
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  FEBRUAR 2019  SIDE 1 AF 9

Svedjedal, Johan (red.) / Böckernas tid : Svenska förläggareföreningen och svensk bokmarknad 
sedan 1943                                                                                                                                  01 
Natur & Kultur, ISBN 9789127161443, 799 s., indbundet, kr. 480,00 / 384,00

“Böckernas tid” är en antologi om en spännande epok i den svenska bokmarknadens historia, där 
forskare och branschröster ger sina bilder av händelserna och debatterna. Den utges i anslutning till 
Svenska Förläggareföreningens 175-årsjubileum.
Efterkrigstiden har inneburit stora och omdebatterade förändringar i litteraturens villkor. Olika slags 
billigböcker har gått ut i stora upplagor: folkboksserier, kvalitetspocket, populärpocket och bok-
klubbarna har haft en storhetstid. När bokpriserna släpptes fria 1970 upplöstes kommissionssystemet 
inom bokhandeln och handeln med böcker tog nya vägar via bokhandelskedjor, varuhus och nät-

bokhandel. Staten har bedrivit en aktiv kulturpolitik inom litteraturområdet, samtidigt som olika kommersiella krafter har 
fått friare spelrum. Hela medielandskapet har förändrats, först genom tv:s genombrott under 1950-talet och några decenni-
er senare genom den digitalisering av samhället som även har givit upphov till e-böcker och strömmade ljudböcker.

Bok, Bengt / De anonyma : om en by vid avgrunden                                                           04.6 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319522, 87 s., indbundet, kr. 232,00 / 185,60

Är sorg beviset på att människor levt här. Minnet och glömskan. Ett försök att rekonstruera, att lägga 
pussel. Det är ett förbryllande område, som en synvilla. Koncentrationslägret och den lilla byn, tätt 
samman, hoplänkade. Det är något här som hela tiden drar författaren tillbaka. En plats tyngd av 
berättelser. Men också arkitekturen; den omgärdande muren, de grå barackerna, vakttornen. Att stå 
där i tystnad. Och på andra sidan muren; byn, husen och trädgårdarna.
En gåtfull, laddad text om människorna i byn, de som bor där idag och deras förhållande till lägret. 
En resa i tid och rum av Bengt Bok prisbelönt dokumentärmakare, journalist och professor på Stock-
holms konstnärliga högskola.

Zweigbergk, Heloena von / Grejen med saker                                                                      10 
Norstedts, ISBN 9789113089737, 155 s., indbundet, kr. 323,00 / 258,40

I Grejen med saker undersöker Helena von Zweigbergk vårt förhållande till saker. Ur ett mycket 
personligt perspektiv frågar hon sig vad vi vill med våra saker. Varför känns de så viktiga att skaffa? 
Kan de vara besjälade? Hon vänder ut och in på sitt hem och alla dess prylar, reflekterar över vad 
de kommunicerar, hur de är laddade med historia men också med känslor som skam och tröst. Utfor-
skandet sker i samarbete med konstnären Cilla Ramnek och fotografen Pia Ulin som får fria händer 
i Helenas hem. Enskilda saker plockas fram, föremål grupperas om och berättar helt plötsligt något 
annat.
Det liknar en arkeologisk utgrävning som säger mycket om vår tid, våra sociala behov och samlar-

impulser. Det handlar om att omvärdera och hålla sitt seende aktivt. Om behovet av att ibland byta scenografi och hur en 
leksakstax kan bli ett tecken på faderlig kärlek.

Haugen, Richard / Relasjonsvansker blant barn og unge                                                       13 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202612641, 208 s., hæftet, kr. 444,00 / 355,20

Boka gir en oversikt over sentrale faktorer som kan innvirke på barn og unges naturlige relasjoner 
med hverandre.
Det kan være flere grunner til at et barn har problemer med å inngå i naturlige relasjoner med 
andre. En grov todeling av årsaker til relasjonsvansker kan grupperes i sosialt betingede vansker og 
emosjonelt betingede vansker. Enten den unge reagerer med sinne eller aggresjon (sosiale eller utag-
erende vansker) eller angst eller depresjon (emosjonelle eller innagerende vansker), så blir resultatet 
at den unge får problemer med å inngå i naturlige relasjoner med andre.
Boka har følgende temaer: atferdsforstyrrelser - hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD) - tics og 

Tourettes syndrom - autismespekterforstyrrelser - rusmiddelbruk - kognitiv svikt (utviklingshemning) - angstlidelser - depres-
jon - spiseforstyrrelser.
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Olsen, Ruth H. / Mellom tro og tvil : praktisk kunnskap i psykisk helsearbeid                           13 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205512450, 202 s., hæftet, kr. 410,00 / 328,00

“Mellom tro og tvil” bygger på fortellinger av miljøterapeuter ved en allmennpsykiatrisk post på et 
psykiatrisk sykehus.
Gjennom fortellingene får vi innblikk i deres kunnskap, praksis og refleksjoner. Boka gir dermed 
både et teoretisk og et praktisk grunnlag for å forstå hva praktisk kunnskap er, og hvordan den 
utvikles og former profesjonspraksisen. Det vi vet og det vi gjør, påvirker hverandre, og arbeidet pre-
ges av at vi stoler på at det er rett, samtidig som vi tviler på om det kan være rett.
Boka er særlig rettet mot psykisk helsetjeneste, og er interessant for alle profesjoner innenfor sosial- 

og helsefag, sykepleie og pedagogikk. 

