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bergström, bo / bildens kraft, makt och ansvar 07
carlsson bokförlag, ISbN 9789173319966, 197 s. hft. kr. 450,00 / 360,00

bilden är det nya svenska språket, sägs det ofta. vi kommunicerar ständigt med foto, film, illustrationer och 
teckningar men inser vi egentligen kraften, makten och det ansvar, inte minst, som detta visuella språk för med 
sig?
Denna bok bygger på en upplevelse-pedagogik i form av ett samspel mellan aktuellt och klassiskt bildmaterial 
och korta texter. tre kapitel sätter igång resonerande tankar och reflektioner i detta omfattande och viktiga 
ämne.
ytterligare kapitel kompletterar med strategi, idéarbete och produktion av visuellt material för nyhetsförmedling 
och kommersiella budskap utifrån relationen mellan beställare, fotograf samt betraktare.
läsargrupper är (1) studenter på foto-, journalist-, reklam-, design- och kommunikationsutbildningar, (2) profes-

sionella visuella kommunikatörer som fotografer, filmare, redigerare, bildchefer, art directors, grafiska formgivare samt (3) en medie- och 
bildintresserad allmänhet.
Författare är bo bergström, föreläsare, utbildare och creative director. han har skrivit tio böcker om olika aspekter på visuell kommunikation. 

Austad, Anne (red.) / lidelse, mening og livssyn : teori og praksis 10
Fagbokforlaget, ISbN 9788245024098, 284 s. hft. kr. 415,00 / 332,00

mennesker søker mening i motgang. Når sykdom, kriser og nød rammer, forsøker vi å finne bærende fortolk-
ninger og meningsfulle praksiser. Ofte er slik meningsskaping knyttet til vårt livssyn.
I helse- og sosialfaglig arbeid møter vi mennesker med ulike livssyn. vi blir eksponert for forskjellige fortolk-
ninger, praksiser og tradisjoner. Noen livssynstradisjoner er kjente. Andre kan virke fremmede, og det er vanskelig 
å forstå hva de betyr for mennesker som lider.
Denne boken er et bidrag til økt kunnskap om mening og livssyn i møte med lidelse. med utgangspunkt i syv 
livssynstradisjoner presenteres ulike svar på disse spørsmålene: hvordan fortolkes lidelse, og hva har trosforestill-
inger og praksiser å gi i møte med motgang? Forfatterne presenterer ny praksisnær og forskningsbasert livssyn-
skunnskap, som vil kunne skape større forståelse, trygghet og profesjonell sensitivitet i møte med mennesker 

som lider.
Fagredaktørene for boken er alle knyttet til forskningsgruppen eksistensforsk ved vID vitenskapelige høgskole, og representerer en tverrf-
aglig og bred erfaring med forskning og undervisning innenfor helse, religion og livssynstemaer. 

gamlund, espen / hva er døden 10
universitetsforlaget, ISbN 9788215042718, 152 s. hft. kr. 265,00 / 212,00

Døden er et mysterium. vi vet vi skal dø, men ikke når og hvordan. vi vet heller ikke hva som skjer når vi dør. 
Forfatterne hevder at døden har gjennomgått en sekularisering som åpner opp nye problemstillinger. hvordan 
skal døden håndteres? er vi dømt til å leve med dødsangst? Og kan døden være positiv? boken innbyr til filosofisk 
refleksjon, og benytter dessuten historie, sosiologi og medisin til å gi ulike perspektiver på døden.

grelland, hans herlof / Om følelsene 13
Fagbokforlaget, ISbN 9788245023237, 207 s. hft. kr. 370,00 / 296,00

hva er følelser? hva betyr det når vi blir glade, triste, sinte eller har angst? Denne boken gir en moderne 
innføring i følelsene med utgangspunkt i at en følelse alltid har en mening, og at nøkkelen til å forstå følelsen er 
denne meningsdimensjo- nen.
Følelsene handler om vår identitet, vårt forhold til oss selv og til verden, og de uttrykker hvilke verdier vi har. en 
følelse sier alltid sannhet- en om den som har følelsen, og den gir en innsikt som vi ikke kan få på annen måte.
Om følelsene vil være en hjelp til å forstå egne og andres følelser, og gir et godt grunnlag for alle som i sine 
fag og sin profesjonelle praksis må forholde seg til følelser.
hans herlof grelland er master i filosofi og professor em. i kvantekjemi ved universitetet i Agder. han har i 
mange år undervist i temaer på grenseområdet mellom filosofi og psykologi. 
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ericson, bengt / maktspelarna : min turné med den svenska överklassen 30.1
lind & co, ISbN 9789178617128, 262 s. indb. kr. 333,00 / 266,40

De är, eller har varit, skickliga skådespelare allesammans: Peter wallenberg, Antonia Ax:son johnson, jan Stenbeck 
och erik Penser, i likhet med flera andra multiförmögna svenskar. under pressade förhållanden har de fått lära sig 
att bemästra publiken med framträdanden, där konsten att hålla masken är en nödvändig talang.
maktspelarna är boken om hur skådespelen har regisserats och om hur en ny överklass befäste sina positioner 
i vårt land. Aktörerna har samtidigt haft en sak gemensamt: Rädslan för att allt en dag kan tas ifrån dem, vilket 
ger dramat en djupare relief. Att vara mycket förmögen har ofta gått hand i hand med en konstant oro hos våra 
huvudpersoner.  
beNgt eRIcSON, en av Sveriges mest erfarna ekonomijournalister, har under en fyrtioårig skrivarkarriär träffat och 
intervjuat dem alla. Detta är hans berättelse från insidan. ericson har varit ansvarig utgivare för Dagens Industri, 
chefredaktör för veckans Affärer och mångårig korrespondent i london och New york. År 1991 tilldelades han 

Stora journalistpriset för sin grävar- och berättarförmåga.

Kadhammar, Peter / cykeltjuven : och andra märkvärdiga svenskar 30.1
Natur & Kultur, ISbN 9789127159815, 237 s. indb. kr. 299,00 / 239,20

man säger att Sverige är splittrat som aldrig förr. Ökade klassklyftor, motsättningar mellan stad och land, skjut-
ningar och techmiljardärer, kulturmän och vårdkriser. men det finns en sak som förenar oss cykeln. Den är en 
frihetsmaskin, en källa till enorma pengar för industrimagnaten och hyggliga inkomster för tjuven; en väg ut i 
världen för de cyklande bröderna i vårgårda och en nyckel till samhället för budet från Pakistan.
Peter Kadhammar har skrivit en underbart underhållande och tankeväckande bok om män och kvinnor i dagens 
Sverige, om människor och deras cyklar.

