisningar.
Deltagarna förväntas läsa kapitel ur boken Aktiv läskraft
Fk–åk 3 under kursens gång.
Tidsåtgång: 6 seminarier à 1,5 timmar.
Förutom seminarietiden tillkommer ungefär 3–6 timmar
för egen läsning. Viss tid för genomförande av prova påmodeller i klassrummet tillkommer också.
ISBN 27-82467-6
Ca-pris: 863:-

Barbro Westlund
Barbro Westlund är lärarutbildare och lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik
(ISD) vid Stockholms universitet och har arbetat som klasslärare i svensk skola i 25 år.
Hon har tidigare skrivit Att undervisa i läsförståelse och disputerade på avhandlingen Att bedöma elevers
läsförståelse i december 2013. Barbro Westlund har varit engagerad som expert i regeringens projekt
Läslyftet och är en mycket uppskattad föreläsare. Det finns flera framstående forskare inom läs och
skriv, Barbro Westlund är en av de som nått ut på bred front bland lärare med sitt budskap om hur
viktig undervisning i läsförståelse är.
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Fk-Åk 3

MATEMATIK
Cecilia Kilhamn och Rimma Nyman (red.)

Om författarna
Författarna är lärarutbildare
vid Göteborgs universitet, och
har en bakgrund som grundskollärare med matematisk
inriktning. Tillsammans har
de under flera års tid arbetat
med forsknings- och utvecklingsprojekt inspirerade av
Mathematics in the city i New
York, under ledning av Cecilia
Kilhamn. Författarna har med
sina olika specialkompetenser
inom matematikdidaktikens
område bidragit till bokens
innehåll, inte minst Rimma
Nyman med sitt forskningsfokus på intresse och
engagemang i matematiklassrummet. Lena Knutsson,
Britt Holmberg, Christina
Skodras och Susanne Frisk
har haft ett nära samarbete
med de skolor där bokens
idéer utprövats.

Nyhet!

F-Åk 6!

VÄGAR TILL ELEVERS LÄRANDE
I boken presenteras ett ramverk som hjälper läraren att
planera, genomföra och utvärdera matematiska samtal
i klassrummet. Ramverket bygger på forskning om
kommunikation i matematik och har utprövats i samarbete med verksamma och blivande lärare. Boken
innehåller också planeringsunderlag för matematiksamtal.
Boken är ett resultat av ett forsknings- och utvecklingsprojekt om kommunikation i matematik (KOMMA) vid
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid
Göteborgs universitet.
Boken riktar sig till lärarstuderande, lärarutbildare, och
verksamma lärare i grundskolan.

ISBN 47-12917-1
Ca-pris: 196:-

Saman Abdoka

Nyhet!

Saman Abdoka är lärare i
matematik med flera års
erfarenhet av att arbeta
i mångkulturella klasser,
särskilt med nyanlända
ungdomar.

Saman Abdoka, Catharina Sundström Larsson
och Eva Sundgren

Matematik för nyanlända
och flerspråkiga elever

F-Gy!

I de flesta svenska klassrum idag finns nyanlända
och flerspråkiga elever. Den här boken är en handbok
för blivande och verksamma lärare som undervisar
dessa elever i matematik. Här finns konkreta råd och
exempel på strategier som underlättar lärarens arbete
och samtidigt integrerar eleverna i matematikundervisningen och klassen.

Catharina Sundström
Larsson
Catharina Sundström
Larsson är lärare i svenska,
svenska som andraspråk
och engelska med flera års
erfarenhet av att arbeta i
grundskolans alla stadier.

Ett framgångsrikt arbete i det flerspråkiga klassrummet
bygger på att synliggöra och tillvarata elevernas
språkliga och kulturella erfarenheter.

Eva Sundgren
Eva Sundgren är professor
i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik
vid Akademin för utbildning,
kultur och kommunikation
på Mälardalens högskola.

Matematiska samtal
i klassrummet

ISBN 47-12613-2
Ca-pris: 184:-

Boken belyser därför hur matematikundervisningen
ser ut i olika kulturer samt hur elevernas förkunskaper
kan kartläggas och användas i klassrummet.

Fk-Åk 3

NO / SO

Per Sund och Louise Sund

Hållbar utveckling
Per Sund
Louise Sund
Bokens författare är
legitimerade lärare och
har många års undervisningserfarenhet från
grundskola, gymnasium
och lärarutbildning.

I Hållbar utveckling – ämnesdidaktisk tematisering för
grundskolan beskriver författarna hur lärare kan arbeta
ämnesintegrerat med frågor om hållbar utveckling.
Bokens syfte är att bidra med grundläggande ämneskunskaper och tankeväckande övningar – allt detta
med hållbar utveckling som ett övergripande tema.

Per Sund är docent i
naturvetenskapernas och
teknikens didaktik vid
Stockholms universitet.
Louise Sund är lektor i
pedagogik vid Mälardalens
högskola.

F-Åk 9!

ÄMNESDIDAKTISK TEMATISERING
FÖR GRUNDSKOLAN

ISBN 47-12259-2
Ca-pris: 297:-

Författarna beskriver och diskuterar vad som kännetecknar hållbar utveckling och hur lärare, kan arbeta
med utvecklingsfrågor i sin undervisning med utgångspunkt i olika teman. Varje tema inleds med en
presentation av grundläggande kunskaper och följs
sedan av elevövningar och lärarledda övningar. Det
avslutas med förslag till fler didaktiska möjligheter
med olika ämnesinnehåll, arbetssätt och arbetsformer.

Hans Persson och Pernilla Nilsson
Hans Persson

Kreativ och likvärdig
NO-undervisning

Hans Persson är med sin
gedigna erfarenhet en av
Sveriges mest meriterade
inspiratörer inom naturvetenskap- och teknikområdet. I föreläsningar
och läroböcker har han
inspirerat tusentals lärare
över hela världen.

Varför studsar en varm boll högre än en kall?
Vad händer med is om vi häller på salt? Hur bygger
man om en petflaska så att den funkar som en termos?
Det är frågor som kan väcka nyfikenhet hos elever och
locka in dem i naturvetenskapens underbara värld.
Boken vilar på vetenskaplig grund men är framför allt
en konkret handbok och kreativ inspirationskälla.

Pernilla Nilsson
Pernilla Nilsson, professor
i didaktik vid Högskolan
i Halmstad, ger inledningsvis en forskningsgenomgång.

F-Åk 9!

• Visar hur du didaktiskt organiserar, genomför och
följer upp en NO-undervisning.
ISBN 47-12286-8
Ca-pris: 237:-

• Alla experiment och aktiviteter är autentiska och
hämtade direkt från klassrummen.

Cecilia Axell

Upptäck tekniken
i barnlitteraturen
Tekniken finns i vår vardag och vår historia, den påverkar
och hjälper oss dagligen i allra högsta grad.
Men är vi alltid medvetna om tekniken? Och är den
alltid av godo? Hur påverkar den oss egentligen?

Cecilia Axell
Cecilia Axell är grundskollärare åk 1–7 i Ma/NO/Te
och har även en universitetsexamen i montessoripedagogik. Hon arbetade
17 år i grundskolan
innan hon påbörjade
sina forskarstudier vid
Linköpings universitet där
hon numera är postdoktor
i teknikens didaktik.

Boken ger dig som blivande eller yrkesverksam lärare
inom förskola och grundskola F–6:
• Kunskap och allmänbildning inom teknikämnet.
• En metod för hur du med barnlitteraturen som utgångspunkt kan skapa intresse och förståelse för teknik.
ISBN 27-14653-2
Ca-pris: 288:-

• Underlag för samtal i enlighet med kursplanens
intentioner om hur teknik påverkar oss människor,
vårt samhälle och vår miljö.
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Fk-Åk 3

PRAKTISK-ESTETISKA ÄMNEN
Britta Brügge, Matz Glantz och Klas Sandell (red.)

F-Åk 9!

Friluftslivets pedagogik
EN MILJÖ- OCH UTOMHUSPEDAGOGIK
FÖR KUNSKAP, KÄNSLA OCH LIVSKVALITET

Om författarna
Redaktörerna Britta Brügge,
Matz Glantz och Klas
Sandell representerar
en lång erfarenhet inom
undervisning (från förskola
till högskola), ledarutbildning och forskning
om friluftsliv, natursyn,
utvecklingsfrågor och
miljöengagemang.

ISBN 47-12268-4
Ca-pris: 345:-

Friluftslivets pedagogik inkluderar inte bara naturkunskap,
friluftsteknik och utomhuspedagogik utan också ekologi, humanekologi, geografi, miljö- och samhällsfrågor,
historia, hälsa, biologi, slöjd och massor med praktiska
aktiviteter – såväl för det tätortsnära som det fjärran
friluftslandskapet. I denna reviderade och kompletterade femte upplaga av boken finns flera nya aktiviteter
och texterna är anpassade till den moderna tidens
friluftsliv. Friluftsliv är lägereldens gemenskap, paddling
längs vindlande åar och vandring mot blånande fjärran
berg. Men det är också att kreta på en pinne, inte
glömma regnstället och hitta hem.
Kunskap blir detta när man med fantasi, fakta och
glimten i ögat nyttjar alla våra friluftsmiljöer: skogar,
vatten, kuster, fjäll och den tätortsnära naturen.

På
laromedia.se
hittar du över en
miljon titlar!

Åk 4-6

John Hattie, Douglas Fisher och Nancy Frey

John Hattie

Framgångsrik
undervisning i literacy

John Hattie är professor
och chef för Melbourne
Education Research Institute
vid University of Melbourne,
Australien och hedersprofessor vid University of
Auckland, Nya Zeeland.

EN PRAKTISK HANDBOK
Det finns idag en uppsjö av metoder och strategier för
undervisning i literacy. De flesta fungerar. Men vilka av
dem har starkast stöd i forskningen och vilka skapar
bäst förutsättningar för att dina elever ska lyckas?

Douglas Fisher
Douglas Fisher är filosofie
doktor, professor i pedagogiskt ledarskap vid San
Diego State University och
lärarledare vid Health Sciences High & Middle College.

I denna praktiska handbok vägleds du av några av
världens främsta skolforskare under ledning av John
Hattie. Du får ta del av deras bästa råd om hur du
utvecklar din didaktiska skicklighet utifrån de senaste
forskningsresultaten. Utgångspunkten är väldens
största forskningsöversikt om effektiva undervisningsmetoder. Med ett verksamhetsnära språk visar författarna
hur du kan förena skolans kunskapsuppdrag inom
literacy med de sociala lärandemålen.

Nancy Frey
Nancy Frey är filosofie doktor
och professor i pedagogiskt
ledarskap vid San Diego
State University.

SVENSKA/SVA

ISBN 27-81857-6
Ca-pris: 368:-

Nyhet!

Gravity Goldberg

Georgia Heard

Att utveckla
självständiga
läsare

Heartmaps

DYNAMISKT MINDSET OCH
UNDERVISNINGSSTRATEGIER
ISBN 27-81858-3
Ca-pris: 334:-

ELEVENS VÄG TILL AUTENTISKT
OCH KREATIVT SKRIVANDE
ISBN 27-45140-7
Ca-pris: 374:-

Åk 1-6!
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Åk 4-6

SVENSKA/SVA

Barbro Westlund

Barbro Westlund

Aktiv läskraft
Mellanstadiet

Att undervisa i läsförståelse

ATT UNDERVISA I LÄSSTRATEGIER
FÖR FÖRSTÅELSE

ISBN 27-42839-3
Ca-pris: 357:-

LÄSSTRATEGIER OCH STUDIETEKNIK

ISBN 27-13598-7
Ca-pris: 302:-

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

Adrienne Gear

Att läsa faktatexter
UNDERVISNING I KRITISK
OCH REFLEKTERANDE LÄSNING
ISBN 27-14035-6
Ca-pris: 331:-

Åk 4-6

MATEMATIK

Eva Björklund

Undervisa matematik
åk 4-6
GENOMGÅNGAR, STRATEGIER,
TIPS OCH AKTIVITETER
Undervisa matematik åk 4-6 innehåller strategier och
tips om matematikundervisning på mellanstadiet.

Eva Björklund
Eva Björklund är lärare
i matematik, föreläsare
och läromedelsförfattare.
Hon är författare till
läromedelsserien Koll på
matematik 4–6 som ges ut
av Sanoma Utbildning.

I boken finns förslag på genomgångar och aktiviteter
som väcker nyfikenhet för matematik.
Boken utgår från kunskapskraven i Lgr 11 och ger en
tydlig beskrivning av förmågorna i matematik samt
konkreta tips om formativ bedömning.
ISBN 523-5003-4
Ca-pris: 286:-

John Hattie, Douglas Fischer och Nancy Frey

Framgångsrik undervisning
i matematik
EN PRAKTISK HANDBOK
Vad kännetecknar rika matematikuppgifter? Hur arbetar
vi med problemlösning, frågor, bedömning och begreppskunskap? Hur undervisar vi för ett långsiktigt, metakognitivt lärande?

John Hattie
John Hattie är professor
och chef för Melbourne
Education Research
Institute vid University
of Melbourne, Australien
och hedersprofessor vid
University of Auckland,
Nya Zeeland.

ISBN 27-81978-8
Ca-pris: 368:-

Med utgångspunkt i den allra senaste pedagogiska och
psykologiska forskningen behandlar och exemplifierar
denna matematikdidaktiska grundbok de absolut centrala
delarna av matematikundervisningen i relation till effektstorlekar. Men… för läraren handlar effektiv matematikundervisning inte bara om att välja och använda rätt
metod, utan framför allt om att veta när vilken metod ska
användas beroende på var eleverna befinner sig i sin
kunskapsutveckling.

Jo Boaler

Matematik med
dynamiskt mindset

Åk 4-6och 7-9!

HUR DU FRIGÖR DINA ELEVERS POTENTIAL

Jo Boaler
Dr Jo Boaler är professor
i matematikdidaktik vid
Stanford University.
Hon är flerfaldigt prisbelönad och har bland annat
mottagit utmärkelse för
Bästa doktorsavhandling
i England.

ISBN 27-81790-6
Ca-pris: 368:-

Många elever har svårt för matematik, vilket leder till att
de avslutar sin utbildning utan grundläggande kunskaper
om matematiska begrepp. Jo Boaler förklarar hur det
traditionella sättet att närma sig ämnet kan förändras,
så att elever får uppleva lärandets glädje och matematikens skönhet. Matematik med dynamiskt mindset är en
banbrytande bok som svarar på frågorna: Hur främjar vi
ett dynamiskt mindset hos våra elever, som öppnar för
en undervisning som väcker nyfikenhet, kämpaglöd och
intresse? Hur frigör vi våra elevers matematiska potential?
Boken riktar sig främst till grundskollärare och lärarstudenter, men har ambitionen att nå och påverka såväl
föräldrars som elevers inställning till matematik.
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Åk 7-9

SVENSKA/SVA
Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg

Romanläsning i praktiken

Carl-Johan Markstedt
Martin Sandberg

SAMTALA OCH SKRIVA OM LITTERATUR I SKOLAN

Carl-Johan Markstedt och
Martin Sandberg är lärare
i svenska och har tillsammans skrivit flera populära
läromedel om litteraturläsning i skolan.

Hur kan du arbeta rent praktiskt i din klass med
romanläsning, från bokval och introduktion till
veckovisa samtal och avslutande uppgifter? Hur kan
litteratur bli ett nav i svenskämnet, där ämnets olika
delar ges ett naturligt sammanhang?

Carl-Johan Markstedt är
också författare till en av
de mer spridda läromedelsserierna i svenska på
gymnasiet, samt verksam
som journalist och museipedagog på Nobelmuseet i Stockholm.
Martin Sandberg arbetar
på Sven Eriksongymnasiet
i Borås.

I Romanläsning i praktiken – samtala och skriva om litteratur
i skolan presenteras en konkret modell för planering
och genomförande av läsprojekt i klassrummet.
Boken är väl förankrad i forskning, men tonvikten ligger
på handfast metodik. Här ges förslag på principer för
hur du kan göra ett genomtänkt urval av romaner som
samspelar med varandra.
ISBN 7741-082-9
Ca-pris: 219:-

Boken riktar sig till lärare i grundskolans senare år
och gymnasiet.

Barbro Westlund

Aktiv läskraft
Högstadiet
ATT UNDERVISA I
LÄSSTRATEGIER
FÖR FÖRSTÅELSE
ISBN 27-13599-4
Ca-pris: 314:-

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

Åk 7-9

ENGELSKA

Kevin Frato

Nyhet!

Creative Writing

Åk 7-9
och Gy!

A CLASSROOM GUIDE
Här är en praktisk handbok för att komma igång med
kreativt skrivande i ditt klassrum.
• Ett sätt att öka elevers läsande av skönlitteratur är att
lära dem att skriva. Om man förstår hur berättelser
byggs upp, blir man också mer intresserad av att ta
till sig texter.

Kevin Frato
Kevin Frato är huvudförfattare till bland annat
Wings-serien (åk 7–9)
och Echo Main Issues
(Gy 5 och 6). Han
undervisar sedan länge
i engelska, litteratur och
kreativt skrivande.

• Att skriva berättande är ett utmärkt sätt att öva ordförråd, grammatik, textbindning och stil.
• Berättandet stimulerar fantasin och låter eleverna
fritt uttrycka sin personlighet.
• Genom workshopping med peer response övas
språket formativt och elevernas engelska utvecklas i
snabb takt.
ISBN 27-45508-5
Ca-pris: 298:-

Söker du fortbildning
på andra språk?
Vi hjälper dig gärna!

