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Dyregrov, Kari / Nye perspektiver på selvmord : sorgstøtte og forebygging hånd i hånd                13 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202669195, 236 s., hæftet, kr. 410,00 / 328,00

Hvert år begår mellom 500 og 600 personer selvmord i Norge. LEVE - Landsforeningen for etterlatte 
ved selvmord er nasjonalt talerør for etterlatte og berørte ved selvmord. Med boken “Nye perspekti-
ver på selvmord : sorgstøtte og forebygging hånd i hånd” ønsker LEVE å bidra til større åpenhet og en 
skarpere og mer høylytt debatt om selvmord og selvmordsforebygging, både i et folkehelseperspektiv 
og fra perspektivet til risikoutsatte, selvmordsoverlevende og etterlatte. 
Et bredt utvalg - fra forskere, politikere og kjente samfunnsstemmer til personer med egenerfaring 
og fylkeslagsrepresentanter og likepersoner i LEVE - har bidratt med viktige og nye perspektiver på 

selvmord, alle med ett mål til felles: å redusere antall selvmord i Norge. 
Målgruppen er studenter på alle utdanningsnivåer innen psykologi, psykisk helsearbeid og pedagogikk, fag- og forskning-
smiljøer innen helse, omsorg og forebygging, politikere og etterlatte og berørte ved selvmord. I tillegg vil boken passe for 
alle som er opptatt av selvmordsproblematikk. 

Bratteteig, Tone / Design for, med og av brukere : å inkludere brukere i design 
av informasjonssystemer                                                                                19.6 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215035505, 344 s., hæftet, kr. 538,00 / 430,40

Hvordan kan designere vite at de lager noe som folk vil ha? Hvordan kan designere sikre seg at 
brukerne forstår hvordan det de designer, kan brukes? Hva er egentlig design, og hvordan kan bruk-
ere delta i designarbeid? Hva må designere egentlig kunne om bruk? 
Denne boken svarer på disse spørsmålene gjennom å beskrive og forklare hva “design for, med og 

av brukere” er, og hvordan denne tilnærmingen til design kan praktiseres. Det å inkludere brukere i designarbeidet slik at 
de kan være med på å bestemme sluttresultatet, har lange røtter i Norge og er nedfelt i lovverket. 
Boken gir innblikk i teorier og begreper man bruker for å forstå design for, med og av brukere, og hva denne tilnærmin-
gen består i. Den beskriver også metoder og teknikker man kan bruke for å legge til rette for brukermedvirkning i design. 
Kombinasjonen av teoretiske begreper og praktiske teknikker gjør at boken gir et godt grunnlag for å kunne tilpasse en 
slik tilnærming til ulike designprosjekter og -situasjoner. Boken inneholder eksempler fra forskning og gir også grunnlag for 
videre studier i faget. 
Målgruppen for denne boken er designstudenter generelt og IT-studenter som systemdesignere spesielt.

Furseth, Inger / Moderne sosiologer om samfunn og religion                                                30.1 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215012926, 334 s., hæftet, kr. 448,00 / 358,40

Moderne sosiologer er opptatt av forholdet mellom individ og samfunn. Noen betoner individenes 
handlefrihet, mens andre legger større vekt på strukturene. De sosiologene som er omtalt i boken er 
også opptatt av den sosiale og kulturelle konstruksjonen av kunnskap, så vel som makt og ulikhet. Et 
viktig tema i sosiologien de siste tiårene er kjønn, seksualitet, rase og etnisitet, noe som også preger 
analysene til flere av de sosiologene som er med her. Når det gjelder religiøst liv, mener flere av dis-
se sosiologene at det skjer en sekularisering, mens andre nyanserer dette bildet, og det er også dem 
som hevder at samfunnsutviklingen kan gi nye rom for religiøsitet, kanskje i nye former. 

Ljunggren, Jørn (red.) / Arbeiderklassen                                                                              30.1 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202646240, 493 s., hæftet, kr. 594,00 / 475,20

Arbeiderklassen har i mange år ligget i offentlighetens dødvinkel. Med endringer i det politiske 
landskapet, NAV-skandalen og koronakrisen har arbeidere igjen kommet på agendaen – også i for-
skningen. I denne boka presenterer både ferske og etablerte forskere selvstendige forskningsbidrag 
som gir ny kunnskap om den moderne arbeiderklassen i Norge.
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Langbach, Tor / Om rettsmedisin og sakkyndighet : en innføring                                             34 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202709648, 344 s., indbundet, kr. 649,00 / 519,20

Denne boka handler om rettsmedisineres arbeid for rettsvesenet. Den belyser grensesnittet mellom 
rettsmedisinsk sakkyndighet og juss, og møteplassene for de to typene virksomheter.I den første delen 
ser vi på sakkyndighetens rolle i rettsvesenet og på rollen som sakkyndig. Etterpå gis en oversikt over 
de rettsmedisinske fagene, hvoretter vi går dypere inn med et blikk på de rettslige aspektene ved 
særlig
klinisk rettsmedisin, rettspsykiatri, rettspatologi, rettstoksikolog, rettsodontologi, rettsgenetikk, 
rettspsykologi. 
Boka behandler videre rettsvesenet og en del utvalgte juridiske emner, kritikken mot rettsmedisinen 

og utfordringer og fallgruver. I den siste delen behandles det konkrete sakkyndige arbeidet, med særlig vekt på den skrift-
lige og muntlige presentasjonen av den sakkyndige erklæringen.
Hensikten med boka er i første rekke å forklare hvordan jurister tenker og hvordan jussens logikk er. Siden rettsmedisinere 
og andre sakkyndige skal kommunisere med jurister - og ikke minst med lekdommere - er det viktig å forstå den juridiske 
konteksten man opererer innenfor. Hvis kommunikasjonen mellom sakkyndige og retten ikke fungerer optimalt, er det fare 
for misforståelser og i verste fall justismord.

Nerheim, Viljar Johnsen / Forvaltningsrett før eksamen : materiell og personell kompetanse            34 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245035100, 220 s., hæftet, kr. 415,00 / 332,00

Forvaltningsrett på en solid og forståelig måte! 
Mange av de meste relevante forvaltningsrettslige emnene blir relativt kort behandlet i pensumlittera-
turen og kan være vanskelige å få tak på. I denne boken går forfatterne gjennom flere av dem - blant 
annet legalitetsprinsippet, skillet mellom forvaltningsskjønn og lovbundne vurderinger, myndighetsmis-
brukslæren, vilkårslæren, instruksjons- og delegasjonsmyndighet og ugyldighet. Saksbehandlingsre-
glene blir ikke behandlet i denne boken.
Temaene formidles på en enkel og forståelig måte som særlig fremhever ny forskning og de sentrale 

hensynene som gjør seg gjeldende. Samtidig går analysen av flere problemstillinger dypere enn i pensumslitteraturen for å 
gi en mer solid forståelse. Boken kan derfor brukes både som innføringslitteratur, til oppsummering, og som fordypningslit-
teratur i enkelte emner. 

Biesta, Gert J.J. / Undervisningens gjenoppdagelse                                                                37 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202668020, 184 s., hæftet, kr. 356,00 / 284,80

I dagens utdanningspolitikk er interessen for undervisningen og læreren i ferd med å bli borte, hevder 
den nederlandske professoren i pedagogikk Gert J.J. Biesta. Læreren er redusert til en læringsfasili-
tator, og fokuset er flyttet over fra læreren til elevene og deres læring. Forfatteren ønsker med denne 
boken å gjenoppdage undervisningen og lærerens betydning.
Ved bruk av eksempler fra den pedagogiske filosofien, med tekster av Levinas, Freire og Rancière, 
argumenterer Biesta for at undervisning kan ha en radikal og frigjørende betydning. Undervisning må 
ikke bare bli sett på som et effektivt verktøy i produksjonen av læringsresultater. Den kan også bidra 

til å gjøre elevene i stand til å finne sin plass i verden. På den måten vil de i større grad kunne eksistere uten å sette seg 
selv i verdens sentrum.