Storeng, Nils m.fl. / Arbeidslivets spilleregler  (5. utg.) 34
universitetsforlaget, ISbN 9788215035376, 792 s. indb. kr. 1.168,00 / 934,40

“Arbeidslivets spilleregler” presenterer arbeidsretten i privat sektor på en praktisk og grundig måte. boken er et 
nyttig hjelpemiddel for praktikere i leder- og hR-stillinger, advokater, tillitsvalgte, arbeidsgivers representanter og 
studenter på høyskole- og universitetsnivå.
boken følger en normalsyklus for et arbeidsforhold, fra ansettelse til opphør. Forfatterne tar for seg spørsmål 
knyttet til utlysning, ansettelse, midlertidig ansettelse, innleie, prøvetid, arbeidstid, lønn, sykepenger, permis-
joner, ferie, likebehandling, arbeidsmiljø, trakassering, personvern og yrkesskade. endringer i og avslutning av 
arbeidsforholdet, herunder spørsmål knyttet til oppsigelse, avskjed, suspensjon, omorganisering, nedbemanning, 
permittering, outsourcing, virksomhetsoverdragelse og sluttavtaler, er viet stor plass. boken fremstiller også 
reglene om arbeidstakernes medbestemmelsesrett og gir en oversikt over de viktigste sidene av den kollektive 

arbeidsretten. Spørsmålene illustreres av et rikt utvalg dommer og andre avgjørelser.
“Arbeidslivets spilleregler” er opprinnelig skrevet av advokatene Nils h. Storeng, tom h. beck og Arve Due lund i Advokatfirmaet Storeng, 
beck og Due lund (SbDl). Rettsfeltet er i stadig utvikling, i stor grad som følge av rettslig påvirkning fra eu. 

Kringstad ,trude / gode skrivestrategier  (2. utg.) 37
cappelen Damm akademisk, ISbN 9788202671532, 92 s. hft. kr. 299,00 / 239,20

gode skriveferdigheter er nødvendig for å lykkes med skolegang og utdanning, og for å kunne delta i arbeidsliv 
og samfunnsliv.
Forfatterne av denne boka forklarer hva skrivestrategier er, hvilke strategier som er nyttige på ulike tidspunkt i 
skriveprosessen og hvordan man kan arbeide med dem i skolen. utgangspunktet er at skriving er et håndverk 
som alle kan tilegne seg, og at undervisning i skrivestrategier er viktig for å utvikle elevenes skrivekompetanse.
Den nye utgaven er oppdatert og tilpasset endringer i Kunnskapsløftet 2020.
boka passer for lærerstudenter og for lærere i skolen i alle fag der elever skriver. Framstillingen er særlig tilpasset 
mellomtrinn og ungdomstrinn, men temaet skrivestrategier er relevant for hele utdanningsløpet.



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 tRyKFejl O
g

 PRISæ
N

D
RIN

g
eR.

Nye NORDISKe bøgeR  juNI 2020  SIDe 3 AF 12

ulvik, marit (red.) / Skolens betydning 37
Fagbokforlaget, ISbN 9788245034165, 245 s. hft. kr. 449,00 / 359,20

På skolen skal elever tilegne seg fagkunnskap, utvikle seg som mennesker og utrustes for en fremtid ingen 
kjenner. Det innebærer å måtte tilegne seg ny kunnskap i ulike former. Denne fagfellevurderte antologien slår 
et slag for lærelyst og for det å skape interesse for læring.
budskapet er rettet mot lærerstudenter og alle som arbeider innenfor utdanningssystemet, også beslutning-
stakere. I en tid da økonomisk vekst er en sentral drivkraft i skoleutvikling, gir boken stemme til elever, lærere 
og lærerutdannere som er opptatt av at skolen skal fremme menneskelig vekst og humanistiske verdier uten at 
dette skal ses som middel for noe annet. elever går på skole i mange og viktige år.
Skolen må derfor også ha betydning i deres liv her og nå. Den må derfor gi rom for mangfold og for læring som 
appellerer til hele mennesket, ikke bare til det kognitive og det som kan måles. For å takle en ukjent fremtid er 
det ikke nok å kunne reprodusere tidligere kunnskap eller å gjøre som en blir fortalt. Da trengs selvstendig ten-

kende individer med kreativitet og forestillingsevne. Dette er viktige forutsetninger for å videreføre og utvikle demokratiet og for å utdanne 
til medborgerskap.

Dypedahl, magne (ed.) / teaching and learning english interculturally 37.14
cappelen Damm akademisk, ISbN 9788202636326, 186 s. hft. 368,00 / 294,40

the new national curriculum for english underlines the subject’s role in developing learners’ intercultural un-
derstanding and ability to communicate with others, “regardless of cultural and linguistic backgrounds”. teach-
ing and learning english Interculturally follows up these requirements and shows how teachers and learners 
can work to develop intercultural competence in the english classroom. the book is relevant for teachers and 
those who study to become teachers of english at all levels in Norwegian compulsory school.
the editors of the anthology are magne Dypedahl and Ragnhild elisabeth lund. the authors are janice bland, 
michael byram, christian carlsen, magne Dypedahl, Sissil lea heggernes, Ragnhild e. lund and maria casado 
villanueva.

Skaug, jørund høie / Spillpedagogikk : dataspill i undervisningen  37.14
Fagbokforlaget, ISbN 9788245032048, 172 s. hft. kr. 381,00 / 308,80

Dataspill i skolen har gått fra å være noe for spesielt interesserte til noe som angår flere og flere i skolen og på lærerutdanningene. Dette 
skyldes at dataspill gir muligheter for å skape meningsfulle og kroppsliggjorte erfaringer for elevene som kan føre til opplevelser, innsikt og 
samtaler i alle skolefag. Samtidig er dataspill ingen snarvei til læring eller elevenes hjerter, det krever nøye planlegging rundt det didaktiske 
og tekniske for å lykkes med dataspill i klasserommet. Denne boken viser deg hvordan du får det til i dine timer.
“Spillpedagogikk” er skrevet spesielt med tanke på studenter i lærerutdanningen og lærere og skoleledere som er nysgjerrige på å komme i 
gang med, eller som allerede bruker dataspill i undervisningen. boken kan også leses av alle som er opptatt av teknologi og læring.

