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Smedler, Ann-Charlotte / Att testa barn och ungdomar : om testmetoder i psykologiska utredningar  13 
Natur & Kultur, ISBN 9789127823846, 319 s., indbundet, kr. 520,00 / 416,00

En uppskattad grundbok i psykologisk testning och utredning av barn och ungdomar kommer nu i en 
andra, reviderad utgåva. 
Författarna förklarar när det kan vara aktuellt att testa, går igenom relevant psykometri samt hur man 
väljer testmetod. Ett uppdaterat urval av test presenteras: utvecklings- och begåvningstest, specifika 
funktionstest, skattningsskalor och personlighetstest. De ger råd kring den praktiska testsituationen 
och hur man kan öva på testning. Ett kapitel ägnas testning av barn med annan språklig och kultur-
ell bakgrund. Genomgående förespråkar författarna en helhetssyn och att testresultat måste vägas 
samman med all annan information om barnet. De berättar om återgivning av utredningsresultat, i 

skriftliga utlåtanden och samtal. Boken innehåller rikligt med illustrativa exempel. 
Boken riktar sig till studerande på psykologprogrammet och inom neuropsykologisk testning, till yrkesverksamma psykolo-
ger samt andra som vill lära sig mer inom området. 
Ann-Charlotte Smedler är psykolog och professor emerita vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 
Eva Tideman är psykolog, specialist i klinisk psykologi samt neuropsykologi och docent vid Lunds universitet.

Thorbjørnsen, Svein Olaf / Kristen etikk : en innføring  (4. utg.)                                            23 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215048062, 346 s., hæftet, kr. 437,00 / 349,60

I dag stiller vi andre etiske spørsmål enn tidligere. Og vi får andre svar på spørsmål vi har stilt før. 
Bioteknologi, klimakrise, terrortrussel, globalisering og et samfunn preget av ulike livssyn side om 
side danner grunnlag for mange av våre etiske spørsmål. Denne boken gir en innføring i etikk med 
hovedvekt på kristne perspektiver. Forfatterne relaterer dem gjennomgående til allmenn etikk og til 
etikken i andre religioner. De legger vekt på å vise at etiske spørsmål kan drøftes og behandles på 
ulike måter. Og de viser at vi reflekterer over hvem vi ønsker å være og hvordan vi bør handle, ut fra 
våre skiftende omgivelser. Leseren blir gjennomgående presentert for premissene for ulike etiske valg, 
slik at det er mulig å trekke egne konklusjoner. 

Boken inneholder en rekke eksempler. Og den er en betydelig revidert og oppdatert videreføring av tidligere etikkbøker 
av de samme forfattere. I denne nye utgaven legger forfatterne særlig vekt på: Debatter innen teknologi, arbeid, økonomi, 
natur og politikk - Drøfting av nye etiske utfordringene innen medisinsk etikk - Nye forutsetninger for samlivsetikken - 
Presentasjon og drøfting av etiske problemområder innen kulturetikken - Andre etiske tradisjoner enn den kristne, særlig 
muslimsk og buddhistisk etikk -  Erfaringens betydning for etisk refleksjon -  De nye læreplaner for skolen. 
Boken er særlig beregnet for grunnstudier innenfor kristendomsfaglige, teologiske og andre kirkelige utdanningsløp. Som 
en grundig fremstilling av kristen etikk vil den også være relevant for KRLE i lærerutdanningen.

Rosengren, Annette / Jag bodde i Sverige : om unga svenskafghaners flykt till Frankrike   30.1 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063662, 266 s., hæftet, kr. 299,00 / 239,20

Asyl och migration är laddade ämnen, och i Sverige säger politiker att vårt land har gjort tillräckligt. 
Lagar, regler och attityder till människor på flykt ändrades efter 2015 och har tvingat många att fly 
från Sverige efter tre-fyra år. En del har varit på flykt mycket längre än så. Flera tusen har sökt sig till 
Frankrike med kanske större möjlighet att få stanna. Men det innebär nytt språk, nya regler, nya sam-
manhang. Till en början bor de på gatan, saknar de goda sidorna av Sverige men är oroliga över att 
tvingas dit för att sedan deporteras till Afghanistan. 
Annette Rosengren har följt många unga svensktalande afghaner i Paris under deras steg in i det fran-
ska samhället. De unga berättar om Sverige och Frankrike, varför de lämnade Sverige, och om sina 
liv. De visar upp “sitt” Paris och författaren vandrar omkring på gator, i tältläger, söker upp köerna 