Schiefloe, Per Morten / Mennesker og samfunn : innføring i sosiologisk forståelse  (3. utg.)       30.1 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245023756, 532 s., hæftet, kr. 749,00 / 599,20

Boka “Mennesker og samfunn” er et verktøy for å forstå vår egen tid og vårt eget samfunn. Per Morten 
Schiefloe gir en solid og lettfattelig innføring i sosiologiske begreper, teorier og forståelsesformer. 
Dette rammeverket brukes og belyses i forbindelse med temaer som ulikhet, kjønn, sosiale fellesskap, 
innvandring, kultur, kriminalitet, samfunnsinstitusjoner og globalisering. Forfatteren gir også et op-
pdatert bilde av viktige sider og utviklingstrekk ved dagens norske samfunn. Boka er organisert ut fra 
tre dimensjoner: - forandring, som tar for seg utvikling og endringsprosesser - nivåer, som tar for seg 
forhold på individ-, gruppe- og samfunnsnivå - analyse, som ser den sosiale virkeligheten som kon-

stituert av struktur, kultur, materialitet, interaksjon og relasjoner Schiefloe presenterer også sosiologien som fagfelt: tradis-
joner, teoretiske retninger, metoder og grunnleggende sosiologiske spørsmål. Gjennom eksempler viser forfatteren hvordan 
sosiologien kan brukes og være til praktisk nytte. I denne tredje utgaven er teksten oppdatert og utvidet med aktuelle data 
og nyere forskningsbidrag. Særlig er det lagt mer vekt på problemstillinger og utfordringer knyttet til innvandring, digi-
talisering, ulikhet og økonomisk utvikling. Boka passer ypperlig som innføringslitteratur for studenter i sosiologi og andre 
sosial- og samfunnsvitenskapelige disipliner. 

Lidbom, Olle / 101 händelser som förändrade Mediesverige : från Lunarstorm till #Metoo  30.12 
Verbal Förlag, ISBN 9789187777417, 286 s., hæftet, kr. 322,00 / 257,60

Den här boken samlar 101 händelser som visar hur Mediesverige har förändrats sedan millen-
nieskiftet. Här finns affären som sänkte Stampen, lokaltidningarna som kämpar för överlevnad, 
Bonniers alla snedsteg, klickfiskarna och publiceringarna som skakade Sverige: från valstugerasister-
na till teppanyakihällen. Tillsammans utgör de viktiga pusselbitar för att förstå det nya landskap som 
ännu inte helt tagit form, men som redan påverkar vanliga mediekonsumenters vardag och förståelse 
av världen.
Med 101 underhållande och välresearchade exempel träder en ny bild av medielandskapet fram. 
Förut krävdes tunga tekniska investeringar för att äga och driva medieföretag med internets genom-

brott sänktes trösklarna. Nu sköljer en våg av förändring över medievärlden, där makten förskjuts från de som kontrollerar 
infrastrukturen till lyssnare, läsare och konsumenter.

Solbakken, Simen Sørbøe / Statistikk for nybegynnere                                                             31 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245023510, 341 s., hæftet, kr. 499,00 / 399,20

Denne boken forklarer statistikk på en enkel måte, og bidrar til å gjøre statistikk litt mindre kompli-
sert og litt mer gøy. Boken forklarer de mest grunnleggende begrepene i statistikk. Den viser ulike 
måter å forberede en statistisk undersøkelse på, og hvordan du kan vurdere informasjonen du samler 
inn. Gjennom denne boken vil du også lære ulike statistiske metoder, og hvordan du kan bruke disse 
metodene til å analysere informasjon. Boken inneholder rikelig med figurer og enkle eksempler. Fork-
laringene er skrevet på et enkelt språk, og alle begreper blir forklart underveis. Målet med boken er 
å gjøre statistikk mer tilgjengelig, og den er skrevet for alle som har sitt første møte med statistikk, 
eller som trenger en enkel repetisjon. Du trenger ingen forkunnskaper i matematikk utover grunnsko-

len for å ha utbytte av boken. 
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Pedesen, Jørgen / Rettferdig fordeling og rettferdig skatt                                                              32 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245022438, 274 s., hæftet, kr. 499,00 / 399,20

Hvordan vi fordeler godene i samfunnet, har store konsekvenser for enkeltmenneskers liv. Hver og 
en av oss bør derfor sette seg inn i og delta i den kontinuerlige debatten om en rettferdig fordeling 
av disse godene. I denne boken presenterer og diskuterer Jørgen Pedersen en rekke teorier som 
gir forskjellige svar på hva et rettferdig samfunn er, og hvordan godene fordeles i et slikt samfunn. 
Teoriene spenner fra høyre til venstre, fra forsvar for minimalstaten til moderne forsvar for sosialisme. 
En av de viktigste og mest omdiskuterte måtene å fordele på er gjennom skatt. Derfor gir boken også 
en oversikt over sentrale sider ved det norske skattesystemet og en innføring i argumenter for og mot 
inntektsskatt, formuesskatt, arveavgift og andre skatter. Boken er skrevet for studenter i statsvitenskap, 

filosofi og økonomi, og for alle med interesse for spørsmål om rettferdig fordeling. 