eik, liv torunn / Fra intensjon til handling i barnehagen : dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetanse-
bygging 37.14
Fagbokforlaget, ISbN 9788245022605, 180 s. hft. kr. 393,00 / 314,40

barnehagepersonalets kompetanse er avgjørende for utvikling av barnehagens kvalitet. Fra intensjon til 
handling - Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging framhever at kompetanse- og kvalitet-
sutvikling er en kontinuerlig prosess. boka belyser dilemmaer som kan oppstå, og valg som må tas, i kompetan-
seutviklingsprosesser. hensikten med boka er å belyse hvordan dilemma og utfordringer kan identifiseres, 
fortolkes og håndteres, og hvordan analyser kan skape muligheter for kompetansebygging i hele personalgrup-
pa. Denne boka er aktuell for alle som er opptatt av kompetansebygging i barnehagen, og kan være et godt 
hjelpemiddel i arbeidet med regional kompetanseutvikling i barnehagesektoren.
Forfatterne, liv torunn eik (universitetet i Sørøst-Norge), gerd Sylvi Steinnes (høgskulen i volda) og elin øde-
gård (universitetet i Stavanger), er førsteamanuenser i pedagogikk. De har forsket på barnehagelæreres profes-

jonskvalifisering og har vært involvert i ulike interaktive forskningsprosjekt innen kvalitetsutvikling i samarbeid med barnehager. Forfatterne 
har lang erfaring fra arbeid som barnehagelærere og med undervisning i barnehagelærerutdanning, veilederutdanning og masterutdan-
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ning for barnehagelærere.

hatlen, jan Frode / historikerens kode : veien til historisk forståelse 37.149
universitetsforlaget, ISbN 9788215034652, 192 s. hft. kr. 350,00 / 280,00

“historikerens kode” gir nye perspektiver på hvordan eksperter utøver historiefaget, og hva som kreves av 
underviserne for at flere skal lykkes i faget. basert på utviklingsarbeid, intervjuer av studenter og historikere 
og internasjonal forskning på læring peker forfatteren på hvilke koder som må knekkes, for at studenten skal 
forstå hva kjernen i historiefaget er. mange av disse kodene er nå en del av historie som skolefag i Norge: som 
kritisk tenkning, kildekritikk, historisk literacy, fagspesifikk lesing og fagspesifikk skriving i historie, jobbing med 
historiske spørsmål i en digital verden og historisk empati. historiefagets koder kan knekkes ved at underviserne 
fokuserer mer på terskler i faget, bedre forståelse av faktakunnskapenes rolle for tolkningsarbeid, betydningen av 
samarbeidslæring, metakognisjon og digitale verktøy.
boken er nyttig for lærerstudenter, lærere, historiestudenter, historikere og andre som er interessert i læring, 

fagspesifikk literacy og undervisning i både skole og høyere utdanning.

halvorsen, marit Røed / Førstehjelp i lærerutdanningen 37.17
Fagbokforlaget, ISbN 9788245033069, 111 s. hft. kr. 280,00 / 244,00

Denne lille boka kan gjøre en stor forskjell. Den er skrevet for at du, som lærer, skal kjenne deg trygg sammen 
med elevene dine og vite hva du skal gjøre dersom en tidskritisk hendelse, sykdom eller ulykke inntreffer.
tidskritisk vil si at du både må tilkalle hjelp og gjøre noe selv før hjelpen kommer. Det vil alltid ta noe tid før 
hjelpen kommer fram. Derfor vil du utgjøre en viktig forskjell ved at du har lært de enkle, men viktige tiltakene 
som kan redde liv og redusere varige funksjonstap. Det innebærer å gjenkjenne at noen trenger hjelp, varsle 113 
for deretter å iverksette tiltak avhengig av situasjonen og tilstanden til den syke eller skadede. til det finnes det 
heldigvis en handlingsplan, og det er først og fremst den planen du skal lære deg. Kan du den, er du trygg, og du 
kan redde liv.
boka er skrevet for lærerstudenter, lærere, skoleledere og andre som har ansvar for barn.

gotvassli, Kjell Aage / Strategisk kompetanseutvikling i barnehagen  (2. utg.) 37.24
cappelen Damm akademisk, ISbN 9788202649753, 232 s. hft. kr. 450,00 / 360,00

Denne boka viser hvordan det kan arbeides med strategisk kompetanseutvikling i barnehagen. Sentrale tema er 
rekruttering, kartlegging av behov og ulike metoder for utvikling av kompetanse i barnehagen.
Kontinuerlig kompetanseutvikling er med og sikrer at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. 
Innholdet i boka baserer seg på forfatterens forskning på behov for kompetanseutvikling i barnehagen og andre 
sentrale forskningsresultater fra barnehagesektoren. boka inneholder en rekke praktiske tips for hvordan en kan 
drive kompetanseutvikling og er et nyttig redskap for barnehagelærere og personale i barnehagene.

hannevig, lise / Pedagogisk leder i barnehagen : samhandling, organisering og dialog 37.24
Fagbokforlaget, ISbN 9788245019681, 278 s. hft. kr. 426,00 / 340,80

hvorfor er forståelse av samhandling og dialog viktig i utøvelse av den pedagogiske lederrollen? hvordan kan 
pedagogiske ledere styre læringsprosesser i sine personalgrupper? Og hvordan kan organisering og delegering 
bidra til økt pedagogisk kvalitet i arbeidet med barna? boken gir innledningsvis en oversikt over sentrale en-
dringer i den pedagogiske lederens oppgaver som pedagog og leder. Forfatterne henter empiri fra tre un-
dersøkelser, og gir et nyansert bilde av hva sentrale aktører på feltet tenker om pedagogisk ledelse i barnehagen. 
På bakgrunn av undersøkelsene drøftes sentrale oppgaver for den pedagogiske lederen i lys av begreper og 
modeller fra ulike teoretiske tradisjoner. Formålet er at pedagogisk ledelse skal forstås og håndteres på et nytt og 
bredere grunnlag. monografien retter seg mot barnehagelærerstudenter, barnehagefeltet, videreutdanninger for 
styrere og pedagogiske ledere, og undervisnings- og forskningspersonale ved universiteter og høgskoler.
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Zachrisen. berit / Omsorg i en kulturell kontekst : kultursensitiv omsorg i barnehagen 37.24
universitetsforlaget, ISbN 9788215032016, 168 s. hft. kr. 381,00 / 304,80