utanför daghärbärgen, och fortsätter hålla kontakt och reser till Paris. 
Boken beskriver också Frankrikes och EU:s lagar och praxis, det franska civilsamhällets stöd till flyktingar och migranter 
och hur de unga försöker ta sig fram i allt detta. Olikt Sverige har de flesta hittills fått stanna i Frankrike även om vägen 
dit kan bli lång. Ett kapitel tar upp Afghanistan och den svårt utsatta minoritetsbefolkningen hazarer, som många i Sverige 
tillhör. Slutkapitlet resonerar kring Frankrike avseende migration och immigranter.
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Johansson, Wilén Evelina / Vad är en kvinna? : språk, materialitet, situation                         32.5 
Bokförlaget Daidalos, ISBN 9789171736291, 250 s., hæftet, kr. 343,00 / 274,40

Men vad betyder frågan idag? I vår samtid aktualiseras frågan i en rad olika sammanhang. Inte minst 
diskuteras transpersoners rättigheter, vilket både ger upphov till frågan om vem som är kvinna och 
samtidigt pekar på gränsdragningens problematik. Är det överhuvudtaget möjligt att besvara frågan 
utan att exkludera grupper som borde inkluderas? I den här antologin samlas elva olika bidrag som 
tillsammans ger en mångsidig belysning av de frågor som kategorin kvinna väcker. Redaktörerna 
Evelina Johansson Wilén och Johanna Sjöstedt har bjudit in ett antal forskare med olika inriktning och 
intressen och bidrar själva med en orienterande inledning om olika dimensioner hos dagens feminism. 
Det feministiska tänkandet rymmer, påpekar de där, både projekt som omfamnar frågeställningen 

och projekt som avvisar den. Trots den misstänksamhet som frågan väcker bland vissa feminister menar redaktörerna att 
den inte bör lämnas därhän utan istället kan fungera som en utgångspunkt för en livskraftig feministisk diskussion och refl-
ektion.

Reiersen, Jon / Makroøkonomi : kort og godt                                                                      33 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215047850, 152 s., hæftet, kr. 279,00 / 223,20

Boken dekker pensum i makroøkonomi på de fleste høyskoler og universiteter. Den er bygget opp på 
samme måte som ulike lærebøker innen faget. “Makroøkonomi - kort og godt” gir en konsis innføring 
i makroøkonomi og forklarer de viktigste modellene og teoriene i faget. Leseren introduseres for de 
grunnleggende makroøkonomiske størrelsene og sammenhengene. Sentralt i boken er realligningen. 
Forfatteren har særlig vektlagt å presentere sammenhenger som er relevante for å forstå hvordan 
norsk økonomi fungerer. I boken tar forfatteren for seg emner som “den norske modellen”, reallignin-
gen, nasjonalregnskapet, samlet produksjon og etterspørsel, multiplikatorteori, finanspolitikk, åpen 
økonomi, arbeidsmarkedet, lønninger, priser og inflasjon. Pengemarkedet og valutamarkedet har fått 

egne kapitler. Boken er egnet for alle studenter som tar makroøkonomikurs på bachelornivå, og er spesielt velegnet som 
repetisjonsbok i forbindelse med eksamensforberedelser.

Hernes, Hans-Kristian (red.) / Finnmarksloven – en milepæl? : samerett i møte med norsk politikk   34 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205551428, 416 s., hæftet, kr. 594,00 / 475,20

Hva er handlingsrommet for samepolitikk innenfor enhetsstaten Norge? Hvorfor og hvordan spiller 
internasjonal urfolksrett en stadig viktigere rolle i norsk politikk og samfunnsliv? Hvilke institusjonelle 
og politiske endringene har kommet som følge av samerettens inntog? I denne boka analyseres den 
nye rettstilstanden i nord og de store politiske konsekvensene denne har. I del 1– Finnmarkslovens 
institusjoner og innramming – gis en innføring i bakgrunnen for og virkningene av Finnmarksloven 
fra 2005. Bokas del 2 er viet Finnmarkseiendommen (FeFo). I del 3 er det Finnmarkskommisjonen og 
Finnmarksloven som er tema. FN-systemet framstår som stadig mer sentralt i samstyringen mellom 

urfolk og majoritet. Det gir samepolitikken et økt handlingsrom, men også store utfordringer. Finnmarksloven og de nye 
institusjonene Finnmarkseiendommen (FeFo) og Finnmarkskommisjonen som er bygd opp rundt den, er et tydelig uttrykk for 
dette, og det er disse institusjonene boka konsentrerer seg om. 

