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Fichtelius, Erik (red.) / Den femte statsmakten : bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och 
digitalisering                                                                                                                                   2 
Kungliga Biblioteket, ISBN 9789170003530, 472 s., hæftet, kr. 245,00 / 196,00

Vilka utmaningar och möjligheter står biblioteken inför? Det är utgångspunkten för omvärldsrapporten 
Femte statsmakten, sammanställd av Kungliga bibliotekets (KB) sekretariat för en nationell biblioteksstrategi.

Røkholt, Eline Grelland (red.) / Sorg  (2.utg.)                                                                                           13 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245024111, 229 s., hæftet, kr. 374,00 / 299,20

Sorg er kjærlighetens pris. Vi sørger når vi mister noen vi er glad i, eller når noen vi er glad i lider. Sorg 
kan romme store utfordringer og belastninger, så det er viktig å få god støtte over lengre tid ved sykdom, 
dødsfall og annet tap. Boken gir helse- og sosialpersonell faglig grunnlag for å møte sørgende på gode 
måter. Den har to hoveddeler: En teoretisk del som omhandler nyere kunnskap om sorg og sorgteori, for-

hold som påvirker sorg, og kulturelle forskjeller. Og en praktisk del om hvordan sorgstøttetiltak kan rettes mot oppfølging 
av barn, unge og voksne ved ulike typer tap. Eline Grelland Røkholt er pedagogisk-psykologisk rådgiver og arbeider med 
barn og unge i sorg. Kari E. Bugge er sykepleier, førstelektor og fagsjef i Norsk Sykepleierforbund. Oddbjørn Sandvik er 
psykolog og arbeider med mennesker som har opplevd mange typer tap. Hege Sandanger er spesialsykepleier og arbeider 
med etterlatte.

Åberg, Lars / Landet där vad som helst kan hända 30
Karneval förlag, ISBN 9789188729101, 251 s., indbundet, kr. 316,00 / 252,80

I boken Framtidsstaden (2017) skildrade Lars Åberg hur en misslyckad  inte  gration förvandlat Malmö till 
en stad med  stora  sociala och ekonomiska   prob lem. I sin nya bok vidgar han perspektivet och skildrar hur 
hela landet har  påverkats av den omfattande migrationen. 
“Landet där vad som helst kan hända” är en personlig och in trängande reportagebok om Sveriges kanske 

mest brännande politiska fråga. Den frilägger integrationskrisens djupare rötter som går över 40 år tillbaka i tiden. Den 
diskuterar viktiga tankemönster - kulturrelativism, identitetspolitik, multikulturalism, mänskliga rättigheter, nyliberalism - 
som bidragit till problemen och försvårar förnuftiga lösningar på dem. Den presenterar människor och idéer som försöker 
övervinna segregationens förbannelser.

Tjora, Aksel / Hva er fellesskap                                                                                                          30.1 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215019239, 159 s., hæftet, kr. 235,00 / 188,00

Følelsen av fellesskap er noe vi alle har opplevd og opplever på ulike områder og faser i livet - uten kan-
skje å tenke så mye over det. Men hva er egentlig fellesskap?I denne boken reflekterer Aksel Tjora over 
fenomenet fellesskap med utgangspunkt i begreper som samhold, integrasjon, interaksjon, identifikasjon, 
kommunikasjon, arbeid og fysisk nærvær. Han har sosiologiske briller på, og studerer felleskap på ulike 

arenaer som arbeidsplasser, nærmiljøer, kafeer, festivaler, sosiale medier og nasjoner. Tjora tar opp aktuelle spørsmål 
knyttet til integrering og utenforskap, og fellesskapene løftes fram både som potensielt konstruktive og destruktive. Boken 
avsluttes med et kritisk blikk på samfunnsutviklingen, hvor Tjora konkluderer med at en mer nyansert forståelse av felless-
kap kan bidra til å skape bedre samfunn for flere.
«hva er FELLESSKAP» egner seg som pensumlitteratur for et mangfold av fag: sosiologi, sosialantropologi, lærerutdannin-
gen, byplanlegging og arkitektur, geografi og sosialfagene. 

Möller, Tommy / Efter guldåldern : om partiernas förändring och vad den innebär för demokratin 32
Liber AB, ISBN 9789147113286, 157 s., hæftet, kr. 427,00 / 341,60

I flera decennier har frågan om “partiernas kris” stått i centrum för samhällsdebatten och tilldragit sig 
forskarnas intresse. Färre blir medlemmar och ännu färre engagerar sig i partierna. Väljarna blir rörligare - 
men det blir också partierna, de förändras. Men hur gestaltar sig denna förändring och vad får detta skifte 
för betydelse för partiväsendet och i förlängningen för demokratin?

Med utgångspunkt i främst svenskt partiväsende beskrivs med både dåtida och nutida exempel hur partierna förändrats 
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som aktörer och hur väl de klarar att utföra sina funktioner i den demokratiska processen. I vilken utsträckning bidrar de till 
att folkviljan förverkligas? Är de framför allt intresserade av att vinna röster för att nå maktpositioner eller drivs de fort-
farande av ideologiska motiv?
Boken riktar sig både till studenter i statsvetenskap och till dem som bättre vill förstå vad som sker med partierna och 
demokratin.

Greider, Göran / Liten bergspredikan för socialister 32.16
Ordfront, ISBN 9789177750222, 175 s., indbundet, kr. 330,00 / 264,00

I “Liten bergspredikan för socialister” skriver Göran Greider det långa tal till socialdemokratin och vänstern 
som ska ge dem hopp och skapa möjlighet för vänstern att växa igen. Det innehåller de krav som Stefan 
Löfven borde ställa på sig själv och sin rörelse, de frågor om jämlikhet som Socialdemokraterna borde driva 
för att ingjuta hopp i den brett definierade arbetarklassen och få förutsättningar att förändra Sverige. Det är 

det röda och gröna tal som Löfven borde hålla 1 maj 2018 inför valrörelsen.