Befring, Anne Kjersti / Helsepersonelloven : kommentarutgave  (2.utg.)                                  34 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245026900, 401 s., indbundet, kr. 874,00 / 699,20

En sentral lov innenfor helseretten er helsepersonelloven som trådte i kraft i 2001. Plikter til fors-
varlighet, taushet og dokumentasjon omfattes av denne loven. Den speiler mange av rettighetene i 
pasient- og brukerrettighetsloven, er viktig ved fortolkning av plikter for helsevirksomheter. Loven 
inneholder reguleringer av autorisasjonsordningen for helsepersonell, og disiplinærordninger mot 
helsepersonell. Klageordningen Statens helsepersonellnemnd gjelder for helsepersonell og er regulert 
av helsepersonelloven. Forfatterne av denne boken var sentrale i arbeidet med å utarbeide loven. De 
har tidligere gitt ut Helsepersonelloven med kommentarer, som erstattes av en ny kommentarutgave. 

Boken er lagt opp etter hver enkelt bestemmelse i helsepersonelloven, og brukes som oppslagsverk. Anne Kjersti Befring er 
utdannet jurist, har vært advokat og direktør i Legeforeningen. Hun er i dag ansatt som forsker ved juridisk fakultet, UIO, 
og har skrevet doktoravhandling om genetisk kartlegging som ledd i persontilpasset medisin. Bente Ohnstad er utdannet 
jurist, er advokat og arbeider som førsteamanuensis i juss på Høgskolen i Lillehammer. 

Tørum, Amund Bjøranger / Intepretation of commercial contracts                                                  34 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215031385, 262 s., indbundet, kr. 945,00 / 756,00

This book provides comprehensive guidance on the interpretation of commercial contracts. The 
emphasis is on the core elements of contract law in the Norwegian and Nordic tradition and on the 
interpretation of contracts as set out by the Norwegian Supreme Court. Based on a synthesis of the 
case law, the key questions and their order in the interpretation process are formulated in certain key 
tests. Comparative observations are used as a benchmark.
The author lays out the rationale for and key features of the golden rule of «objective interpretation» 
in a Nordic and historical-comparative context and identifies the relevance and relative weight of the 

different elements that can serve as an aid in the interpretation of contracts. The effect of the system of the contract (“the 
contract as a whole”) and the background law is carefully addressed.

Halvorsen, Erik / Rapportlære for kriminalomsorgen                                                               35 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245025286, 140 s., hæftet, kr. 374,00 / 299,20

Denne læreboken gir en grundig gjennomgang av rapportskriving for ansatte i kriminalomsorgen. 
Forfatterne forklarer gangen i rapportering av hendelser og opptak av innsattes, domfeltes og vitners 
forklaring. Gjennom momentlister, gir forfatterne tydelig oversikt over viktig innhold i hendelsesrap-
porter ved ulike typer hendelser og beskriver hva som bør innhentes av informasjon ved opptak av 
forklaringer fra de samme hendelsene. Det blir også redegjort for aktuelt regelverk knyttet til rap-
portering. Boken er ment for aspiranter ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, 
men den er også relevant som oppslagsverk for ansatte i fengslene og friomsorgen som i sitt daglige 
arbeid skriver rapporter og opptar forklaringer.
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Elvebakk, Lisbeth / Med et skjerpet blikk på elevers læring : en håndbok i Lesson Study                    37 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245026672, 85 s., hæftet, kr. 211,00 / 168,80

Tiden er knapp, og muligheten for refleksjon over egen praksis i den hektiske lærerhverdagen er 
liten. Samtidig vet vi at det er gjennom refleksjon over elevers læring at lærere utvikler seg. Og når 
muligheten er til stede for at lærere tillitsfullt får drøfte felles erfaringer og utfordringer med å legge 
til rette for gode læringsprosesser, blir det engasjement. Denne boken bygger på forskningslittera-
tur om Lesson Study og profesjonsutvikling, og på erfaringer som forfatterne har gjort seg gjennom 
bruk av Lesson Study som modell for etterutdanningskurs ved flere skoler. Lærerne på flere av disse 
skolene har velvillig delt tanker om og erfaringer fra arbeidet med utvikling av egen praksis gjennom 
bruk av Lesson Study. Boken er skrevet for lærere i grunnskolen og videregående skole, og den kan 

med fordel også leses av grunnskolelærerstudenter og studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning. Lisbeth Elvebakk 
er universitetslektor og Nanna Paaske er studieleder ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet 
Storbyuniversitetet. 

Karlsen, Kristine Høeg (red.) / Skaperglede, engasjement og utforskertrang : nye perspektiver på 
estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som ...                                                                37 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215029979, 311 s., hæftet, kr. 508,00 / 406,80

Boken gir en bred og helhetlig tilnærming til hvordan lærere kan skape engasjement og utforskertrang 
hos elevene. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder fremstilles på en 
praktisk, men samtidig kritisk måte. Forfatterne viser hvordan slike metoder kan brukes som redskap 
i pedagogisk virksomhet for å øke elevers trivsel, motivasjon og læringsutbytte. Bidragene i boken er 
varierte, med perspektiver fra, og på tvers av, ulike fagfelter.
Antologien henvender seg først og fremst til lærerstudenter, men også til lærere, lærerutdannere, 
skoleledere, skoleeiere, og forskere i skole og utdanning som er interessert i å vite mer om alternative 

undervisningsformer, menneskelig kreativitet og nyskaping.
Redaktører for boken er Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad. 