Spurkland, Kai / Forsvarets bistand til politiet : rettslige rammer for operativ bistand 
fra forsvaret til politiet                                                                                             34 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215049922, 468 s., hæftet, kr. 897,00 / 717,60

Temaet i denne boken er de rettslige rammene for operativ bistand fra Forsvaret til politiet. Når 
en krise truer, som terrorisme eller epidemi, kan Forsvaret være en aktuell bistandsressurs. Når er 
det rettslig adgang til å la Forsvaret bistå politiet? Fire sentrale problemstillinger behandles: Hvil-
ke oppgaver kan Forsvaret bistå politiet med? I hvilke situasjoner kan Forsvaret bistå politiet? Hva 
kan Forsvaret bistå politiet med? Hvordan skal oppdraget gjennomføres? Disse vurderes i lys av 
Grunnloven og nasjonal lovgivning, internasjonale menneskerettigheter, kravet om legalitet og de 

polisiære grunnormene. Det er et gap mellom de politiske forventningene til hva Forsvaret kan bistå politiet med, og hva 
det i dag er rettslig adgang til.
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Woxholth, Geir / Selskapsrett  (7. utg.)                                                                                    34 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205529694, 470 s., indbundet, kr. 649,00 / 519,20

Læreboken Selskapsrett er skrevet for at studentene skal kunne forstå selskapsrettens kjerneelement-
er. 
Den fokuserer på selskapsretten som et spennende, dynamisk fag, og vektlegger rettskildelære, 
rettssystematikk og overføringsverdien mellom selskapsretten og andre formuerettslige fag. Boken 
har egne kapitler om EU-retten og dennes betydning, selskapets økonomiske funksjon, teorier om 
selskapets formål og om selskapers samfunnsansvar. Syvende utgave er tilpasset studieordningen ved 
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og er oppdatert med ny lovgivning og rettspraksis. Boken 
inneholder en komparativ drøftelse av “EUs Publisitetsdirektiv” og aksjelovgivningens regler om rep-

resentasjonsrett. Boken er også velegnet for andre læresteder som trenger en pedagogisk og engasjerende fremstilling av 
emnet. 

Hammerlin, Yngve / Hard mot de harde, myk mot de myke : norsk kriminalomsorg i anstalt        34.38 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215017877, 640 s., indbundet, kr. 998,00 / 798,40

Hvilke fangebehandlingsprinsipper, fangesyn og menneskesyn kommer til uttrykk i norsk kriminalom-
sorg fra 1950-tallet og fram til i dag? Hvordan har utviklingen vært? Hvilken retning har norsk krimin-
alomsorg i anstalt inn i framtida? Hvilke motsetninger og meningsforskjeller uttrykkes i de forskjellige 
fengselsfaglige, fengselspolitiske og ideologiske diskursene?
Hammerlin presenterer og diskuterer fengselssystemets motstridende ideologiske prinsipper, 
kravstrukturer og virksomhetsformer fra 1950 til i dag og analyserer dets grunnbetingelse - motset-
ningen mellom fengselsstraffideologien og habiliterings-, rehabiliterings- og omsorgsideologien. Er 
motsetningsforholdet uforsonlig? Og hva med de økonomistiske, managementinspirerte og marked-

sideologiske prinsippene som styrer fengselsetaten? Hvilke erfaringer har kommet til uttrykk? Er det et motsetningsforhold 
mellom idealer og realiteter? Er det en moderne kriminalomsorg eller et moderne fengselssystem i utvikling?

Fodstad, Cecilie Dyrkorn (red.) / Den frie lekens vilkår                                                            37 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215040707, 249 s., hæftet, kr. 403,00 / 322,40

Lekforskere hevder at den frie leken taper terreng til fordel for lekbasert læring. Dette er en utvikling 
som vekker bekymring.
Antologien er en hyllest til den frie leken, forstått som barns væren-i-verden og som måter å erfare 
og forstå verden på. Bidragsyterne har som mål å revitalisere leken som fenomen, der både orden og 
kaos har sin plass. Det argumenteres for lekens egenverdi og lekens kilde til livsmestring, mening og 
helse.