Börjesson, Mia / Jentegrupper : en møteplass for selvtillit og vennskap 32.5
Gyldendal akademisk, ISBN 9788205502581, 186 s., hæftet, kr. 398,00 / 318,40

I denne boken presenteres en metode som kalles helsefremmende ungdomsgrupper, rettet mot unge jenter. 
Forfatter Mia Börjesson vektlegger ikke problembeskrivelser, men hvordan de unge kan bli bedre i stand til 
å mestre livet.
Jentegrupper presenterer en struktur for 19 gruppetreff som alle tar utgangspunkt i individuelle og eksterne 

friskhetsfaktorer med mål om å styrke de unge jentene. Gruppetreffene er bygget opp rundt temaer som selvtillit, vennskap, 
likestilling og selvbilder, og i boka presenteres en rekke øvelser og eksempler som kan tas i bruk i gruppene.
Jentegrupper er rettet mot alle voksne som møter ungdom i hverdagen, det være seg i skolen, på helsestasjonen, i frivillige 
organisasjoner og i andre sammenhenger hvor forebyggende og helsefremmende arbeid foregår. Boka kan også være til 
stor nytte for foreldre.

Skullerud Åste, Marie Bergseng / Personvernforordningen (GDPR) : kommentarutgave                              34 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215026473, 595 s., indbundet, kr. 1537,00 / 1229,60

EUs personvernforordning (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern 
av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike op-
plysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) [GDPR]) blir gjennom-
ført i norsk rett i 2018. Samtidig blir personopplysningsloven 2000 opphevet. Denne boken gir veiledning i 

hvordan de enkelte bestemmelsene i forordningen kan forstås og anvendes.
Med forordningen blir et nytt regelverk for behandling av personopplysninger i privat og offentlig sektor innført. Forordnin-
gen fastsetter vilkår for å behandle personopplysninger og gir individet en rekke rettigheter ved behandlingen. I tillegg gir 
den bestemmelser om tilsyn, erstatning og sanksjoner. Forordningen er omfattende, er skrevet på et vanskelig tilgjengelig 
språk og gir anvisning på en rekke kompliserte vurderingstemaer.
Boken er skrevet med tanke på jurister og andre som berøres av forordningen (og etter hvert ny personvernlov) i sitt arbeid, 
for eksempel ledere, personvernombud og teknologer. 

Lauvås, Per / Vurdering i skolen                                                                                                              37 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202572532, 220 s., hæftet, kr. 410,00 / 328,00

De siste årene har det blitt gjort mye for å bedre kvaliteten på vurdering av elevers læring i skolen. Likevel 
er det et stykke igjen før vurderingen støtter elevenes læring godt nok.
Forfatteren viser i denne boka at i god vurdering er det tydelige skiller mellom faser for læring med tilhøren-
de formativ vurdering og faser med kontrollerende og karaktergivende summativ vurdering. Vurdering som 

er formativ og summativ på samme tid, er den minst effektive, men det er denne formen som brukes hyppigst i skolen i dag.
Dette kan endres, uten å øke press og stress for elevene eller gi lærerne større arbeidsbelastning. Ved hjelp av ren formativ 
vurdering vil elevene få bedre læring, og aller størst gevinst vil det ha på de svakeste elevene. Elever som lærer mer uten 
merarbeid for lærerne, hva kan være bedre?
Boka er skrevet for lærere og lærerstudenter, og for elever, foreldre, skoleledere og politikere.
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Roe, Astrid / God leseopplæring med nasjonale prøver : om elevers leseutfordringer i et mangfold av tekster    
  37  
Universitetsforlaget, ISBN 9788215029054, 206 s., hæftet, kr. 235,00 / 188,00

Lærerens nøkkel til elevenes leseferdigheter.Hva er årsakene dersom elevene ikke forstår når de leser? 
Hvordan kan de lære å trekke de rette slutningene? Forstår de mer når de visualiserer det de leser om? Og 
hva er kritisk lesing?

Evnen til å lese er selve grunnlaget for læring og helt nødvendig for å manøvrere i vår tekstdominerte verden. Elever må 
vurdere påliteligheten til informasjonen de finner i et mangfold av tekster, mange av dem nettbaserte og uten en tydelig 
avsender.
De nasjonale prøvene gir kunnskap om elevers lesing og er obligatoriske på 5., 8. og 9. trinn. Denne boka gir nyttig veiled-
ning både om prøvene og om god leseopplæring. Forfatterne gir en rekke eksempler på hva som gjør tekster utfordrende, 
hvordan elever leser, og hvordan lærerne kan utvikle elevenes leseforståelse. 
Brukt riktig er de nasjonale prøvene svært verdifulle, både for lærere og elever.
Forfatterne Astrid Roe, Jostein Andresen Ryen og Cecilie Weyergang er ansatt ved Institutt for lærerutdanning og skolefor-
skning (ILS) ved Universitetet i Oslo og har lang erfaring både som lærere og som leseforskere.

Stokke, Ruth Seierstad (red.) / Møter med barnelitteratur : introduksjon for lærere 37
Universitetsforlaget, ISBN 9788215027401, 391 s., hæftet, kr. 531,00 / 428,80

Hvordan tenne elevenes leselyst og gjøre litteratur til opplevelse? Hvordan snakke med barn om bøker? 
Hvordan finne de beste bøkene for hver og en av elevene i klassen? Denne boka gir en faglig oppdatert 

introduksjon til de viktigste barnelitterære sjangrene og til arbeids- og tenkemåter som gir både barn og voksne fruktbare 
møter med litteraturen. Forfatterne formidler hvordan de ulike barnelitterære sjangrenes særtrekk skapes, både i tradis-
jonelle bøker og i nye medier. Her er kapitler blant annet om eventyr og fantasy, om bildebøker og visuelle barneromaner, 
om sakprosa, realistiske fortellinger og fortelleteknikk i dataspill. Boka inneholder også en rekke råd om hvordan littera-
turen kan brukes meningsfullt i undervisning. Hvordan kan læreren bruke litteraturen for å forstå andres livsverden, eller for 
å fremme elevenes forståelse for klima og bærekraft? Og hvorfor er det så spennende å følge litteratur som beveger seg i 
ulike medier? “Møter med barnelitteratur” er en skattkiste for alle som har det privilegium å formidle litteratur til barn. 