Midtsundstad, Jorunn H. / Lokal skoleutvikling : sammenhengen mellom sted, roller og undervisning 37 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245022056, 128 s., hæftet, kr. 311,00 / 248,80

Hvorfor utvikler skoler seg så ulikt? “Lokal skoleutvikling” tar for seg dette spørsmålet og viser 
hvordan skolens lokalmiljø, stedet der skolen er påvirker skolens utvikling. Boken diskuterer hvordan 
skolen utvikler seg i relasjon til sine lokale omgivelser og de forventninger til deltakelse, fellesskap 
og utdanning som finnes der. Denne lokale prosessen påvirker hvordan skolen utvikler forventninger 
til lærerne, elevene og skolens undervisning. Målet med skoleutvikling er en bedre skole for elever og 
lærere. En bevissthet om lokale verdier og holdninger gir dermed valgmuligheter i utviklingen av skol-
ekulturen, hevder forfatteren. Som verktøy i utviklingen av et inkluderende læringsmiljø, presenteres en 

planleggingsmodell, en metode for veiledning av elever i deres sosiale læring (Drop-In) og en metode for hvordan lærere 
kan analysere sin skole (Teach-In) for å kunne være aktive pådrivere i skoleutvikling. Jorunn H. Midtsundstad er professor 
i pedagogikk ved Universitetet i Agder og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjon-
snedsettelser.

Steinberg, John / Värdegrundsarbete i praktiken : metodbok för skolan                                   37 
Gothia Fortbildning, ISBN 9789177411086, 139 s., hæftet, kr. 399,00 / 319,20

Boken “Värdegrundsarbete i praktiken” presenterar två pedagogiska metoder för skolans värdegrund-
sarbete.
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. Beteendebase-
rad 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. Den andra metoden, styrkestjärnan, beskriver hur du som pedagog på ett enkelt 
sätt synliggör och bekräftar elevernas styrkor. 
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Thoresen, Ingeborg Tveter / Skolen som samfunnsinstitusjon : elev, hjem og skole                       37 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202604950, 197 s., hæftet, kr. 433,00 / 346,40

Skolen er en viktig samfunnsinstitusjon og endringer i samfunnet påvirker skolens oppdrag. Skole–
hjem-samarbeidet ligger som en basis for skolens oppdrag og oppgaver, og dette er sentralt i 
boka. Forfatteren er opptatt av at et godt skole–hjem-samarbeid henger sammen med et trygt og 
godt skolemiljø med nulltoleranse mot krenking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 
Andre viktige tema er mangfoldet i skolen, barns rettigheter, sammenhengen i utdanningsløpet, og 
overgang mellom barnehage og skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn.
Skolen som samfunnsinstitusjon tar opp fagstoff i Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) i 

grunnskolelærerutdanningene.
Målgruppa er grunnskolelærerstudenter og lærere i skolen. Boka er også aktuell for foresatte og kan leses som et inn-
legg i den faglige og utdanningspolitiske samfunnsdebatten. 

Frønes, Mona Halsaunet / Den observerende barnehagelæreren                                            37.24 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245022759, 158 s., hæftet, kr. 424,00 / 339,20

Gjennom å delta i barnehagens hverdagsliv blir barnehagelæreren kjent med barna og deres 
interesser og preferanser. Samtidig trenger han/hun gode metoder for å observere og danne seg 
et helhetlig bilde av det enkelte barnet og samspillet i barnegruppa. Forfatteren går inn i observas-
jonsbegrepet og hva dette kan bety for barnehagelærerens yrkesutøvelse. Hva innebærer obser-
vatørrollen? Hvilke observasjonsmetoder oppleves riktige å bruke i ulike sammenhenger? Hva må 
barnehagelæreren reflektere over? I “Den observerende barnehagelæreren” ønsker forfatteren 
å gi svar på disse spørsmålene. I boka blir leseren presentert for ulike sider av observasjon som 

arbeidsmetode. For å underbygge det fagteoretiske stoffet gir forfatteren flere eksempler på observasjoner fra barne-
hagehverdagen. Mona Halsaunet Frønes er høyskolelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole, hvor hun 
hovedsakelig underviser i kunnskapsområdet barns utvikling, lek og læring. 

Alinia, Minoo (red.) / Socialt arbete i storstaden : villkor och praktik                                           38 
Liber AB, ISBN 9789147113392, 190 s., hæftet, kr. 591,00 / 472,80

Dagens snabba urbanisering och omvandlingen av urbana miljöer är en global trend, och det 
pågår en förändring av storstäderna även i Sverige. Men storstäderna är inte enbart möjligheter-
nas domän; här finns också en koncentration och en mångfald av sociala problem. Globaliserin-
gen och det anonyma storstadslivet gör individer i samhällets utkanter extra sårbara i en tid då 
välfärdsstaten tar mindre ansvar för människors välfärd.
Dessa samhällsförändringar ställer det sociala arbetet inför nya frågor och utmaningar. Det är det 
som den här antologin lyfter fram, betraktade ur ett storstadsperspektiv, och ger en teoretisk och 

metodologisk utgångspunkt för det sociala arbetets villkor och praktik.
Boken är avsedd för grundläggande utbildningar i socialt arbete och sociologi vid universitet och högskolor, men kan 
med fördel användas även i andra ämnen och utbildningsformer.