Gotvassli, Kjell Aage / Henry Mintzberg : om organisasjon, strategi og ledelse                        37 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202683054, 229 s., hæftet, kr. 399,00 / 319,20

Henry Mintzberg er en klassiker innenfor organisasjonsteori og strategisk ledelse. Hans typologi av 
organisasjonsstruktur, som består av fem typiske organisasjonsformer, har hatt stor innflytelse på 
organisasjonsfaget. Hans arbeider innenfor strategi og ledelse har vært viktige bidrag til å forstå hva 
praktisk strategi og ledelse består av. Hva betyr hans bidrag i dagens komplekse organisasjoner? 
I denne boken blir Mintzbergs tenkning introdusert og fortolket opp mot aktuelle perspektiver innen 
organisasjon, strategi og ledelse. 
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Hjertø, Kjell B. / Team i skolen Team i skolen                                                                   37 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245033014, 151 s., hæftet, kr. 379,00 / 303,20

Denne boken gir en systematisk innføring i hvordan man bygger en profesjonell teamkultur. Boken 
skal gi lærere, skoleledere, skoleeiere og studenter evidensbasert kunnskap om hva et team faktisk 
er, nødvendige ferdigheter i teamsamarbeid og forståelse av teamnivåets rolle i en skoleorganisasjon. 
Det at en arbeidsgruppe titulerer seg som et team, gjør ikke noe magisk med gruppen som gir gode 
resultater, men det finnes solide forskningsbaserte funn som tyder på en klar, positiv sammenheng 
mellom profesjonelt gjennomført teamarbeid og økte jobbprestasjoner, økte læringsopplevelser og 
økt jobbtilfredshet. Forfatterne av boken har lang erfaring med profesjonelt team- og lærersamarbeid 

i skolen, samt forskning på grupper og team i arbeidslivet.

Langeland, Gerd Martina / Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon : 
i ungdomsskole og videregående skole                                                                                   37 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202706722, 170 s., hæftet, kr. 324,00 / 259,20

I denne boka presenteres en metode som skolefellesskapet og enkeltlærere kan bruke i samarbeid 
med elevene for å forebygge frafall og psykiske helseplager i ungdomsskolen og i videregående 
skole. Med gode eksempler viser forfatterne hvordan metoden kan hjelpe elever med lav motivasjon 
til å få tilbake troen på at egen innsats nytter.
Metoden bygger på helsefremmende teori, selvbestemmelsesteori og teori om selvregulert læring. 
Kjernen er at elevene selv er hovedaktører i eget liv, og at de individuelt og i et støttende fellesskap 

skal utarbeide gode strategier i møte med utfordringer.
Elevene får mulighet til å reflektere over hva som er viktig og hva som er vanskelig for dem, og ikke minst får de hentet 
fram og tatt i bruk sine egne suksessfaktorer. Dette kan styrke opplevelsen av autonomi, mestring, indre motivasjon og 
selvanerkjennelse.  

Sæle, Ove Ronny Olsen / Kroppssyn gjennom historien : og om vår tids kroppsidealer 
og kroppsfokus                                                                                                             37 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205549876, 272 s., hæftet, kr. 356,00 / 284,80

Denne boken handler om kropp som sosiokulturelt fenomen, sett fra et historisk perspektiv og fra et 
samtidsperspektiv. Med utgangspunkt i den greske myten om Narcissus og Platons hulelignelse, dis-
kuterer forfatteren hvorvidt vi lever i en sekulær tid hvor kropp er blitt en av vår tids fremste identitet-
sprosjekter.
Boken er delt i to deler. I første del presenteres sentrale kroppssyn innenfor den vesteuropeiske 
idéhistorien. Med dette som bakteppe, drøftes det i andre del hvorvidt vi i dag dyrker perfekte kro-

ppsbilder fra mote- og mediebransjen, uttrykt i form av strenge, disiplinerende kroppspraksiser. Det påstås at vi lever i en 
tid med sterkt fokus på kroppens ytre, som et resultat av den vestlige idéhistoriens dualistiske menneskesyn, hvor tanke og 
sjel oppfattes adskilt kroppen. Forfatteren presenterer sine synspunkter med kapitler som berører mediebransjen, den virtu-
elle og teknologiske samfunnsutviklingen, skjønnhetsmyten, seksualitet og normalitetstenkning om kropp. 

Williams, Gweno (ed.) / Literature for the English classroom : theory into practice  (2nd ed.)       37 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245035001, 303 s., hæftet, kr. 545,00 / 436,00

Bringing together enthusiastic and experienced scholars from Norway and the UK, this book sets out 
to provide an informative and accessible bridge between excellent contemporary English language 
literature and teaching English as a foreign language (TEFL). 
New perspectives in the fully updated second edition include extensive attention to LK20 curriculum 
competence aims. Four newly commissioned chapters cover global education and diversity, digital 
literature, reading approaches for all, and active engagement with poetry. This book amply meets the 
needs of the English teacher training and school curriculum. 

Literature for children and young adults remains a main focus, including new genres, such as graphic novels, digital texts 
and experimental picturebooks. Texts suggested represent a wide range of English-speaking countries and communities. A 
wide range of options and thoughtful guidance on choosing and analysing appropriate and exciting material for classroom 
use are offered. 
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Østrem, Sissel / Lekser                                                                                                       37 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202630010, 104 s., hæftet, kr. 194,00 / 155,20

Hvordan fremstår fenomenet lekser for lærere, elever og foreldre? Er det å gi lekser bare en gammel 
vane, eller har lekser en betydning for elevenes læring i skolen? De fleste lærere gir lekser. Det finnes 
likevel skoler og lærere som ikke gir lekser og mener at det er til elevenes beste.
Hvem er leksene for? For lærerne som ikke har tid til å gjennomgå alt fagstoff i timen, for elevene 
som trenger mengdetrening, eller for foreldrene som skal følge med på hva barna lærer på skolen? 
Til å være et så vanlig fenomen er det påfallende hvor mange spørsmål og få svar det er om leksenes 
formål og nytte. 
Sissel Østrem ble opptatt av lekser etter at hun ble pensjonist og fikk barnebarn som trengte lekse-

hjelp. Hverken som lærer i grunnskolen eller som lærerutdanner innen pedagogikk var hun eller hennes kolleger opptatt 
av hvorfor det gis lekser på skolen. Det var bare sånn det skulle være - en rituell praksis. Nå har Sissel funnet ut mye om 
fordeler og ulemper med lekser og hva de betyr for de som gir og får dem.  

Alatalo, Tarja / Högläsning : didaktik för språk-, läs- och skrivutveckling                               37.14 
Studentlitteratur, ISBN 9789144137889, 136 s., hæftet, kr. 365,00 / 292,00

Den muntliga språkförmågan utgör grunden för barns läs- och skrivutveckling och behöver därför 
stimuleras på ett sätt som väcker nyfikenhet, lockar till spännande samtal och erbjuder rika lärtillfällen. 
Högläsning är en aktivitet med stor potential att just stärka och stödja barns språk-, läs- och skrivut-
veckling.
I den här boken presenteras forskningsgrundade metoder för en mångsidig och språkutvecklande 
didaktik i samband med högläsning. Genom en mängd exempel och tydliga didaktiska resone-
mang beskriver författaren högläsning som praktiskt-pedagogiskt redskap och förklarar hur en väl 

genomtänkt högläsning kan utformas.
Högläsning – didaktik för språk-, läs- och skrivutveckling vänder sig främst till blivande och verksamma förskollärare och 
lärare i förskoleklass och grundskolans tidiga år.  