• De flesta av kursplanens mål kan inkluderas i skrivprocessen, vi visar dig hur!

I den här katalogen hittar du en lång rad svenska fortbildningstitlar men
det finns så klart fler än de som ryms här. Både svenska och utländska!
Det fina med ert avtal med LäroMedia Bokhandel är att vi levererar all
litteratur ni önksar – även utländsk!
På laromedia.se finns det ytterligare tusentals fortbildningstitlar, på
olika språk, och skulle du ändå inte hitta det du söker så hjälper vår
kundtjänst gärna till!
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Åk 7-9

NO / SO

Input till din undervisning!
Input-böckerna ger dig handfasta
undervisningstips, är skrivna utifrån
författarnas personliga erfarenheter
och har en vetenskaplig förankring.
Du hittar alla titlar i Input-serien på
laromedia.se

Björn Kindenberg och Maria Wiksten

Maria Wiksten och Björn Kindenberg

Språkutvecklande
NO-undervisning

Språkutvecklande
SO-undervisning

STRATEGIER OCH METODER
FÖR HÖGSTADIET

STRATEGIER OCH METODER
FÖR HÖGSTADIET

ISBN 27-44649-6
Ca-pris: 298:-

ISBN 27-44162-0
Ca-pris: 298:-

Prenumerera
på vårt digitala
nyhetsbrev för skolan.
Anmäl dig på
laromedia.se
Håll dig
uppdaterad!

Åk 7-9

Åk 7-9Gy!

MATEMATIK

Åk 4-6Gy!

Sabine Louvet

Craig Barton

Stärk det matematiska
självförtroendet

Hjärnan i matematikundervisningen

DIGITALA VERKTYG I
MATEMATIKUNDERVISNINGEN

ERFARENHET, VETENSKAP, KLASSRUMSPRAKTIK
I den här banbrytande boken beskriver Craig Barton hur
kognitionsforskningen radikalt fått honom att ompröva sin
undervisning och anpassa den efter hur vi faktiskt lär oss
och hur vårt minne fungerar. Metodiskt berättar han vad
forskningsrönen säger och vilka omvälvande konsekvenser
de fått för hans sätt att undervisa.

ISBN 7741-022-5
Ca-pris: 223:-

Här omsätts forskning om psykologi och neurovetenskap i
klassrumspraktiken, så att undervisningen kan bedrivas på
vetenskaplig grund.

Åk 4-6Gy!

Boken vänder sig till alla blivande och verksamma lärare,
från förskoleklass till gymnasiet samt lärarutbildare, som
önskar strategier och konkreta exempel för en matematikundervisning i samklang med kognitionsforskningen.
ISBN 27-82371-6
Ca-pris: 255:-

Margret S. Smith och Mary Kay Stein

5 undervisningspraktiker
i matematik
PLANERA OCH LEDA RIKA
MATEMATISKA DISKUSSIONER
ISBN 27-13858-2
Ca-pris: 302:-

Craig Barton
Craig Barton är en av Storbritanniens
mest framgångsrika och respekterade
matematiklärare, tillika författare
och debattör. Via sin pod Mr Barton
Maths Podcast, där han intervjuat
kända forskare och lärare som Dylan
Wiliam, Daisy Christodoulou och
Doug Lemov, samt via sociala medier
har han fått stor uppmärksamhet och
väckt debatt. Hans banbrytande bok
har fått hyllande recensioner.
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Gy/Vux

SVENSKA/SVA/SFI
Ofelia Garcia och Li Wei

Translanguaging
FLERSPRÅKIGHET SOM RESURS I LÄRANDET
För dig som vill upptäcka translanguaging, ett nytt
förhållningssätt till flerspråkighet och lärande ur både
socialt och kognitivt perspektiv, är det här grundboken.
Ofelia Garcia och Li Wei beskriver i boken:

Ofelia Garcia

• Hur teorierna bakom flerspråkighet har utvecklats.

Ofelia Garcia är en
förgrundsgestalt inom
flerspråkighetsfältet.
Hon är professor vid
The Graduate Center,
City University i New York.

• Hur translanguaging förhåller sig till tidigare teorier
och modeller för språkinlärning och flerspråkighetsutveckling.
• Hur translanguaging kan användas ur elevers
perspektiv för inlärning såväl som ur lärares
perspektiv för undervisning.

Li Wei
Li Wei är professor i tillämpad lingvistik vid Birkbeck
College, London University.

ISBN 27-81872-9
Ca-pris: 242:-

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

Jim Cummins

Flerspråkiga elever
EFFEKTIV UNDERVISNING I EN UTMANANDE TID
Aldrig tidigare i historien har migrationen varit så
omfattande. Denna nya situation påverkar skolan
i världens länder på ett genomgripande vis. I en
skolkontext som präglas av språklig, kulturell och
religiös mångfald krävs undervisning som hjälper
alla elever att nå sina mål.

Jim Cummins
Jim Cummins är världsledande forskare om
flerspråkiga elever.
Cummins är professor
emeritus vid University of
Toronto i Kanada, samt
adjungerad professor vid
Åbo Akademi i Finland.
Det här är första gången
Cummins skriver direkt för
en svensk läsekrets.

Med stöd i svensk och internationell forskning förklarar Jim Cummins, världens ledande forskare på
området, vad lärare kan göra för att hjälpa flerspråkiga elever att lyckas. Boken stakar därmed
ut vägen mot en likvärdig skola.
ISBN 27-81875-0
Ca-pris: 270:-

Gudrun Svensson

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

Gudrun Svensson
Gudrun Svensson är
lektor i svenska som
andraspråk vid Linnéuniversitetet och bedriver
skolforskning med fokus
på flerspråkighet.

ISBN 27-81820-0
Ca-pris: 311:-

Med sin djupa kunskap inom transspråkande guidar
oss Gudrun Svensson genom grundläggande internationell forskning till en praktik utformad efter svenska
förhållanden. Vi får ta del av strategier, övningar och
erfarenheter att använda vid implementering av transspråkande.

Gy/Vux

SVENSKA/SVA/SFI

Åk 3Gy/Vux!

Annsofie Thörnroth Engborg och Ivana Eklund

Nihad Bunar (red.)

Digital kompetens
för sfi-lärare

Nyanlända

VAD INNEBÄR VUXENUTBILDNINGENS
DIGITALISERING?

MOTTAGANDE OCH INKLUDERING

ISBN 7741-053-9
Ca-pris: 223:-

och lärande
ISBN 27-14236-7
Ca-pris: 345:-

Lena Thornéus

Anna Kaya

Sfi och språkpraktik

Att undervisa nyanlända

MED ARBETSLIVET SOM LÄRANDERUM

METODER, REFLEKTIONER OCH ERFARENHETER

ISBN 7741-073-7
Ca-pris: 219:-

ISBN 27-14664-8
Ca-pris: 316:-
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Gy/Vux

SVENSKA/SVA/SFI

Input till din undervisning!

Nyhet!

Input-böckerna ger dig handfasta undervisningstips,
är skrivna utifrån författarnas personliga erfarenheter
och har en vetenskaplig förankring.
Du hittar alla titlar i Input-serien på laromedia.se

Yvonne Hallesson och Pia Visén

Att arbeta med yrkes- och
ämnestexter i gymnasieskolan
EN DIDAKTISK HANDBOK

Åsa Edenfeldt

Läskompetens
LÄSSTRATEGIER FÖR GYMNASIETS SVENSKKURSER
ISBN 27-44558-1
Ca-pris: 298:-

I den här boken går författarna igenom effektiva sätt att
läsa olika texter. De erbjuder redskap för att undersöka
hur yrkes- och ämnestexter är uppbyggda, och beskriver
och ger exempel på framgångsrika arbetssätt då man läser
texter med elever i olika syften. Boken genomsyras av
perspektivet att ett lässtöttande arbetssätt, som samtidigt
är språk- och kunskapsutvecklande, kan bidra till att fler
elever lyckas i sina studier.
Inom alla skolämnen hämtas kunskaper ur olika slags
texter. Det handlar om allt ifrån lärobokstexter och rapporter
till ritningar och recept. Att elever kan läsa, förstå och
använda ett ämnes varierande texter är avgörande för god
måluppfyllelse, vilket också lyfts fram i gymnasieskolans
styrdokument. Därför behöver lärare i gymnasieskolan arbeta
medvetet med dessa texter oavsett vilket ämne det gäller.
I den här boken går författarna igenom effektiva sätt att
läsa olika texter. De erbjuder redskap för att undersöka
hur yrkes- och ämnestexter är uppbyggda, och beskriver
och ger exempel på framgångsrika arbetssätt då man läser
texter med elever i olika syften.
ISBN 27-81982-5
Ca-pris: 276:-

Yvonne Hallesson

Sara Lövestam

Grammatikundervisning
FÖR SFI OCH SVA
ISBN 27-44564-2
Ca-pris: 298:-

Yvonne Hallesson är forskare och lektor i svenska språket med
didaktisk inriktning vid Uppsala universitet. Hon forskar bland
annat om elevers läs- och skrivutveckling.

Pia Visén
Pia Visén är lektor i språkdidaktik med inriktning mot svenska på
Stockholms universitet. Hon forskar bland annat om läsande och
ämneslitteracitet. Pia och Yvonne har även lång erfarenhet som
gymnasielärare i svenska och engelska.

Fokus på

TALRÄDSLA I SKOLAN

Hur kan skolan
hjälpa talrädda
elever?

Daniel har under
många år fördjupat
sig i talrädsla som
fenomen, och i hur
skolan kan hjälpa
talrädda elever. Sedan
några år undervisar
han i en retorikkurs
för talrädda elever.

MÅNGA ELEVER ÄR RÄDDA FÖR ATT PRESENTERA INFÖR KLASSEN, EN DEL VÅGAR
INTE ENS YTTRA SIG I KLASSRUMMET. MELLAN 15 OCH 25 PROCENT AV ELEVERNA
BEDÖMS LIDA AV TALRÄDSLA (BEROENDE PÅ UNDERSÖKNING) OCH 18 PROCENT AV
HÖGSTADIE- OCH GYMNASIEELEVER HAR STANNAT HEMMA NÅGON GÅNG FÖR ATT
SLIPPA GÖRA EN MUNTLIG PRESENTATION. DET ÄR ETT STORT PROBLEM SOM KAN
GE STORA KONSEKVENSER, BÅDE UNDER SKOLTIDEN OCH RESTEN AV LIVET.

Vilka konsekvenser kan talrädsla få?
– I förlängningen är talrädsla ett demokratiproblem. Det är en stor grupp elever
som på grund av sina problem hindras
att göra sin röst hörd. Många av eleverna
påpekar också att de upplever att deras
betyg blir lidande i flera ämnen – allt på
grund av en enda förmåga som de inte
behärskar, men som skolan och samhället
kräver att de ska klara av. Hur många
elever får inte höra av sina lärare att de
måste bli mer muntligt aktiva?
Många elever upplever att de inte får
någon hjälp med sin talrädsla i skolan.
Hur kan lärare upptäcka dem?
– En del elever är väldigt enkla att upptäcka. De är tysta i klassrummet och de
kanske till och med undviker att redovisa
inför andra. Dessa elever får inte slippa
undan och det är viktigt att vara uppmärksam och följa upp. Men det är också
viktigt att inte pressa dem för mycket. De
måste få möjlighet att utvecklas utifrån
sin nivå. Men det är viktigt att lärare
känner till och tänker på att det finns en
grupp som lätt går under lärarens radar
och lider i det tysta. De här eleverna tror
att deras nervositet syns och märks, men
det gör den inte alltid och då är det lätt
att läraren missar det. Många av dem
genomför sina redovisningar trots rädsla,
och dessutom gör de det bra. Den här
gruppen är svårare att upptäcka, men
det är viktigt att göra det för att kunna
ge dem den hjälp och de verktyg de
behöver. För även om de utåt sett lyckas
väl mår de ofta väldigt dåligt av hur de

känner. Därför är det viktigt att prata
om talrädsla i klassrummet, visa att den
finns och därmed avdramatisera det. Då
vågar dessa elever prata med sin lärare.
Man kan också låta alla elever skriva brev
till läraren och berätta hur de känner,
så kan hen hjälpa var och en efter deras
förutsättningar.
Varför har du skrivit Talrädsla i skolan?
– För att fler elever ska kunna få hjälp
med sin talrädsla under tiden de går
i skolan. Det är skolans skyldighet att
hjälpa dem. Boken bottnar i den erfarenhet jag som lärare har av den stora
grupp elever som plågar sig genom sina
redovisningar och därför underpresterar.
Men också insikten om att skolan många
gånger inte förmår hjälpa de här eleverna – trots att det finns bra verktyg för
att göra det. Jag har själv arbetat med
talrädda elever under flera år och vet att
man kan hjälpa dem med rätt kunskap.
Vilka är dina viktigaste budskap i
boken?
– Att det handlar om många elever
och att de sällan får adekvat hjälp. Men
att det finns hjälp att få och att den är
relativt enkel att ge – om man har grundläggande kunskap om talrädsla. I princip
alla elever kan bli hjälpta. Och skollagen
är tydlig: det är skolans skyldighet att ge
denna hjälp.
Varför blir vi talrädda?
– Det finns många olika förklaringar
till det och det går jag in på mer i detalj

i boken. Det kan till exempel handla om
dåliga erfarenheter i skolan eller under
barndomen. Men det ska absolut inte
ses som ett resultat av en misslyckad
undervisning i tidiga skolår, det är viktigt
att understryka. Skolan är ofta duktig
på att ge elever i tidiga skolår möjlighet
att öva på att uttrycka sig muntligt.
Talrädsla kan uppstå ändå, ofta i tonåren
på grund av den kognitiva utveckling som
sker då. Det kan bland annat leda till att
de blir mer medvetna om sig själva som
personer. Talrädsla kan också bero på
vår biologiska konstitution, till exempel
balans mellan signalsubstanser.

Svenska
Akademiens
svensklärarpris 2019!

Daniel Sandin

Talrädsla i skolan
ATT FÖRSTÅ OCH HJÄLPA ELEVER
SOM INTE GILLAR ATT TALA
ISBN 88099-95-2
Ca-pris: 235:-
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Gy/Vux

SVENSKA/SVA/SFI

Nyhet!
Ingrid Lindell
Ingrid Lindell är forskare
inom litteraturdidaktik
vid Göteborgs universitet
och undervisar blivande
svensklärare.

Ingrid Lindell och
Anders Öhman (red.)

För berättelsens skull
MODELLER FÖR LITTERATURUNDERVISNINGEN
”Vad vill denna berättelse säga till mig, hur vill den bli läst?”
Orden är från bokens inledning och beskriver innehållet väl. Genom att utgå från berättelsers
helhet via ett flertal undervisningsmodeller markerar författarna ett riktmärke för den praktiska
undervisningen, främst litteratursamtal, i svenska på högstadiet och gymnasiet.

Anders Öhman
Anders Öhman är professor
i litteraturvetenskap och
litteraturdidaktik vid Umeå
universitet. Han är även
svensklärare i grunden.

Modellerna som beskrivs är bland annat ”att skugga intrigen”, ”om börjor och berättande”
och ”bilderboksläsning på högstadiet och gymnasiet”.
Tillsammans utgör modellerna ett konkret, didaktiskt stöd för läraren i klassrummet.
Framför allt tar boken fasta på det absolut viktigaste svensklärare kan ge eleverna
– läslust och läsglädje.
Boken riktar sig till verksamma och blivande svensklärare på högstadiet och gymnasiet.
ISBN 27-82465-2
Ca-pris: 242:-

Josefin Schygge

Nyhet!

Vuxenutbildning
ALLT DU BEHÖVER VETA
FÖR ATT UNDERVISA VUXNA
Boken Vuxenutbildning – allt du behöver veta för att
undervisa vuxna tar avstamp i författarens samlade
erfarenheter och aktuell skolforskning. Den blickar både
utåt samhället och hur det påverkar vuxenutbildningen
och inåt den egna undervisningen.

Josefin Schygge
Josefin Schygge är gymnasielärare i svenska, svenska
som andraspråk och filosofi
och författare till flera böcker.
De senaste tio åren har hon
undervisat inom vuxenutbildningen, både inom sfi
och på grundläggande och
gymnasiala kurser, i klassrum och på distans.

Boken tar upp ämnen som distansundervisning, språket
i alla ämnen och hur man sätter konkreta lärandemål
och innehåller både praktiska exempel och underlag för
vidare diskussion i lärarkollegiet.

ISBN 7741-122-2
Ca-pris: 224:-

Med boken vill författaren väcka en diskussion om hur
vuxenutbildningen kan bli ännu bättre. Det handlar bland
annat om att börja dela goda exempel och lära av varandra.

Bedömning & betyg

Johan Alm

David Didau

Iakttagbara mål

Tänk om allt du
vet om utbildning
är fel?

ATT GÖRA LÄRANDE SYNLIGT
Iakttagbara mål beskriver handfast hur lärare kan
formulera begripliga kriterier för elevförmågor som
läsförståelse, att dra slutsatser och använda begrepp.
Den visar också hur de vanligaste kunskapskraven
relaterar till och bygger på varandra.