“Kvalitet i en mangfoldig barnehage” handler blant annet om å videreutvikle velkjente og sentrale begreper i 
barnehagepedagogikken, i lys av nye perspektiver og ny forskning.
begrepet kultursensitiv omsorg legger i denne boka til grunn at det enkelte barn må anerkjennes både som et 
særegent individ med individuelle rettigheter og samtidig et aktivt og viktig medlem av ulike fellesskap. I disse 
fellesskapene blir opplevelsen av tilhørighet, trygghet og tilknytning sentral.
boka bygger på forfatterens mangeårige arbeid og engasjement for flerkulturelle perspektiver i barnehagen. 
«Omsorg i en kulturell kontekst» bidrar til refleksjon rundt barnehageansattes betydning for utviklingen av en 
pedagogisk praksis som sikrer god omsorg for alle barn i barnehagen, uavhengig av kulturell og språklig bak-
grunn.

boka er skrevet for barnehagelærerstudenter på ulike nivåer og for fagfolk som arbeider i barnehagesektoren.

vonen, Arnfinn muruvik / Norsk tegnspråk : en grunnbok 37.73
cappelen Damm akademisk, ISbN 9788202671549, 168 s. hft. kr. 358,00 / 286,40

Denne boken gir en innføring i hvordan norsk tegnspråk er bygget opp og brukes, og forklarer likheter og ulik-
heter mellom norsk tegnspråk og andre språk, særlig norsk talespråk. Den gir også et innblikk i språkets historie 
og utbredelse, i tospråklighet og opplæringsrettigheter. For at sammenligning med andre språk skal bli lettest 
mulig, presenterer forfatteren et allment språkvitenskapelig begrepsapparat.
boken er skrevet for alle som ønsker kunnskap om norsk tegnspråk, for eksempel tegnspråkstudenter, 
tegnspråklærere, foreldre til barn som lærer norsk tegnspråk, og tegnspråkbrukere som ønsker å lære mer om 
språket sitt. Den er rettet mot lesere som kan norsk tegnspråk fra før, så vel som dem som er i ferd med å lære seg 
det, og dem som bare ønsker å vite mer om denne delen av vår felles kulturarv.

holm ,Solrun g. / bo lenger hjemme : nye utfordringer for hjemmetjenesten 38
Fagbokforlaget, ISbN 9788245022490, 204 s. hft. kr. 393,00 / 314,40

Kommunene i Norge står midt i en omstillingsprosess hvor intensjonen er at innbyggerne som har behov for 
helse- og omsorgstjenester skal bo hjemme så lenge som mulig.
I denne boken viser forfatterne hvordan organisasjonsstruktur og organisasjonskultur preger ansattes samhan-
dling med pasienter, pårørende og annet helsepersonell. Den virkeligheten som ansatte møter i dagens hjem-
metjeneste, er et resultat av mange reformer som har kommet fordi samfunnet har endret seg, og på grunn av 
endringer i folkehelse og sykdomsutvikling.
boken tar blant annet for seg følgende: Den multisyke pasienten helhetlig pasientforløp i hjemmet tidsmiljø i 
hjemmetjenesten Frivillighet i hjemmetjenesten velferdsteknologi Kompetanse, fagutvikling og innovasjon i 
hjemmetjenesten.

boken vil være nyttig for bachelorstudenter, masterstudenter og ansatte i høyskole- og universitetssektoren og alle ansatte i helse- og om-
sorgstjenesten.

Kjelevold, Alice / Retten til individuell plan : samt koordinator, kvalifiseringsprogram og andre planverktøy 38
Fagbokforlaget, ISbN 9788245034295, 164 s. hft. kr. 426,00 / 340,80

Individuell plan er et viktig virkemiddel innen helse- og omsorgstjenesten for å sikre et tjenestetilbud som er 
individuelt tilpasset, helhetlig og sammenhengende.
boken tar opp sentrale rettslige problemstillinger ved individuell plan. Den gir en vurdering av hvem som har 
rett til individuell plan, hvem som er ansvarlig for å utarbeide en slik plan og hvilke krav som stilles til innholdet i 
planen. videre redegjøres det for hvilke krav som stilles til samarbeid og koordinering mellom tjenestepersonell 
og med pasienten/brukeren/tjenestemottakeren, samt kravet om å tilby koordinator og etablere koordinerende 
enheter. boken gir også en vurdering av hvilke muligheter det er for å påklage manglende utarbeidelse av indivi-
duell plan.
I tillegg gis det en vurdering av andre sentrale planredskaper innen velferdsretten, der kvalifiseringsprogram står 

sentralt.
boken er rettet mot studenter innenfor helse- og sosialfag på høgskole- og universitetsnivå, mot personell i kommuner og spesialisthelsetje-
neste og mot personer med omfattende hjelpebehov, deres pårørende og aktuelle organisasjoner.
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Alice Kjellevold er dr. juris og professor emerita tilknyttet Institutt for sosialfag, universitetet i Stavanger.

lillevik, Ole greger (red.) / miljøterapi i barnevernsinstitusjoner : juridiske, teoretiske og praktiske perspektiver 38
Fagbokforlaget, ISbN 9788245022834, 270 s. hft. kr. 393,00 / 314,40

I miljøterapeutisk arbeid i barnevernsinstitusjoner er det en nær sammenheng mellom utøvelse av faglige prin-
sipper og ivaretakelse av barn og unges rettigheter. Det gir profesjonsutøvere et handlingsrom til å gi barn og 
unge trygg, god og tilpasset beskyttelse og omsorg.
“miljøterapi i barnevernsinstitusjoner : juridiske, teoretiske og praktiske perspektiver” ser nærmere på de tidvis 
finmaskede forbindelsene mellom de barnevernsfaglige og de juridiske elementene som miljøterapien virker 
i. Disse forbindelsene belyses gjennom ulike kapitler som blant annet drøfter barns rettigheter i barnevernsin-
stitusjon, omsorg og integritet som fenomen, miljøterapi som rammeverk for omsorg og behandling, gruppen 
som arena for utvikling og vekst samt forebygging av tvang. boken inneholder også kapitler som beskriver god 
og bærende miljøterapeutisk praksis.

luik, colette van / Sverigesommar : 555 fantastiska semesterupplevelser runt knuten 45.60
bokförlaget max Ström, ISbN 9789171265340, 224 s. indb. kr. 255,00 / 204,00