Jensen, Per / Mellom ordene : kommunikasjon i profesjonell praksis  (2.utg.)                               38 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205513532, 440 s., hæftet, kr. 514,00 / 411,20

Det finnes mange forskjellige profesjoner med ulike oppgaver i helse- og sosialfeltet og i pedago-
gisk virksomhet. En fellesnevner er at de yter profesjonelle tjenester samfunnet behøver. Kvalifiserte 
profesjonsutøvere utvikler gode relasjoner og snakker med mennesker på gode og hjelpsomme 
måter. I det profesjonelle arbeidet står samtalen sentralt; samtaler med brukere, klienter og 
pasienter, samtaler med barn og deres foresatte og samtaler mellom fagfolk og kollegaer.
Del 1 introduserer et grunnleggende relasjons- og kommunikasjonsperspektiv. Del 2 fordyper seg 
i systemisk kommunikasjonsteori og går i dybden på begreper utviklet av Gregory Bateson. Del 3 
introduserer flere teorier for profesjonell praksis, dialog, anerkjennelse og interkulturell kommu-

nikasjon. Del 4 omfatter mer praktiske perspektiver på kommunikasjon i profesjonell praksis. Del 5 viser til et kart over 
kommunikasjonsteorier og handler også om profesjonell utvikling.
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Schager, Karin / Staffan Stalledräng : en gåtfull gestalt i nordiskt julfirande                               39 
Artos & Norma Bokförlag, ISBN 9789177770725, 141 s., indbundet, kr. 359,00 / 287,20

Om folkvisans Staffan Stalledräng vet de flesta inte mer än att han hade fem fålar, och att han förde 
dem till källan i decemberottan och vattnade dem “allt för den ljusa stjärna”. Vem var egentligen 
denna gåtfulla figur, och varför dyker han sedan gammalt upp i vårt julfirande? Vill man ta reda på 
det får man röra sig bland både asagudar och helgon, tyran ner och martyrer, fromma julsångare och 
våghalsiga ryttare. Man får förflytta sig till den spännande övergångstiden mellan nordisk heden-
dom och tidig kristendom, för just där var det som Staffan Stalledräng tog gestalt. Inte minst möter 
vi honom i konsten, som utgör en viktig kun skapskälla i sökandet efter hans härkomst och utveck-

ling. Staffan Stalledräng även om han kanske inte var någon vanlig stalledräng har varit en rik inspirationskälla för både 
diktare och bild  skapare, medeltida såväl som nutida. Författaren, fil.lic. Karin Schager, har tidigare skrivit bland annat om 
Julbocken.

Diesen, Jarle S. / Organisk kjemi                                                                                              54.5 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215028002, 641 s., hæftet, kr. 945,00 / 756,00

Organisk kjemi er som et eget språk. Mange fagtekster handler kun om grammatikken, slik at stu-
dentene går glipp av poesien. Det vil forfatterne av denne boken gjøre noe med.
Jarle S. Diesen og Alexander H. Sandtorv har skrevet en omfattende og engasjerende grunnbok i or-
ganisk kjemi for universitet og høyskoler. De inviterer leseren inn i fagets tenkemåte og tar et oppgjør 
med det at man må pugge seg inn i dette store fagfeltet. Den som knekker koden, lykkes i organisk 
kjemi.
Leseren introduseres for karbonkjemi og får innblikk i de viktigste reaksjonene og mekanismene 

innenfor fagfeltet. Teksten bygger opp til gradvis forståelse gjennom illustrasjoner, eksempler, løsningsforslag og gjennom-
gang av vanlige feil og misoppfatninger. Relevante eksempler fra kjemisk industri, farmasi og medisin setter stoffet i en 
praktisk sammenheng. En rik oppgavesamling følger hvert kapittel.
Forfatterne vant Universitetsforlagets lærebokpris i 2017 for dette bokprosjektet.

Aarre, Trond F. (red.) / Praktisk psykiatri  (2. utg.)                                                            61.624 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245026573, 645 s., hæftet, kr. 999,00 / 799,20

Denne boken gir en innføring i psykiatri som fagfelt, introduserer ulike forståelsesmodeller og gir 
grundige gjennomganger av emner som for eksempel brukermedvirkning, pårørendeperspektiv og 
recovery, sammenhengen mellom somatiske og psykiske plager, de sentrale behandlingsmetodene 
og rettspsykiatri. De fleste av de 28 kapitlene tar for seg gruppene av psykiske lidelser og problem-
stillinger med vekt på forekomst, årsaksforhold, utredning og behandling spesielt i kommunehelset-
jenesten. Praktisk psykiatri handler også om hva det vil si å være psykiatrisk pasient, og hvordan 
pasienter og pårørende kan få en helhetlig oppfølging. De fleste psykiatriske pasienter får hjelp i 
primærhelsetjenesten, og forfatterne utdyper hvordan aktuelle yrkesgrupper kan ivareta pasientene 

på en best mulig måte. Denne nye utgaven av Praktisk psykiatri er gjennomgående revidert i tråd med kunnskaps- og 
samfunnsutviklingen. Hovedmålgruppen er studenter i medisin, psykologi, psykisk helsearbeid og andre helse- og sosialfag, 
og praktiserende psykiatere, psykologer, allmennleger og andre profesjonsgrupper hvor kunnskap om psykiske lidelser og 
hjelpetilbudet er viktig. 