Storø, Jan / 333 ord du trenger : når du studerer til barnevernpedagog, sosionom og vernepleier    37 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245033212, 150 s., hæftet, kr. 355,00 / 284,00

Denne boka inneholder 333 ord og begreper. Forfatterne har valgt ut de ordene som er viktigst å 
forklare i oppstarten av bachelorstudiet til barnevernpedagog, sosionom og vernepleier. Ordfork-
laringene er ment som en første hjelp til å komme inn i språket til de profesjonene boka henvender 
seg til. 

Boka handler altså om ord, og gir deg en inngang til å forstå ordene. En dypere forståelse av profesjonsfagene begynner 
med en slik grunnforståelse. Målet er at du skal komme i gang med å sette deg inn i fagspråket. Men det er også riktig å 
si at boka handler om språk. Som profesjonsutøver jobber du med mennesker ved å snakke med dem du møter. Det er ved 
hjelp av språket du kan gi hjelp og støtte, samarbeide og løse konflikter, og dermed utøve yrket. 
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Østern, Tone Pernille (red.) / Kroppslig læring                                                                                 37 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215043708, 296 s., hæftet, kr. 526,00 / 420,80

Kroppslig læring kom inn som et nytt begrep i læreplanen gjennom fagfornyelsen, Kunnskapsløftet 
2020. Forfatterne av denne vitenskapelige antologien utforsker begrepet kroppslig læring gjennom 
ulike teoritradisjoner, fag- og profesjonspraksiser. Med forankring i nasjonal og internasjonal forsk-
ning, presenterer og diskuterer forfatterne flere perspektiver på, og praksiser i, kroppslig læring. 
Målgruppe for boken er profesjonsorienterte forskere, lærerutdannere, lærere i videre- og etterutdan-

ning og lærerstudenter i masterløp. 
Boken er skrevet av 31 forfattere med faglig tilhørighet i lærerutdanning eller annen høyere utdanning i Norge, Norden og 
New Zealand. Redaktører for boken er professor Tone Pernille Østern (NTNU), førsteamanuensis Øyvind Bjerke (NTNU), 
professor Gunn Engelsrud (HVL) og førsteamanuensis Anne Grut Sørum (NTNU).

Bjerke, Christian Bjørn (red.) / Norskboka 2 : norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7                37.17 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215035017, 320 s., hæftet, kr. 616,00 / 492,80

Norskfaget er skolens største og viktigste fag. “Norskboka 1 og 2” er et basisverk som gir innsikt i de 
sentrale emnene i norskfaget. Verket er skreddersydd for norsk i GLU 1‒7. Det er lagt vekt på å tyde-
liggjøre sammenhengene mellom teori og praksis, og mellom lærestoff og lærerarbeid. 
2. utgave er grundig oppdatert i tråd med ny læreplan, ny forskning og lesernes erfaringer med 
bøkene. En rekke nye kapitler har kommet til, blant annet om begynneropplæring, ordforråd, lærem-

idler, kartlegging, talemålsvariasjon, syntaks og grammatikkdidaktikk.  

Haugen, Richard / Barn og unges læringsmiljø 1 : grunnleggende prosesser i læring og utvikling   37.17 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202700270, 200 s., hæftet, kr. 410,00 / 328,00

“Barn og unges læringsmiljø 1” omhandler sentrale faktorer som kan innvirke på barns læring og 
læringsmiljø. Boka inneholder både klassiske og nyskapende tanker om grunnleggende prosesser 
som inngår i all læring og utvikling, belyst fra ulike teoretiske perspektiver. Kapitlene omhandler blant 
annet læring, tenkning, motivasjon, emosjoner, selvoppfatning, språk og kommunikasjon. 
Forfatteren belyser ulike forhold ved det enkelte barn som kan fremme eller hemme en naturlig læring-
sprosess, og drøfter og problematiserer dynamikken som oppstår med barnet i samspill med familie, 
skole og nærmiljø. 

Boken inneholder sentrale pedagogisk-psykologiske teorier som det er viktig å kjenne til for studenter i lærerutdanning og 
for studenter som utdanner seg for yrker som har med barn og ungdom å gjøre.