Sverige är ett fantastiskt semesterland! I den här boken finns inspiration till över 555 olika upplevelser över hela 
Sverige. Stort fokus ligger på saker som går att göra utomhus. här finns sköna sandstränder, härliga badklippor, 
storslagna skogar, hisnande utsiktsplatser och prunkande trädgårdar.
Klättra upp i fyrar, utforska grottor, besök världsarv och nationalparker. Övernatta i en trädtopp, på en båt eller 
under bar himmel. ta chansen att prova något nytt: cykla dressin, åk timmerflotte, gå på takvandring, lär dig 
surfa, vandra med en alpacka – eller varför inte gå på skattjakt? låt sommaren bli fylld av fantastiska upplevels-
er i Sverige. boken är rikt illustrerad med hundratals inspirerande fotografier.

josefson, egil / Från det inre av västergötland : två arkeologers färd genom historien 45.8 västergötland
carlsson bokförlag, ISbN 9789189063037, 248 s. indb. kr. 375,00 / 300,00

Följ med på en resa i tid och rum. möt de första jägarna och samlarna vid den numera försvunna ballerstenskäl-
lan och titta in i stenåldersböndernas mystiska gånggrifter som fortfarande ruvar på sina hemligheter. I landska-
pet kan än idag järnålderns miljökatastrof och pandemi skönjas.
“Från det inre av västergötland” skildrar sakkunnigt och engagerat områdets kulturhistoria. läsaren får ta del av 
handfasta möten med borgar, offerplatser, kloster och farleder. gåtfulla kvinnogestalter som den offrade hallon-
flickan och den mäktiga Kata från varnhem framträder ur historiens dunkel.
med Falbygden som utgångspunkt går färden genom alla tider mot norr och söder, öster och väster. I det vackra 
landskapet finner ciceronerna möten mellan dåtid och nutid. heliga källor, gåtfulla medeltidskyrkor, danska 
härjningståg, sturska västgötar och tjutande ångvisslor finns överallt.
ett rikt bildmaterial och kartor ingår.

bjerström ,erika / Klimatkrisens Sverige : så förändras vårt land från norr till söder 50.1
Norstedts, ISbN 9789113105895, 235 s. indb. kr. 281,00 / 224,80

Sverige blir grönare, varmare och blötare. Faktum är att uppvärmningen går dubbelt så snabbt här jämfört med 
det globala genomsnittet eftersom vi är ett arktiskt land. Kalfjällen växer igen och den nya fjällfågeln kommer att 
heta bofink, gäddan slår ut rödingen när fjällsjöarna värms upp. Och detta är bara början, om hundra år kommer 
tusentals öar i Stockholms skärgård att vara utplånade när vattennivån stigit.
Klimatkrisen kommer även att föra med sig en rad pandemier, där den nuvarande coronakrisen endast är att 
betrakta som ett genrep inför vad som komma skall, enligt forskarna.
I en skildring som rör sig från Abisko till ystad berättar Svt:s klimatkorrespondent erika bjerström om ett Sverige 
som nu förändras för evigt. hon har träffat forskare som berättar om sina senaste upptäckter. Som en röd tråd 
löper deras växande oro och kommentaren “det går fortare än vad vi trodde”. Det är den första boken i sitt slag 
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som utifrån forskningen på landets universitet och lärosäten beskriver hur Sverige förändras av det varmare klimatet.

bergkvist, tove P. (red.) / barn og unge med funksjonsnedsettelser 61
Fagbokforlaget, ISbN 9788245034233, 170 s. hft. kr. 336,00 / 268,80

Aktivitet og deltakelse er viktig i alle barns liv. For barn og unge med funksjonsnedsettelse er aktivitet og 
deltakelse i fellesskap med andre også viktige virkemidler i habilitering og rehabilitering. 
boken presenterer sentrale perspektiver på tvers av fagfelt. Det er gjennom deltakelse i ulike sosiale fellesskap at 
barn og unge lærer kroppslige og sosiale ferdigheter, hvor relasjoner skapes og identitet utvikles. boken innehold-
er kapitler om fritidens betydning, tilpasset fysisk aktivitet i ulike kontekster og skolens oppfølging. Forfatterne 
drøfter også begrepet samskaping, som legger vekt på medvirkning og tverrgående nettverk, og som kan løse 
utfordringer i (re)habiliteringsfeltet knyttet til likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse. 
et tverrgående blikk er viktig for alle faggrupper som bidrar i dette feltet, som pedagoger, fysio- og ergoterapeu-
ter, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere og studenter innenfor disse fagområdene. 

Kyte, lars / Nervesystemet : en innføring 61
Fagbokforlaget, ISbN 9788245026955, 99 s. hft. kr. 224,00 / 179,20 

“Nervesystemet” er en innføringsbok i et sentralt tema innen anatomi og fysiologi. Nervesystemet påvirker 
hele kroppen, og god kunnskap om nervesystemet er avgjørende for å forstå mange av kroppens funksjoner. 
Kunnskap om nervesystemet gir også et grunnlag for å forstå sykdomsprosesser i nervesystemet og hvordan 
disse behandles.
boka er pedagogisk oppbygget og dekker faginnholdet for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi 
for bachelorutdanningen i sykepleie. boka har også med kliniske eksempler og oppgaver som gjør den ypperlig 
for repetisjon før eksamen. Primærmålgruppen er sykepleierstudenter. Andre studenter innenfor helsefag og 
idrettsfag vil også ha stor nytte av boka.

Skille, eivind Å. (red.) / Folkehelse : en tverrfaglig grunnbok 61
cappelen Damm akademisk, ISbN 9788202668075, 281 s. hft. kr.  491,00 / 392,80

Folkehelse blir en stadig viktigere del av det faglige innholdet i ulike utdanninger. I denne boka blir leseren 
presentert for temaet folkehelse. Det skjer først gjennom to introduserende kapitler som definerer folkehelse og 
beskriver utviklingen av folkehelse i relasjon til blant annet folkehelsearbeid, helsefremming og livsstilsendringer.
boka tar deretter utgangspunkt i andre etablerte fagområder og drøfter hvordan disse står i forhold til folkehelse. 
Områdene som drøftes er:
kosthold - skole - kroppsøving - idrett - friluftsliv - sykepleie - treningssentre - oralhelse.
boka er pedagogisk lagt opp med blant annet refleksjonsspørsmål på slutten av hvert kapittel, og med et avslut-
ningskapittel som gir innspill til videre diskusjoner og inspirasjon for arbeid innen folkehelse.
boka er primært rettet mot førsteårsstudenter ved grunnutdanninger på universitet og høgskoler. målgruppen 

er studenter som kommer i kontakt med folkehelse som fag for første gang, som feks bachelor i folkehelse eller folkehelsearbeid, mat og 
ernæring, kroppsøving, idrett og friluftsliv, sykepleie, oral helse eller lærerutdanningene. boka er også relevant for andre med interesse for 
og arbeid innen folkehelse.