ISBN 27-14745-4
Ca-pris: 236:-

Boken vidgar även vyerna; det är lika viktigt att formulera iakttagbara mål för elevers sociala förmågor,
skolutveckling och lärares eget lärande.
Johan Alm är lärare och föreläsare. Han har skrivit
bedömningsstöd för Lgr 11 och en masteruppsats i
formativ bedömning samt Lärandematriser och
Kunskapsöversikter.
Uppföljaren till Lärandematriser och Kunskapsöversikter.
ISBN 88099-68-6
Ca-pris: 247:-

Viveca Lindberg, Inger Eriksson
och Astrid Pettersson

Lärares
bedömningsarbete
Johan Alm
Johan är lärare, skolutvecklare, författare och föreläsare.
Han har skrivit bedömningsstöd för Lgr 11 och en
masteruppsats om formativ bedömning.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT, VILLKOR, AGENS
ISBN 27-82302-0
Ca-pris: 311:-
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Bedömning & betyg
Åsa Hirsh

Formativ undervisning
UTVECKLA KLASSRUMSPRAKTIKER MED
LÄRANDET I FOKUS
Formativ undervisning handlar om att utforska och
forma undervisning utifrån elevers lärande och upplevelser i klassrummet. Boken handlar om nyfikenhet,
ett forskande och analytiskt förhållningssätt, samt om
att lyssna på vad eleven har att säga.

Åsa Hirsh
Åsa Hirsh är lektor i
pedagogik vid Jönköping
University och Göteborgs
universitet. Hon har en
mångårig bakgrund som
lärare på grundskolan,
men arbetar numera med
forskning och undervisning inom akademin.

ISBN 27-81830-9
Ca-pris: 232:-

Boken diskuterar hur lärare – med hjälp av eleverna –
systematiskt och kontinuerligt kan analysera hur
lärande möjliggörs i klassrummet, finna det som utgör
möjligheter och svårigheter, och utifrån detta hitta
alternativa vägar att forma sin undervisning.
I en komplex och föränderlig skola behöver lärare vara
kunskapsproducenter snarare än konsumenter av färdiga
metoder, vilket möjliggörs genom professionsdriven och
elevdatabaserad kollegial undervisningsanalys.

Daisy Christodoulou

Effektiv bedömning
FORMATIVA, SUMMATIVA OCH
RESPONSIVA STRATEGIER
Boken Effektiv bedömning ger nya, viktiga insikter om
hur undervisning och bedömning kan förstås och
organiseras. Istället för att utgå från helheten föreslås
här att undervisning ska organiseras i mindre kunskapsdelar och tränas som isolerade moment – för att tillsammans och slutligen bilda en helhet.

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

Många menar att skolan på flera sätt svikit eleverna
i sitt sätt att organisera undervisning – inte minst de
elever som kanske har det lite svårare.

ISBN 27-82273-3
Ca-pris: 276:-

Boken ger nya, viktiga insikter om hur undervisning
och bedömning kan förstås och organiseras.

Åk 7-9
och Gy!

Anne Palmér och
Eva Östlund-Stjärnegårdh

Bedömning
av elevtext
ENLIGT LGR11 OCH LGY11

Input till din undervisning!
Input-böckerna ger dig handfasta undervisningstips,
är skrivna utifrån författarnas personliga erfarenheter
och har en vetenskaplig förankring.

ISBN 27-44214-6
Ca-pris: 298:-

Du hittar alla titlar i Input-serien på laromedia.se

Didaktik
Daniel T. Willingham

Varför gillar elever
inte skolan
FORSKNINGSRESULTAT FÖR EN POSITIV
UPPLEVELSE AV KLASSRUMMET
Daniel T. Willingham är en av världens främsta forskare
med inriktning på lärande och minne.
I den här boken utgår han från nio grundläggande
frågor om undervisning och hur hjärnan fungerar.
Han förklarar till exempel varför elever måste kunna
fakta för att utveckla förståelse, varför vissa förmågor
behöver övas upp mer än andra och varför abstrakt
kunskap är så svår att förklara för eleverna.

Daniel T. Willingham
Daniel T. Willingham är
professor i kognitiv
psykologi och forskar
kring lärande och minne.
Han är en internationellt
etablerad föreläsare och
författare till flera böcker.

ISBN 27-82316-7
Ca-pris: 265:-

Varför gillar inte elever skolan? har blivit en internationell
bästsäljare och är en av pedagogikens klassiker
därför att den kombinerar psykologisk kunskap om
elevers lärande med praktiska lösningar för lärare i
klassrummet.

Daniel T. Willingham och Julia Uddén

Den läsande hjärnan
Vad händer i hjärnan när vi läser?
Hur går det till när människor lär sig att läsa?
Varför läser en del mer än andra?
Julia Uddén

Den läsande hjärnan vänder sig till alla som är nyfikna
på de här frågorna och alla som vill hjälpa barn att
lära sig läsa och växa som läsare. Författaren förklarar
detta mycket komplexa ämne med hjälp av fascinerande
studier och livfulla exempel. Boken innehåller även
tankeväckande frågor och skulle fungera utmärkt i en
bokcirkel eller som lärobok.

Julia Uddén är hjärnforskare med inriktning
på språk och kommunikation vid Stockholms
universitet.

ISBN 27-82315-0
Ca-pris: 265:-

De biologiska hjärnprocesser som är aktiva vid läsning
tas upp i ett särskilt avsnitt skrivet av den svenska hjärnforskaren Julia Uddén.
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Didaktik

Nyhet!

Nyhet!

Fredrik Zimmerman

Matts Dahlkwist

Pojkar i skolan

Lärarledarskapet

VAD LÄRARE OCH ANDRA VUXNA BEHÖVER VETA
FÖR ATT FLER POJKAR SKA LYCKAS I SKOLAN

SITUATIONSANPASSAT LEDARSKAP
OCH STRUKTURERAD UNDERVISNING

Pojkar har under flera decennier presterat sämre i
skolan än flickor, och betygsgapet ökar. Det är ett av
skolans tydligaste likvärdighetsproblem.

Vad utmärker ett professionellt lärarledarskap?
Hur skapar läraren goda relationer med elever, kollegor
och föräldrar? Vad ökar elevernas motivation?
Hur kan konflikter förebyggas och hur kan risken för
kränkningar i svåra situationer minimeras?
Och inte minst: hur planerar, genomför och utvärderar
läraren sin undervisning?

I den här boken ges en översikt över olika fenomen som
bidrar till att pojkar som grupp presterar sämre i skolan
än flickor. Utifrån dessa ges vägledning till lärare och
andra vuxna om hur de kan bidra till att bryta den negativa trenden och få fler pojkar att lyckas i skolan.
En breddad repertoar är en nyckelterm i boken som
hänvisar till att pojkar behöver utveckla fler förmågor
istället för att begränsas i sin utveckling av de könsnormer och maskulina ideal som påverkar många
pojkars liv idag. Fredrik Zimmerman presenterar sin
egen forskning på en skola som har en dominerande
pluggkultur bland pojkarna. Författaren beskriver hur
lärarna arbetar för att frambringa de framgångsfaktorer
som enligt pojkarna själva skapar en lärande miljö och
hjälper dem att ta ett allt större ansvar för sina studier.
Samtidigt får detta arbete en positiv effekt på den allmänna trivseln, vilket visar sig i att även flickorna säger
att de trivs bättre.

Det här är några av frågeställningarna i denna handfasta
bok om ledarskap för lärare.
Innehållet, som vilar på forskning och beprövad erfarenhet, är anpassat efter lärarutbildningen kärnkurs i sociala
relationer, konflikthantering och ledarskap.
I boken varvas teori med praktiska råd och verklighetsnära tillämpningsuppgifter i syfte att utveckla och stärka
lärarens förmåga att leda framgångsrik undervisning.
ISBN 47-12836-5
Ca-pris: 322:-

ISBN 47-13152-2
Ca-pris: 196:-

Fredrik Zimmerman
Fredrik Zimmerman är fil. dr. i
barn och ungdomsvetenskap och
verksam som lektor på sektionen
för förskollärar- och lärarutbildning
vid Högskolan i Borås.

Matts Dahlkwist
Matts Dahlkwist är verksam vid
institutionen för pedagogik, didaktik
och utbildningsstudier vid Uppsala
universitet. Dahlkwist har en gedigen
bakgrund, såväl som lärare på
grund- och gymnasieskolan som
lärarutbildare vid Uppsala universitet.

Didaktik
Anna Rosenqvist och Stefan Ekecrantz

Anna Rosenqvist

Källkritik på schemat

Anna Rosenqvist arbetar
som förstelärare vid Stenungsunds Montessoriskola.
Hon har en magisterexamen
i utbildningsledarskap och
ligger bakom ämnet BRUS
(Bedöm Reflektera Utvärdera
Skatta) vars syfte är att
öka elevernas förståelse för
vikten av både analog och
digital källkritik.

DET KRITISKA TÄNKANDETS DIDAKTIK
Idag ska elever i den svenska grund- och gymnasieskolan utveckla dels sitt kritiska tänkande ur olika
perspektiv, dels sina förmågor att värdera källor
kritiskt. Vad kan man då som lärare göra för att stötta
en sådan utveckling?
Författarna diskuterar ett antal olika perspektiv på
hur man som lärare kan tänka kring och arbeta med
källkritik tillsammans med eleverna.

Stefan Ekecrantz
Stefan Ekecrantz är docent
i pedagogik och lektor i högskolepedagogik vid Stockholms universitet, där han
bland annat forskar om
studenters kritiska tänkande. Han är även fil. dr i
historia och har undervisat i
källkritik på olika nivåer på
högskolan.

ISBN 47-12571-5
Ca-pris: 207:-

Boken inleds med en teoretisk bakgrund till, och en
principiell diskussion kring, kritiskt tänkande. Här tas
bland annat psykologiska och filosofiska perspektiv på
källkritik upp. Därefter följer konkreta undervisningsexempel och tips på hur man kan arbeta med källkritik
i både grund- och gymnasieskolan.

Françoise Dubois

Françoise Dubois, Harold Göthson och Ingela Söderholm

Françoise Dubois har i 16 år
varit verksam inom grundskolan,
från förskoleklass upp till år 9.
Hon arbetar även som pedagogista, utbildare, föreläsare
och handledare för pedagoger.

Delaktighet
REFLEKTERANDE UNDERVISNINGSPRAKTIK I FÖRSKOLA OCH SKOLA

Med utgångspunkt i åtta observationer borrar sig
författarna in i hur begreppet delaktighet kan tas som
utgångspunkt för att förbinda förskolans och skolans
demokratiska uppdrag med barns och pedagogers
vardag. Styrdokumentens intentioner blir till praktisk
tillämpning genom konkret vägledning och praktiska
verktyg.

Harold Göthson
Harold Göthson är en av
grundarna till Reggio Emilia
Institutet och var dess ledare
under många år. I dag är han
verksam som seniorrådgivare,
konsult och föreläsare.

Boken vänder sig till blivande eller redan verksamma
pedagoger och rektorer.

Ingela Söderholm
Ingela Söderholm har 30 års
erfarenhet från förskolan,
varav 20 år som förskolechef.
Ingela är även pedagogista,
utbildare, föreläsare och handledare för pedagoger.

F-Åk 9!

ISBN 47-12574-6
Ca-pris: 213:-

Läsaren bjuds in till observationer från praktiken, till
författarnas reflektionsanalys av praktiken, och till
att ta del av olika verktyg för att öka delaktigheten i
lärandeprocesser.

Jonas Aspelin

Lärares relationskompetens
VAD ÄR DET? HUR KAN DEN UTVECKLAS?
Relationskompetens är en central kompetens inom
många yrken där man arbetar med människor.
Denna kompetens behövs för att verksamhetens kvalitet
ska bli god och för att målen ska uppnås, men även
för att goda relationer är värdefulla i sig. Inom skolans
värld visar studier att lärares relationskompetens är
av avgörande betydelse för att främja elevers lärande
och utveckling. I boken presenterar därför författaren
teoretiska begrepp och forskning i syfte att bidra med
ny kunskap om vad relationskompetens är och hur den
kan utvecklas.

Jonas Aspelin
Jonas Aspelin är fil. dr i
sociologi och professor i
pedagogik vid Högskolan
Kristianstad. Han har under
ett tjugotal år forskat och
skrivit en mängd böcker och
artiklar om ämnet.

ISBN 47-12906-5
Ca-pris: 207:-

Lärares relationskompetens vänder sig främst till
blivande och yrkesverksamma lärare, men även till
andra professioner som dagligen bygger relationer
med andra människor.
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Didaktik
Karin Hjälmeskog och Karin Höijer (red.)

Didaktik för hem- och
konsumentkunskap

Karin Hjälmeskog
Karin Hjälmeskog är
doktor i pedagogik och
docent i didaktik, verksam
vid Institutionen för
pedagogik, didaktik och
utbildningsstudier vid
Uppsala universitet.

Hem- och konsumentkunskap är ett mångvetenskapligt
ämne som har en nära relation till hemmet.
Det handlar om hur vi agerar i vardagen och hur vi
förhåller oss till varandra och till vår omvärld.
Ofta förknippas hem- och konsumentkunskap med matlagning och klassrummet är utformat med köksenheter.
På de flesta lektioner lagar eleverna mat och är därmed mycket aktiva. Maten är ett viktigt läromedel i
undervisningen och genom maten får eleverna möjligheter att utveckla kunskap om komplexa områden så
som hälsa, rättvisa, ekonomi, jämställdhet och miljö ur
ett hushållsperspektiv.
Att undervisa i hem- och konsumentkunskap kan alltså
vara en utmaning. I denna bok ges underlag och redskap
för att reflektera över undervisningen i ämnet.

Karin Höijer
Karin Höijer är doktor
i kostvetenskap och
arbetar som universitetslektor i Mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan
Kristianstad.

ISBN 511-0046-3
Ca-pris: 242:-

Cristina Robertson

Skapa optimala
förutsättningar för lärande
OM UNDERVISNINGENS DYNAMIK
Hur formar vi en skola som tillgodoser alla elevers
behov av utveckling och lärande? Och hur skapar vi
livslång lust att lära?

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

Kan lärares vardagsarbete utgå ifrån en dynamisk
undervisning där elevers lärande främst prioriteras,
då är en högkvalitativ svensk skola inte långt borta.
I boken blandas relevant forskning om lärande, inklusive
teorier om mindset och aktuell hjärnforskning, med
konkreta strategier om undervisningsarbete.

ISBN 27-81755-5
Ca-pris: 334:-

Katarina Herrlin, Elisabeth Frank och Helena Ackesjö

F-Åk 3!

Förskoleklassens didaktik
MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR (2:A UTGÅVAN)
Förskoleklassen är numera obligatorisk och läroplanen
har reviderats med ett tydligare undervisningsuppdrag. Denna omarbetade andra utgåva tar fasta på
dessa förändringar och ger vägledning kring vad de
innebär i praktiken. Boken fokuserar på två ämnesområden, läs- och skrivutveckling och matematiskt
tänkande, vilka tydliggörs med konkreta exempel
kopplade till läroplanen.

Katarina Herrlin
Katarina Herrlin är universitetslektor i didaktik med
inriktning mot läs- och
skriv, samt lärarutbildare
vid Linnéuniversitetet.
Hon är lågstadielärare
och har lång erfarenhet av
undervisning i grundskolans tidiga år. Katarina
har även skrivit ett flertal
läromedel i svenska för
årskurserna FK-3.

ISBN 27-82464-5
Ca-pris: 276:-

Lärarnas utmaning i förskoleklassen är att målmedvetet planera och genomföra undervisning med en
progression i det tidiga lärandet. I uppdraget ingår
också att erbjuda en miljö som stimulerar till utforskande och lustfyllt lärande. Läraren bör integrera leken
i lärandet och lärandet i leken, och ge uppmuntran och
stöd i undervisningsaktiviteterna.

Didaktik

Simon Hjort och Ambjörn Furenhed

Carol S. Dweck

Einar M. Skaalvik och Sidsel Skaalvik

Effektiv
undervisning

Mindset

Motivation
och lärande

MENINGSFULLT LÄRANDE

ISBN 27-82213-9
Ca-pris: 219:-

ISBN 27-81757-9
Ca-pris: 215:-

Emma Arneback och Jan Jämte

Angela Duckworth

Jesper Ersgård

Att motverka
rasism

Grit

De fem stora

KONSTEN ATT INTE GE UPP

I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN

ISBN 27-14295-4
Ca-pris: 213:-

MICHAEL FULLAN
JOHN HATTIE
HELEN TIMPERLEY
DYLAN WILIAM
CAROL S. DWECK

DU BLIR VAD DU TÄNKER

ISBN 27-14565-8
Ca-pris: 291:-

ISBN 27-81989-4
Ca-pris: 311:-

ISBN 27-14651-8
Ca-pris: 247:-
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Didaktik

James Nottingham
och Bosse Larsson

James Nottingham
och Jill Nottingham

James Nottingham, Jill Nottingham
och Martin Renton

Utmanande
tankesätt

Utmanande
återkoppling

Utmanande dialog

UTVECKLA MOTIVATION GENOM
ETT DYNAMISKT MINDSET

SOM FÖR DINA ELEVERS
LÄRANDE FRAMÅT

ISBN 27-81784-5

ISBN 27-81779-1
Ca-pris: 288:-

Ca-pris: 288:-

FÖRDJUPA DINA ELEVERS
KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
ISBN 27-81749-4
Ca-pris: 288:-

James Nottingham

James Nottingham

Utmaningsmodellen

Utmanande undervisning
i klassrummet

GE RÄTT MOTSTÅND OCH STÖTTNING
GENOM LÄRANDEGROPEN
ISBN 27-81886-6
Ca-pris: 311:-

ÅTERKOPPLING, ANSTRÄNGNING, UTMANING,
REFLEKTION, SJÄLVKÄNSLA
ISBN 27-13632-8
Ca-pris: 316:-

Didaktik

Nyhet!