Dardanou, Maria / Barnehagens digitale arenaer                                                               37.24 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215044934, 157 s., hæftet, kr. 392,00 / 313,60

Barnehagens digitale praksis skal ha en naturlig plass i det pedagogiske arbeidet. En barnehagelærer 
må alltid vurdere hvilke digitale verktøy som er mest hensiktsmessig å velge for å gi barna mulighet til 
å leke, lære, utforske og skape med digital teknologi.
Med forankring i pedagogiske læringsteorier og perspektiver presenterer forfatterne begrepet pro-
fesjonsfaglig digital kompetanse. «Barnehagens digitale arenaer» viser hvordan barnehagefaglige 
aktiviteter og prosjekter i en barnehage enkelt kan deles med andre barnehager. Aktivitetene og pros-
jektene som beskrives, er nært knyttet til praksisfeltet med både analoge og digitale utgangspunkt. 

Moen, Kari Hoås / Det var en gang ... : historie og tradisjoner i den flerkulturelle barnehagen       37.24 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215051130, 177 s., hæftet, kr. 399,00 / 319,20

Små barns begynnende forståelse av vår felles fortid kan påvirke hvordan de opplever verden i dag, 
og hvordan de ser for seg framtida. Derfor er historie- og tradisjonsformidling både et aktuelt og viktig 
tema i barnehagen. 
Fra hvert sitt faglige ståsted, med felles engasjement, belyser forfatterne en mangfoldig historie- og 
tradisjonsformidling i barnehagen. De gir oss innblikk i et kulturelt mangfold som inkluderer urfolk, 
nasjonale minoriteter og ulike moderne innvandrergrupper i Norge. Historie- og tradisjonsformidling i 
barnehager må ha en form som er tilpasset små barn. Formidlingen må også skje ut ifra en bevisst og 

kritisk vurdering av hva som passer den enkelte barnegruppens sammensetning. 
Boka er skrevet for studenter i barnehagelærerutdanningen og personale i barnehagen. Forfatterne ønsker å inspirere til 
arbeidet med tematikken og har derfor viet stor plass til praktiske eksempler fra barnehager med ulik grad av kulturelt 
mangfold.
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Aasen, Wenche / Lederskjønn i barnehagen : en kunnskapsbasert praksis                              37.24 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245023442, 155 s., hæftet, kr. 399,00 / 319,20

Denne boken handler om lederskjønn i barnehagen, hvordan den pedagogiske lederen kan bruke 
godt faglig skjønn når hun leder personalets pedagogiske praksis. Å utøve lederskjønn innebærer 
å lede praksis og arbeide med kompetanseoppbygging for å sikre kvalitet i arbeidet med barna. 
Det involverer en rekke vurderinger og valg som må tas der og da, når personalet er i pedago-
giske arbeidsprosesser. 
I boken kommer det frem at ikke bare lederen, men hele personalet, uavhengig av faglig bakgrunn, 
bruker skjønn i sitt arbeid med barna. Forfatteren gir en teoretisk innføring i skjønnsbegrepet, og 

lederskjønnet ses i sammenheng med utvikling av personalets handlingskompetanser i en lærende barnehage. Pedago-
gisk handling er bestemt av pedagogiske mål og krever pedagogisk kompetanse. Eksempler på hvordan den pedago-
giske lederen kan være en tydelig leder når hun er rollemodell, blir beskrevet og drøftet. 

Nisser, Desirée von Ahlefeld / Professionella pedagogiska samtal för en inkluderande 
skolkultur                                                                                                                               37.7 
Studentlitteratur, ISBN 9789144142593, 128 s., hæftet, kr. 440,00 / 352,00

Det professionella samtalet har en framträdande plats i lärares vardagliga arbete. Ändå ägnas 
förhållandevis lite tid i skolan åt att förstå vad som kan bidra till en för alla inkluderande samtal-
skultur; en kultur vars förhållningssätt präglas av lyhördhet och respekt för olika sätt att förstå och 
där samtliga deltagare bemöts som kompetenta och omdömesgilla.
I boken presenteras en kommunikationspedagogisk teori för att förstå vad inkluderande samtal i 
förskola och skola kan innebära. Denna teori varvas och illustreras med hjälp av rika, autentiska 

exempel. Dessa handlar dels om samtal med och om elever som möter utmaningar i skolan, dels om samtal inom ramen 
för kollegialt lärande. Den kommunikationsteoretiska ansatsen kombinerar insikter från framför allt Freire, Habermas, 
Benhabib och Bornemark och har utvecklats och prövats inom en pedagogisk praktik. Dock är teorin användbar i alla 
professionella sammanhang där man eftersträvar en inkluderande samtalskultur.

Brask, Ole David / Den profesjonelle hjelperrollen : en refleksjonshåndbok for studenter og 
utøvere innen helse- og sosialfag                                                                                               38 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245024395, 245 s., hæftet, kr. 510,00 / 408,00

En kompleks praksishverdag stiller høye krav til refleksjons- og relasjonskompetanse hos helse- og 
sosialprofesjonene. Denne kompetansen er selve kjernen i den profesjonelle hjelperrollen og vek-
tlegges i den nye felles rammeplanen for helse- og sosialutdanningene.
Leseren inviteres med på kritisk refleksjon rundt praksiseksempler hentet fra et utvalg av helse- og 
sosialprofesjoner: barnevernspedagog, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, sykepleier og verne-
pleier.

Stadig større krav til rollefleksibilitet er en felles utfordring for helse- og sosialprofesjonene, men gjør også at vi trenger 
profesjoner med ulik kompetanse. En refleksjonsmodell anvendes til å kaste lys over hjelpe- og samarbeidsrelasjoner og 
over muligheter som oppstår der perspektiver møtes.

Glemmestad, Hanne / Oppfølgingsarbeid i NAV : sosialt arbeid på Nav-kontoret                       38 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245024258, 265 s., hæftet, kr. 474,00 / 379,20

Det er mange oppgaver som skal ivaretas ved et Nav-kontor. Blant de viktigste er å drive relas-
jonelt arbeidsrettet oppfølgingsarbeid. I denne boka undersøker forfatteren hvordan sosialfaglig 
kunnskap kan ramme inn det faglige arbeidet som Nav-veilederen bedriver.
Boka er en introduksjon til forvaltningsarbeidet og brukeroppfølgingen i Nav. Den ser nærmere 
på sentrale elementer ved Navs faglige arbeid i møte med enkeltbrukere, arbeidsgivere og samar-
beidspartnere. Å medvirke til at alle som kan og vil, får mulighet til å delta i arbeidslivet på egne 
premisser, har alltid vært en del av sosialt arbeids mandat. Boka viser hvordan sosialt arbeids 

teorigrunnlag og metode kan bidra til en helhetlig og systemisk problemforståelse innenfor oppfølgingsarbeidet. 
Boka retter seg først og fremst mot studenter ved sosialfaglige studieretninger, men kan med fordel også leses av stu-
denter fra beslektede studieretninger som ønsker å lære mer om Nav. Boka egner seg også for personer som allerede 
jobber i Nav og som ønsker å utvikle seg som Nav-veiledere og profesjonelle yrkesutøvere. 
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Gustavsson, Per / Skånesägner                                                                                              39 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063556, 350 s., indbundet, kr. 367,00 / 293,60