lorentzen, Steinar / Fokusert gruppeanalytisk psykoterapi : en integrasjon av klinisk erfaring og forskning 61.642
gyldendal akademisk, ISbN 9788205503793, 264 s. hft. kr. 491,00 / 382,80

mennesker er sosiale vesener, og det meste av læring og erfaring foregår i sosiale fellesskap.
likevel utnyttes dette potensialet for lite i behandling av psykiske lidelser, selv om gruppeterapi kan vise til gode 
resultater. Interessen for grupper er imidlertid på frammarsj, og etterspørselen etter opplæring i gruppeterapi 
øker. I “Fokusert gruppeanalytisk psykoterapi” tar psykiater Steinar lorentzen deg gjennom teorien og empi-
rien som ligger til grunn for denne behandlingsmetoden. boken gir en trinnvis fremstilling av hvordan du som 
terapeut kan gjennomføre gruppeterapi - fra utvelgelse av pasienter via utforsking av gruppens ressurser og 
utfordringer til veiledning av nye terapeuter.
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Dahlgren, Anna (ed.) / Fashioned in the North : Nordic histories, agents, and images of fashion photography 68.8
Nordic Academic Press, ISbN 9789188661937, 204 s. indb. kr. 298,00 / 238,40

“Fashioned in the North” innehåller många hittills okända exempel på bilder, fotografer, och publikationer inom 
modeforskningen. I antologin diskuteras också orsakerna till denna underexponering. Därmed utmanar texterna 
inte bara modeforskningen genom nya exempel utan också genom att närma sig modefotografi på nya sätt, 
såväl metodologiskt som teoretiskt. boken innehåller åtta kapitel skrivna av forskare från alla de nordiska länder-
na. Den lyfter fram okända aktörer och bilder men utmanar också tidigare forskning om modefotografi genom 
att ifrågasätta var, av vem och på vilket sätt modefotografins historia har skrivits. 
här utmanas till exempel föreställningen om den ljusa, blonda skandinaviska stilen, tankar om centrum och 
periferi och nationella karaktärsdrag i modefotografins värld. Arkivens betydelse och modefotografins materiella 
förutsättningar är andra spår som behandlas. Sammantaget visar Fashioned in the North att modefotografiska 
studier kan berätta så mycket mer än att fokusera på några få stjärnfotografer och ikoniska bilder. 

golling, Daniel (red.) / Kiruna forever 71
Arkitektur Förlag, ISbN 9789198511253, 253 s. hft. kr. 437,00 / 349,60

I Kiruna pågår just nu en av de största stadsomvandlingarna i modern tid. Staden flyttas tre kilometer på grund 
av expansionen av gruvan som den är uppbyggd kring. en tredjedel av befolkningen måste lämna sina hem; 
byggnader rivs eller flyttas och en ny stad tar form. 
“Kiruna Forever” belyser den pågående flytten genom verk av arkitekter, stadsplanerare, konstnärer och förfat-
tare som har omvandlat samhället och synliggjort de utmaningar som format regionen från den första indus-
trialiseringen och vidare in i framtiden. genom att placera flytten i ett historiskt och geografiskt sammanhang 
resonerar författarna i boken kring de stora frågor som ett så komplext projekt väcker. vilka begränsningar har 
våra naturresurser? vad händer med människors identitet och trygghet när deras hem rivs? hur, och av vem, 
bestäms vad av kulturarvet som ska sparas eller offras? hur påverkar omvandlingarna urfolket samernas liv och 
tillvaro? hur permanenta är städerna vi lever i?

boken ges ut i samband med utställningen Kiruna Forever på ArkDes. Parallell texts in Swedish/english.

wettre, håkan / hus och människor : 289 berättelser om möten med hus, städer, rum och människor 71
carlsson bokförlag, ISbN 9789189063112, 231 s. indb. kr. 450,00 / 360,00

“Att vara besatt av hus det är så jag känner det. Allt från barndomens trädkoja till himmelska katedraler och däre-
mellan torp och gårdar, Folkets hus och fabriker, hus där jag känt mig hemma, främmande hus jag upplevt eller 
drömt om. Det har blivit ett husbehov! När jag träder in i ett hus händer det något inom mig och jag inbillar mig 
att jag kan avläsa om det är ett gott hus. Det är som om kroppen intuitivt känner av det omgivande rummet. Den 
här boken handlar inte bara om enstaka hus. lika mycket om städer och om rum. Även om inre rum “
ur förordet.
“hus och människor” är en blandning av arkitekturhistoria, resedagbok, livsberättelse och tankar om vad som är 
det goda huset, den goda staden. Författarens faktarika texter är generöst illustrerade av foton och målningar av 
hus och miljöer.

Författaren håkan wettre är född 1945, har varit redaktör för konsttidskriften Paletten, intendent vid göteborgs konstmuseum, utställnings-
makare, reseledare, föredragshållare med ljusbilder och författare till böcker om tore Ahnoff, joe hedlund, änglar i konsten, det blå och om 
tiden och konsten.

wickman, Kerstin / boken om wanja : ett färgstärkt perspektiv 76
carlsson bokförlag, ISbN 9789189063129, 221 s. indb. kr. 412,00 / 429,60

wanja Djanaieff har gjort stora insatser för svensk design, bland annat som formgivare och professor vid Kon-
stfack.
wanja Djanaieffs formgivarliv har varit mer innehållsrikt än de flestas. hennes verksamheter har spänt över allt 
från mönsterformgivning till industrin, kläddesign, hantverk, textil konst, gestaltning av utställningar, egna och 
andras. hon har forskat fram nya tillämpningar av textila råvaror och gamla hantverkstekniker. hon har varit och 
är konstnär, mentor, föreläsare och en gudabenådad pedagog.
“boken om wanja” är inte bara en bok om en person med outsinlig kreativitet. Den berättar också vad som hände 
inom den svenska textilindustrin under 1960- och det tidiga 1970-talet, om hur klädmodet förändrades, hur 
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handeln tog kommandot i designutvecklingen och om nya idéer kring varusortimentet på 1970-talet, om hur Sj och andra företag använde 
sig av profilskapande formgivning kring år 1980, om formgivares talanger som företagare, om förnyelsen av hemslöjden från 1980-talet och 
framöver, om kulturarvets betydelse för modern design och om hur erfarenheter från ett område kan befrukta andra sammanhang.

malmborg, jan / trubbel : berättelsen om Olle Adolphson 78
Albert bonniers förlag, ISbN 9789100174408, 350 s. indb. kr. 322,00 / 257,60

edvin Adolphson var hans pappa, evert taube hans mentor och maj Sjöwall hans första förälskelse. under mer 
än ett halvsekel befann han sig i hjärtat av det svenska kulturlivet. med låtar som ”gustav lindströms visa”, ”Siv 
och gunne” och ”Nu har jag fått den jag vill ha”, var han en lyhörd uttolkare av rekordårens livslust och mel-
ankoli. biografin ”trubbel” berättar om trubaduren Olle Adolphsons händelserika liv i dur och moll.