Lindmark, Ulrika / Gerodonti : äldretandvård i teori och praktik                                          61.8 
Gothia Fortbildning, ISBN 9789177410782, 126 s., indbundet, kr. 586,00 / 468,80

I takt med att allt fler blir äldre och behåller allt fler tänder i högre åldrar krävs ökad insikt i hur 
andra vårdprofessioner arbetar, förmåga till samarbete över professionsgränser och implementering 
av anpassade munvårdsprogram och förebyggande munhälsoinsatser.
Den här boken ger kunskap om både det friska åldrandet och de vanligaste sjukdomarna hos äldre 
personer samt deras påverkan på den orala hälsan. Vikten av förebyggande vård liksom kopplingen 
mellan god munhälsa och god livskvalitet betonas. Teori varvas med praktik i form av fallbeskrivnin-
gar och konkreta tips som kan komma till nytta i arbetet kring patienten.
Boken vänder sig till studerande på tandvårdsutbildningarna och till yrkesverksamma som vill up-

pdatera sina kunskaper inom gerodonti. Den kan också läsas med behållning av dem som i sitt yrke möter äldre personer, 
till exempel olika kategorier av vård- och omsorgspersonal.
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Möller, Lotte / Bin och människor : om bin och biskötare i religion, revolution och evolution samt 
många andra bisaker                                                                                                      63.8 
Norstedts, ISBN 9789113088402, 224 s., indbundet, kr. 323,00 / 258,40

I den här boken står relationen mellan människor och bin i centrum. Det blir en vindlande och 
stundtals stingslig resa från antiken till dagens biodlarvärld. Lotte Möller berättar vad man under 
historien ansett att vi människor kan lära av bina och skildrar bland annat den upphetsade debatten 
på 1700-talet om huruvida det är en drottning eller en kung som styr bisamhället. Hon beskriver livets 
gång i kupan och bland biodlare, bin i religion och revolution och den ädla konsten att känna skill-
nad på olika sorters honung. Vi får också följa grannkonflikter och bisvärmar som spårar ur.
Med en särskild blick för färgstarka karaktärer låter hon oss möta alltifrån en skjutglad kalifornisk 

biodlare, som rasar mot både mördarbin och bipolitik, till Rudolf Steiner och benediktinermunken Broder Adam, Buckfastbi-
ets fader, som hamnar i konflikt med en ny abbot.

Karlsson, Britt / Languedoc-Roussillon : södra Frankrikes viner                                          66.88 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319263, 260 s., indbundet, kr. 418,00 / 334,40

Languedoc-Roussillon är ett namn fyllt av historia och spänning, av poesi och kärlek, av trubadurer 
och katarer. Här lever berättelserna från 1100- och 1200-talen. Områdets vinhistoria sträcker sig 
drygt 2 000 år tillbaka i tiden. I regionen bedrivs världens största druvodling och vintillverkning. 
Vinodlingen och jordbruket har alltid varit de dominerande näringarna här. Languedoc är de franska 
vinernas vagga.
Idag framstår Languedoc-Roussillon som vitalt och nyskapande efter att ha varit nästan enbart en 
leverantör av billiga och enkla viner. Nu ökar produktionen och exporten av utsökta viner; ett resultat 

av inriktning på kvalitet. Det har blivit en skattkammare.
Boken är ingen topplista över alla producenter, men det är en ingående skildring byggd på intervjuer och samtal med od-
lare och producenter, på otaliga vinprovningar och studier av yttre betingelser som terroir. En i högsta grad kompetent och 
faktafylld introduktion och vägledning till regionens skänk i glasen, även med tips om regional matkultur. 

Nylander, Ola / Svensk bostadsarkitektur : utveckling från 1800-tal till 2000-tal                     71 
Studentlitteratur, ISBN 9789144123875, 464 s., hæftet, kr. 570,00 / 456,00

Svensk bostadsstandard var år 1900 sämst i Europa. Några decennier senare, i slutet av 1960-talet, 
byggdes det i Sverige flest bostäder i världen, per invånare. I dag särskiljer sig det svenska bostads-
byggandet genom att ha högst produktionskostnader inom EU, och samtidigt som trångboddheten 
återigen ökar är vinsterna inom bostadsbyggandet rekordstora. Vad ligger bakom den utvecklingen?
“Svensk bostadsarkitektur : utveckling från 1800-tal till 2000-tal” handlar om hur politik, ekonomi och 
social ingenjörskonst har påverkat bostadens utveckling. En central fråga i boken är hur man under 
olika tider har förhållit sig till bostadsbrist: HSB:s diskussion på 1920-talet om behov och efterfrågan, 
1930-talets barnrikehus, 1940-talets satsning på kvalitet och 1960-talets på kvantitet, fram till dagens 

diskussion där krav höjs på att avreglera och minska i normerna, bygga mindre lägenhetsstorlekar och bygga med sämre 
kvalitet än vad vi tidigare gjort. 