Tveiten Sidsel (red.) / Veiledning i høyere utdanning : en vitenskapelig antologi                                        37
Fagbokforlaget, ISBN 9788245021417, 232 s., hæftet, kr. 411,00 / 328,80

Antologien belyser veiledning i høyere utdanning i ulike sammenhenger og fra ulike perspektiver. Omdrein-
ingspunktet er veiledning i praksisstudier i helsetjenesten. Kjernen i veiledning er den samme, uansett hvor 
den foregår, men den må tilpasses konteksten. Ulike aspekter drøftes i lys av forskning, læringssyn, utdan-
ningspolitiske føringer og historie. Fire empiriske artikler tar utgangspunkt i en studie av kvalitet i prak-

sisveiledning. Her får leserne et innblikk i digital veiledning, veiledning i tverrprofesjonell samarbeidslæring, narrativ teori 
som grunnlag for veiledning, og veiledning i det globale sør. Boken slutter med et kapittel om etiske aspekter og vurdering. 
Artiklene er relevante for alle som befatter seg med veiledning i høyere utdanning, særlig veiledning i praksisstudier. Boken 
er høyaktuell i en tid der Universitets- og høgskolerådet har søkelys på kvalitet i praksisstudier, blant annet gjennom styrk-
ing av veilederkompetansen. Sidsel Tveiten og Anita Iversen har redigert antologien.

Pettersvold, Marit / Profesjonell uro : barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand                           37.24 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245021387, 204 s., hæftet, kr. 449,00 / 359,20

Profesjonsutøvere framstilles ofte som avmektige i møte med detaljstyring fra myndigheter og forvaltning. Det 
er bare en liten del av sannheten. Blant barnehagelærere, som denne boka handler om, er noe i ferd med 
å skje. Flere ytrer seg kritisk og yter motstand mot forventninger de mener er uforenlige med barnehagens 
formål. Profesjonell uro er resultat av et forskningsprosjekt om 15 barnehagelærere som motsetter seg krav 

som er i strid med det de finner faglig og etisk forsvarlig. De forteller om uroen som var kilde til deres motstand, en uro for 
barnehagen når verdiene som er nedfelt i barnehagens formål, er under press. Barnehagelærernes fortellinger handler om 
hva de sa nei til, hvorfor og hvordan de ytret kritikk, og hvilke følger det fikk. Fortellingene gir et bilde av hva som står på 
spill i barnehagesektoren, og dilemmaene profesjonsutøvere står i. Fortellingene gir kunnskap om ytringsfrihetens vilkår 
og om handlingsrommet som noen ganger finnes, dersom man har øye for det, og som andre ganger innskrenkes eller 
mangler helt. Fortellingene vitner om verdien av ansvar, integritet og motstand. Målgruppe for boka er alle som søker ny 



NORDISK AFDELING  ·  PRØVENSVEJ 27  ·  2610 RØDOVRE

TEL.: 33 14 26 66  ·  FAX: 33 14 35 88  ·  E-MAIL: NORDISK@SCANVIK.DK  ·  WEB: WWW.SCANVIK.DK

 D
ER TA

G
ES FO

RBEH
O

LD
 FO

R TRYK
FEJL O

G
 PRISÆ

N
D

RIN
G

ER.

NYE NORDISKE BØGER  MAJ 2018 SIDE 4 AF 10

forskningsbasert kunnskap om barnehagen, og alle som er direkte berørt av eller mer generelt er opptatt av styringslogikk, 
profesjonsutøvelse og ytringsfrihet. Mari Pettersvold er førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Solveig 
Østrem er professor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, fra august 2018 ved OsloMet storbyuniversitetet.

Ask, Torunn Alise (red.) / Barnevernets begreper : i bevegelse                                                           38 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205503915, 256 s., hæftet, kr. 433,00 / 346,40

Hva barnevernet er og gjør, og hvordan det kan forstås og begrepsfestes, er ikke faste størrelser, men endrer 
seg over tid. 
I denne boka drøftes en rekke begreper som er sentrale i barnevernet. Noen av begrepene er velkjente og 

har fulgt barnevernet så å si gjennom hele barnevernets historie som samfunns- og velferdsinstitusjon. Andre begreper er av 
nyere dato og gir mer eksplisitt signaler om endringer i forventninger til og utfordringer for barnevernets aktører. Hvordan 
begrepene brukes og innholdsbestemmes, eksempelvis i offentlige dokumenter og faglitteratur, kan uansett ikke tas for gitt, 
det må undersøkes. Forståelser av begrepene utfordres og preges blant annet av ny kunnskap, politiske og sosiale føringer, 
og det handler om definisjonsmakt. Vi setter søkelyset på slike forhold gjennom bidragene i denne boka.

Czarnecki, Maciej / Norsk barnevern sett utenfra : stiller det urimelige krav?                                              38 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245023398, 226 s., hæftet, kr. 436,00 / 348,80

Det norske barnevernet har kommet i hardt vær internasjonalt. I flere land har det vært holdt politiske demon-
strasjoner mot barnevernet, og på ulike internettfora advarer østeuropeiske innvandrere hverandre mot etaten 
som “stjeler” barn. Hva er det med det norske barnevernet som gjør at det blir så kontroversielt? Den polske 
journalisten Maciej Czarnecki undersøker dette og intervjuer polske foreldre i Norge som har erfaring med 

barnevernet. Han intervjuer også fagfolk, forskere og politikere og ønsker å se barneverntjenestens arbeid fra flere pers-
pektiv. Czarnecki finner at mange av de problemene familiene har, ikke bare dreier seg om ulike syn på barneoppdragelse. 
Det dreier seg også om økonomi og dårlige levekår. Han finner også at de norske kriteriene for omsorgsovertakelse kan 
framstå som vage for noen av foreldrene han har snakket med. Et gjennomgående tema er at mange av de polske foreldr-
ene frykter barnevernet og går langt i å unndra seg kontakt. Frykt og mistillit er nært forbundet. Kommunikasjon og gjensidig 
forståelse er derfor nødvendig for å kunne bygge tillitsfulle relasjoner mellom barnevernsarbeidere og barn og foreldre med 
minoritetsbakgrunn. Denne boken er et innspill i dette arbeidet. 