Upptäck Skåne med hjälp av spännande berättelser. Packa ner boken i utflyktskorgen eller ryggsäck-
en och upptäck nya utflyktsmål. Berättelserna för dig till trollberg och jättekast, galgbackar och 
platser med ond bråd död, grottor och skattgömmor, magiska träd och offerkällor, hemlighetsfulla 
sjöar och näckens åar. Du möter osaliga andar, grymma herremän, tjuvar och rövare, älskande par 
och fattiga torpare. 
Människor har alltid skapat berättelser för att förstå sin tillvaro och finna svar på varför saker och 
ting händer. Berättelserna har spridits från mun till mun, från generation till generation. De mest spän-

nande, roande, drastiska och tänkvärda har överlevt. Det är sådana berättelser du hittar i den här boken. 
Samtidigt som du lär känna det skånska landskapet, lär du känna människors förhoppningar, drömmar och föreställn-
ingsvärld. Och inte minst vardagsslitet för inte alltför länge sen. 
Det här är en bok både för barn, ungdomar och vuxna. Tillsammans över generationsgränserna är det spännande att 
upptäcka platserna, som människor knutit berättelser till. Bokens kartor, vägbeskrivningar och gps-koordinater leder er till 
utflyktsmålet. 

Wedel, Kristian / Göteborg 400 : stadens historia i bilder                                         45.8 Göteborg 
Bokförlaget Max Ström, ISBN 9789171265210, 399 s., indbundet, kr. 549,00 / 439,20

Göteborg är en fantastisk stad – och aldrig tidigare har den visats på detta sätt. Det här är en tidsre-
sa som löper över 400 år – från det att staden fick sina stadsprivilegier av Gustav II Adolf ända fram 
till dagens dynamiska metropol. Bokens bilder kompletteras av Göteborgskännaren Kristian Wedels 
berättelser, fyllda av fakta, iakttagelser och anekdoter. 
Kristian Wedel är journalist och redaktör på Göteborg-Posten. Han har tidigare skrivit ett tiotal olika 
böcker om Göteborg. 
Bilderna har samlats in under begreppet Tidernas Göteborg, ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs 

stadsmuseum, Hasselbladstiftelsen, Göteborgs universitet, Kamerareportage, Riksarkivet Landsarkivet Göteborg, Göteborg 
& Co, Göteborgs-Posten och Bokförlaget Max Ström.

Sjöberg, Fredrik / Fjärilarnas skärgård                                                                                58.443 
Bokförlaget Max Ström, ISBN 9789171265319, 166 s., hæftet, kr. 299,00 / 239,20

Ingen annan plats i Sverige har en rikare fjärilsfauna än Stockholms skärgård. Författaren och ento-
mologen Fredrik Sjöberg har i arbetet med denna essäsamling räknat dem alla. 
”Enligt mina efterforskningar har totalt 78 dagfjärilsarter siktats i Stockholms skärgård. Rikedom kan 
mätas på många sätt. Detta är ett av de bästa.”
 Trots att boken skildrar alla de dagfjärilar som finns i skärgården så är den inte en fältguide, utan 
en samling personliga berättelser som lockar, lär och förvånar. Boken är rikt illustrerad med utsökta 
akvareller från tidigt 1800-tal.  

Gjertsen, Hege (red.) / Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming                       60 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215046921, 205 s., hæftet, kr. 448,00 / 358,40

Det er en tydelig føring på at alle som får hjelp av Nav skal arbeide, og arbeidsinkludering er sen-
tralt. Det finnes ulike tilnærminger avhengig av målgruppe. Dette er den første boken om arbeidsin-
kludering for personer med utviklingshemming.
Utviklingshemming er ikke en ensartet funksjonshemming. Derfor er det mange hensyn å ta når per-
soner med utviklingshemming skal i arbeid.
Denne boken er et resultat av et stort forskningsprosjekt der flere vernepleierutdanninger er involvert. 
Forfatterne belyser ulike sider ved arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Boka 
passer for vernepleiere, ansatte i Nav og andre med interesse for temaet.  
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Aase, Kristin / Leder, kjenn deg selv!                                                                                          60.1 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202679057, 176 s., hæftet, kr. 324,00 / 259,20

Leder, kjenn deg selv er skrevet til deg som ønsker å utvikle ditt lederskap. Boken viser hvordan og 
hvorfor selvinnsikt skaper bedre ledelse, og den tilbyr konkrete verktøy for å nå målet. Hensikten er at 
du som leder evner å se deg selv utenfra, samtidig som du oppnår en bedre forståelse av dine medar-
beidere. På denne måten vil du få større mot, tydelighet og ydmykhet som leder.
Leder, kjenn deg selv presenterer to personlighetsverktøy som bidrar til selvinnsikt og teamforståelse; 
Enneagrammet og Kjernekvadranten. Verktøyene ses i sammenheng med ny ledelsesteori, og syn-
liggjør hvilken betydning relasjoner og kommunikasjon mellom mennesker har for at du skal kunne 
utøve god ledelse. Målet er å kunne møte kritiske innspill på en konstruktiv måte og være fleksibel og 

imøtekommende overfor medarbeidere. Slik skaper du bedre samarbeidsklima, økt måloppnåelse og arbeidsglede.
Bokens målgruppe er studenter på lederutdanninger, og da spesielt etter- og videreutdanninger, så vel som deltakere på 
lederutviklingsprogrammer og -kurs.

Svedberg, Lars / Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap  (7. uppl.)        60.13 
Studentlitteratur, ISBN 9789144140971, 326 s., hardback, kr. 638,00 / 510,40

Människan lever i grupper och grupper lever i människan. Inom såväl offentliga som affärsdrivande 
organisationer har vi i vår tid en stark (och ibland överoptimistisk) tro på ”gruppen” och dess mö-
jligheter. Här ska viktiga beslut fattas och ett kvalificerat arbete utföras utifrån idén om den sam-
lade kompetensens kraft och potential. För att detta ska vara möjligt räcker det inte med vackra 
ord och goda intentioner. I denna bok ges en systematisk genomgång av olika teoribildningar 
inom gruppsykologi och ledarskapsteori. Författaren flätar samman tidlös och aktuell kunskap från 
psykologi och pedagogik samt ledarskaps- och organisationsteori i en diskussion kring de mö-
jligheter och dilemman som grupper, organisationer och dess ledare ställs inför. Den professionella 

och sociala kompetens som är nödvändig i moderna organisationer behandlas utförligt. “Gruppsykologi” har blivit en 
klassiker och är nu inne på sin sjunde upplaga. Boken skiljer sig från annan litteratur inom fältet genom att den integrerar 
kunskap om grupper, organisationer och ledarskap på ett heltäckande vis. Denna upplaga har genomgått en omfattande 
bearbetning och uppdatering. Boken vänder sig till alla som söker en nyanserad förståelse av gruppers dynamik, ledarskap 
och organisationsfrågor. Den är sedan många år kurslitteratur på utbildningar inom psykologi, socialt arbete och ledar-
skap samt på vård- och lärarutbildningar.  