Kristoferson, Lars / Det är farligt att inte sjunga : vad det betyder att sjunga i kör - musikaliskt, 
psykologiskt och socialt                                                                                                        78 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319539, 260 s., hæftet, kr. 285,00 / 228,00

Att sjunga i kör är en svensk folkrörelse med över en halv miljon aktiva. Den här boken vänder sig 
till alla som är intresserade av vad som försiggår i en sångkör och beskriver grundligt vad sången 
betyder för både körledare och körsångare. Körsång påverkar både kropp och själ på ett gynnsamt 
sätt, inte bara för stunden utan också på sikt.
Körer kan vara allt ifrån stora kända som turnerar i världen, till små lokala som sjunger i skolan, i 
kyrkan, på arbetsplatsen eller i grannskapet. Men gemensamt för alla är att de ger musikalisk glädje 

och bygger på ett lagarbete som erbjuder en fascinerande kombination av känslomässig intensitet, disciplin och frihet.
Lars Kristoferson och Björn Wrangsjö har lång erfarenhet av att sjunga tillsammans i en blandad amatörkör. Boken är 
också baserad på aktuell psykologisk, social och medicinsk forskning och tar upp olika sociala aspekter på körlivet. Här 
finns även mängder av praktiska observationer och synpunkter som är av intresse för både sångare och körledare.
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William-Olsson, Magnus (red.) / Kritiken i den nya offentligheten : kritiken som konst- och 
kunskapsform                                                                                                                        81 
Ariel Förlag, ISBN 9789187605420, 243 s., hæftet, kr. 361,00 / 288,80

Kritiken är ett fundament i den moderna tillvaron, grundläggande för individers såväl som institution-
ers självförståelse. Sedan upplysningens sjuttonhundratal har vi levt i “kritikens tidsålder”. Men tänk 
om denna era nu är på väg att ta slut? Tänk om kritiken förlorat sin kraft och verkan? Trots att of-
fentligheten är tillgängligare än någonsin, trots att vi kritiserar som aldrig förr på Twitter, Facebook, 
Instagram och i andra medier, förefaller kritiken inte kunna infria sitt löfte om förändring och för-
bättring. I denna antologi skriver skribenter och forskare från olika discipliner som historia, filosofi, 

litteraturvetenskap, tek nik och ekonomi om kritikens plats och möjligheter i den nya offentlighet som vuxit fram i spåren av 
digitalisering och globalisering. 

Mollerin, Kaja Schjerven / Historien om Mor Godhjerta                                                     81.55 
Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 9788205514706, 225 s., hæftet, kr. 472,00 / 377,60

I desember 1968 - et år som siden skulle bli husket for store politiske protester og opptøyer - ble den 
siste boka på Gyldendals høstliste sendt ut til bokhandlere og avisredaksjoner, skrevet av den tjueni 
år gamle forfatteren Jan Erik Vold.
Diktsamlingen med den forbløffende tittelen “Mor Godhjertas glade versjon. Ja” ble øyeblikkelig en 
klassiker, kjent for sine folkekjære dikt om loffen, trikken og furukonglen, og for sin glade versjon av 
modernismen.
I “Historien om Mor Godhjerta” undersøker Kaja Schjerven Mollerin om forfatterens arkiv fra denne 

tiden - brev, notater, dagbøker - kan kaste nytt lys over diktene. Disse diktene vi også skal huske for den åpne, tenksomme 
tilnærmingen til livets store eksistensielle spørsmål: hva døden er, hva ensomheten gjør med et menneske, hvordan venn-
skap tar form, og hva det vil si å elske og bli elsket igjen. 

Kleiva, Rønnaug / Liljene på stranda                                                                                         85 
Det Norske Samlaget, ISBN 9788252198393, 193 s., indbundet, kr. 398,00 / 318,40

Ei norsk kvinne innleier eit forhold til ein eldre mann i Aten. Under eit opphald på den tidlegare 
fangeøya Makronissos, der mannen ein gong var internert, fortel dei kvarandre om liva sine. Sjølv 
er kvinna sikker på at det er mykje ho har gløymt, men korleis kan ho vite kva? Fleire episodar gjer 
henne usikker på kva som er sant og ikkje, både i hennar eiga og andres historie. Ho møter mannen 
igjen etter 25 år. Kva er igjen av deira felles opplevingar, og kven er ho blitt, i eigne og andres auge?
Romanen krinsar om dei ulike versjonane av forteljingane vi omgir oss med. Kan ein i det heile stole 
på minnet - og på kvarandre? Brutalt og usentimentalt utforskar Kleiva det å bli eldre, døden og det 
svikefulle minnet.