Klintberg, Bengt af / Påskharen : folklore om årets dagar, månens fläckar och nedpålade döda         39  
Bokförlaget Atlantis, ISBN 9789173538992, 242 s., indbundet, kr. 330,00 / 264,00

I Påskharen finns nya klintbergare som handlar om månens fläckar, nedpålade döda och vandrande skogar 
samlade. Vi får också veta mer om mustiga ordstäv, ordspråk och andra folkliga uttryckssätt. Den älskade 
svenska granen får sitt eget kapitel, liksom påskharen och Carl von Linné. En bok som varar från påska till 
jul eller tvärtom. Bengt af Klintberg är kanske mest känd som författare till böcker om vandringssägner (s. k. 

Klintbergare) som Råttan i pizzan och Glitterspray och har tidigare varit programledare för radioprogrammet Folkminnen.

Liland, Berit / Hurtigruten : verdens vakreste sjøreise : 11 dagers reisebeskrivelse : natur, kultur, historie, 
sagn  (5. utg.)  45.3 
Forlaget 67N, ISBN 9788293275053, 398 s., hæftet, kr. 479,00 / 383,20

Bogen er praktisk udformet til brug ved planlægningen og ombord under rejsen og giver fortløbende infor-
mation om, hvad man ser fra skibet fra dag til dag; om fylker, kommuner og bebyggelser, man passerer; om 

kendte skibsvrag og om historiske begivenheder, som har fundet sted langs ruten. Relevante temaartikler beskriver emner 
som kommunikation langs kysten i tidligere tider, fiskeri, fuglefjeld, krigshistorie og andre begivenheder af historisk og/eller 
kulturel interesse. Bogen udgives også på tysk og engelsk.

Alesmark, Caroline / Vandra Skåneleden : 29 vandringar från Båstad och Kullaberg i norr till Falsterbonäset 
och Österlen i söder (2.uppl.)                                                                                                     45.8 Skåne 
Calazo Förlag, ISBN 9789188779205, ca. 240 s., hæftet, kr. 328,00 / 262,40

Skåneleden byder på masser af landskabelige oplevelser. Kyststrækningerne står for dramatiske møder mel-
lem bjerg og hav, eksotiske sandstrande og flotte udsigter. Åsene byder på grønne bøgeskove, spændende 
klippeformationer og et rigt dyreliv. Når du passerer søerne i nordøst, får du fornemmelsen af vildmark; 
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ensomheden og stilheden er markant. 
I denne bog præsenteres Skåneleden i form av 29 vandreture, fra lette halvdagsvandringer til lange ture på flere dage. 
Hovedvægten ligger på strækninger, som kan nås med tog eller bus. Forfatterne har også brugt meget tid på at grave i 
Skånes kulturhistorie og finde fortællinger langs vejen. Forfattere er freelancejournalist Caroline Alesmark og naturve-
jleder Kenneth Joelsson.

Bakken, Runar / Alle vil leve lenge : men ingen vil bli gamle                                                               61 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245021578, 230 s., hæftet, kr. 411,00 / 328,80

Boken Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle tematiserer ulike sider ved motsetningen mellom det å 
ville leve så lenge som mulig, men ikke bli gammel og skrøpelig. Boken tar utgangspunkt i hvordan dette 
kan oppleves og erfares. Forfatteren beskriver hvordan mennesker rundt gamle mennesker, samfun-
net og velferdsinstitusjoner forstår og forholder seg til hva det innebærer å eldes og leve som gammel. 
Boken henvender seg derfor til alle, men spesielt til de studenter som kvalifiserer seg for å arbeide tett 
på gamle mennesker; sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og leger. Forfatteren av 

boken - Runar Bakken - er dosent ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Kjær, Tom Andersen / Bevegelig berørt : det hellige i helsevesenet                                                        61 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245022674, 160 s., hæftet, kr. 309,00 / 247,20

Ordet hellig kan bringe sinnene i kok fordi det ofte forbindes med religiøs praksis, og ofte knyttet til 
bestemte og fastlåste praksiser av det. Ordet hellig kan også gi en følelse av forlegenhet. Det er likevel 
verd å stille motspørsmålet: Vil vi leve i en kultur og med et helsevesen der intet er hellig og alt kan redus-
eres til sosiale konstruksjoner? Er det verd å overveie om det ikke i møtet med et annet sårbart menneske, 

og også i forholdet til naturen, kan være noe hellig i betydningen ikke- menneskeskapt? Noe som kaller på ærbødighet, 
respekt, omtanke og omsorg, slik at mennesket pasienten, den pårørende, sykepleieren ikke reduseres til små tann-
hjul i et helsevesen preget av hektisk travelhet? Vil ikke et samfunn og et helsevesen der intet er hellig, være skamløst? 
Boken handler om disse spørsmålene. Den tar opp til kritisk drøfting hva som kan forstås med det hellige, og hvordan 
erfaringer av det hellige kan finne sted i et travelt sykehusrom og rundt sengen, fortalt i ettertid. Med skjønnlitterære og 
praksisnære eksempler vises at erfaringer av det hellige lar seg utlegge, beskrives og analyseres rent fenomenologisk. 
Dermed er det hellige “tilgjengelig” for alle mennesker uansett tro eller livsholdning. 