Thomas Nygren

Fakta, fejk och fiktion
KÄLLKRITIK, ÄMNESDIDAKTIK
OCH DIGITAL KOMPETENS

I vår globala och digitala värld där information finns
tillgänglig för alla att bruka och missbruka behöver
elever goda ämneskunskaper i kombination med
uppdaterade digitala färdigheter. Detta krävs för att
navigera i det nya medielandskapet och därför är
det centrala i Fakta, fejk och fiktion ämnesdidaktik och
digital kompetens, för både elever och lärare.
Lärare ska kunna avgöra när och hur det digitala
ska användas för att på bästa sätt stödja lärandet
men också när det hindrar. Fakta, fejk och fiktion ger
konkreta exempel på hur olika undervisningsdesign
kan tillämpas i undervisningen för att stödja elevers
digitala källkritiska förmåga.

På grund av sin långa källkritiska tradition används
i boken historiedidaktisk forskning för att belysa hur
material och metoder kan stödja och utmana elever
att tänka kritiskt och se nya perspektiv, både analogt
och digitalt.
Fakta, fejk och fiktion riktar sig till lärarstudenter, framför allt inom ämnesdidaktik, och verksamma lärare
som söker efter en vetenskaplig grund för att stimulera
elevers kritiska tänkande och källkritiska förmågor i
nya och gamla världar.
ISBN 27-82358-7
Ca-pris: 253:-

Thomas Nygren
Thomas Nygren är docent i historia med utbildningsvetenskaplig
inriktning och lektor i didaktik vid institutionen för pedagogik,
didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
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Didaktik

Nyhet!

Nyhet!

Ruhi Tyson

Bildning och praktisk klokhet

Simon Hjort

Från tyckare till tänkare
EFFEKTIVA UNDERVISNINGSSTRATEGIER
Vi lever i en tid där det personliga tyckandet ges större
utrymme än det fördjupade tänkandet.
Lärarens uppdrag är därför viktigare än någonsin.
Från tyckare till tänkare belyser hur effektiv undervisning
kan bidra till att elever förstår på djupet, tänker kritiskt
och löser problem. Över 100 strategier att testa i klassrummet presenteras. Ledande forskning varvas med
fallbeskrivningar och konkreta undervisningsmodeller.
Innehållet är väl förankrat i skolans läroplaner som
ställer höga krav på elevers förmåga att resonera och
reflektera. Här finner du kort sagt allt du kan önska för
att stödja dina elever i att bli skickliga tänkare.
Från tyckare till tänkare vänder sig i första hand till
lärare i grundskolan och på gymnasiet.

I SKOLA OCH UNDERVISNING
Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning handlar
om att i praktiken gestalta undervisning så att den blir
bildningsorienterad. Det innebär att undervisningen bidrar
till elevernas känsla av meningsfullhet och upplevelse av
att bli berikade, både kunskapsmässigt och personligt.
Praktisk klokhet, förmågan att i en situation bidra till allas
välbefinnande och växande, beskriver kärnan i vad det
innebär att vara bildad.
Boken utgår från verkliga berättelser och tar upp områden
som bildning och förståelse, praktisk bildning, yrkesbildning och moralisk bildning.
Berättelserna skildrar bland annat konfliktlösning på elevers
egna villkor, hur lärare vänt utvecklingen i bråkiga klasser
och vilken betydelse enkla förändringar i skolmiljön kan ha.
Samtidigt beskriver boken praktiska ämnens mervärden och
hur estetiska ämnen kan berika ämnesteoretiska.
Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning
vänder sig till blivande och verksamma lärare.

ISBN 27-82253-5
Ca-pris: 302:-

ISBN 27-82396-9
Ca-pris: 265:-

Ruhi Tyson
Simon Hjort
Simon Hjort är lektor i Linköpings
kommun, fil lic i pedagogiskt arbete
och leg. lärare. Han arbetar med
undervisningsutveckling och handleder såväl lärare som rektorer, och
föreläser om effektiv undervisning.

Ruhi Tyson är fil.dr i pedagogik vid
Stockholms universitet. Förutom
en akademisk utbildningsbakgrund
har han även en hantverkspraktisk
utbildningsbakgrund i bokbindning.
Erfarenheterna av det praktiska
arbetet och verkstadsmiljön har på
ett avgörande sätt påverkat hans
akademiska studier.

Didaktik
David Didau och Nick Rose

Klassrumspsykologi
FRÅN TEORI TILL PRAKTIK
Psykologisk forskning har traditionellt sett inte haft en
naturlig plats inom utbildningsvetenskapen.
Klassrumspsykologi vill ändra på det. Tvärtom har
lärare stor hjälp av psykologi vid just undervisning.
Med avstamp i forskning och praktisk klassrumserfarenhet går David Didau och Nick Rose igenom ett
antal rubriker som alla resonerar kring för läraren
välkända begrepp, till exempel arbetsminne, feedback,
bedömning, förväntningar och målsättning – utifrån
psykologiskateorier och strategier.

David Didau
David Didau en internationellt efterfrågad
föreläsare, frontfigur inom
nätverket researchED och
författare till ett antal uppmärksammade böcker om
undervisning och lärande.
ISBN 27-82259-7
Ca-pris: 242:-

Psykologisk kunskap görs därmed konkret och tillgänglig, och boken blir ett handfast undervisningsstöd.

Marcus Samuelsson

Lärandets ordning och reda
LEDARSKAP I KLASSRUMMET
Lärandets ordning och reda – ledarskap i klassrummet
handlar om vad som rimligen kommer först:
Undervisning eller ordning och reda?
Boken problematiserar en vanligt förekommande
föreställning om att lärare först måste ha eller skapa
ordning och reda, för att sedan kunna undervisa.
Samuelsson visar att det kan vara tvärtom, samt hur
undervisningen då kan bedrivas.

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

ISBN 27-81832-3
Ca-pris: 236:-

Boken redogör för sex områden som ledare i klassrummet behöver tänka över och sedan förhålla sig till,
för att undervisningen ska göra det möjligt för elever
att utvecklas kunskapsmässigt och socialt.
Att vara ledare i klassrummet innebär att arbeta förbyggande, långsiktigt, medvetet och tålmodigt.
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Didaktik

Nyhet!

Nyhet!

Carl Hendrick och Robin Macpherson

Harry Fletcher-Wood

... och hur gör jag
i klassrummet?!

Responsiv undervisning

PEDAGOGIKFORSKNING I PRAKTIKEN
- EN INTERVJUBOK
Som lärare är det lätt att bli frustrerad över att
pedagogisk forskning och praktik ibland känns väldigt
långt ifrån varandra. Den forskning som bedrivs
utmynnar ofta i fler frågor än raka svar. Hur använder
jag den här forskningen konkret i undervisningen?
Vad innebär den för mig i klassrummet?
Boken tar fasta på den här frustrationen där de två
författarna, som är lärare med lång erfarenhet, intervjuar några av de främsta pedagogiska tänkarna idag,
till exempel Dylan Wiliam, Daisy Christodoulou, David
Didau och Doug Lemov.

KOGNITIONSVETENSKAP OCH
FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN
I den här boken ger Harry Fletcher-Wood konkret
vägledning om hur lärare kan hantera sex vanliga
problem som de möter när de planerar lektioner,
bedömer lärande och bemöter sina elever.
Boken beskriver effektiva strategier för att hantera
problemen inom olika ämnen och visar hur strategierna
kan tillämpas praktiskt.
Responsiv undervisning väver ihop att planera och
undervisa, vilket baseras på hur elever lär sig enligt
kognitionsvetenskap, med formativ bedömning för att
avgöra vad eleverna lärt sig och anpassa sig efter det.
Boken riktar sig till verksamma lärare på alla nivåer.

Berörda områden är bland annat bedömning, motivation, minnesträning, psykologi och lärandemyter.

ISBN 27-82485-0
Ca-pris: 276:-

ISBN 27-82360-0
Ca-pris: 265:-

Carl Hendrick

Robin Macpherson

Harry Fletcher-Wood

Carl Hendrick är fil. dr i
pedagogik på Wellington
College i England. I grunden
är han engelsklärare.

Robin Macpherson är historielärare och just nu vice rektor på
Dollar Academy (en framstående
internatskola) i Skottland.

Harry Fletcher-Wood är Associate Dean vid Ambition Institute,
London. Han har arbetat ett tiotal år ute på olika skolor
som lärare, fortbildningsansvarig/ansvarig för professionell
utveckling och forskare.

Didaktik

Nyhet!

Isak Skogstad

Torkel Klingberg

Isak Skogstads obekväma
sanningar om skolan

Hjärna, gener och
jävlar anamma

EN DEBATTBOK
”Detta är en debattbok om skolan och läraryrket. Jag
vill bilda opinion för att stärka skolan i den riktning
jag tror är bäst.”

HUR BARN LÄR
ISBN 27-81810-1
Ca-pris: 219:-

”Det går att förändra skolsystem. Det går att skapa
skolor som gör skillnad på riktigt och där lärare trivs.
Med avstamp i kognitionsvetenskaplig forskning vill
jag vrida och vända på olika perspektiv och utmana
idéer som länge har ansetts självklara i skolans värld.
Min förhoppning är att läsningen ska sätta snurr på
dina tankar och utmana dig i din syn på undervisning,
skola och utbildning.”
ISBN 27-82476-8
Ca-pris: 207:-

Alva Appelgren

Motiverad
FEEDBACK, MINDSET OCH VILJAN ATT UTVECKLAS
Isak Skogstad
Isak Skogstad är gymnasielärare.
Vid sidan av undervisningen arbetar han som skribent.

ISBN 27-81943-6
Ca-pris: 207:-
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Didaktik

Nyhet!

John Hattie och Shirley Clarke

Feedback
SÅ ÅTERKOPPLAR DU I KLASSRUMMET

Feedback är ett av de mest kraftfulla verktygen som du
kan använda i din undervisning. Men utfallet kan variera
enormt. I boken löser John Hattie och Shirley Clarke
denna paradox: Hur kan feedback vara så kraftfull men
samtidigt i så hög grad variera? Felaktigt använd leder
feedback dessutom inte till ökat lärande eller bättre
undervisning ock kan också skapa onödig stress.
Med utgångspunkt i omfattande forskning och lång
undervisningserfarenhet klargör de både principerna
bakom och de praktiska aspekterna av feedback.
Du får bland annat ökade kunskaper om:
• Betydelsen av djup- och ytinlärning.
• Hur du kan använda elev till lärare-feedback
och elev till elev-feedback.

John Hattie
John Hattie är professor och chef
för Melbourne Education Research
Institute vid University of Melbourne,
Australien och hedersprofessor vid
University of Auckland, Nya Zeeland.

• Styrkan med rätt form av feedback under lektionerna.
• Hur du på ett hanterbart sätt använder feedback
efter lektionen.
Författarna använder ett stort antal fallbeskrivningar
och exempel kombinerat med engagerande klassrumsnära exempel för att dels visa vad som skapar
en effektiv feedbackkultur, dels ge dig strukturer och
ramverk för framgångsrik feedback i undervisningen.
Boken vänder sig i första hand till lärare från förskoleklass till årskurs nio, men även till lärarstudenter för
samma årskurser.
ISBN 27-82498-0
Ca-pris: 265:-

Shirley Clarke
Shirley Clarke är en internationellt
erkänd expert inom formativ
bedömning.

Didaktik

Nyhet!

John Hattie

John Hattie och Klaus Zierer

10 förhållningssätt
för framgångsrik
undervisning

Synligt lärande
för lärare
ISBN 27-13467-6
Ca-pris: 385:-

I 10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning lyfts tio
centrala förhållningssätt som lärare behöver tillägna sig
för att skapa förutsättningar för goda skolprestationer.
Det handlar exempelvis om att kunna utvärdera och anpassa
sin undervisning, återkoppla och bygga relationer som
främjar elevernas lärande.
Boken sammanfattar Hatties senaste forskning inom
Synligt lärande vilket ger en bred översikt, samtidigt som
den är praktiknära och tillämpbar i klassrummet.
Den vänder sig till studerande och praktiserande lärare,
rektorer och övriga skolledare.
ISBN 27-82404-1
Ca-pris: 265:-

John Hattie och Gregory Yates
John Hattie

Hur vi lär

John Hattie är professor i pedagogik vid Melbourne University
och chef vid Melbourne Education Research Institue.

SYNLIGT LÄRANDE OCH VETSKAPEN
OM VÅRA LÄRPROCESSER

Klaus Zierer

ISBN 27-13856-8
Ca-pris: 288:-

Klaus Zierer är professor vid University of Ausburg samt
Associate Research Fellow at the University of Oxford, UK.
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Fokus på

LEDARSKAP I KLASSRUMMET

Skapa rätt förutsättningar
för arbetsro i klassrummet
– ATT VARA LÄRARE ÄR ETT LEDARSKAPSYRKE. OCH DU KAN ALLTID
UTVECKLA DITT LEDARSKAP, OAVSETT OM DU ÄR NY SOM LÄRARE ELLER
EN ERFAREN PEDAGOG, SÄGER JOHN STEINBERG, FIL. DR I PEDAGOGIK MED
MÅNGÅRIG ERFARENHET SOM REKTOR, FÖRELÄSARE OCH UTBILDARE.
HÄR GER HAN RÅD OM HUR DU KAN BLI EN BÄTTRE LEDARE I KLASSRUMMET
OCH SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT EFFEKTIVT LÄRANDE.

Många lärare vill individualisera undervisningen och träna eleverna i att arbeta
självständigt, men gruppen måste också
fungera för att individen ska kunna må
bra. Utmaningen är att få balans mellan
individens behov och gruppens utveckling.
John Steinberg har utifrån sina många
klassrumsbesök och observationer av
lärare i undervisningssituationer
identifierat sju framgångsfaktorer för
de pedagoger som lyckas bäst.
Kan du lyfta fram några framgångsfaktorer som speciellt viktiga?
– Grunden är att hitta balansen mellan
det hårda och mjuka. Eleverna ska
veta vad som gäller och samtidigt ha
förtroende för att du är en person som
vill dem väl, säger John Steinberg och
menar att det kan låta enkelt men är inte
alltid så lätt.

– Det behövs regler så att alla vet vad
som gäller. Du behöver vara tydligt och
fast, samtidigt som du är varm och
inkluderande så att eleverna både vet
och känner att du tycker om dem och vill
dem väl. En bra kombination av detta är
grunden. När det fungerar så fungerar
oftast klassrumssituationen väldigt bra.
Vad menar du med beslutsarkitektur och
hur kan det användas i skolan?
– Beslutsarkitektur handlar om att göra
så mycket som möjligt för att eleven ska
fatta konstruktiva beslut. Exempelvis att
arrangera miljön och rummet så att det
inbjuder till rätt beslut och beteende.
Det kan handla om den omgivande
miljön som hur korridoren är planerad,
skolgården, klassrummet och i matsalen.
Tänk till innan för att skapa en miljö så
att situationen fungerar smidigt, underlätta för eleven att ta rätt beslut.

Vad är dina bästa råd till lärare för att få
arbetsro i klassrummet?
1. Att vara väl förberedd är givetvis A
och O. Men förbered dig också för vilken
sannolikhet det är att din lektion ska
fungera. Tänk alltid igenom en lektionsplanering utifrån den aspekten – vad kan
du göra för att öka sannolikheten att din
lektion ska lyckas och nå dit du vill?
2. Se över rutiner och ritualer i klassrummet för att ge en tydlig struktur.
Det är du som är ledaren. Skapa förutsättningar för att eleverna ska få förtroende för dig och följa dig.
3. Glöm inte heller att samarbeta med
föräldrarna och skapa en relation och
struktur för det samarbetet.
Det är oerhört viktigt att det fungerar.

John Steinberg

Ledarskap i klassrummet
HANDBOK FÖR ARBETSRO OCH EFFEKTIVT LÄRANDE
Ledarskap i klassrummet av John Steinberg har använts
som cirkel- och fortbildningsbok i hundratals skolor.
Den här upplagan har reviderats och uppdaterats efter
Lgr 11 och innehåller bland annat ett nytt förord och
nya exempel.

John Steinberg
Fil. dr i pedagogik, f.d.
rektor, författare till ett
femtiotal böcker inom
skola, pedagogik, inlärning,
värderingar, ledarskap och
kommunikation. I dag är
han konsult och föreläsare.

Hur får jag elevernas uppmärksamhet i början av ett
arbetspass? Kan jag slippa ständiga förhandlingar
om ordningsfrågor? Hur anpassar jag ledarskapet till
gruppens mognadsnivå?

ISBN 7741-080-5
Ca-pris: 223:-

Många lärare vill individualisera undervisningen och träna
eleverna i att arbeta självständigt. Utmaningen är att
ändå behålla ledarskapet och tydligheten i vilka regler
och förhållningssätt som gäller.

Skolutveckling
Malin Larsson och Tommy Lucassi

Malin Larsson

Nyhet!

Malin Larsson är lärare i
svenska i årskurs 7–9 och
förstelärare. Hon föreläser
om kreativ läsning och
”flipped classroom” och
hon flippar klassrummet
med och för eleverna. 2014
tilldelades hon Svensklärarpriset. Malin Larsson
är också en av lärarna bakom podden ”Malin och Cissi
– svensklärare emellan”.