Jacobsen, Karl / Forståelse i miljøterapeutisk arbeid  (2. utg.)                                            61.642 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205546974, 150 s., hæftet, kr. 358,00 / 286,40

Godt miljøterapeutisk arbeid er avhengig av man forstår menneskene man arbeider med.
Når miljøterapeuten forstår den som har et hjelpebehov, er det lettere å legge til rette for riktig be-
handling.
Denne bokens hovedformål er å gi miljøterapeuter økt faglig forståelse og selvstendighet. Boken tar 
leseren med inn i arbeidet med «Frida», en case som bygger på virkelige hendelser der begge for-
fatterne var involvert. Gjennom presentasjon og drøfting av ulike faser i dette arbeidet får forfatterne 
fram hvordan miljøterapeutisk arbeid kan foregå i praksis, og hvordan man kan møte ulike prob-

lemer som kan oppstå underveis. I tillegg presenterer boka det teoretiske, utviklingspsykologiske fundamentet for denne 
tilnærmingen til miljøterapeutisk arbeid.

Nortvedt, Per / Omtanke : en innføring i sykepleiens etikk  (3. utg.)                                          61.7 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205550827, 288 s., hæftet, kr. 432,00 / 345,60

Boken gir en nyansert framstilling av noen av de mest brennende utfordringer og verdivalg som den 
praktiserende sykepleierstudent og sykepleier daglig står overfor. Sentrale etiske problemstillinger i 
klinisk sykepleie blir presentert og diskutert. I tillegg inneholder boken relevante studiespørsmål og 
forslag til litteratur for videre studier i sykepleieetikk. 
Boken gir en oversiktlig innføring i de viktigste etiske begreper, teorier og prinsipper i utøvelse av 
sykepleie. Den gir også en innføring i sykepleieetikkens idéhistoriske og filosofiske grunnlag. Her 
viser boken hvordan praktisk og konkret omtanke for syke har vokst fram i den vestlige kulturkrets og 

nedfelt seg i sykepleiens verdigrunnlag. Denne 3. utgaven av boken diskuterer dagsaktuelle eksempler og problemstillinger 
i sykepleierens og studentens kliniske hverdag, og er oppdatert med ny kunnskap og forskning i sykepleiefaget.  
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Björklund, Anders / Skrotbilar : om hängivna samlare och deras fordon                             62.722 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063518, 156 s., indbundet, kr. 393,00 / 314,40

Här och där i vårt avlånga land, invid skogsbryn, i dungar, kring lador och uthus, står det skrotbilar 
och skräpar. Hur hamnade alla dessa utslitna fordon där, varför blev de bara stående och vilka är 
det som ställt dit dem? Kanske går det inte alltid att finna någon förklaring, kanske har det bara blivit 
så, oöverlagt och oplanerat. Eller så bor någon i närheten som har renoveringsambitioner och ett 
intresse för gamla bilar och motorer, ett engagemang som förenar tusentals entusiaster. 
I boken möter vi massor av bilvrak och några passionerade samlare som berättar om sina fynd. För-

fattaren Anders Björklund är etnolog med museibakgrund och med stort intresse för både folk och fordon.

Guðrún, Hannele Henttinen / Icelandic mittens : 25 traditional patterns made new              64.64 
Vaka-Helgafell, ISBN 9789979226017, 272 s., indbundet, kr. 575,00 / 460,00

The mittens in this book are a contemporary interpretation of a collection of 19th- and 20th-century 
mittens and gloves from the Textile Museum in Blönduós in North Iceland. 
These carefully reconstructed patterns and charts enable the creation of modern versions of a rich 
knitting tradition, focusing on both the utility and beauty of these knitted mittens and gloves. 
The book emphasizes the variety of stranded colour patterns and many different techniques so that all 
knitters can find a pair to knit at their desired level of complexity. 

The author, Guðrún Hannele Henttinen, has a degree in textile teaching and has taught knitting for many years. 

Pärson, Åsa / Konsten att väva : en praktisk handbok                                                     64.69 
Bonnier Fakta, ISBN 9789178870851, 288 s., indbundet, kr. 455,00 / 364,00

Praktisk och inspirerande grundbok i vävning från två av Sveriges främsta handvävare – Åsa Pär-
son och Amica Sundström. Här får du lära dig allt om vävning, alltifrån hur du sätter upp en väv, till 
materialval, bindningslära och vävteknik. Boken är rikligt illustrerad med fotografier och pedagogiska 
teckningar. 
Boken innehåller 22 vävprojekt att låta dig inspireras av oavsett om du är nybörjare eller en mer 
erfaren vävare. Här finner du också handfasta tips som tar dig vidare i din vävning. En vävbibel och 

framtida klassiker bland hantverksböcker.  

Silkoset, Ragnhild / Pris : en håndbok i prisbeslutninger                                                          65 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202658328, 270 s., hæftet, kr. 432,00 / 345,60

Blant de vanskeligste oppgavene en bedrift har, er prising av produktene. Priser man for lavt, risikerer 
man at kostnadene ikke dekkes eller at det ikke skapes profitt. Priser man for høyt, risikerer man å 
miste potensielle kunder.
Prisstrategi er det området hvor ledere føler størst press for å lykkes, men har minst kompetanse og 
evne til å treffe gode, langsiktige valg. Bedriftsledere kan lite om prisstrategi og prioriterer ofte å 
bruke ressursene på design, merkevarebygging, strategiplaner og produktutvikling framfor kunnskap 
om pris. Boka “Pris : en håndbok i prisbeslutninger” presenterer et grunnleggende verktøy for pris-

strategi for bedrifter og gründere til bruk i alle faser.

Wahlgren, Anders / Otto G Carlsund                                                                                          70 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063396, 319 s., indbundet, kr. 468,00 / 374,40

Vem var han? Den då relativt okände svenske konstnären som plötsligt dök upp på Stockholmsut-
ställningen 1930 och blev en mycket omtalad person. Otto G Carlsund (1897-1948) ville visa sven-
skarna det senaste inom modern konst, som väckt sådan sensation i Paris. Själv hade han studerat för 
Fernand Léger och blivit ett namn i denna konstmetropol. Förutom en egen succé på Galerie Mots et 
Image deltog Carlsund i ett trettiotal samlingsutställningar med bland andra Léger, Picasso, Brancusi 
och Mondrian. Efter sina framgångar for han till New York 1927 och ställde ut på det kända Little 

Review Gallery. 
Född i S:t Petersburg upplevde han 1917 revolutionens Ryssland på nära håll och höll själv på att bli skjuten, anklagad för 
att vara spion åt de röda. Studerade i Dresden och blev intresserad av de ryska modernisterna såsom Malevitj och Kandin-
sky. Fann så sin egen väg inom den abstrakta konsten. 
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Nord, Anders / Medeltida pigment : färgen i de gamla kyrkomålningarna                             74.01 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063631, 198 s., indbundet, kr. 393,00 / 314,40

Under åren har konsthistoriker presenterat storslagna bokverk om de medeltida kyrkomålningarna 
i Sverige, i Mälardalen och Västergötland, i Småland och på Gotland, i Östergötland och på andra 
håll. De framställda människorna, miljöerna och symbolerna har under sekler fångat besökarnas 
uppmärksamhet. De medeltida målarna har avsatt beständiga spår på väggar, i tak och valv.
I Medeltida pigment får läsaren möta dessa målningar, men under andra förtecken. Hur har de 

gjorts? Vad består färgen av? Vilka pigment användes? Anders G. Nord berättar vad pigmentens historia avslöjar. Genom 
många exempel förstår betraktaren hur färgen en gång framstod och vad tidens gång förändrat. Vilken betydelse kyrkans 
läge haft, när och hur kyrkan kom till, vilka pigment som då fanns att tillgå. Detta är grundläggande fakta, men tidigare 
sällan eller aldrig behandlade.
Nord beskriver hur målningarna byggdes upp, vilka färgstoffer som användes och varifrån pigmenten kom.