Langaard Kari / Profesjonelle samtaler med ungdom : et utviklingsfremmende perspektiv                 61.642 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205500914, 295 s., hæftet, kr. 456,00 / 364,80

Profesjonelle samtaler med ungdom beskriver ulike måter å forstå ungdoms psykiske vansker på. Van-
skene kan forstås som noe som oppstår inne i den enkelte ungdom, eller noe som oppstår i samspill med 
omgivelsene. Forståelsen vi legger til grunn, får betydning for hva vi tenker er hjelpsomt.
Forfatteren argumenterer for at psykiske vansker hos ungdom må forstås som livsvansker og relasjonelle 
vansker knyttet til ungdomstiden. For å hindre at store ungdomsgrupper sykeliggjøres, må vanskene 

forstås i et kultur- og samfunnsperspektiv. Boka beskriver hvordan profesjonelle hjelpere kan samtale med ungdom på 
måter som gjør dem bedre i stand til å mestre vanskelige følelser, relasjoner og situasjoner. I slike samtaler involveres de 
unge aktivt i sine egne endringsprosesser.
Boka bygger på teorier om ungdoms utvikling, forskningsbasert kunnskap og egne erfaringer. Det ungdom selv sier er til 
hjelp når de har det vanskelig, vies spesiell plass.

Øverås, Maria Alstad / Å bli frisk : veier ut av spiseforstyrrelser                                                      61.644 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215023267, 198 s., hæftet, kr. 413,00 / 330,40

Syv historier om veien ut av en spiseforstyrrelse.Det finnes mange bøker om spiseforstyrrelser, men svært 
få handler om det de aller fleste lurer på i møte med denne lidelsen. Hvordan blir man frisk? I denne 
boken møter vi syv personer som forteller om hvordan de på ulikt vis har funnet veien ut av spiseforsty-
rrelsen og tilbake til et friskt liv. Hva førte til vendepunktet? Hva var til hjelp i bedringsprosessen? Hva var 

ikke til hjelp? To innledende kapitler gir en teoretisk ramme for å forstå sykdommen og tilfriskningsprosessen.
Spiseforstyrrelser oppleves av mange som et mysterium. Hvordan kan noen velge sykdommen framfor livet? For spise-
forstyrrelser går på bekostning av livet, i dobbel forstand. Enten du er behandler, pårørende eller selv lider av spise-
forstyrrelse, vil denne boken kunne gi deg nye perspektiver, og bedre forståelse av tilfriskningsprosessen og hvordan 
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denne kan hjelpes fram. Maria Alstad Øverås er psykolog og har jobbet i tolv år med spiseforstyrrelser. Hun har skrevet en 
rekke forskningsartikler, bidratt i flere bøker, og forelest i Norge og utlandet om emnet. 

Öquist, Oscar / På tal om hundar                                                                                                    63.67 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173318983, 106 s., indbundet, kr. 296,00 / 236,80

“Det här är en hyllning till Hunden som livskamrat och livgivare. Hundens trofasthet och villiga roll som 
ledsagare i livets olika skeden skapar ett ljus i varje hundägares tillvaro, till den dag vi tvingas ta farväl 
med oändlig sorg och saknad. Skriften tillägnas blandrashunden Sophie, min kompis i vårt och torrt.” Detta 
är en liten bok, men handlar om mycket och i synnerhet om relationen mellan människan och hunden. Även 

om boken tillägnas en viss hund, så handlar den om åtskilliga hundar, både författares egna och hans relationer till andra 
jyckar, verkliga och i konsten. Boken har förtjänstfullt och med tecknarens goda ögon illustrerats av Håkan Ljung, välkänd 
DN-tecknare.

Franco, Cereceda Johan / Vino! : älskade spanska viner                                                              66.83 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173318792, 327 s., indbundet, kr. 399,00 / 319,20

“Vino!” är en engagerad bok om spanska viner och spansk vinkultur, om regionernas specialiteter och 
rikedomen i utbudet rödvinet, cavan, det vita vinet, sherryn eller rosévinet. Johan Franco Cereceda uppsöker 
de mest olikartade vinmiljöer, prövar maträtter och lokala viner, undersöker vad spanjorerna själva har i 
glasen, samtalar med odlare och producenter. Därmed förmedlar han både kunskap och engagemang till 

bokens läsare om denna värld av spanskt vin. Boken är illustrerad.
Johan Franco Cereceda är en av Sveriges ledande och mest erfarna vinskribenter. Under decennier har han följt särskilt de 
spanska vinets utveckling på nära håll. Därtill är han sedan barnsben årligen flitig besökare och delvis boende i landet och 
behärskar spanskan lika bra som svenskan.

Wink, Felix / Täljboken                                                                                                                        68.5 
Hemslöjdens förlag, ISBN 9789187471131, 124 s., indbundet, kr. 367,00 / 293,60

Tälja är som att lära sig cykla. Ge dig tid att komma igång så kommer resten av sig själv. I nya Täljboken 
ger sig Felix Wink och Ragnar Kierkegaard Suttner ut på en roadtrip för att besöka intressanta människor 
som arbetar med kniv och yxa. Alla delar de med sig av erfarenheter och inspirerande täljprojekt.

Boken innehåller beskrivningar till 12 projekt som du kan göra själv allt från slev och stekspade till pall och pingisracket. 
Självklart får du även lära dig täljtekniker och verktygsvård samt läsa om materialet trä och om olika efterbehandlingar. 
Bokens ambition är att sporra dig att ge dig ut på egen hand. Du behöver ingen verkstad, du kommer långt med enkla 
handverktyg som du kan arbeta med varhelst du vill. Öva upp handens färdigheter, finn glädjen i att skapa själv och lugnet 
i en fokuserad handling.
Författarna Felix och Ragnar startade för några år sedan företaget Täljogram. De vill att fler ska få upptäcka glädjen med 
att tälja i färskt trä. Ur den egna skogen hämtas råvaran som sågas och vacuumförpackas i verkstaden i Västerbotten. Vac-
uumförpackningen gör att virket är färskt när det når dig det är viktigt eftersom det är både lättare och roligare att tälja i 
färskt virke än i torrt. I nya Täljboken finns projekt som du kan beställa virke till, läs mer på taljogram.se. 