EN LITEN HANDBOK I KONSTEN
ATT STÄLLA STORA FRÅGOR
Vässa undervisningen – en liten handbok i konsten att ställa
stora frågor innehåller 470 frågor att använda direkt
i undervisningen. Genom att ställa genomtänkta och
särskilt utformade frågor kan du få både eleverna och
undervisningen att växa. Rätt ställda frågor får eleverna
att tänka ett varv till och säga sin mening och visar att
du som lärare tar elevernas tänkande på allvar.

Tommy Lucassi
Tommy Lucassi är lärare i
matematik, NO och teknik.
Han är ämnesutvecklare
och utbildningsledare samt
författare till läromedelsserien Medveten Matte
om formativ bedömning i
matematik.

Författarna har medvetet skalat bort bakgrundsfakta
och teori för att du som lärare snabbt ska kunna ta till
dig frågorna och testa dem på en gång i klassrummet.
Frågorna i Vässa undervisningen är indelade i 14 kategorier som strategifrågor, metafrågor, jävlar anammafrågor och fostransfrågor och kan användas av alla
lärare, oavsett ämne – i grundskolan och på gymnasiet.

ISBN 7741-134-5
Ca-pris: 207:-

Arash Gilan och Jonas Hammarberg

Arash Gilan

Nyhet!

Arash Gilan är digital
expert, medgrundare och
VD för en av Nordens
största byråer inom marknadsföring, Viva Media.
Arash är en uppskattad
föreläsare, både nationellt
och internationellt inom
ledarskap, digitalisering
och marknadsföring.

Apparnas planet
MÄNNISKANS ROLL I EN DIGITAL VÄRLD
I begynnelsen sträckte sig människor mot gudarna för
att få stöd, de senaste åren har vi fått en ny frälsare
– i det digitala. Den digitala tidsåldern är för många
en drömresa full av äventyr och möjligheter. Samtidigt
har allt fler upptäckt att livet på apparnas planet riskerar
att bli tyst, kallt och ensamt.
Maskinen är här för att stanna. Artificiell intelligens
ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet, men
vi människor har något som maskiner saknar: visioner,
känslor, värderingar och viljan att bidra. Framtidens
vinnare är de som hittar brytpunkten mellan det digitala
och det mänskliga.

Jonas Hammarberg
Jonas Hammarberg är en
av landets mest anlitade
föreläsare inom kultur,
ledarskap och digital
transformation. Jonas är
medgrundare till ett av
Sveriges största affärssystemskonsultbolag och
senior partner i Awesome
Group.

Vässa undervisningen

ISBN 47-13122-8
Ca-pris: 305:-

Apparnas planet hjälper dig att hitta ett digitalt
varför, ett konkret vad och beskriver hur du blir
morgondagens vinnare.

Malin Frykman

Formativt ledarskap
i en digitaliserad värld
ATT LEDA LÄRANDE
Att leda formativt handlar i praktiken om att ”forma
under utveckling”, oavsett om det gäller elevernas lärande,
medarbetares lärande eller organisationens lärande.
Flertalet av skolorna i Sverige har ambitionen att arbeta
formativt, men hur får vi det formativa att genomsyra
alla led av vår verksamhet? Kan vi dessutom använda
digitaliseringen som katalysator i det arbetet?

Malin Frykman
Malin har bred erfarenhet
av digitalisering inom
skolan ur en skolledares
perspektiv, bland annat som
rektor och som skolutvecklare med fokus på digitalisering. Till vardags är hon
verksam som projektledare
för skolans digitalisering i
Stenungsunds kommun.

ISBN 7741-102-4
Ca-pris: 224:-

Boken innehåller konkreta exempel på hur du kan använda
digitala verktyg för att förstärka och effektivisera arbetet
med att leda och utveckla verksamheten. Boken vänder
sig i första hand till dig som har ett särskilt ansvar för att
leda lärande. Läs den gärna tillsammans i skolans ledningsgrupp, ert förstelärarnätverk eller i rektorsgruppen.
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Skolutveckling

Nyhet!
F-Gy!

Helena Wallberg

Lektionsdesign
EN HANDBOK

Författaren Helena Wallberg vill ersätta ordet lektionsplanering med lektionsdesign. Planering för tankarna
till en färdig produkt, ett lektionsupplägg som eleverna ska ta emot. Design sätter processen i centrum
och kan leda oss till insikten att upplägget av en
lektion bör omfatta så mycket mer än bara innehåll
och uppgifter kopplade till kursplanen.
Handboken ger konkreta tips, idéer och aktiviteter för
en design som möjliggör en undervisning som möter
olikheter samtidigt som den främjar delaktighet.
Den ger också verktyg och reflektioner som kan
användas i det kollegiala lärandet.

Boken går tydligt igenom lektionsdesignens alla faser
och ägnar även ett kapitel åt det kollegiala lärandet.
I stället för att göra olika speciallösningar för att få
med alla elever kan en differentierad undervisning
hjälpa oss att hantera ibland motstridiga krav på
undervisningen. Det innebär att redan från början
organisera arbetet i klassrummet efter den verklighet
vi möter. Genom att vara tydliga, klargöra våra förväntningar för eleverna och erbjuda flera olika sätt
att ta sig an en uppgift får alla elever oavsett förutsättningar, en chans att lära.

ISBN 7741-121-5
Ca-pris: 224:-

Helena Wallberg
Helena Wallberg är gymnasielärare engelska och franska, fil.mag. i specialpedagogik och författare till böckerna
Formativ bedömning praktiken – från förmedling till förståelse, Återkoppling för utveckling – från förmedling till handledning
och Att sätta betyg – en berättelse från ett kollegierum.

Fokus på

LEKTIONSDESIGN

Lektionsdesign
för differentierad
undervisning
– MED EN LEKTIONSDESIGN FÖR EN EXPLICIT OCH DIFFERENTIERAD UNDERVISNING KAN VI
ARBETA MER FÖREBYGGANDE, SÄGER HELENA WALLBERG, LÄRARE, SPECIALPEDAGOG OCH
FÖRFATTARE, SOM NU KOMMER UT MED BOKEN LEKTIONSDESIGN – EN HANDBOK.
– JAG VILL BIDRA TILL ETT LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT FÖR ATT MÖTA ALLA ELEVER I
UNDERVISNINGEN. HÄR BERÄTTAR HELENA WALLBERG MER.

Vilka är fördelarna med lektionsdesign jämfört med lektionsplanering?
– En lektionsplanering fokuserar ofta
på innehållet i lektionen, stoffet som
ska läras och aktiviteter som eleverna
ska göra. Lektionsdesign består av fler
pusselbitar och trycker på processen i
lärandet och utformningen av lärmiljön. Lektionen designas i faser för att
eleverna ska lära sig på flera sätt, i
olika tempo och med flera metoder.
Det kallas differentierad undervisning.
En differentierad undervisning
möjliggör fler sätt att:
• ta till sig innehållet
• träna färdigheterna
• visa sina kunskaper
Helena Wallberg menar också att
ett annat viktigt begrepp är explicit

undervisning; att tydliggöra både förväntningar och arbetssätt för eleverna.
– Genom att differentiera undervisningen och klargöra förväntningarna
explicit kan vi ge bättre förutsättningar för att alla elever lär sig enligt
läroplanen.
Både differentierad undervisning och
explicit undervisning är delar av formativ bedömning där både elevernas
utveckling mot utbildningens mål och
effekten av undervisningen bedöms
formativt i en process.
Boken beskriver lektionens faser

och fördjupning.
– Du kan välja att endast läsa de
konkreta exemplen för att använda
dem som stöd ditt arbete, eller att
också komplettera med forskning och
fördjupning för att fördjupa resonemangen kring varje fas.
Sista kapitlet handlar om kollegialt
lärande som ger struktur för kollegiala
resonemang om lektionsdesign.
– Jag vill bidra med en struktur
för ett kollegialt lärande där man
tillsammans och enskilt kan skapa en
design som möjliggör lärande genom
lektionens olika faser.

Helena Wallbergs nya bok Lektionsdesign är upplagd efter lektionens
faser. Varje fas har ett eget kapitel där
du får konkreta exempel på aktiviteter
och metoder att pröva. Efter varje fas
finns också hänvisningar till forskning

– De kollegiala samtalen stödjer
en utveckling av en lektionsdesign
som främjar alla elevers lärande och
utveckling samt bidrar till en ram
för läraren i arbetet, säger Helena
Wallberg.

”GENOM ATT DIFFERENTIERA UNDERVISNINGEN OCH KLARGÖRA
FÖRVÄNTNINGARNA EXPLICIT KAN VI GE BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR ATT ALLA ELEVER LÄR SIG ENLIGT LÄROPLANEN”.
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Skolutveckling
Caroline Hanneberg och Sophie Hedberg

Nyhet!

Ny som lärare
ALLT DET DU INTE VISSTE ATT DU BEHÖVDE VETA
Med den här boken vill vi hjälpa dig som är ny i lärarrollen att komma in i skolan på ett bra sätt, oavsett om
du har utbildning eller inte.
Vi vill ge dig en förförståelse för hur ditt arbete i skolan
kan komma att se ut. Vi tror att om du vet vad du kan
förvänta dig kommer du att tackla situationer du möter
på ett bättre sätt.

Caroline Hanneberg
Sophie Hedberg
Debutförfattarna Caroline
Hanneberg och Sophie
Hedberg är grundskolelärare och driver tillsammans den populära
podcasten – Skolpodden
med Carro och Sophie – där
de lättsamt samtalar om
skolfrågor ur ett lärar- och
föräldraperspektiv.

Boken är strukturerad efter skolans läsår. Varje kapitel
innehåller en konkret beskrivning av ämnesområdet,
ett kort råd från rektorn, lärares berättelser från
verkligheten samt tips och råd från experter. I de flesta
kapitel finns det även checklistor, planeringsförslag
och andra tips för att göra boken så handfast och
användbar som möjligt. Varje kapitel summeras i fem
punkter – nycklar till framgång.

ISBN 523-5532-9
Ca-pris: 228:-

Charlotta Granath

Demokratiuppdraget
i skolan
METODHANDBOK MED UNDERVISNINGSEXEMPEL
Demokratiuppdraget i skolan förklarar hur skolans
demokratiarbete kan utformas i vardagen. Boken utgår
från styrdokument, vetenskaplig grund och aktuell
forskning. Den innehåller många övningar, elevuppgifter
och undervisningsexempel där förmågor som att ta
ställning, värdera, argumentera och resonera övas.
Boken är uppdelad i tre delar: Teorier och forskning,
Från teori till praktik och Undervisningsexempel.
Samtliga kapitel avslutas med tips för att underlätta
genomförandet av arbetsområdet eller undervisningen.

Charlotta Granath
Charlotta Granath har
arbetat som lärare i
förskola och grundskola
i många år. Som lärare i
SO-ämnena och förstelärare i demokrati har hon
forskat om demokrati i
skola och undervisning.
Hon är verksam på lärarutbildningen vid Södertörns högskola och har
även utvecklat och drivit
ett flertal framgångsrika
demokrati-, politik-, värdegrunds- och integrationsprojekt på kommunal,
nationell och EU-nivå,
vilket har resulterat i ett
flertal utmärkelser.

ISBN 523-5044-7
Ca-pris: 277:-

Charlotta Granath

Nyhet!

Studie- och yrkesvägledning
- hela skolans ansvar
METODHANDBOK MED UNDERVISNINGSEXEMPEL
Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar,
men även en högst aktuell och prioriterad samhällsfråga.
Ett aktivt och kontinuerligt arbete med studie- och
yrkesvägledning samt skola-arbetsliv vidgar elevernas
perspektiv och självkännedom. Det i sin tur bidrar till
att elevers studie- och yrkesval inte begränsas av kön,
social eller kulturell bakgrund. Denna metodhandbok
visar hur arbetet kan byggas upp på olika nivåer och
hur olika funktioner i skolan konkret kan arbeta med
uppdragets genomförande.

ISBN 523-5607-4
Ca-pris: 228:-

Boken visar ett lärande med uppdragets tillhörighet i
styrdokument, aktuell forskning, övningar och undervisningsexempel från olika ämnen, från förskoleklass
till gymnasiet.

Skolutveckling

Krysmyntha Sjödin och Marie Gladh

Maria Jarl och Elisabet Nihlfors (red.)

Jonas Linderoth

Saknad i skolan

Ledarskap,
utveckling, lärande

Lärarens återkomst

EN VÄGLEDNING FÖR LÄRARE
– ATT ARBETA TVÄRPROFESSIONELLT MED HEMMASITTARE
ISBN 7741-074-4
Ca-pris: 223:-

GRUNDBOK FÖR REKTORER
OCH FÖRSKOLECHEFER

FRÅN FÖRVIRRING TILL
UPPRÄTTELSE
ISBN 27-14562-7
Ca-pris: 178:-

ISBN 27-14706-5
Ca-pris: 437:-

Fjärde
upplagan!

David O. Kronlid

Lill Langelotz

Skolans
värdegrund 2.0

Kollegialt lärande
i praktiken

ETIK FÖR EN OSÄKER TID

KOMPETENSUTVECKLING ELLER
KOLLEKTIV KORRIGERING?

ISBN 27-14652-5
Ca-pris: 293:-

ISBN 27-14650-1
Ca-pris: 288:-

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

Lärande, skola,
bildning
GRUNDBOK FÖR LÄRARE
ISBN 27-81840-8
Ca-pris: 449:-
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Skolutveckling

Jan Håkansson och Daniel Sundberg

Utmärkt ledarskap i skolan
Runt om i världen har ett nytt fjärde generationens
paradigm kring skolförbättring gett forskningsresultat
med stor potential för ökad måluppfyllelse. Vissa
avtryck börjar nu ta form i svenska skolor, men ännu
har inga större resultatförbättringar märkts. Så hur
väl håller internationellt etablerade modeller som
Timperleys för kollegialt lärande, eller andra metoder
för utveckling av undervisningen?
I boken får vi en sammanfattning av vad den senaste
internationella skolförbättringsforskningen säger om
att leda utvecklingen av undervisning och lärande.
ISBN 27-82320-4
Ca-pris: 325:-

Jan Håkansson och Daniel Sundberg

Utmärkt skolutveckling
FORSKNING OM SKOLFÖRBÄTTRING
OCH MÅLUPPFYLLELSE

Jan Håkansson
Jan Håkansson är docent
i pedagogik, med inriktning
på skolreformer och
kvalitetsarbete inom
skolväsendet.

I Utmärkt skolutveckling visar skolforskarna Jan
Håkansson och Daniel Sundberg vilka strategier som
kan lyfta skolors resultat. Det förs en omfattande internationell diskussion kring hur forskningen kan bidra
till att utveckla skolan, både utifrån vetenskaplighet
och beprövad erfarenhet.
Boken Utmärkt skolutveckling förklarar vilka faktorer
som är viktiga att arbeta med på olika nivåer – från
politiker till skolhuvudmän, rektorer och lärare
– för att vägleda skolor i rätt riktning.
ISBN 27-14194-0
Ca-pris: 351:-

Jan Håkansson och Daniel Sundberg

Daniel Sundberg

Utmärkt undervisning

Daniel Sundberg är professor i pedagogik, med
inriktning på skolreformer
och skolans inre arbete.

FRAMGÅNGSFAKTORER I SVENSK
OCH INTERNATIONELL BELYSNING
Undervisning ska bygga på vetenskaplig grund, men
vad innebär det? Vad finns det för forskningsstöd och
evidens för de olika idéer, strategier och metoder som
förekommer i skolan? Finns det till exempel några
generellt hållbara principer och strategier för undervisning som är oberoende av ämne, elevernas ålder och
de nationella och kulturella sammanhangen?

ISBN 27-13344-0
Ca-pris: 357:-

Utmärkt undervisning handlar om vad vi kan lära från
de viktigaste internationella och svenska forskningsöversikterna från de senaste två decennierna.
De viktigaste forskningsresultaten kring lärarens
betydelse, sambandet mellan undervisningsstrategier
och elevers lärande och bedömningens roll belyses
från flera olika perspektiv.

Skolutveckling

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

Nyckeltexter i
utbildningsvetenskap
SKOLFORSKARES ORIGINALTEXTER I ÖVERSÄTTNING

Andreas Ryve, Kirsti Hemmi
och Per Kornhall

Skola på vetenskaplig grund
ISBN 27-14749-2
Ca-pris: 325:-

Per Kornhall

Förstelärare
EN HANDBOK
ISBN 27-14193-3
Ca-pris: 299:-

ISBN 27-81890-3
Ca-pris: 325:-

Ann Frisén och Sofia Berne

Carsten Elbro och Mads Poulsen

Nätmobbning

Utvärdera din undervisning

HANDBOK FÖR SKOLAN

VÄRDERA OCH FÖRSTÅ STATISTIK OCH EVIDENS

ISBN 27-14197-1
Ca-pris: 237:-

ISBN 27-14563-4
Ca-pris: 314:-
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Skolutveckling

Dylan Wiliam

Att leda lärares lärande
FORMATIV BEDÖMNING FÖR SKOLLEDARE
Dylan Wiliams bok Att leda lärares lärande – formativ bedömning för skolledare vänder
sig till verksamma skolledare och studerande på rektorsprogrammet. Wiliams bok
ger konkreta råd för hur man kan stödja lärare samt hur man kan finna tid till att låta
lärare utveckla och förbättra sin praktik.
Att uppmuntra och stödja ändrade klassrumspraktiker på din skola är det mest
effektfulla du kan göra för att påverka elevers lärande. Dylan Wiliam beskriver hur
införandet av formativ bedömning på skolor bevisat förbättrar elevresultat och
effektiviserar undervisningen.
ISBN 27-14196-4
Ca-pris: 311:-

Dylan Wiliam och Siobhán Leahy

Handbok i formativ bedömning
STRATEGIER OCH PRAKTISKA TEKNIKER
Dylan Wiliams och Siobhán Leahys Handbok i formativ bedömning förklarar hur man
implementerar praktiska tekniker och strategier som skapar en hållbar formativ
bedömning i klassrummet. Handbok i formativ bedömning blir det handfasta stöd du
behöver för att dokumentera din egen progression i det nödvändiga arbetet med att
få formativ bedömning att genomsyra undervisningen. Du kan på det sättet följa din
egen utveckling.
Wiliam och Leahy beskriver hur man kan arbeta kollegialt, men även hur man skapar
de nödvändiga förutsättningarna till förändring.
ISBN 27-14195-7
Ca-pris: 299:-

Dylan Wiliam och Siobhán Leahy

Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning
Onlinekurs!