Persson, Annika / Var vid gott mod : en bok om konstnären fröken Märta Måås-Fjetterström   76.4 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100157135, 265 s., indbundet, kr. 331,00 / 264,80

Abbedissan kallades hon av somliga. Andra sade att hon hörde till tidens stora fröknar. Märkeskvin-
na sade en tredje. Säkert är att textilkonstnären Märta Måås-Fjetterström ritade mattor som fort-
farande nästan 80 år efter hennes död säljs för sexsiffriga belopp på världens auktionshus. 
Hon var stor redan under sin livstid. Riktigt stor. Ändå brändes alla brev, foton, skisser och antecknin-
gar efter hennes död. Så vem hon egentligen var, har vi inte vetat. Inte förrän en livslång bevarad 
brevsamling dök upp, med brev till hennes nära väninna Clary Hahr. 
Journalisten Annika Persson har med hjälp av breven - men också artiklar, böcker, mötesprotokoll, 

foton och en gammal vit resväska - återskapat hennes historia. 
Så följ med till en tid när svensk textil drog kungligheter, adel och kändisar till de stora internationella utställningarna. När 
kvinnorna slogs för rösträtt och fick den. När fotsida kjolar och hellånga ärmar gav biljett att röra sig i världen. Och när 
tecknaren Märta Måås-Fjetterström tog för sig av all den nya friheten, skapade sig ett eget rum och levde i mötena med 
sina älskade kollegor och kamrater i ett av de första kvinnliga yrkesnätverken.   

Berger, Tore / Åtskilliga låtar av Tore Berger : såmgbok 1968-2016 : visor, melodier och några 
deklamationer ordnade i tolv kapitel                                                                                             78 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063235, 157 s., hæftet, kr. 356,00 / 284,80

Tore Berger är legendarisk konstnär, författare och musiker. Han är känd som en i proggbandet Blå 
Tåget från 1970-talet f.d. Gunder Hägg som bestod av just författare, poeter, konstnärer och redak-
törer som bildade ett band. 
De var alla några år äldre än de flesta banden och grupperna i den radikala musikrörelse som 
tillkom vid denna tid, med bl.a. Hoola Bandola Band och Nynningen. Även om Berger hela tiden har 

hållit fast vid sitt måleri, har han samtidigt varit musiker. Dels i Gunder Hägg, dels som soloartist med egna låtar och mån-
ga släppta skivor. 

Gunnarson, Hans / Quintilianus retorik : att skapa den fulländade talaren 
och den goda människan                                                                                                 80.8 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063549, 263 s., indbundet, kr. 356,00 / 284,80

Quintilianus är tillsammans med Cicero och Aristoteles de viktigaste personerna i retorikens historia. 
Quintilianus levde och verkade i Rom under det första århundradet efter Kristus. Ursprungligen ad-
vokat, fick han av kejsaren uppdraget att leda en retorikskola. Vid slutet av sitt liv skrev han ner sina 
tankar om retorikundervisningen i tolv böcker med titeln “Institutio Oratoria”. 
“Quintilianus retorik” är ett pionjärarbete. Tidigare har inte någon bok funnits på svenska som in-
troducerar hela Quintilianus verk. Retorikern Hans Gunnarson gör en läsning av böckerna samtidigt 
som han söker efter paralleller till vår egen tid. Det är märkligt hur väl vi känner igen oss i Quintil-

ianus livsvisdom fast det gått 2 000 år sedan verket skrevs. Inte bara retoriken är aktuell utan också tankarna om barnup-
pfostran och pedagogik. Ingen annan författare från antiken går så noga igenom hur man uppfostrar de små barnen. Med 
sin respekt för barnets inneboende kreativitet och kritiken av barnaga är Quintilianus långt före sin tid. Moralen är grun-
dläggande för honom. Han skiljer sig även från andra stora retoriker genom att så starkt betona att talaren, för att lyckas, 
måste vara en god människa, “vir bonus”. En tänkvärd aspekt inte minst idag när lögner och fake news florerar. 
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Boëthius, Ulf / Vart längtar min fot : om Barbro Lindgrens författarskap                                     81.7 
Makadam Förlag, ISBN 9789170613203, 399 s., indbundet, kr. 389,00 / 311,20

Som barnboksförfattare har Barbro Lindgren använt sig av praktiskt taget alla genrer från pekböcker 
till teaterpjäser, visor, dikter och olika typer av prosaberättelser. Mest känd är hon kanske för sina 
många originella bilderböcker. Men hon har hela tiden också skrivit för vuxna. Barnböckerna har 
varvats med diktsamlingar, romaner och dagboksliknande tänkeböcker. Många av hennes böcker 
riktar sig till barn och vuxna på samma gång. Hon vill egentligen bryta ner gränsen mellan barnlitter-
atur och vuxenlitteratur. 
“Vart längtar min fot” är den första studien som tar ett helhetsgrepp på Barbro Lindgrens förfat-

tarskap. Barnböcker och vuxenböcker behandlas parallellt. Boken är ingen biografi det är texterna som står i centrum. Ulf 
Boëthius gör helt enkelt en serie närläsningar där Lindgrens viktigaste teman lyfts fram och följs genom författarskapet. De 
existentiella frågorna dominerar men Lindgren har också ett starkt socialt engagemang. Hon tar ständigt parti för de en-
samma, marginaliserade eller utstötta. Och tonläget växlar: vissa böcker är nattsvarta medan andra är uppsluppet humor-
istiska. Ofta blandar Lindgren humor och allvar på ett oefterhärmligt sätt. Kanske är just det hennes särskilda egenart som 
språkkonstnär.  
Ulf Boëthius är litteraturforskare och professor emeritus vid Stockholms universitet.  

Lindgren, Lena / Ekko : et essay om algoritmer og begjær                                                      85 
Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 9788205536753, 199 s., indbundet, kr. 392,00 / 313,60

Et forsøk på å skildre menneskehetens blind date med kunstig intelligens.
Ekko var nymfen som snakket for mye. For dette ble hun dømt til en skjebne hvor hun bare kunne 
gjenta andre.
På 2000-tallet møter vi Ekko i medieteknologien; i virale memer, skittstormer, hekseprosesser og 
ekkokamre. Den som får algoritmene på sin side, vinner oppmerksomhetsøkonomiens høyeste trofé: å 
bli sett. Og Ekkos store kjærlighet var Narcissus, han som druknet i sitt eget speilbilde.
I dette essayet fletter Lena Lindgren politikk, mytologi, psykologi og vitenskap sammen med scener fra 
Silicon Valley. “Ekko” er en samtidsdiagnose og en høyttenkning rundt noen av de mest avgjørende 

spørsmålene i vår tid.  

Cullhed, Elin / Eufori : en roman om Sylvia Plath                                                                    87 
Wahlström & Widstrand, ISBN 9789146237303, 293 s., indbundet, kr. 348,00 / 278,40

Eufori är en fantasi om Sylvia Plaths sista år i livet. I en rasande, böljande, bångstyrig text möter vi 
Plath: förtvivlad, uppspelt, svartsjuk, grandios. Här ryms kärleken till barnen, längtan efter att få skri-
va och frustrationen över maken Ted Hughes ovilja att dela ansvaret. Hennes författarskap får alltid 
stå tillbaka för hans, men hennes inre monolog visar en konstnär av ovanlig kaliber. 
Elin Cullhed lånar av sina egna erfarenheter till en ikonisk författare i denna roman om moderskap 
och skapande. 