Henden, Merete / Skriv for livet! : boka for deg som vil bli en bedre skrivelærer                    37.17 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245027921, 200 s., hæftet, kr. 474,00 / 379,20

Gymlæreren trener på fritida og kan demonstrere både dansetrinn og volleyballslag. Musikklæreren 
spiller instrumenter og åpner døra til musikkens verden for elevene. Men skriver norsklæreren, og viser 
vi elevene hvorfor det er viktig å kunne skrive? 
Boka utfordrer leseren til å tenke gjennom hva det vil si å være en skriver - ikke bare på skolen, men 
i livet. Hvordan kan lærere hjelpe elevene til å bli glade i å skrive? Hovedtanken er at tekster trenger 
flere mottakere enn læreren, og at gode tekster blir til over tid. Boka er tro mot nasjonal og internas-
jonal skriveforskning. Den er nyskapende og dynamisk, med en rekke skrivestartere som også finnes 

på Instagram og Facebook. Fagfornyelsens kjerneelementer og de tverrfaglige temaene er med hele veien. 
Denne boka blir god hvis du bruker den aktivt og skriver i den selv. Den er lettfattelig og leservennlig, men gir også mange 
muligheter til å gå i dybden. Innholdet vil kunne påvirke lærerens praksis i en retning som styrker elevenes skrivekondis. Det 
er teori og praksis i skjønn forening.
Målgruppa er både ferske og garvede norsklærere som ønsker en vitamininnsprøytning med skrivedidaktikk og praktiske 
øvelser. Men i og med at alle lærere skal være skrivelærere, vil flere enn norsklærere kunne ha glede av boka. Lærerstu-
denter vil også ha nytte av å få et innblikk i vanlige skolehverdager med en rekke eksempeltekster fra elever og lærere. 
Ledere som forstår verdien av gode skriveferdigheter, vil kunne bruke boka til skoleutvikling.
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Nygård, Mari (red.) / Norskboka 1 : norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7  (2. utg.)           37.17 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215035024, 341 s., hæftet, kr. 616,00 / 492,80

Norskfaget er skolens største og viktigste fag. “Norskboka 1 og 2” er et basisverk som gir innsikt i 
de sentrale emnene i norskfaget. Verket er skreddersydd for norsk i GLU 1?7. Det er lagt vekt på å 
tydeliggjøre sammenhengene mellom teori og praksis, og mellom lærestoff og lærerarbeid. 
2. utgave er grundig oppdatert i tråd med ny læreplan, ny forskning og lesernes erfaringer med 
bøkene. En rekke nye kapitler har kommet til, blant annet om begynneropplæring, ordforråd, 

læremidler, kartlegging, talemålsvariasjon, syntaks og grammatikkdidaktikk. 
Nye redaktører er Mari Nygård og Christian Bjerke. Nygård er nestleder for grunnutdanning ved Institutt for lærerutdan-
ning, NTNU, og førsteamanuensis i norskdidaktikk. Bjerke er høgskolelektor i norsk ved avdeling for lærerutdanning 
ved Høgskolen i Østfold. Han har solid erfaring som lærer på barnetrinnet og ledet revisjonen av læreplanen i norsk i 
Fagfornyelsen 2017-2019. 

Belseth, Kjartan / Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen                                          37.24 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202626709, 129 s., hæftet, kr. 313,00 / 250,40

“Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen” handler om hvordan barnehagen kan arbeide 
med religiøst mangfold i hverdagen. I motsetning til høytider, som kan planlegges før de markeres, 
retter denne boka seg mot hverdagssituasjonene hvor religion dukker opp i samtaler om fødsel og 
død, mat og klær, og annet. Boka inneholder også fortellinger, bilder og fagtekster som kan brukes 
som et utgangspunkt for å snakke med barn om hva religionene står for. 
“Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen” inneholder ingen former for forkynnelse. Den er 

ment som en nøktern fagbok om et fenomen som mange barn er opptatt av, men som ikke alltid følges opp av de voksne. 
Boka er aktuell for barnehagelærerstudenter og alle som arbeider med barn i barnehagealder.   