Eriksson, Pi / Åke Pall                                                                                                                            72 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173318860, 239 s., indbundet, kr. 456,00 / 364,80

Åke Pallarp föddes i Umeå och började sina studier på Kungliga Konsthögskolan 1956. Där valde han 
Olle Nyman som sin professor. Nyman var en professor som samarbetade med arkitekter, vilket kom att 
bli en betydelsefull inspiration för Pallarp. Naturen landskapet och skogen var också viktig samtidigt som 
han älskade staden. Denna polarisering var typisk för honom på alla plan, enligt hans hustru och konstnär-

skollega Pi Eriksson. Allt detta speglas i Pallarps konst och kan studeras på t.ex. Stadions tunnelbanestation. Boken ger 
ett utförligt av ett unikt konstnärskap med stor spännvidd, tack vare ett rikt bildmaterial ur konstnärens produktion. Hans 
känsla för arkitektur gjorde att många arkitekter ville samarbeta med honom. Denna bok innehåller texter om både kon-
stnären och människan Åke Pallarp skrivna av Marie-Louise Ekman, Susanna Slöör, Jan Olov Ullén, Bengt Olvång, Tommy 
Hammarström, Göran Gidenstam och Hans Viksten. Boken är vackert formgiven av Åke Pallarps och Pi Erikssons son Sture 
Pallarp, som återger många av Pallarps verk, dessutom med en kronologisk översikt.
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Hjorth, Vigdis / Å tale og å tie : essay om litteratur                                                                                81  
Cappelen Damm, ISBN 9788202583439, 92 s., indbundet, kr. 398,00 / 318,40

Vigdis Hjorth har stått i sentrum av norsk litteraturdebatt det siste året. Selv har hun stort sett tiet. Nå taler 
hun indirekte, men skarpt, i fire essays om Alf Prøysen & Rolf Jacobsen, Agnar Mykle, Bertolt Brecht og 
Alexander Kielland. Liv og sannhet, skyld og ansvar står sentralt.Gjennom spenstige lesninger drøfter hun 
hvordan forfattere fremstår og fremstiller seg selv.

Sørbø, Jan Inge / Nynorsk litteraturhistorie                                                                                         81.55
Det Norske Samlaget, ISBN 9788252188967, 679 s., indbundet, kr. 513,00 / 410,40

I “Nynorsk litteraturhistorie” gjev Jan Inge Sørbø eit heilt nytt perspektiv på norsk litteratur. Han viser korleis 
nynorske forfattarar både har forma dei litterære normene i periodane dei levde i - og opponert mot dei. 
Aasen protesterte mot nasjonalromantikken, og Vinje dreiv gjøn med bondeforteljingar og idealiseringa av 

bøndene. Garborg var ein eksemplarisk naturalist, men braut deretter med denne retninga. Dei nynorske forfattarane var 
seint ute til høgromantikken, men til gjengjeld var dei modernistiske pionerar.
Utviklinga av det nynorske skriftspråket har sytt for at stemmer og erfaringar frå heile landet har fått innpass i litteraturen, 
og at det har blitt skrive bøker frå småbruk og fiskevær på eit språk som reflekterer mang ein lesar sin eigen måte å tenkje 
og snakke på.
Over 150 forfattarskapar er representerte. Her finst kjende storleikar som Arne Garborg, Tarjei Vesaas, Marie Takvam, Jon 
Fosse og Olaug Nilssen, så vel som forfattarar som fortener ny merksemd, som Gro Holm og Sjur Bygd.
Boka kjem ut i høve 150-årsjubileet til Det Norske Samlaget i 2018.

Degerman, Peter (red.) / Norrlandslitteratur : ekokritiska perspektiv                                                      81.7
Makadam Förlag, ISBN 9789170612480, 219 s., hæftet, kr. 314,00 / 251,20

Norrland är natur, energi, modernitet, naturtillgångar, vildmark, exploatering, ursprung, avfolkning, turism, 
kolonialism, utveckling, glesbygd, periferi, tystnad, fantasi, nationalparker, rå verklighet, kamp... Norr-
landslitteratur är vildmarksromantik, realism, utopi, modernism, motstånd, lokal, solidarisk, politisk, sär, 
ursprunglig, folklig arbetarskildring... Alla dessa föreställningar om Norrland och dess litteratur. Alla går 

de att problematisera, vända och vrida på, analysera. Och det är vad litteraturvetare gör i den här antologin. Utifrån den 
teoribildning som brukar kallas ekokritik läser forskarna olika slags texter - hemmahörande i ett tidsspann som sträcker 
sig från Fredrika Bremer till Stefan Spjut, och innefattande, bland annat, Torgny Lindgrens berättarkonst och Vattenfalls 
policydokument - på sätt som visar hur de förhåller sig till dessa föreställningar. Därmed blottläggs också hur texterna i sitt 
förhandlande om norrländsk identitet avtecknar sig mot det moderna samhällets grundläggande uppdelning mellan kultur 
och natur, människa och miljö. Uppdelningens konsekvenser är i dag otäckt tydliga, när den faller samman inför de globa-
la utmaningar som präglar vår tid.

Marcus Gustaf / Paria : brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijer-
stams författerisk  81.7
Carlsson Bokfölag, ISBN 9789173319072, 382 s., hæftet, kr. 288,00 / 230,40

I litteraturen från sekelskiftet 1900 möter vi ofta mördare, mordbrännare och barnamörderskor - som vore 
det en folktypsutställning. Vad är brottslingen för en typ av människa? Detta blir en brännande fråga i en 
kultur som med nya, prestigefulla vetenskaper, mät- och avbildningstekniker och sociala kartläggning-

smetoder ideligen försöker representera sig själv för sig själv.
Här utarbetas ett typgalleri av oönskade individer och en vision av ett hygienistiskt tillrättalagt samhälle. Men lika viktigt, 
föreställningar om individualitet eller personlighet i en tid präglad av rationalisering och sekularisering. Vad är egentligen 
en normal människa? De texter den här undersökningen kretsar kring har alla den frågan i fokus och litteraturen blir en 
skådeplats för en vidsträckt kulturell dialog om seende, vetande och identitet.
Gustaf Marcus forskar och undervisar i kultur- och litteraturvetenskap. Han är verksam vid Tema Kultur och samhälle 
(Tema Q), Linköpings universitet, och knuten till skandinavistikinstitutionen vid Sorbonne i Paris. Paria är Gustaf Marcus 
doktorsavhandling.
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Bergan, Hege Susanne / Levepistolen : dikt                                                                                             85 
Tiden Norsk Forlag, ISBN 9788210056444, 73 s., indbundet, kr. 354,00 / 283,20