Kolmisoppi, Mats / Scener från havet                                                                                           87 
Norstedts, ISBN 9789113111834, 248 s., indbundet, kr. 356,00 / 284,80

Två bröder växer upp i en sverigefinsk familj som älskar monarkin. De fostras att bli kungar, de dril-
las i överklassens etikett och kultur, deras pojkrum inreds med kopior av riksregalierna. Men denna 
fostran driver lillebror till en despotisk gränslöshet och ett manipulativt maktövertagande i familjen. 
För sent inser mor och far att de har skapat ett monster. 
En man dör. När uppladdningen är fullbordad och migrationen till morgondagens småstad är genom-
förd kvarstår frågan: hur leva i en värld där allt är möjligt, men inget spelar någon roll? 
Mats Kolmisoppi skriver i två långnoveller om existensen och döden. Om att acceptera sin plats på 

jorden, eller fly från den.  
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Lee, Mara / Främlingsfigurer : en bok om kärlek och hat - känslor som formar bilden 
av den Andre                                                                                                                         87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100183196, 271 s., hardback, kr. 336,00 / 268,80

Essä samsas med poesi, myt och fiktion när Mara Lee undersöker språkets laddningar i konstruk-
tionen av främlingen, den Andre. I diskussioner om bl.a. Dante, Woolf, Mary Shelley och Edda-dikt-
ningen pekar hon på bildspråk som bärare av känslor men också av makt – åtminstone för dem som 
kontrollerar de retoriska figurerna – och på hur kärlek och begär kan bli ett uttryck för rasism.  

Lundberg, Sofia / Som en fjäder i vinden : en enda dag, ett helt liv                                           87 
Bokförlaget Forum, ISBN 9789137156996, 325 s., indbundet, kr. 348,00 / 278,40

Ny roman av författaren till “Den röda adressboken” som legat på Der Spiegels bestsellerlista i över 
ett år. 
Ibland kan en enda dag rymma ett helt liv. ”Som en fjäder i vinden” är en berättelse som sjuder av 
vänskap, kärlek och jazz, och av de där omständigheterna i livet som är så svåra att råda över. Den 
12 augusti 2019 får Viola ett oväntat samtal från Lilly, grannflickan som en gång var hennes bästa 
vän. Nu är de 80 år och Lilly ligger på dödsbädden. De skiljdes åt i ungdomen, men slutade aldrig 
längta efter varandra. I Sofia Lundbergs varma och hjärtskärande roman får läsaren följa Violas 
och Lillys livsöden under ett och samma datum, från 1950-talet fram till nutid. När Viola och hennes 

döttrar till slut tar sig till Paris för att få återse Lilly en sista gång, får hon svaret på den fråga som under många år gnagt i 
henne.

Nilsson, Ola / Vittring                                                                                                                  87 
Natur & Kultur, ISBN 9789127143241, 194 s., indbundet, kr. 348,00 / 278,40

I ett litet samhälle i Jämtland lever Sigrid och Ilian. Till hösten är det tänkt att Sigrid ska lämna byn 
och börja på gymnasiet i stan, men mensen är fem veckor sen och hon har ännu inte fått antagnings-
beskedet. Hennes kille Ilian är fyra år äldre och står längst ned i hierarkin i samhället. Han är lite av 
en loser, men Sigrid och Ilian har något speciellt ihop. Något som både lockar och skrämmer i den 
lilla byn. Under några heta sommardagar skruvas spänningarna i byn upp och Sigrid och Ilian rör sig 
långsamt men säkert mot en katastrof. 

Palm, Anna Karin / Jag skriver över ditt ansikte                                                                       87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100186906, 233 s., indbundet, kr. 360,00 / 288,00

Du säger: ”Vad heter din mor nu igen?” 
Jag svarar: ”Det är ju du. Du är min mor.” 
I ”Jag skriver över ditt ansikte” följer Anna-Karin Palm sin mors gradvisa försvinnande in i alzheimers 
sjukdom, och försöker förstå mammans livshistoria och hur den påverkat henne själv och familjen. Det 
blir en berättelse om klassresa och livshunger, om familjehemligheter och en komplicerad mor-dot-
ter-relation, som till slut kan landa i ett slags försoning. 
Anna-Karin Palm reflekterar över minne, skrivande och hur ett livs berättelse formas. ”Jag skriver över 
ditt ansikte” är en stark och berörande skildring av ett kvinnoöde, men också av en familj som förän-

dras i dödens närhet.   
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Persson, Malte / Undergången                                                                                                    87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100183943, 80 s., indbundet, kr. 288,00 / 230,40

”Våra plikter svek vi. Mot de döda 
och mot levande och inte födda. 
Mot de gudar vi med mänsklig möda 
skapat och av vilka vi var stödda.” 
Så, och mycket mer än så, skriver Malte Persson om framtiden och det förflutna och mänskligheten 
som kläms mellan dem. Undergången är en lika lekfull som fruktansvärd färd på vers genom rum och 
tid – från corona till big bang – och till det tankens bråddjup där allt försvinner. 

Ärlemalm, David / Som natten                                                                                             87 
Bokförlaget Forum, ISBN 9789137155968, 253 s., indbundet, kr. 336,00 / 268,80

En ny nervig skildring av Stockholms skuggsida efter den uppmärksammade debuten ”Lite död runt 
ögonen”. För tjugoåriga Asynja är den fyra månader gamla dottern ”Snäckan” allting som egentligen 
betyder något. När pojkvännen Eddies drogaffärer går snett blir Asynja och dottern maktlösa brickor 
i ett mörkt spel. Under några dygn i södra Stockholm driver Asynja längre och längre bort från det 
liv hon drömt om, och lämnat en sårig uppväxt i Norrland för. ”Som natten” är en mörk roman om en 
ung kvinna som dras in i en härva av kriminalitet, en berättelse om brutalitet men också om vänskap 
och mänsklig värme.  

Hårstad, Stian / Blikk for språk : sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighet        89.01 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202687359, 231 s., hæftet, kr. 454,00 / 363,20

Hvorfor slutter noen å bruke dialekten sin selv om Norge er kjent for å være et “dialektparadis”? 
Hvorfor blir “knoting” ofte oppfattet som negativt? 
Hvorfor vinner bokmål terreng i forhold til nynorsk når skriftformene er offisielt likestilte? 
Hvorfor blir noen stavemåter sett ned på selv om de har vært tillatt i mer enn hundre år? 
Denne boka gir innsikt i en essensiell dimensjon ved språk, nemlig at språklige valg uttrykker sosiale 
og kulturelle posisjoner. 
Med blikk for språkets ideologiske aspekter og sosiale funksjoner ser forfatterne på fenomener som 

standardisering, dialektnivellering, “knoting” og multietnolekt, språkbruk i digitale tekster og reklame, og forholdet mellom 
norsk og andre språk fra norsk språkhistorie, som samisk, dansk, tysk og engelsk. 
Boka er skrevet for studenter i norsk- og nordiskfaget, og passer på bachelor- og masternivå. Leserne blir kjent med sen-
trale begreper fra sosiokulturell lingvistikk og får innsikt i noen av språkvitenskapens grunnlagsspørsmål. Framstillingen er 
særlig aktuell for lærerstudenter som skal bidra til elevers danning i et demokratisk og flerkulturelt samfunn.  