Horrigmo, Kirsten Johansen (red.) / Fagdidaktikk for SRLE : barnehagens fagområder, 
kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter                                                                                     37.24 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202651510, 264 s., hæftet, kr. 499,00 / 399,20

I denne boka drøftes fagdidaktiske spørsmålsstillinger knyttet til kunnskapsområdet Samfunn, 
religion, livssyn og etikk (SRLE) i barnehagelærerutdanningen. Sentrale forskere på barnehagefeltet 
utvikler en kunnskapsplattform for fagdidaktikk tilknyttet kunnskapsområdet og barnehagens fago-
mråder Nærmiljø og samfunn og Etikk, religion og filosofi. 
Fagdidaktikk for SRLE er tredelt. Første del inneholder studier som analyserer barnehagens og 
barnehagelærerutdanningens styringsdokumenter og diskuterer rammene disse legger for fag-

didaktikken. Andre del viser hvordan organisasjonsforståelse og ledelse får betydning for fagdidaktiske valg og begrun-
nelser. Tredje del retter seg mot drøftinger av fagområdenes kunnskapsmessige innhold med utgangspunkt i empiriske 
studier og teoretiske drøftinger. Boka er fagfellevurdert og bidrar med ny kunnskap og innsikt til det didaktiske fag- og 
forskermiljøet i SRLE. 

Skogen, Eva (red.) / Å være leder i barnehagen  (3. utg.)                                                       37.24 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245034097, 283 s., hæftet, kr. 676,00 / 540,80

Denne boken tar for seg psykologiske og sosiologiske perspektiver og beskriver mellommenneske-
lige forhold og relasjoner i en ledelsessammenheng. Hovedvekten er lagt på styrer / daglig leder, 
men forfatterne diskuterer også mer generelle fenomener som er like relevante for pedagogiske 
ledere. 
Bokens første del handler om ledelse i barnehagen, og belyser blant annet ulike ledelsesmodel-
ler og betydningen som skjev kjønnsrepresentasjon i personalgruppen i barnehagen kan ha for 
ledelse. Bokens andre del dreier seg om mellommenneskelige forhold i en personalgruppe. Her 

beskrives ledelse av team, kommunikasjon og holdninger, motivasjon, trivsel, konflikter, stress og jobbtilfredshet. Tredje 
del tar for seg noen av de pedagogiske og personalmessige sidene ved å lede assistenter og fagarbeidere, opptre som 
saksbehandler i en pedagogisk sammenheng og det å ivareta seg selv som leder. 
Denne tredje utgaven av boka er oppdatert i forbindelse med nyere forskning og teori, samt lov og rammeverk for 
barnehagene. 
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Tholin, Kristin Rydjord / Profesjonsetikk for barnehagelærere  (2. utg.)                                  37.24 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245037067, 156 s., hæftet, kr. 399,00 / 319,20

Barnehagelærerne har et viktig samfunnsoppdrag. De har ansvar for at barns behov for omsorg og 
lek blir ivaretatt i barnehagen, og for å fremme læring og danning som grunnlag for barns allsidige 
utvikling. Ansvaret og arbeidet krever kontinuerlige faglige og etiske overveielser og avgjørelser. Tett 
samvær med barn og personale er et annet særpreg som berører etiske valg og verdier.
“Profesjonsetikk for barnehagelærere” tar utgangspunkt i barnehagelovens verdigrunnlag. Boken 
løfter fram ulike sider ved profesjonsetikk og belyser aktuelle faglige og etiske problemstillinger som 
barnehagelærere kan møte i sin utøvelse. Det er lagt vekt på relevante metoder og strategier som 

kan bevisstgjøre og styrke det profesjonsetiske arbeidet. Denne 2. utgaven er oppdatert i henhold til endringer i barnehage-
loven og aktuelle forskrifter.
Boken henvender seg til barnehagelærere og studenter i barnehagelærerutdanningen.
Den viktigste målgruppen for boken er studenter i barnehagelærerutdanningen, men tematikken er også relevant for barne-
hagepersonell og andre aktører i barnehagefeltet.  

Levin, Irene / Hva er sosialt arbeid  (2. utg.)                                                                           38 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215041940, 146 s., hæftet, kr. 279,00 / 223,20

En kortfattet, oppdatert og velskrevet bok for alle som ønsker å vite mer om hva sosialt arbeid egent-
lig er.
I denne nye utgaven av «hva er sosialt arbeid» viser Irene Levin hvordan faget blir til, og hvordan det 
endrer seg med samfunnsutviklingen. Sosialt arbeid og sosialarbeidere befinner seg i flere spennings-
felt: mellom teori og praksis, mellom hjelp og kontroll, og mellom individ og samfunn. Boken viser 
hvilke utfordringer sosialarbeidere møter, og hvordan relasjoner både er et arbeidsredskap og en 
analyseenhet.  