Dylan Wiliams tvååriga lärmodul för implementering av formativ bedömning innehåller
allt som behövs för 18 kollegiala möten. Varje träff är utformad som en workshop på
75 minuter och bör hållas en gång i månaden. Allt material i lärmodulen om formativ
bedömning är författat av Dylan Wiliam och Siobhán Leahy.
ISBN 27-81734-0
Ca-pris: 500:-

Dylan Wiliam

Siobhán Leahy

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

Siobhán Leahy har mångårig erfarenhet
som rektor och omfattande erfarenhet
av att implementera kollegialt lärande.

Skolutveckling

Nyhet!
Per Gerrevall (red.)

Att bedöma
lärarkvalitet
SKICKLIGHET, LÄMPLIGHET
& KOMPETENS
ISBN 27-81878-1
Ca-pris: 362:-

Sverker Sörlin

Till bildningens försvar
DEN SVÅRA KONSTEN
ATT VETA TILLSAMMANS
Bildning gör att vi kan överskrida de instängningar som
kan rymmas i klass, kön, religion, etniskt ursprung, nation
eller andra kategorier. Bildning är nödvändigt i en tid som
plågas av sanningens privatisering. Vi lider av insiktsförlust
och riskerar instängningar i åsiktsburar. Paradoxalt nog vet
dagens människor mer än någonsin – men vet allt mindre
tillsammans. Därför behövs en uppdaterad förståelse av
bildning – en kunskap som gör att vi kan tala om allt vi har
gemensamt. En bildning som gör människor fria.
ISBN 27-82312-9
Ca-pris: 196:-

Daniel Alvunger och Ninni Wahlström (red.)

Den evidensbaserade
skolan
SVENSK SKOLA I SKÄRNINGSPUNKTEN
MELLAN FORSKNING OCH PRAKTIK
ISBN 27-81761-6
Ca-pris: 291:-

Sverker Sörlin
Sverker Sörlin är idéhistoriker och författare.
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Skolutveckling

Nyhet!

Nyhet!

Maria Kempe Olsson och Anna Bengtsson

Mia Heikkilä

Design för skolorganisation
– i praktiken

Skolutveckling
och jämställdhet

Skolan ska anpassas efter de elever som går där, inte
tvärt om. Det innebär att vi måste flytta fokus från
individen till skolan som organisation för att kunna skapa
en skola som är tillgänglig och erbjuder utveckling och
lärande åt alla elever. Ansvaret för detta delas av rektor,
lärare och elevhälsans professioner.
Det handlar om att bygga en verksamhet med förmåga
till flexibilitet och ständig förbättring – kvaliteter som är
utmärkande drag i en formativ och lärande organisation.
Men hur kan en sådan organisation konkret se ut och
byggas upp?

I boken Skolutveckling och jämställdhet får du verktyg och
strategier för att arbeta systematiskt och resultatinriktat
med jämställdhetsfrågan genom skolans hela organisation.

Design för skolorganisation ska kunna fungera som inspiration och som exempel på hur en formativ och lärande
organisation kan se ut i praktiken.
Boken tar upp forskning om hur man framgångsrikt kan
organisera en skola men framförallt beskriver författarna
hur de byggt upp sin egen organisation och går igenom
de olika forum och rutiner de skapat för att få till lärande,
utveckling och att arbeta tillsammans.
ISBN 7741-107-9
Ca-pris: 224:-

Jämställdhetsuppdraget har sedan länge varit tydligt i
läroplanen, vilket ställer krav på skolors aktiva jämställdhetsarbete. Trots det arbetar de flesta skolor endast med
enskilda insatser som inte ger hållbar jämställdhet. Detta
blev tydligt inte minst i samband med metoo-rörelsen
som letade sig långt in i skolans värld. Ska förändring
ske på riktigt behövs ett långsiktigt jämställdhetsarbete
utifrån ett skolutvecklande organisationsperspektiv, vilket
är precis vad boken Skolutveckling och jämställdhet hjälper
dig att genomföra.
Varje kapitel går konkret igenom hur skolor kan arbeta
med jämställdhet och skolutveckling utifrån bland annat
undervisning, kollegialt lärande och sociala relationer.
Skolutveckling och jämställdhet riktar sig främst till skolledare, rektorer och utvecklingsledare i grundskolan.
ISBN 27-82398-3
Ca-pris: 242:-

Maria Kempe Olsson
Anna Bengtsson
Maria Kempe Olsson arbetar som rektor och Anna Bengtsson som
specialpedagog. Många av exemplen i boken kommer från den
period då de båda arbetade tillsammans på en F-6-skola. Båda har
lång erfarenhet av att arbeta inom skolan och har tidigare arbetat
som lärare. Maria har även arbetat som specialpedagog.
Tillsammans ägnar de sig också åt att föreläsa, utbilda och skriva
kring frågor som har med skolutveckling och elevhälsa att göra.

Mia Heikkilä
Mia Heikkilä är biträdande professor i pedagogik och verksam som
forskningsledare vid Åbo Akademi. Hon driver flera forskningsprojekt och är flitigt anlitad som föreläsare. Mia Heikkilä har även
arbetat på Skolverket och Regeringskansliet, samt gjort utredningar och rapporter till en rad olika samhällsaktörer.

Skolutveckling
Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson

Att organisera
för skolframgång
STRATEGIER FÖR EN LIKVÄRDIG SKOLA
Hur kan det egentligen komma sig att det finns stora
variationer i elevernas resultat mellan olika skolor?
Varför är vissa skolor mer framgångsrika än andra?

Maria Jarl
Maria Jarl är fil. dr i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs
universitet. Maria Jarls
forskningsintressen är
skolpolitik och politisk
styrning inom utbildningsområdet med fokus på
kommunernas roll och
rektorsprofessionen.

Att organisera för skolframgång handlar om skolor som
lokala organisationer och om hur verksamheten på en
skola kan organiseras för att skapa goda förutsättningar
för elevernas lärande.

ISBN 27-81879-8
Ca-pris: 345:-

I boken presenteras en jämförande studie mellan fyra
framgångsrika och fyra icke framgångsrika skolor.
Genom sitt urval ger studien en förståelse för vad som
fungerar, vad som inte fungerar och varför.

Steve Katz och Lisa Ain Dack

Professionsutveckling
och kollegialt lärande

Steve Katz
Steve Katz är forskare vid
University of Toronto och
fil. dr i tillämpad psykologi. Han har även tilldelats
utmärkelser av delstaten
Ontario för sitt arbete
med skolutveckling.

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

Lisa Ain Dack
Lisa Ain Dack är fil. dr i
utvecklingspsykologi och
pedagogik/utbildning och
är verksam vid University
of Toronto. Hon forskar
om professionsdriven skolutveckling och leder även
workshops om kollegialt
lärande.

ISBN 27-81974-0
Ca-pris: 302:-

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

Niclas Rönnström och Olof Johansson (red.)

Att leda skolor
med stöd i forskning
EXEMPEL, ANALYSER OCH UTMANINGAR

Niclas Rönnström
Niclas Rönnström är
utbildningschef på rektorsprogrammet vid Stockholms
universitet.

Olof Johansson
Olof Johansson är
professor i statsvetenskap
vid Umeå universitet.

ISBN 27-81952-8
Ca-pris: 368:-

Skolledare har ett komplext arbete som idag utsätts för
allt högre krav på resultat, kvalitet och ständig förbättring. Verksamheten i skolan ska dessutom vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och den
förväntas i allt högre utsträckning kunna förbättras med
hjälp av forskningsbaserade kunskaper och strategier.
Skolledare står inför utmaningen att kunna navigera i
skolverksamhet som kännetecknas av tilltagande komplexitet, och att göra det med stöd i forskning och med
vetenskapliga förhållningssätt.
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Skolutveckling
Gert J. Biesta

Gert J. Biesta
Gert J. Biesta är professor
i pedagogik och forskningschef vid pedagogiska institutionen vid Brunel University
i London, samt professor i
pedagogik vid University of
Humanistic Studies i Nederländerna.
År 2015 blev han tillfrågad
att sitta med i det pedagogiska rådet i Nederländerna,
en rådgivande myndighet för
den holländska regeringen i
utbildningsfrågor. Gert Biesta har publicerat flera titlar i
pedagogisk filosofi och teori,
social forskningsteori och
filosofi. Hittills har han blivit
utgiven på 16 olika språk.

Undervisningens återkomst
Gert J. Biesta är världens mest inflytelserika utbildningsfilosof. Enligt honom är utbildningsväsendets främsta uppgift att göra det möjligt för eleven att bli ett självständigt,
fritt subjekt som kan möta omvärlden på ett vuxet sätt.
I boken diskuterar han graden av lärarstyrning i skolan
och gör det med vad han själv kallar progressiva
argument för en konservativ idé. Genom det förhållningssättet blir det möjligt att framhålla betydelsen av
lärarstyrd undervisning utan att för den sakens skull
sympatisera med en konservativ ideologi eller eftersträva
ett kontrollsamhälle.

ISBN 27-82359-4
Ca-pris: 348:-

Boken vänder sig främst till forskare inom pedagogik
men även till verksamma lärare och lärarstudenter som
är intresserade av utbildnings- och undervisningsfilosofi.

Per Kornhall

Lärare
EN HANDBOK
Att bedriva undervisning som verkligen gör skillnad är
något de flesta lärare strävar mot.
Med Lärare – en handbok blir vägen dit lättare. Det är
en stöttande och på flera sätt utmanande bok om
undervisning, lärarrollen och meningen med skolan.
Med avstamp i forskning och egna erfarenheter går
skoldebattören och författaren Per Kornhall igenom
några av de vanligaste problemen lärare står inför i
dag, och vill därigenom stärka lärarens undervisande
roll och yrkeskunnande. Vad är effektiv undervisning?

ISBN 27-82319-8
Ca-pris: 288:-

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

Per Kornhall

Per Kornhall

Per Kornhall är ett välkänt
namn i skoldebatten och
har en rik erfarenhet av det
svenska skolsystemet både
som lärare, undervisningsråd vid Skolverket och som
kommunal skolstrateg.

Rektor
EN HANDBOK
Rektor – en handbok är centrerad kring det viktigaste
i framgångsrika rektorers ledarskap – hur man leder
lärares lärande.
Boken vill underlätta för dig som är eller ska bli rektor
att skapa en dynamisk utveckling av undervisningen
och verksamheten på din skola.
Med avstamp i forskning och egna erfarenheter från
handledning av rektorer i undervisningsutveckling ger
Per Kornhall dig uppmuntran och stöd, men även nödvändiga utmaningar i det arbetet.
ISBN 27-81891-0
Ca-pris: 305:-

Skolutveckling

Nyhet!

John Steinberg och Åsa Sourander

John Steinberg och Åsa Sourander

Att vända en klass
FRÅN ORO TILL FOKUS
Boken ger lärare verktyg och metoder för att skapa
fokus, arbetsro och engagemang i en orolig eller
omotiverad klass. Författarna visar hur man kan
skapa fungerande vardagsrutiner, ett konstruktivt
gruppklimat och arbetsmetoder som är anpassade
efter elevernas mognadsnivå.
Som lärare får man hjälp att analysera sitt eget
arbetssätt och sitt sätt att leda en grupp.
John Steinbergs teoretiska kunskap varvas med
klassläraren Åsa Souranders verklighetsnära
berättelser om hur hon praktiskt gick till väga för
att vända en ofokuserad klass.
Boken är ett värdefullt verktyg för alla pedagoger
som leder grupper.
ISBN 7741-160-4
Ca-pris: 224:-

Värdegrundsarbete
i praktiken
METODBOK FÖR SKOLAN
Boken Värdegrundsarbete i praktiken presenterar två pedagogiska metoder för skolans värdegrundsarbete. Till synes små
saker – som att få någon som arbetar i skolrestaurangen
att titta upp och le, att hålla upp dörren för tre personer på
väg in i skolan eller att få den som pratar minst att bli mer
delaktig – är viktiga brickor i ett större spel för att skapa en
respektfull samarbetskultur på en skola. Beteendebaserad
värdegrundsutveckling syftar ytterst till att både elever och
vuxna på skolan förstår att det egna agerandet påverkar hur
andra agerar. Detta har betydelse för såväl relationer och
stämning som arbetsro och resultat.
Den ena metoden som presenteras i boken utgår från projektet
Alla med som ingick i Skolverkets satsning för hälsofrämjande skolutveckling. Här omvandlas abstrakta begrepp till
konkreta vardagshandlingar som stärker goda beteenden och
bidrar till en konstruktiv inlärningsmiljö. Den andra metoden,
styrkestjärnan, beskriver hur du som pedagog på ett enkelt
sätt synliggör och bekräftar elevernas styrkor.
Författarna varvar metodbeskrivning med råd, vägledning
och exempel och vill inspirera andra att prova.

ISBN 7741-108-6
Ca-pris: 219:-

John Steinberg

Åsa Sourander

Fil. dr i pedagogik, f.d. rektor,
författare till ett femtiotal böcker
inom skola, pedagogik, inlärning,
värderingar, ledarskap och
kommunikation. I dag är han
konsult och föreläsare.

Åsa Sourander är specialpedagog
vid barn- och elevhälsan i Sigtuna
kommun och tidigare klasslärare.
Tillsammans med John Steinberg har
hon även skrivit boken Värdegrundsarbete i praktiken: Metodbok för skolan.
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Skolutveckling

FORTBILDNING ÖVRIGT

Nyhet!

Nyhet!

Emma Widegren

Anna Eva Hallin

Helene Wallerstedt

Bygg din grupp trygg

Förstå och
arbeta med
språkstörning

Elever med hög
frånvaro - vad kan
skolan göra?

LÄRPOCKET

LÄRPOCKET

ISBN 27-45518-4
Ca-pris: 91:-

ISBN 27-45382-1
Ca-pris: 91:-

Eva Pettersson

Dennis Hjelmström

Elever med
särskild
begåvning

Introverta
elever

LÄRPOCKET

ISBN 27-45631-0
Ca-pris: 91:-

GRUPPSTÄRKANDE LEKAR
OCH ÖVNINGAR FÖR FK-ÅK 3
ISBN 27-45142-1
Ca-pris: 454:-

Bygg din grupp trygg
STUDIEHANDLEDNING
ISBN 27-44678-6
Ca-pris: 86:-

Johanna Strindberg

Bygg din grupp trygg
PRAKTISKA VÄRDEGRUNDSÖVNINGAR FÖR ÅK 4-6
ISBN 27-44677-9
Ca-pris: 339:-

ISBN 27-44900-8
Ca-pris: 91:-

LÄRPOCKET

Skolutveckling

Input till din undervisning!
Input-böckerna ger dig handfasta undervisningstips,
är skrivna utifrån författarnas personliga erfarenheter
och har en vetenskaplig förankring.
Du hittar alla titlar i Input-serien på laromedia.se

Sara Persson

Edward Summanen och Tom Summanen

Nyanlända elever

Trans, kön
och identitet

UNDERVISNING, MOTTAGANDE
OCH FLERSPRÅKIGHET
ISBN 27-44613-7
Ca-pris: 298:-

ATT ARBETA INKLUDERANDE I FK-ÅK 6
ISBN 27-44960-2
Ca-pris: 298:-

Frida Monsén

Helena Osswald och Ewa Wiklund

Digital kompetens

Arbeta med
naturvetenskap

I SKOLAN OCH I KLASSRUMMET
ISBN 27-45000-4
Ca-pris: 298:-

PÅ ETT LEKFULLT SÄTT
ISBN 27-45005-9
Ca-pris: 298:-

FORTBILDNING ÖVRIGT
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Fokus på

PEDAGOGISKT LEDARSKAP

Ilse Hakvoort och Agneta Lundström

Ny bok stöttar lärare i
dagliga konfliktsituationer
MÅNGA LÄRARE UPPLEVER IDAG EN OSÄKERHET KRING HUR DE
SKA GÖRA NÄR ETT KLASSRUM BLIR STÖKIGT ELLER KONFLIKTER
UPPSTÅR. NU KOMMER BOKEN PEDAGOGISKT LEDARSKAP MED
KONFLIKTER I FOKUS SOM FOKUSERAR PÅ LÄRARENS LEDARSKAP
I VANLIGT ÅTERKOMMANDE KONFLIKTSITUATIONER.