Det lekende barnet er allmektig. Verden bygges med legoklosser. Krigen utkjempes mellom playmofigurer. 
Døden oppheves med et skudd fra levepistolen. Barnet stiller tusenvis av spørsmål. Selv de enkleste kan 
være vanskelige å svare på. Og noen av svarene gjør vondt.
Kaos og kontroll. Frykt og fortryllelse. Kjeft og kjærlighet. Med lekenhet, varme og humor beskriver Levepis-
tolen det eksistensielle alvoret i å få barn. 

Oseland, MAri / Oss : dikt                                                                                                                      85 
Tiden Norsk Forlag, ISBN 9788210056512, 60 s., indbundet, kr. 354,00 / 283,20

I Oss blir en kvinne emosjonelt overrumplet av en mann som ved første øyekast er forbløffende likegyldig og 
enkel, men som også bærer på et mørke hun snart må forholde seg til. Han kaller henne kjæresten sin, hun 
lar seg fortape i ham. Alt mens hans tiltagende hensynsløshet lokker fram en paradoksal omsorg i henne.
Mari Oselands diktdebut er en sår og tvetydig fortelling om umulige forhold. 

Risa, Einar O. / Mannen på balkongen                                                                                                    85 
Tiden Norsk Forlag, ISBN 9788210056383, 74 s., indbundet, kr. 389,00 / 311,20

København. En tidligere politimann hjemsøkes av hendelser han tok del i like etter krigen. Per står på 
balkongen sin og ser ut over Volden i Christianshavn. Det var der det skjedde. Det var der han tok del i 
eksekusjonspelotongen som fullbyrdet Danmarks siste dødsstraff. “Han fortjente det”, sier hans venn Peter. 

Likevel klarer ikke Per å glemme det som hendte. Samtidig vekkes andre minner, om hans kone Maj, om barnet de aldri 
fikk, om ulykken som forandret alt.
Mannen på balkongen er en elegi over menneskene som har blitt borte, over tiden som har gått, men det er også en 
fortelling om hvordan minnene lever videre i oss, hvor det historiske og det personlige blander seg og plutselig gjenoppstår 
i nye konstellasjoner.

Lindgren, Barbro / Jag är som en lövsalsfågel                                                                                         87
Karneval förlag, ISBN 9789188729026, 125 s., indbundet, kr. 326,00 / 260,80

Barbro Lindgren är tillbaka med ännu en tanke bok i samma stil som bland annat Ett nollsummespel (2013) 
och om fällor och flockdjur (2016)!
I sin serie av böcker från Glömminges horisont funderar Barbro Lindgren, med lite hjälp av berömda filo-

sofer och författare, över livets stora och små  frågor. Men även djur, grannar, barnbarn och inte minst korvskinnen vid 
Fäholmen spelar viktiga roller. Katarina Olausson Säll har gjort målningarna till de vackra omslagen.
“Jag är som en lövsalsfågel är en bok om mycket små djur, om fågelfobier och träskonäbbar, om Macke utan hälsenor och 
om storfursten Nino. Det är också en bok om fördelarna med att bli gammal och om världens kanske fulaste häck. Och om 
hur svårt det är att leva. Fast ibland är det roligt, som tur är.” Barbro Lindgren

Mattsson, Set / Kvinnan vid kanalen                                                                                                         87 
Historiska Media, ISBN 9789175455334, 391 s., indbundet, kr. 337,00 / 269,60

Lovordade Set Mattsson är tillbaka med en ny bok om kriminalöverkonstapel Douglas Palm. Året är 1952 
och en död man påträffas i ett av Malmös sjaskigare hyreshus. Offret är fastbunden i sängen och makabert 
sminkad.
Några kvarter bort lever den unga Sigrid Holm. Hon har bestämt sig för att starta ett nytt liv tillsammans med 

dottern som togs ifrån henne strax efter förlossningen. Men innan Sigrid kan lämna sin tillvaro som prostituerad planerar 
hon att hämnas på de män som skadat henne.
Kvinnan vid kanalen är en förtätad och nervkittlande kriminalroman som speglar de tuffa villkoren i 50-talets Malmö. 
Set Mattsson debuterade 2012 efter studier på Författarskolan vid Lunds universitet med den kritikerrosade romanen Onds-
kans pris som tillsammans med Svekets offer och Fruktans tid ingår i serien om kriminalöverkonstapel Douglas Palm. Hans 
senaste roman, Så länge min bror andas, handlade om de danska judarnas flykt till Sverige hösten 1943. 
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Frankson, Anders / Norden under andra världskriget : hotet från Hitler och Stgalin                                   95
Bokförlaget Semic, ISBN 9789155265380, 200 s., indbundet, kr. 333,00 / 266,40

Denna bok lyfter fram flera kända och okända aspekter av hur Norden drabbades under andra världskriget. 
Vem var det till exempel som kallades ”Vita döden” av sovjetiska soldater? Hur kommer det sig att en 
SS-bataljon var i Luleå? Tänkte Sverige invadera Danmark? Vilket var Nordens största fältslag genom tider-
na? Var Norge en krigskyrkogård för tyska örlogsfartyg?

Detta är några frågor som boken “Norden under andra världskriget – hotet från Stalin och Hitler” ger svar på. Flera av 
våra främsta militärhistoriska författare har skildrat vad som hände och vad resultatet blev. Boken omfattar tretton kapi-
tel som lyfter fram olika intressanta och spännande perspektiv på det som ägde rum i Norden under de dramatiska åren 
1939–1945, som kom att förända hela världen och vårt sätt att se på den.