Bromander, Henrik / Högspänning                                                                                         87 
Atlas Bokförlag, ISBN 9789173896474, 194 s., indbundet, kr. 374,00 / 299,20

Lotta trivs med sitt arbete som svensklärare, men så börjar saker hända. Eleverna bråkar om sina be-
tyg och skolledningen har åsikter om undervisningen. Ett efter ett uppträder så symptomen: hudutslag, 
värk och sömnsvårigheter. Efter en tids tvivlande landar Lotta i insikten om att hon blivit elöverkänslig. 
Det här är starten på en resa in i en sjukdom, eller snarare en identitet, som inte ens slutar när Lotta 
tvingas lämna hus och hem bakom sig och dra till skogs. Till slut bestämmer hon sig för att slå tillba-
ka. Högspänningär en berättelse om en stigmatiserad människa i fritt fall i vår moderna välfärdsstat. 
En udda skildring av en helt vanlig person som drabbas av ett lika omdebatterat som plågsamt till-

stånd. Det är Henrik Bromanders fjärde roman, efter den uppmärksammade Bara en kram.
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Wähä, Nina / Testamente                                                                                                          87 
Norstedts, ISBN 9789113086972, 437 s., indbundet, kr. 373,00 / 298,40

När Annie blir gravid åker hon motvilligt hem till platsen där hon växte upp. Bondgården ligger i 
Tornedalen, med sitt eget språk, sitt eget meänkieli. Inte svenska, inte finska, något tredje, eget. Ingen 
blir särskilt glad över att se henne.
Det här är nämligen en familj som hukar under den mörka hemligheten. Dessutom består den av två 
föräldrar och tolv barn (eller fjorton beroende på hur man räknar) som aldrig någonsin dragit jämt. 
Där är raggaren, den duktige äldste sonen, kåkfararen, den homosexuelle sonen som skiter i vad folk 
i trakten tycker. Och Annie som är på smällen. Och modern som bestämt sig för att något måste hän-

da. Och alla de andra. Och, sist men inte minst, fadern som bär på familjens mörka hemlighet. Eller snarare: fadern som 
är familjens mörka hemlighet. Nu är uppgörelsens tid. Snart kommer inget att vara som förut.
Testamente är en familjeroman som inte liknar något annat. Lite som om Thomas Vinterbergs film Festen släppts ner i ett 
Jonathan Safran Foerskt universum.

Berg, Annika / De samhällsbesvärliga : förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 
40-talens Sverige                                                                                                                95.6 
Makadam Förlag, ISBN 9789170612619, 383 s., indbundet, kr. 338,00 / 270,40

I mellankrigstidens Sverige fungerade den psykiatriska diagnosen psykopati som ett kontroversiellt 
men kraftfullt verktyg för hantering av människor som inte lyckades leva upp till de medborgerliga 
idealen. Diagnosen byggde på föreställningar om ett brett spektrum av biologiskt grundade störningar 
i gränslandet mellan normalitet och egentlig sinnessjukdom. Störningarna antogs ta sig uttryck i exem-
pelvis homosexualitet, hysteriska anfall, mytomani eller allmän hållningslöshet.  
En annan kontroversiell diagnos var kverulansparanoia, en sjukdom som kopplades till framväxten 

av den moderna rättsstaten, och vars främsta uttryck antogs vara ett omåttligt klagande över oförrätter. Här handlade det 
alltså snarare om ett överdrivet utnyttjande av ens medborgerliga rättigheter. Ett särskilt dilemma var att det slags beteende 
som vanligtvis låg till grund för diagnos och påföljande tvångsintagning på sinnessjukhus, nämligen idogt brevskrivande till 
myndigheter, också var det som krävdes för att ta sig ut.  

Holdersson, Ulrika (red.) / Rösträttens århundrade : kampen, utvecklingen och framtiden för 
demokratin i Sverige                                                                                                    95.6 
Makadam Förlag, ISBN 9789170612688, 460 s., indbundet, kr. 506,00 / 404,80

Mellan 1918 och 1922 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. När riksdagen inleder sitt hundraårs-
firande av rösträtten i december 2018 utkommer denna populärvetenskapliga forskarantologi med 
texter av statsvetare, historiker, ekonomhistoriker, medieforskare, genusvetare och konstvetare. I tre 
delar, om bakgrunden, utvecklingen under 1900-talet och framtiden, berättar författarna om processer-
na som ledde fram till riksdagsbesluten, om människorna som arbetade med rösträttsfrågan och om 
vilka utmaningar demokratin står inför i dag. Utgiven i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond. 

Lövgren, Anna-Brita / Staten och folk på väg : pass i Sverige från Gustav Vasas tid till 1860   95.6 
Nordic Academic Press, ISBN 9789188661807, 191 s., indbundet, kr. 334,00 / 267,20

Ända från Gustav Vasas tid fram till 1800-talets mitt var folk på resa ålagda att kunna visa vilka de 
var och att de hade ett godtagbart skäl för sin färd. Staten såg det som sin rätt att kontrollera och 
övervaka hur svenskar och utlänningar rörde sig inom riket och över dess gränser. Men vilka var 
motiven bakom kontrollbehovet? Hur fungerade de tidiga dokumenten och vad skilde den tidens pass 
från vår tids?
I Staten och folk på väg ger historikern Anna-Brita Lövgren för första gången en helhetsbild av utveck-
lingen av dessa resehandlingar över århundradena fram till 1860. Då avvecklades systemet i och med 

ett politiskt, socioekonomiskt och tekniskt förändrat, fredligare samhälle.
Forskningen har hittills gett endast spridda skärvor av passväsendets plats i det svenska samhället. Men dokumenten ger 
uttryck för ett spännande samband mellan överhet och undersåtar och beroendet dem emellan. Passets historia speglar 
politiska och ekonomiska uppfattningar och människosyn över tid. Den reflekterar även utbyggnaden av statsapparaten och 
teknikens framsteg. Samtidigt utgör den historien om den lilla människans behov av bevisbar hemvist och identitet.