D’Amico giuliano / tilbake til fremtiden : håkan Sandell og den nordiske retrogradismen 81
Scandinavian Academic Press, ISbN 9788230402498, 331 s. hft. kr. 387,00 / 309,60

hvordan skal man bryte ut av kunstinstitusjonens milde toleranse når all kunst synes å være “tillatt”? Frem-
gangstanken, en forutsetning for modernismen, har vært dominerende så lenge at den selv har blitt tradisjon. 
Paradoksalt nok blir det å benytte seg av tidligere tiders formgrep kanskje i dag det mest “moderne”.
I “tilbake til fremtiden” utforsker giuliano D’Amico den nordiske retrogardismen, en litterær og kunstnerisk 
bevegelse som utviklet seg i Norge og Sverige rundt 1995-2011, og som har vært Nordens mest konsekvente 
forsøk på å tenke samtidslitteratur i andre baner enn de man finner i modernismen og postmodernismen.
boken tar for seg forfatterskapet til den svenske, Oslobaserte lyrikeren håkan Sandell (1962), som er retrogard-
ismens viktigste dikter og ideolog, og setter det i dialog med norske diktere som Ronny Spaans (1976), ulrik 
Farestad (1984), bertrand besigye (1972) og cornelius jakhelln (1977).

Slettan, Svein / ungdomslitteratur : ei innføring  (2. utg.) 81
cappelen Damm akademisk, ISbN 9788202615840, 308 s. hft. kr. 460,00 / 368,00

Denne boka gir en introduksjon til litteratur skrevet for ungdom og til tekster som inngår i ungdomskulturen. 
boka presenterer sentrale sjangre og har egne kapitler om litteraturundervisning og litteraturanalyse. Diskus-
jon av gode eksempler får stor plass, med vekt på nyere norske ungdomslitterære tekster.
boka retter seg mot studenter i lærerutdanning, nordistikk, litteraturvitenskap og bibliotekfag, til lærere og 
bibliotekarer og til alle andre som søker kunnskap om ungdomslitteratur.
Denne nye utgaven er oppdatert med nye eksempler og nye innsikter om ungdomslitteratur. boka har også et 
nyskrevet kapittel om dystopier.

bodin, Per-Arne / Rysk litteratur i tusen år 81.841
Artos & Norma bokförlag, ISbN 9789172171190, 360 s. indb. kr. 395,00 / 316,00

många av de ryska författarna tillhör världslitteraturens främsta, andra mindre kända i väst fick stor betydelse i 
sitt land. I den här nyskrivna ryska litteraturhistorien får läsaren följa med från Nestorskrönikan till det senaste 
decenniets ryska författare. vi möter storartade personligheter, många djupt berörande litterära verk och män-
niskoöden, andligt sökande och mänsklig förtvivlan, kamp mot censur och förtryck. mindre kända författarskap 
från skilda epoker varvas med dikter av Rysslands största. med fast berättarhand och med författarens djupa 
insikter i den ortodoxa traditionens betydelse för den ryska och sovjetiska litteraturen och kulturen vägleds vi i 
tusen år över det vidsträckta ryska litterära landskapet.
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Dragseth, terje / Alt jeg er redd for 85
cappelen Damm, ISbN 9788202666934, 95 s. indb. kr. 306,00 / 244,80

For 40 år siden debuterte terje Dragseth med Offerfesten, tekster og dikt. I år kommer en ny samling med tekster 
og dikt, Alt jeg er redd for. Dragseth har i løpet av de siste fire tiårene etablert seg som en av de viktigste lyrik-
erne i Norden. Årets bok gir et tverrsnitt av en engasjert og tilstedeværende poet. med innsikt, skråblikk og en 
enestående poetisk kraft kaster han seg inn i samtiden.

Kallentoft, mons / hör mig viska 87
bokförlaget Forum, ISbN 9789137153421, 352 s. indb. kr. 372,00 / 297,60

Den fristående uppföljaren till mons Kallentofts succéroman ”Se mig falla”. tim blanck är tillbaka i Palma, där 
hans sextonåriga dotter försvann en het augustinatt under en festresa. han trodde att han äntligen fått visshet, 
att han fått reda på vad som hänt henne. men spåren hade lett honom fel och allt börjar nu om igen. Kanske är 
hon vid liv, men vem är hon i så fall nu? När fallet uppmärksammas på femårsdagen av försvinnandet får han 
nya ledtrådar i sitt sökande. De för honom från mallorca till fastlandet, in i en hänsynslös värld av handel med 
människoliv. han dras allt djupare ner i sitt eget mörker, och trots att han anar att han blivit en bricka i ett myck-
et större spel är han beredd att offra allt för att hitta sin dotter. 

Sjögren, lennart / havet 87
Nirstedt/litteratur, ISbN 9789189066335, 65 s. indb. kr. 340,00 / 272,00

“havet” från 1974 betraktas alltjämt som en av de stora svenska diktsamlingarna, här i ny utgåva på N/l:s poesi-
bibliotek, med förord av poeten erik bergqvist. 
“havet är poesi på glid mellan deskriptiv rapport och hallucination, mellan det som är sett och det som är 
syn, kunde man säga. Naturlyrik är ingen riktigt passande term, även om ‘naturen’ tillhandahåller mycket av 
materialet och även om Sjögren då och då släpper fram lyriska stråk. tonen och bildspråket drar mer åt myten, 
har ställvis något av drömmens tysta orkestermagnitud och lite ryckiga förflyttningar. Andra stycken har en mer 
samhällskritisk fason, med återhållen och för den delen inte så återhållen vrede.” ur erik bergqvists förord
leNNARt SjÖgReN är en av Sveriges stora författare. han debuterade 1958 med håll portarna öppna, och har 
tilldelats ett stort antal litteraturpriser. Denna nyutgåva av havet ges ut till lennart Sjögrens 90-årsdag den 8 juli 
2020.ing, är det svårt att förstå det som är.