Bergström, Carin / Albertina och Viktor : emigranterna som återvände                                                   95.6
Votum & Gullers Förlag, ISBN 9789188435514, 141 s., indbundet, kr. 314,00 / 251,20

Albertina kom från en liten gård i Värmland och emigrerade 1893 till USA. Viktor kom från fattiga förhål-
landen i Stockholm och utvandrade sex år senare. De träffades i New York och återvände till Sverige var för 
sig 1906 respektive 1905.
De tillhörde den grupp av tvåhundratusen svenskar som återvände till hemlandet efter många år i USA den 
grupp som vi inte vet så mycket om.

Varför återvände dessa människor och hur gestaltade sig deras fortsatta liv i Sverige? Man vet att kvinnorna återvände i 
mindre omfattning än männen. Vad berodde det på?
“I Albertina och Viktor : emigranterna som återvände”, gör historikern Carin Bergström en djupdykning i sina farföräldrars 
historia. Hon minns dem från sin barndoms Karlstad. De var uråldriga, respektingivande och djupt religiösa och berättade 
aldrig någonting om sina år i Amerika för sina barnbarn. Författaren menar att farföräldrars tid i Amerika och deras klass-
resa när de kom tillbaka starkt färgade av sig på hennes egen tonårstid präglad som den var av flickskola, killar, dubbel-
moral och hålfotsinlägg i 50-talets Sverige.
Carin Bergström är fil dr och docent i historia och har varit museichef på Skoklosters slott och överintendent för Kungl. 
Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket. Hon är ledamot av den Värmländska akademien och har gett ut ett antal 
böcker i kulturhistoriska ämnen.

Gahrton, Per / Är Ryssland ett hot? : exemplet Georgien                                                                        97.9 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173318938, 384 s., indbundet, kr. 380,00 / 304,00

När de kommunistiska staterna i Östeuropa med Sovjetunionen i spetsen föll samman i slutet av 1980-talet 
och början av 1990-talet, blev detta en revolution och något av en jordbävning. Vad som skedde med det 
nya Ryssland och dess relationer till raden av de nya stater som uppstod ur de gamla sovjetrepublikerna, 
skildras initierat och översiktligt i denna digra volym. I synnerhet belyses exemplet Georgien, ett av de äldsta 

länderna med lång historia innan det kom att ingå i Sovjetimperiet. Särskilt beskriver Garthon de senaste decenniernas 
historia med Georgien som eget land.
Här skildras de många problemen med de olika regeringarna och presidenterna som avlöst varandra. Hur både maffia och 
mutor blivit “normala” inslag, valfusk och dolda kontakter med både EU, USA, Ryssland, Nato och andra aktörer. Georgien 
är ett land med många problem och många tillgångar. Många anser att här tillverkades det första vinet. Landet har varit en 
korsväg för öst och väst, för olika religioner och handelsvägar.
Per Garthon, tidigare riksdagsledamot och EU-parlamentariker, grundare av Miljöpartiet och författare/debattör. Han har 
studerat i Moskva och talar ryska. Han var EU:s kontaktperson för bl.a. Georgien och Kaukasusstaterna, tillika valobser-
vatör.

Holmqvist, Stig / Diktatorns blick : Robert Mugabe : från frihedshjälte till avsatt                                      99.4 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173318907, 329 s., indbundet, kr. 361,00 / 288,80

I början av 1970-talet, då den vita minoriteten under Ian Smiths styre sade sig ha den lyckligaste svarta 
befolkningen i hela Afrika, reste Holmqvist runt i dåvarande Rhodesia med sin filmkamera. Han mötte en 
verklighet som inte alls stämde med de vitas självbild. I stort sett hela den svarta oppositionen satt i fängelse 
eller interneringsläger.

Under de tio år som Robert Mugabe satt fängslad, hade en grupp inom Svenska Amnesty honom som sin samvetsfånge. 
Man försåg honom med all den kurslitteratur han behövde för sina studier. Han hann läsa in flera akademiska examina. I 
ett brev till gruppen tackar Robert Mugabe också för den utmärkta pyjamas man sänt honom.
Hur kunde då den uppburne befrielseledaren förvandlas till en maktfullkomlig tyrann? En som begår hänsynslöst våld mot 
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sitt eget folk? Det är frågor som Holmqvist ständigt söker svar på under alla de år han följer historien och utvecklingen i 
det som efter en lång befrielsekamp kom att bli den självständiga nationen Zimbabwe. Genom möten och samtal med allt 
från Robert Mugabes första hustru Sally till dagens oppositionella, försöker Holmqvist beskriva hur den diktatoriska makten 
skapat ett land i djupt förfall. 

Meyer-Topsøe, Elisabeth / Birgit : från Västra Karup till Metropolitan                                                     99.4
Bonnier Fakta, ISBN 9789174247183, 351 s., indbundet, kr. 379,00 / 303,20

Birgit Nilsson var en av 1900-talets mest uppburna operasångerskor. Hon hade en unik röst, var omskriven, 
omsusad och världsvan. Född i ett hörn av Skåne, mjölkade tio kor kvällen innan hon åkte till inträdesproven 
i Stockholm, och gift med samma man hela sitt liv. Varm och generös, men ekonomiskt sinnad, och i många 

år sin egen agent. Verbal och snabbtänkt serverade hon inte sällan svar på tal med en stor portion drastisk humor. Hon var 
en världsstjärna men också folkkär.
Detta är den första biografin om Birgit Nilsson på svenska. Det är en personligt skriven bok om en hårt arbetande sånger-
ska, skriven av en närstående vän, elev och kollega. Författaren skildrar många gånger Birgit från nära håll och lyfter fram 
nya sidor i hennes konstnärskap och personlighet. Det är en delvis gripande närbild av en stor konstnär som bevarade sin 
ödmjukhet och vänfasthet.