– I dagens skola handlar många konflikter inte bara om det som händer
innanför skolans ramar. Svåra och
ibland kontroversiella frågor kommer
”vandrande in” tillsammans med elever,
säger Ilse Hakvoort som är docent i
pedagogik vid Göteborgs universitet en
av författarna till Pedagogiskt ledarskap
med konflikter i fokus.
Hon har under många år forskat
inom fredsutbildning, är utbildad till
grundskollärare och har därefter studerat utvecklingspsykologi.

Efterfrågar utbildning för
konflikthantering
– Lärarstudenter och lärare efterfrågar mer utbildning om att hantera
de spänningar de möter och jag ser
många kopplingar till fredsutbildning.
Konflikthantering i skolan har intresserat
mig de senaste 20 åren och jag har
länge samarbetat med andra intresserade kollegor, säger Ilse Hakvoort.
Den nya boken vill bidra med både
teoretisk och praktisk kunskap så att

lärare inspireras till att utveckla en
större säkerhet i konfliktsituationer.
Utmaning att hantera dagliga
konflikter
– När vi lyssnar på lärare och läser
vad som skrivs i sociala media om
lärares arbete så anar vi att många
ser en utmaning i att hantera dagliga
konflikter som uppstår i skolans värld,
säger Agneta Lundström också författare och lektor i pedagogiskt arbete
vid Umeå universitet.

Fokus på

PEDAGOGISKT LEDARSKAP

Nyhet!

Agneta Lundströms forskning
och undervisning har fokuserat på
konflikthantering samt professionella
möten med elever i socioemotionella
svårigheter.
– Boken kan läsas efter vad som
intresserar läsare mest just nu.
Kapitlen är skrivna fristående från
varandra och inleds med en konkret
situation som senare tolkas med stöd
av teori och som därefter kompliceras
vilket leder till att nya teorier behövs.
Slutligen ställs frågor till läsare utifrån
deras egen erfarenhet, säger Agneta
Lundström.

”NÄR VI LYSSNAR PÅ
LÄRARE OCH LÄSER
VAD SOM SKRIVS I
SOCIALA MEDIA OM
LÄRARES ARBETE
SÅ ANAR VI ATT MÅNGA
SER EN UTMANING
I ATT HANTERA
DAGLIGA KONFLIKTER
SOM UPPSTÅR I
SKOLANS VÄRLD”.

Elever har behov som krockar
Det kan vara svårt att beskriva vad
som egentligen sker i samspelet elever
emellan.
– Några elever kan inte hantera
skolans vardag för att det är för svårt
eller för många intryck för dem och

istället blir de arga på klasskamrater
eller bara ger upp. Elever kan ha helt
olika behov som krockar med varandra.
Några vill att det ska gå fort och andra
vill att det ska gå lugnt tillväga. Några
vill ha tyst och andra behöver få ventilera högt för att lära sig, säger Agneta
Lundström.
Konflikter i sociala medier
Användning av sociala medier skapar
nya forum för bråk och osämja oftast
utanför lärarens kontroll.
– En konflikt kan uppstå i ett klassrum och sedan förvärras genom sociala
medier. Många blir plötsligt inblandade
och det verkar vara möjligt för elever
att skriva saker som de inte skulle
säga i ett direkt möte, säger Ilse
Hakvoort.
– Därför är det klokt att föra förberedande samtal med klassen om just
detta och göra det återkommande så
det inte bara ”råkar hända”, säger
Agneta Lundström.
Att hitta styrkor i ledarskapet
Boken riktar sig till blivande lärare och
fritidspedagoger, specialpedagoger,
stödpersonal, rektorer och föräldrar.
– Lärare är olika som personer och
har olika styrkor i sitt ledarskap. Det
är där medvetenheten bör utvecklas.
Att berätta för varandra hur det brukar
vara under en vanlig dag kan leda
fram till en förståelse för vilka kollektiva
styrkor som behöver utvecklas inom
ett arbetslag.
– Varje enskild lärare behöver inte
vara en perfekt människa. Tvärtom
kan en dos av ödmjukhet inför elevers
olikheter förstärkas av lärares vetskap
om sina egna brister. Organisationen
där lärare verkar bör vara tillräckligt
trygg och konstruktiv för att öppna
för samtal och kollektiv reflektion,
avslutar Agneta Lundström.

Ilse Hakvoort och Agneta Lundström

Pedagogiskt
ledarskap
MED KONFLIKTER I FOKUS
Lärares pedagogiska ledarskap
är ett komplext hantverk. Ofta är
det svårt att beskriva vad som
egentligen sker i samspelet med
eleverna, men med stöd av olika
teorier kan det bli synligt.
Pedagogiskt ledarskap med
konflikter i fokus vill inspirera
lärarstudenter, lärare och lärarutbildare att reflektera över olika
konflikter som dagligen uppstår
i skolans värld för att kunna
förhålla sig till dem.
Pedagogiskt ledarskap utgörs till
stor del av att hantera dagliga
konflikter, och för att lyckas
med detta behövs kunskap och
färdighet. Kunskap hjälper lärare
att analysera situationer och
utveckla förståelse för hur man
konstruktivt kan hantera svåra
situationer och mindre störningar.
ISBN 511-0082-1
Ca-pris: 237:-

Ilse Hakvoort
Ilse Hakvoort är docent i pedagogik
och verksam vid Institutionen för
pedagogik och specialpedagogik vid
Göteborgs universitet.

Agneta Lundström
Agneta Lundström är lektor i
pedagogiskt arbete vid Institutionen
för tillämpad pedagogik vid Umeå
universitet.
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Programmering

DIGITAL KOMPETENS

Anna Åkerfeldt

Anna Åkerfeldt, Susanne Kjällander och Staffan Selander

Anna Åkerfeldt är universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen,
Stockholms universitet. Hennes
forskningsintresse berör frågor
kring lärande, undervisning och
bedömning i digitala lärmiljöer.

Programmering

Susanne Kjällander

Staffan Selander

Behöver du mer kunskaper om programmering?
Den här boken visar med många illustrativa exempel
vad programmering i skolan kan vara, och hur du som
lärare, lärarstudent eller fritidspedagog kan komma
igång med programmering. På ett enkelt och inspirerande
sätt går författaren igenom grundläggande begrepp
inom området och visar att du kan börja där du är,
oavsett förkunskaper.

Staffan Selander blev landets
första professor i didaktik
1996 vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm.
Han är nu senior professor vid
Institutionen för data- och
systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Det som är unikt är att författarna lyfter olika teoretiska perspektiv som förankras i aktuell forskning om
programmering och lärande. Genom de olika kapitlen
sätts programmering i relation till datalogiskt tänkande,
problemlösning, mönsterigenkänning, logiskt och
kreativt tänkande.

INTRODUKTION TILL DIGITAL
KOMPETENS I GRUNDSKOLAN

Susanne Kjällander är universitetslektor vid Barn- och
ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
Hon har forskat om digitala
lärmiljöer i snart 15 år.

ISBN 47-12287-5
Ca-pris: 178:-

F-Åk 9!

Staffan Melin och
Martin Blom Skavnes

Programmera
i teknik
KREATIVA PROJEKT
MED ARDUINO
ISBN 27-44869-8
Ca-pris: 298:-

Fler
lästips!

Input till din undervisning!
Input-böckerna ger dig handfasta undervisningstips,
är skrivna utifrån författarnas personliga erfarenheter
och har en vetenskaplig förankring.
Du hittar alla titlar i Input-serien på laromedia.se

Prenumerera på vårt
digitala nyhetsbrev för skolan.
Anmäl dig på laromedia.se

Specialpedagogik

Storsäljare!

ISBN 27-81904-7
Ca-pris: 242:-

Anna Sjölund m.fl.

Autism och ADHD i skolan
HANDBOK I TYDLIGGÖRANDE PEDAGOGIK

Anna Sjölund m.fl.

Autism och ADHD
i gymnasiet
TYDLIGGÖRANDE PEDAGOGIK
Alla förväntas gå gymnasiet, men en stor grupp
misslyckas med att ta sin examen. För många beror
det på svårigheter i planeringen för att nå långsiktiga
mål eller bristande koncentrationsförmåga.
Boken Autism och ADHD i gymnasiet förklarar
elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de
kan upptäckas och framför allt hur du kan anpassa
undervisningen så att gymnasieskolan blir begriplig,
hanterbar och meningsfull för alla elever.
Den praktiska handboken Autism och ADHD i
gymnasiet – tydliggörande pedagogik vänder sig till
gymnasielärare, skolledare, specialpedagoger och
elevhälsoteam.
ISBN 27-82468-3
Ca-pris: 242:-

Detta är en handbok för dig som möter elever med autism
och ADHD. Författarna ger konkreta tips på hur du snabbt
och enkelt kan göra anpassningar och möta de krav som
Skolverket ställer. Med tydligörande pedagogik kommer du
hjälpa fler elever med autism och ADHD att klara grundskolan – och göra stor skillnad med små medel.

Anna Sjölund m.fl.

Autism och ADHD i skolan
EN ONLINEKURS OM
TYDLIGGÖRANDE PEDAGOGIK
Hur upplever elever med autism
och adhd egentligen sin skoldag?
Onlinekursen hjälper dig att
förstå vilka förmågor som är
ojämna hos eleverna, hur det kan
ta sig uttryck och framförallt hur
du kan anpassa undervisningen.
Med hjälp av enkla tekniker kan
du kompensera för nedsatta
funktionsförmågor så att dina
elever kan nå kunskapsmålen.

Onlinekurs!

ISBN 27-82400-3
Ca-pris: 736:-

Anna Sjölund

Malin Reuterswärd

Anna Sjölund är beteendevetare med fördjupning i neuropsykiatri.
Hon har tidigare arbetat som ombudsman för personer med
autism och har arbetat med många utvecklingsprojekt i området.

Malin Reuterswärd är pedagog i grundskolan. Hon har gedigen
erfarenhet av att arbeta med elever med autism och adhd.

David Edfelt

Cajsa Jahn

David Edfelt är leg. psykolog, handledare och utbildare.

Cajsa Jahn är lärare med lång erfarenhet av att arbeta med elever
med autism och adhd.

Ann Lindgren

Annelie Karlsson

Ann Lindgren är gymnasielärare och har arbetat länge inom
psykiatrin i Stockholm.

Annelie Karlsson är specialpedagog och rektor med erfarenhet
från vuxenutbildning, gymnasiet och gymnasiesärskolan.
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Specialpedagogik
Fjärde
upplagan!

Bengt Persson

Elevers olikheter
OCH SPECIALPEDAGOGISK KUNSKAP

Bengt Persson
Bengt Persson är senior
professor i specialpedagogik och har varit verksam
vid Högskolan i Borås,
Göteborgs universitet och
Universitetet i Agder, Norge.
Han har mångårig erfarenhet
som klasslärare och speciallärare i grundskolan och
har haft ett stort antal
expertuppdrag inom det
specialpedagogiska området såväl i Sverige som
internationellt.

• Vad skiljer vanlig pedagogik från specialpedagogik?
• Hur har den specialpedagogiska yrkesrollen förändrats
under senare år?
• Vad har specialpedagogiken för funktion i en inklude-		
rande skola?
• Tydliga kunskapskrav, fler nationella prov och tidigare
betyg – vad får det för konsekvenser för elevers utveck-		
ling och lärande?
• Varför har inkluderingsfrågan blivit så kontroversiell i 		
många kommuner och skolor?
Denna fjärde omarbetade upplaga belyser hur skolan
hanterar den naturliga variationen i olikheter mellan
elever samt vilka kunskaper lärare behöver för att skapa
goda lärandemiljöer för alla barn och unga.

ISBN 47-12975-1
Ca-pris: 224:-

Petra Runström Nilsson

Fjärde
upplagan!

Pedagogisk utredning
och kartläggning
ATT ANALYSERA OCH BEDÖMA ELEVERS BEHOV
AV SÄRSKILT STÖD
Skolans ansvar är att ge varje barn förutsättningar att
utvecklas på bästa sätt, såväl kunskapsmässigt som
socialt, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Om
en elev riskerar att inte nå, eller inte når, målen för
utbildningen är skolan skyldig att göra en utredning av
elevens svårigheter. Många skolor klarar dock inte av
att sätta in adekvata åtgärder, dokumentera åtgärderna
eller utvärdera de åtgärder som satts in.

Petra Runström
Nilsson
Petra Runström Nilsson är
grundskollärare, specialpedagog och universitetsadjunkt i specialpedagogik
med många års erfarenhet
av undervisning från förskoleklass till årskurs 9, samt
högskola och universitet.

ISBN 511-0235-1
Ca-pris: 219:-

Den här boken ger en modell för, och exempel på,
pedagogisk utredning och kartläggning av elevers
skolsituation.

Jassim Ahmadi

Knäcka sociala koden
VERKTYG FÖR ATT BEMÖTA
BETEENDESVÅRIGHETER I SKOLAN
Jassim Ahmadi
Det pedagogiska uppdraget förändras kontinuerligt, vilket
ställer allt högre krav på lärarens förmåga att bedriva en
framgångsrik och effektiv undervisning. Elevers sociala
svårigheter och utmanande beteende är en tröskel för
många som arbetar inom skolan. Samtidigt är det eleverna
som drabbas hårdast när vi saknar förståelse, verktyg
och färdigheter för att hjälpa dem att komma vidare.

Jassim Ahmadi är
socionom och personalvetare som tror på att
varje pedagog och elev
förtjänar att lyckas med
sitt uppdrag. Hans arbete
inriktar sig på skolutveckling på alla nivåer med
fokus på bland annat
trygghet och studiero.

ISBN 7741-098-0
Ca-pris: 219:-

I boken beskriver författaren hur du som pedagog kan
utvecklas i ditt ledarskap för att få kontroll över vardagen
i skolan. Metoden som presenteras här har utvecklats i
samarbete med ett hundratal pedagoger, och den ger ett
svar på deras behov av konkreta och fungerande verktyg
för att kunna arbeta åtgärdande, förebyggande och
hälsofrämjande.

Fokus på

BETEENDESVÅRIGHETER I SKOLAN

Jassim hjälper lärare
skapa trygghet
JASSIM AHMADI ÄR SOCIONOMEN SOM STÖTTAR LÄRARE I ATT
SKAPA TRYGGHET, ARBETSRO OCH EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ.
– OM INTE SKOLAN KAN HJÄLPA ELEVER MED BETEENDESVÅRIGHETER ÄR RISKEN STOR ATT DE HITTAR BEKRÄFTELSE
I MER DESTRUKTIVA SAMMANHANG.

Du har säkert mött den där eleven som

kan du finslipa och utveckla. Det här är

det är du som lärare som har kontroll

gärna provocerar, skapar oro omkring

något som alla kan lära sig. Ett socialt

och leder vad som sker, säger Jassim

sig och saboterar lektionerna. Eleven

ledarskap är ingen medfödd egenskap

Ahmadi och tillägger:

som inte följer ordningsreglerna och

som du har eller inte har.

där situationer lätt eskalerar med hårda
ord och ibland rena hot. En del lärare

– Jag vet att det här är jättesvårt. Det
är enkelt att prata om det och berätta

Jassim Ahmadi har under flera år samlat

hur du ska göra, men det är inte lika

verkar intuitivt veta hur de ska hantera

lärare och skolpersonal i workshoppar för

självklart i en verklig situation. Och det

sådana situationer medan andra känner

att stärka deras sociala ledarskap och ge

är därför lärarna behöver utbildning i

sig handfallna och osäkra. Det skapar

dem verktyg för att kunna hjälpa eleverna

socialt ledarskap och få möjlighet att öva.

otrygghet och för många en ohållbar

framåt. Genom rollspel låter han lärare

arbetssituation. Vad är lösningen?

agera i situationer som de känner igen

Krävs det hårdare tag med straff och

sig i. Ett scenario är eleven som kommer

vakter i skolan?

in i klassrummet och spottar på golvet.
– Blir du provocerad, skäller ut eleven

Istället för att trappa upp motsättning-

Hur ska man som lärare göra?
– Se till att du är förberedd och att du
har tänkt igenom och övat på olika situationer, så att du vet hur du ska agera.

inför de andra och högljutt kräver att

Det kommer att underlätta både för dig

arna mellan vuxna och ungdomar genom

eleven genast ska torka upp loskan?

och eleven.

ett auktoritärt ledarskap, menar Jassim

Jag kan nästan lova att situationen kommer

Ahmadi, skolutvecklare, socionom och

att bli värre om du agerar aggressivt,

I skolor där det förekommer hot och

personalvetare, att lärare behöver utveckla

säger Jassim Ahmadi som istället ger

våld krävs mer än att bara kunna hantera

sitt sociala ledarskap.

lärare rådet att behålla lugnet, markera

akuta incidenter. Jassim Ahmadi trycker

att beteendet inte är okej och sedan

på vikten av att åtgärda, upptäcka proble-

nella roll. Det sociala ledarskapet är en

prata med eleven enskilt för att undvika

met och arbeta hälsofrämjande genom

färdighet som du kan öva upp, säger han.

att denne känner sig trängd.

att träna elevernas sociala och kognitiva

– Det är en del av lärarens professio-

färdigheter. För att göra det menar han
Att vara känslomedveten är viktigt.

att skolledningen behöver ta ett samlat

Hårda ord, ett upprört tonläge och

grepp och involvera lärare och all personal

aggressivt kroppsspråk smittar eleven

på skolan för att komma överens om

MÖJLIGHET ATT LYCKAS BÄTTRE MED

som i sin tur kan reagera med förnyad

ett gemensamt förhållningssätt. Det är

SITT UPPDRAG OCH KÄNNA STOLTHET

ilska och situationen riskerar att för-

skolledningens ansvar att se till att alla

värras. Att besitta ett socialt ledarskap

lärare har de förutsättningar som krävs

innebär, enligt Jassim Ahmadi, bland

för att kunna arbeta på ett konstruktivt

annat grundläggande bemötande som

sätt och hjälpa eleverna.