Skovholt, Karianne / Samtaleanalyse : en praktisk innføring                                              89.01 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202689711, 252 s., hæftet, kr. 486,00 / 388,80

Dette er den første boka som i sin helhet presenterer etnometodologisk samtaleanalyse, eller CA 
(Conversation Analysis), på norsk. Forfatterne viser hvordan metoden kan brukes til å forske på og 
forbedre samtaler i arbeidslivet, særlig i skolen og i helse- og omsorgstjenesten.
Boka gir en praktisk innføring i hvordan man utfører samtaleanalyse. Leseren får kunnskap om 
grunnleggende strukturer i samtaler, innsikt i hvordan samtaler brukes av profesjonsutøvere i ulike 
situasjoner, og utvikler forståelse for samtaleanalyse som vitenskapelig metode. Forfatterne etablerer 
norske fagbegreper og presenterer et rikt eksempelmateriale fra institusjonelle samtaler.

Boka er aktuell for studenter på master- og PhD-nivå som skal utføre samtaleanalyse for første gang, særlig innen lære-
rutdanning, helsekommunikasjon og i språk- og kommunikasjonsfag. Den er også aktuell for lærere og helse- og omsorg-
spersonell som vil lære mer om samtaler i sin profesjon, og for profesjonsutdannere, forskere og andre som er interesserte i 
anvendt språkvitenskap, sosial interaksjon, kommunikasjon og kvalitativ forskningsmetode.



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  APRIL 2021  SIDE 13 AF 14
Göndör, Eli (red.) / De arabiska såren : tio år av revolt, stormaktspolitik och 
spruckna drömmar                                                                                                               91.94 
Timbro, ISBN 9789177032274, 248 s., indbundet, kr. 354,00 / 283,20

I december 2010 tände grönsakshandlaren Mohammed Bouazizi eld på sig själv i protest mot den 
tunisiska regimen. Det blev starten för vad som snart kom att kallas för den arabiska våren. Under 
2011 föll regimerna i Tunisien, Libyen och Egypten, demokratiska val genomfördes och hopp tändes 
om en bättre framtid. Men gamla förtryck ersattes av nya. I Libyen och Syrien utbröt inbördeskrig 
med katastrofala följder. Vad blev det egentligen av den arabiska våren? Vad gick fel och vad  finns 
kvar av drömmarna från 2011? 
I “De arabiska såren” reflekterar nio framstå ende Mellanösternexperter kring de senaste tio åren i 

regionen. Hur kunde det gå så illa i Libyen, Egypten och Syrien och varför över levde regimen i Jordanien relativt oskadd? 
Vilken roll har USA, Ryssland och Turkiet spelat och hur har Israel/Palestinakonflikten påverkats? Hur har kvinnornas sam-
hällsroll förändrats, vad kan vi lära av arab världens poeter och hur gick det egentligen i Tunisien där allt startade?  

Andersen, Ketil Gjølme / Hitlers byggherrer : Fritz Todt og Albert Speer i Norge                          95.3 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245025200, 310 s., indbundet, kr. 474,00 / 379,20

Vinteren 1942 beordret Adolf Hitler at det skulle bygges jernbane gjennom Nord-Norge til Kirkenes. 
Banen skulle bygges på svært kort tid og hadde en høy pris målt i menneskelige lidelser. Av de 
om lag 25 000 krigsfangene som ble satt til det tunge arbeidet, omkom over 2100. Ytterligere tusen 
fanger døde i forlis på vei til jernbaneanleggene i nord. Polarjernbanen krevde også innsats av store 
materielle ressurser. Behovet for stål, betong og trevirke var så enormt at banen skapte problemer for 
den tyske rustningsindustrien. Til tross for at Tysklands sviktende krigslykke gjorde prosjektet stadig 
mer meningsløst, fortsatte arbeidet helt fram til fredsdagene i mai 1945.

Norge hadde en sentral plass på Hitlers europakart. Den lange kysten var strategisk viktig for krigføringen, og med sin 
spektakulære natur og sine rike ressurser var landet tiltenkt en framtredende rolle også etter den endelige seieren. I løpet 
av okkupasjonsårene planla og igangsatte nazistene er lang rekke byggeprosjekter i Norge. Det skulle reises nye byer, fes-
tningsverk og fabrikker, anlegges veier og ikke minst jernbane. Hovedansvaret for disse prosjektene ble gitt til ingeniøren 
Fritz Todt og arkitekten Albert Speer.

Almqvist, Kurt (red.) / Svenskarna och Det heliga landet                                                      95.6 
Bokförlaget Stolpe, ISBN 9789189069954, 280 s., indbundet, kr. 520,00 / 416,00

Svenskens relation till Det heliga landet är kulturhistoriskt unik. Ända sedan Bibeln började läsas på 
svenska för snart femhundra år sedan har landets geografi och skriftens legender flätats samman 
med vår identitet och historiesyn. Hur blev det så?  I denna antologi belyser korsfarare, pilgrimer, 
handelsresande, vetenskapsmän och författare med anknytning till landet hur denna fascinerande 

relation utvecklats, från vikingatiden till idag. Vi får bland annat läsa om hur svenskens syn på sig själv som kristen har for-
mats genom århundradena, hur det gick till när vi bytte religion och om vilka följdverkningar Heliga Birgittas uppenbarel-
ser i Betlehem hade på svenskarnas religiositet. Likaså om effekterna av Fredrika Bremers och Selma Lagerlöfs böcker om 
Jerusalem. Är nutida svenskar verkligen så sekulära som vi brukar ta för givet? Essäerna i detta rikt illustrerade praktverk 
härrör från seminariet Svenskarna i Det heliga landet som hölls vid American Colony Hotel i Jerusalem 2020. 

Hübinette, Tobias / Svensk rasism under efterkrigstiden : rasdiskussioner och 
rasfrågor 1946-1977                                                                                                       95.6 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063587, 446 s., hæftet, kr. 375,00 / 300,00

“Svensk rasism under efterkrigstiden” undersöker den offentliga rapporteringen och diskussionen om 
frågor som rör ras och rasism i ett svenskt efterkrigstida sammanhang. Boken börjar i 1940-talets 
incidenter med rasdiskriminering av svarta amerikaner på svenska hotell och restauranger och slutar 
med raggarkravallerna i Södertälje 1977 som drabbade assyrierna och syrianerna i staden. Förfat-
taren berättar samtidigt något om vår tids ständiga diskussioner om svensk rasism och hur de är en 
fortsättning på, och i många fall också en upprepning av, de diskussioner som ägde rum under efter-
krigstiden. Med utgångspunkt i tusentals artiklar hämtade från dagspress och magasin undersöks hur 

språket kring ras och rasism har förändrats genom årtiondena liksom synen på vilka minoriteter som anses ha varit offer 
för rasdiskriminering, vilka händelser som har räknats som rasistiska och inte minst olika föreställningar om hur svenskar-
nas rasfördomar har varierat över tid. 
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Ulväng, Göran / Starfors & Molnebo : Uppländska herrgårdar med anor                              95.6 
Langenskiöld, ISBN 9789188439383, 335 s., indbundet, kr. 775,00 / 620,00

Den typiska svenska herrgården var inte ett högadligt storgods med  hundratals anställda, med 
huvudbyggnader av sten ( slott ) och ett rikt nöjesliv. En unik dokumentation över två herrgårdar 
med gamla anor. Efter långa perioder av förfall så har gården rustats upp till sin forna prakt av den 
välkände finansmannen Anders Wall vars släktingar har arbetat på gården. 2017 köpte han även 
granngården, Molnebo med lika spännande och brokig historia. Att kliva in i mangårdsbyggnaden på 
Starfors herrgård är som en tidsresa till 1600-talet. Mattias Klums bilder ger nytt liv till denna kultur-
skatt.