N/l:s poesibibliotek är en serie för återutgivning av diktsamlingar på svenska från alla tider, alltså inte urvals- eller samlingsvolymer utan 
originaldiktverk i deras helhet. Fem nya böcker per säsong planeras i serien, det vill säga femton om året, i vacker formgivning av Nina ulma-
ja.

torsson, björner / vara sten i sin sko 87
Nirstedt/litteratur, ISbN 9789189066298, 82 s. indb. kr. 314,00 / 251,20

“vara sten i sin sko är ett slags poetiskt testamente”, kulmen på en livslång brottning med orden och existensen. 
Kroppen och sjukdomen med sin egen eviga oregerlighet ligger tätt intill världen och dess fantastiska till-
gänglighet för sinnena. Och orden blir enkla och svåra:
“låta dem vara förvildade, ostrama
Dolda bakom tydlighet, tusenåriga”
björner torsson gav ut sin första bok, Duvan i oljeregnet, 1964. hans senaste bok var liten sinneslära, 2019.
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Österlund, helena / Att spegla sig i någon annans vatten 87
Nirstedt/litteratur, ISbN 9789189066304, 294 s. indb. kr. 380,00 / 304,00

“Att spegla sig i någon annans vatten” är en fortsättning på det skoningslösa självbiografiska projekt som helena 
Österlund inledde med romanen “min sårbara kropp”, 2019. För att förstå sig själv som sexuell varelse går hon in i 
en omfattande undersökning av myten om sirenen, och använder konstnären Sara-vide ericsons målningar för att 
komma nära sig själv. Även denna gång blir det en berättelse om ensamhet, längtan och olycklig kärlek.
helena Österlund belönades med borås tidnings debutantpris för diktsamlingen “Ordet och Färgerna”, 2010. År 
2015 fick hon mare Kandre-priset.

Norman, hans / Sjöfärder i Österled : en resa i historien 95
balkong Förlag, ISbN 9789187553424, 351 s. hft. kr. 541,00 / 432,80

I Östersjöområdets skärgårdar finns mycket att upptäcka. Från Stockholm till S:t Peterburg, från Sveaborgs fäst-
ningsvallar till Runö och Riga möter kustland och öar med tusenårig historia och bebyggelseutveckling, kulturella 
särdrag och storslagen natur. Sjöfararen kan med särskild känsla nalkas den sägenomspunna gullkrona fjärd eller 
uppleva dramatiken vid viborgska gatloppet och Svensksund.

Ohlsson, Richard / gustav vasa i Kalmar 95.6
Solvändan Förlag, ISbN 9789198541045, 121 s. indb. kr. 329,00 / 263,20

gustav vasa landsteg på Stensö udde den 31 maj år 1520. efter några år i ofrivillig exil var den blivande regenten 
tillbaka på svensk mark för att inleda sitt befrielseverk. År 2020 är det 500 år sedan denna historiskt betydelsefulla 
tilldragelse, som på flera sätt markerar det moderna Sveriges födelse.  I den här boken skildras det historiska Kalmar 
fram till gustav vasas inträde i staden, hans vidare väg mot tronen och mångåriga styre. men framför allt är det en 
exposé över de avtryck han gjort i Kalmar som stad och de minnesmärken som rests över honom för att hålla den 
historiska landstigningen i fortsatt minne. 500-årsjubileet av gustav vasas landstigning på Stensö udde förtjänar 
att uppmärksammas; inte för att förhärliga och måla bilden av honom som nationalhjälte, utan för att det är ett 

avgörande ögonblick i vår gemensamma historia. Det erbjuder en unik möjlighet att stärka kontakten med det som varit, för utan den, säger 
en gammal sanning, är det svårt att förstå det som är.

meinander, henrik / Finland 1944 : mellan hitler och Stalin 95.9
lind & co, ISbN 9789178616428, 397 s. indb. kr. 312,00 / 249,60

Finland 1944: Den unga nationens självständighet och demokrati står på spel. Stalins flyg bombar helsingfors, sam-
tidigt som hitlers tyskland pressar på för att hålla Finland i krig. I bakgrunden finns Storbritannien och uSA, som 
inte förstår sig på den komplicerade balansakten. Finland står inför ett avgörande vägval.
historikern henrik meinander skildrar de dramatiska händelserna månad för månad och redogör för de politiska, 
militära och diplomatiska processerna. vi får också ta del av vittnesmål om vardagslivet bakom fronten, om matran-
sonering och barn som evakueras till Sverige. Finland 1944 ger en levande och insiktsfull bild av ett år som präglar 
Finland än idag.  
henrik meinander (f. 1960) är professor i historia vid helsingfors universitet och har i över 30 år utforskat olika 
aspekter av Finlands historia.
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lundgren ,Svante m.fl. / Folkmord, flyktingar och fortlevnad : tre skandinaviska kvinnors arbeta för armenis-
ka kvinnor och barn       98.21 
Artos & Norma bokförlag, ISbN 9789177771388, 258 s. hft. kr. 354,00 / 283,20

I början av 1900-talet åkte hundratals skandinaviska kvinnor ut i världen för att som missionärer sprida det 
kristna budskapet samt verka inom sjukvård och undervisning. Ofta handlade det om en livslång gärn-
ing under svåra förhållanden. I den här boken möter vi tre sådana kvinnor som dessutom kom att hamna 
mitt i storpolitikens stormar. Alma johansson från Sverige, bodil biørn från Norge och maria jacobsen från 
Danmark blev ögonvittnen till folkmordet på armenier under första världskriget i det osmanska riket. Det 
avskräckte dem dock inte. efter kriget återvände de till regionen för att framför allt arbeta med armenis-
ka kvinnor och barn. Denna bok vill uppmärksamma dessa hängivna kvinnor vilkas arbete varit känt och 
erkänt bland armenier världen över men inte hemma i Skandinavien. Som unga upplevde de en kallelse 
som de förblev trogna under en lång livsgärning i vilken de uppvisade mod, organisatorisk begåvning och 
professionalitet som sjuksköterskor och barnmorskor. Det här är en bit armenisk och osmansk historia lika-
väl som skandinavisk missions-, bistånds- och kvinnohistoria.