”JAG VILL ATT LÄRARE SKA FÅ

ÖVER VAD DE BIDRAR MED”.

att visa empati, vara välkomnande, gå in

– Jag vill att lärare ska få möjlighet

Lärare förutsätts ha en självklar auktoritet.

i samtalet utan egen agenda, ha tålamod

att lyckas bättre med sitt uppdrag och

Om det uppstår ordningsproblem är det

även vid mothugg, vara nyfiken och göra

känna stolthet över vad de bidrar med.

vanligt att det ses som ett misslyckande,

allt för att skapa en relation med eleven.

Och jag vill att eleverna ska få hjälp att

både av läraren själv och av andra.

komma vidare och klara skolan.

Det vill Jassim Ahmadi ändra på och

Finns det inte en risk att läraren uppfattas

För vilken framtid har de om de inte klarar

har därför arbetat fram en metod för att

som undfallande?

gymnasiet? säger Jassim Ahmadi.

bemöta och hjälpa elever med beteendesvårigheter.
– Ett socialt ledarskap hänger inte ihop

– Absolut inte! Du ska vara mycket tydlig

– Det är skolan och lärarna som kan

med att det inte är ett okej beteende

göra skillnad för de här eleverna. Vi vuxna

samtidigt som du behandlar eleven med

behöver hjälpa dem med de sociala

med dig som person eller hur du är privat.

respekt och inkluderar personen. Vi löser

bitarna så att de kan tillgodogöra sig

Det handlar om din profession, och den

situationen på ett kontrollerat sätt och

undervisningen. Det vinner alla på.
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Specialpedagogik
Peter Karlsson

Positivt beteendestöd
i omsorg och skola
EN INTRODUKTION
Den här boken ger en introduktion till positivt
beteendestöd (PBS), med huvudfokus på de två
områden där PBS fått störst genomslag: för
individer med svåra problemskapande beteenden
och som förebyggande och verksamhetsövergripande
förhållningssätt, framför allt inom skolan.

Peter Karlsson
Peter Karlsson är leg. psykolog och specialist inom
pedagogisk psykologi. Han
har under många år arbetat
med barn, ungdomar och
vuxna med problemskapande
beteenden. Idag arbetar
Peter med handledning, utbildning, organisations- och
implementeringsstöd inom
olika typer av verksamheter.

PBS syftar i första hand till att främja utveckling och
livskvalitet och i andra hand till att förebygga och
minska olika typer av problemskapande beteenden.
ISBN 27-13737-0
Ca-pris: 219:-

David Mitchell

Inkludering i skolan
UNDERVISNINGSSTRATEGIER SOM FUNGERAR
Inkluderande undervisning innebär att olikheter ses
som en tillgång. Men hur ska du undervisa elever i
behov av särskilt stöd på bästa sätt? Vad säger forskningen och hur ska du som lärare veta vilka strategier
som är mest effektiva?
David Mitchell
David Mitchell är adjungerad professor vid
University of Canterbury
i Christchurch i Nya
Zeeland. Mitchell är
ledande forskare inom
inkludering och anlitas som
sakkunnig i ett flertal internationella sammanhang.

I David Mitchells banbrytande bok Inkludering i skolan
får du tillgång till 27 evidensbaserade strategier som
verkligen fungerar. Boken är mycket lättanvänd och
tydligt disponerad.

ISBN 27-14359-3
Ca-pris: 368:-

Inkludering i skolan – undervisningsstrategier som fungerar
vänder sig till lärarstudenter, yrkesverksamma lärare,
specialpedagoger och skolledare, men kan även läsas
av övrig personal som arbetar inom skolan.

Sofia Boo, Karin Forslund Frykedal och Anja Thorsten

Att anpassa undervisning
TILL INDIVID OCH GRUPP I KLASSRUMMET
Tycker du att din svåraste arbetsuppgift som lärare är
att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov? Då är du inte ensam!

Sofia Boo
Sofia Boo är fil.lic. i pedagogiskt arbete och arbetar
som lärare och forskare vid
Linköpings universitet.

Att anpassa undervisning är en grundbok som erbjuder
en teoretisk och praktisk vägledning mot en undervisning anpassad till individ och grupp.

Karin Forslund Frykedal
Karin Forslund Frykedal är
professor i pedagogik vid
Högskolan Väst och biträdande
professor vid Linköpings
universitet.

Anja Thorsten
Anja Thorsten är fil.lic.
i didaktik och arbetar som
lärare och forskare vid
Linköpings universitet.

ISBN 27-14560-3
Ca-pris: 291:-

Författarna sätter dagens rådande teorier om anpassningar i perspektiv och sammanhang genom en historisk
återblick. De varvar sedan didaktiska aspekter av undervisningen – som metoder, strategier och dilemman
– med färska exempel och erfarenheter från den svenska
skolan. Här synliggörs de medvetna val som du som
lärare måste göra, både gällande ämnesinnehållets
strukturer och arbetsformer.

Specialpedagogik

Inga-Lill Jakobsson och Inger Nilsson

Johanna Lundqvist

Malin Gren Landell

Specialpedagogik
och funktionshinder

Tidiga insatser
och barns
utbildningsvägar

Orolig och
blyg i skolan

ATT MÖTA BARN OCH UNGA MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
I EN UTVECKLANDE LÄRMILJÖ
ISBN 27-12020-4
Ca-pris: 351:-

INKLUDERING OCH
SPECIALPEDAGOGIK

ATT MÖTA ELEVER MED VANLIGA
OCH OSYNLIGA PROBLEM
ISBN 27-13616-8
Ca-pris: 293:-

ISBN 27-81911-5
Ca-pris: 276:-

Bo Hejlskov Elvén

Malin Gren Landell

David Mitchell

Beteendeproblem
i skolan

Främja närvaro

Mångfald i skolan

ATT FÖREBYGGA SKOLFRÅNVARO

ISBN 27-13947-3
Ca-pris: 207:-

ISBN 27-82275-7
Ca-pris: 242:-

FRAMGÅNGSRIKA SÄTT
ATT MÖTA (O)LIKHETER
ISBN 27-81885-9
Ca-pris: 368:-
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Specialpedagogik
Marie Nilsson Nordfors

Lära för livet
MOTIVERANDE UNDERVISNING I SÄRSKOLAN
Lära för livet vänder sig i första hand till pedagogisk
personal i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, men
bokens innehåll kan även appliceras och användas i andra
skolformer och verksamheter som förskola, fritidshem
och daglig verksamhet.
Marie Nilsson
Nordfors
Marie Nilsson Nordfors
arbetar som specialpedagog och förstelärare
på Häggviks gymnasium i
Sollentuna. Hon har en fil.
mag. i specialpedagogik
och jobbar även som
fortbildare för Lärarfortbildning AB samt med
läromedelsutveckling.

När våra elever i särskolan upplever undervisningen som
begriplig, hanterbar och meningsfull blir de motiverade.
Ett sätt att visualisera och konkretisera det lärande som
ska ske är att medvetandegöra de fem förmågorna; samarbete, ansvar, kreativitet, reflektion och kommunikation.
Det dagliga arbetet med förmågorna ökar elevernas lust
och motivation att lära, samt ger en känsla av sammanhang och delaktighet. Förmågorna är ett verktyg som
hjälper eleverna att få syn på vad lärandet egentligen
handlar om – för skolan och för livet.

ISBN 7741-099-7
Ca-pris: 224:-

Carolina Lindberg, Tarek Eddib och Malin Valsö

Carolina Lindberg

Nyhet!

Carolina Lindberg är
pedagog och socionom
och författare till ett flertal
böcker om npf. Idag arbetar
hon med handledning och
utbildning av familjehem
som tar emot barn med npf.

ATT ARBETA SOM RESURS FÖR ELEVER
MED AUTISM OCH ADHD
Boken Värsta bästa jobbet vänder sig till dig som arbetar
som, eller utbildar dig till, resursperson för elever med
behov av särskilt stöd. Och till dig som är chef för eller
kollega till resurspersoner.

Tarek Eddib
Tarek Eddib är utbildad
barnskötare och snickare,
och jobbar som elevassistent
sedan 2013. Han jobbar
även som anhörigvårdare.

Många av de elever som behöver en extra vuxen för att
klara sin skolsituation har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf) så som asperger, AST eller adhd.
För att kunna göra ett bra jobb som resurs för de här
eleverna är det viktigt att ha med sig en del kunskap
om npf.

Malin Valsö
Malin Valsö är leg. psykolog
och har gett ut böcker om
npf, om organisationsutveckling och om fysisk
lärmiljö i skolan. Malin
arbetar nu med utveckling
av skolorganisationer och
lärmiljöer, samt som föreläsare och handledare.

Värsta bästa jobbet

ISBN 7741-133-8
Ca-pris: 207:-

Det är också viktigt att ha vetskap om hur man kan ta
hand om sig själv på sin arbetsplats, och framför allt
att ha en välfylld verktygslåda med idéer om hur man
kan bemöta och stärka eleven.

Fokus på

ATT ARBETA SOM RESURS FÖR ELEVER MED AUTISM OCH ADHD

Författarna till Värsta bästa jobbet
– att arbeta som resurs för elever med autism och adhd
Carolina Lindberg, Tarek Eddib och Malin Valsö

Ge resurserna
bättre förutsättningar
ATT VARA RESURS FÖR ELEVER MED EN NEUROPSYKIATRISK
FUNKTIONSNEDSÄTTNING, (NPF), KRÄVER SÅVÄL KUNSKAP
OM NPF SOM STRATEGIER OCH VERKTYG FÖR ATT STÖTTA
ELEVEN. CAROLINA LINDBERG, TAREK EDDIB OCH MALIN
VALSÖ HAR TILLSAMMANS SKRIVIT EN BOK FÖR ATT HJÄLPA
SKOLANS RESURSER ATT FÅ BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
SITT ARBETE. HÄR BERÄTTAR DE MER OM SIN BOK VÄRSTA
BÄSTA JOBBET – ATT ARBETA SOM RESURS FÖR ELEVER MED
AUTISM OCH ADHD .

– Personer som jobbar som resurser

– Skolan är den största skyddsfaktorn

Författarnas bästa
råd till resurserna!
Tänk långsiktigt – det finns ingen snabb
lösning. Ge inte upp.
Hitta en god förebild som du kan iaktta,
härma och ta inspiration från.
Ha roligt på jobbet.
Samarbeta med lärarna.

strategier och verktyg för hur de kan göra

gör ett viktigt jobb och får ett stort

för att förebygga psykisk ohälsa och

för att stärka eleverna på bästa sätt. En

ansvar. De behöver rätt förutsättningar

utanförskap. Därför behöver de här elev-

bok som både ger kunskap och bättre

och kunskap för att kunna göra sitt jobb

erna komma till skolan och få kunskap,

förutsättningar för resurserna.

på bästa sätt, säger Carolina Lindberg,

och utvecklas.

pedagog och socionom, som också själv
har arbetat som resurs.

Tarek Eddib är utbildad barnskötare
– Rektorerna har givetvis en avgörande

och har arbetat som elevassistent i flera

roll i hur skolan organiserar arbetet med

år. Det är ett yrke som han uppskattar

elever med resurser och hur samarbetet

även om det ibland kan kräva mycket.

mellan lärare och resurs ska fungera. Även

Men framgångarna överväger många av

av fortbildning och stöd för skolans

de här elevernas kunskapsprogression är

svårigheterna.

resurser. De behöver bland annat få

lärarens ansvar, inte resursens. Det är vik-

mer kunskap om npf för att förstå

tigt att det tydliggörs, säger Malin Valsö.

Varför har ni skrivit boken?
– Vi vet att det finns ett stort behov

eleven bakom diagnosen och även få
klara riktlinjer för sitt uppdrag, säger

– När du lyckas tillsammans med din
elev, även om det är en liten sak som till

Författartrion hoppas att boken ska

slut fungerar, då är det lilla framsteget

Malin Valsö, leg.psykolog som även

förmedla kunskap, ge hopp och förstå-

stort och ger energi för lång tid framöver.

vill rekommendera rektorerna att

else för eleverna som de jobbar med.

Som resurs gör du en enorm skillnad för

läsa boken.

De vill ge resurserna framgångsrika

individen, säger Tarek Eddib.
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Specialpedagogik

Bo Hejlskov Elvén och Anna Sjölund

Lars Löwenborg och Tina Palm

Hantera, utvärdera
och förändra

Socialt och emotionellt
lärande

MED LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE
OCH TYDLIGGÖRANDE PEDAGOGIK

OM ATT LYCKAS I SKOLAN OCH LIVET

Äntligen kombineras verktyg från lågaffektivt bemötande
och tydliggörande pedagogik till en pedagogisk helhet.
Verktygen är uppdelade i tre olika verktygslådor: hantera,
utvärdera och förändra. Som personal eller förälder
behöver man behärska alla tre: I perioder av stress och
kaos behöver man kunna hantera. Man behöver sedan
kunna utvärdera orsaker till stress och kaos, men också
ta reda på vilket stöd personen behöver. Sedan behöver
vi kunna förändra, vilket ibland innebär träning, ibland
förändring av den fysiska miljön och viktigast av allt: att
förändra den pedagogiska ramen så att den anpassas
efter personen.
Alla dessa metoder måste samspela och ha samma mål:
att personen lyckas så mycket som möjligt. Vi som
arbetar nära personen måste därför kunna individanpassa stöd och anpassningar efter personens behov
– ett personcentrerat arbetssätt. Det handlar också om
att kunna skilja på vad som är ens egna värderingar och
vad den andra vill och behöver.

Socialt och emotionellt lärande – om att få elever att
lyckas i skolan och livet visar på vikten av sociala och
emotionella färdigheter för att uppnå goda akademiska
resultat.
För alla elever uppstår ibland situationer i skolan och
på fritids som kan hindra lärandet. Elever behöver
kunna hantera starka känslor, koncentrera sig och
samspela socialt.
Dessa sociala och emotionella färdigheter är avgörande för det akademiska lärandet, hälsan, ett
framgångsrikt liv och samhället i stort. Färdigheterna
går att tränas upp och här har skolan och fritids en
betydande roll.
ISBN 27-82432-4
Ca-pris: 276:-

ISBN 27-82330-3
Ca-pris: 230:-

Bo Hejlskov Elvén

Anna Sjölund

Lars Löwenborg

Tina Palm

Bo Hejlskov Elvén är leg.
psykolog och efterfråga som
handledare, utbildare och
föreläsare inom lågaffektivt
bemötande. Han är författare
till flertalet böcker om lågaffektivt bemötande inom
olika områden.

Anna Sjölund är beteendevetare
med fördjupning i neuropsykiatri,
handledare och grundutbildad
psykoterapeut i KBT. Anna har
tidigare arbetat som ombudsman för personer med autism
och har arbetat med många
utvecklingsprojekt i området.

Lars Löwenborg är leg. psykolog och leg. psykoterapeut
med gedigen erfarenhet av att
utveckla skolans och fritidshemmets roll i det sociala och
emotionella lärandet. Han har
lång erfarenheter som anställd
i skolan och är en flitigt anlitad
kurshållare och föreläsare.

Tina Palm är specialpedagog
och leg förskole- och grundskollärare med gedigen erfarenhet
av att utveckla skolans och fritidshemmets roll i det sociala och
emotionella lärandet. Hon har
lång erfarenhet som anställd i
skolan och är en flitigt anlitad
kurshållare och föreläsare.

Allmänpedagogik

Maja Öberg

Håll balansen och må bra
MINDFULNESS FÖR BARN OCH UNGA
Håll balansen och må bra introducerar mindfulness för barn och
unga (ca 10–15 år) på ett enkelt sätt, med vägledning för hur
utmaningar kring stress, sömn, koncentration, känslor, tankar,
kamratrelationer med mera kan hanteras. I tio pedagogiska kapitel
får läsaren följa tre barn i olika åldrar (Love, Salima och Olivia)
och hur olika utmaningar påverkar deras vardag. De får tips,
fakta och övningar som kan hjälpa dem att hantera vardagen.
Kort sagt: Hur kan de, och vi andra, hålla balansen och må bra!
Boken kan användas med elever skolåldern (cirka 10-15 år) genom att
man gemensamt arbetar med boken och dess övningar. I varje kapitel
finns övningar som är utformade för att användas såväl enskilt som
tillsammans med en grupp elever eller i en skolklass. Till varje kapitel
hör en guidad mindfulnessövning som kan laddas ner som mp3-fil från
förlagets hemsida för alla som har ett exemplar av boken.
Boken är illustrerad och språket är enkelt. Den kan läsas av barn och
unga i skolåldern från cirka 10 år om boken och dess tema först introducerats av en lärare eller annan vuxen, som sedan också fortsätter att
ha en dialog med barnet/den unge kring övningarna
ISBN 639-7731-2
Ca-pris: 109:-

Maja Öberg
Maja Öberg är utbildad mindfulnessinstruktör
och driver företaget Gröna Huset. År 2017 gav
hon ut boken Pluttens mindfulness tillsammans
med illustratören Anna Klingbjer. Maja är 37 år,
har två barn i skolåldern och bor med sin familj
i Upplands Väsby.

MINDFULNESS
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