Ellingsen, Ingunn Tollisen / Sosionomen i situasjonen                                                         38.43 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215041469, 142 s., hæftet, kr. 448,00 / 358,40

Boka handler om hva det vil si å være profesjonell sosionom og betydningen av hvordan du tileg-
ner og anvender kunnskap og ferdigheter i din profesjonelle praksis. “Personen i situasjonen” er et 
faguttrykk i sosialt arbeid og viser til at sosialt arbeid bygger på en forståelse av både personen som 
trenger hjelp, og den situasjonen vedkommende er i. Det samme gjelder når du skal bli sosionom og 
utvikle din faglige profesjonalitet. For å utvikle en sosionomfaglig profesjonalitet må du ikke bare ha 
kunnskap om faget sosialt arbeid. Du må også kjenne deg selv og forstå relasjonene du inngår i, og 
du må forstå de omgivelsene og strukturene du arbeider innenfor. 

Forfatterne har alle lang erfaring fra sosialt arbeid både som praksis- og forskningsfelt. De bidrar med den sentrale 
kunnskapen du trenger for å bli sosionom og for å utvikle deg i ditt arbeid.

Backe-Hansen, Elisabeth / Fra barnevern til voksenliv : utfordringer og mestring                     38.5 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202589530, 184 s., hæftet, kr. 356,00 / 284,80

Ettervern er barneverntjenestens siste vindu for å hjelpe unge med barnevernserfaring. 
“Fra barnevern til voksenliv : utfordringer og mestring” oppsummerer praktisk og forskningsbasert 
kunnskap om hvordan ettervernstiltak kan bidra til at unge voksne får et liv de opplever som verdt å 
leve. Forfatterene argumenterer for at et helhetlig og godt ettervern bygger på følgende fire grun-
npilarer: 
Medvirkning: De unge voksne må kunne medvirke til valg av tiltak og utvikling og evaluering av plan-
er på måter som gjør at de føler eierskap til det som skal skje. - Relasjon: For å få til medvirkning 

må det være en god relasjon mellom saksbehandleren og de unge voksne. - Støtte: En relasjon som ivaretar og myndiggjør 
de unge voksne er grunnlaget for å kunne gi nødvendig hjelp. - Samarbeid: Det er nødvendig at de viktigste profesjonelle 
hjelpetjenestene, Nav, utdanningssektoren og det psykiske helsevernet, samarbeider med barnevernet for at hjelpen som 
gis, skal bli best mulig. 
Boken er skrevet for studenter på bachelorstudiet i barnevern og sosialt arbeid. Den er også aktuell for alle som arbeider 
innen barnevernstjenesten.
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Bjanes, Julie / Min insta-tur : turoppskrifter til dine eventyr                                                      45.3 
Cappelen Damm, ISBN 9788202708825, 180 s., indbundet, kr. 324,00 / 259,20

Min insta-tur av instagram-profilen Julie Bjanes gir deg inspirasjon til hvordan du selv kan nyte turlivet 
og vakre eventyr i Norge. Julie Bjanes er et ordentlig turmenneske, og liker å ha det gøy utendørs. 
Hun drar gjerne med seg de flotteste kjolene i skapet opp på fjelltoppene.
Boken guider både deg som aldri har gått tur før, og deg som har gått mange turer. Det er ikke alltid 
du trenger så mange kilometer eller høydemeter før du kan finne de flotteste utsiktene. I boken får 

du tips til 50 turer du kan gå alene, med unge og med eldre. Tips fra hvor du skal parkere, til hvor du får kjøpt den beste 
tursnacksen, og hvor og hvordan du skal få de beste bildene. Denne boken forenkler og senker terskelen for tur. Så enkelt 
at du kan scanne QR kode som guider deg til riktig plass.   

Larvåg, Cecilie / Mil etter mil : langs Norges 18 nasjonale turistveger                                      45.3 
Scandinavian Vibes, ISBN 9788269162325, 320 s., hæftet, kr. 299,00 / 239,20

I Norge er det rundt 98 000 km offentlig vei. 2151 km er så unike, vakre eller spektakulære at de har 
fått status som Nasjonale turistveger. Den korteste er Gamle Strynefjellsvegen (27 km) som stiger til 
1139 meter over havet. Den lengste går i fjæresteinene langs Helgelandskysten (433 km). Den høyeste 
går over Sognefjellet og passerer Nord-Europas høyeste fjellovergang (1434 moh) med 2000-meter-
stoppene i Jotunheimen som bakteppe. 
“Mil etter mil : langs Norges 18 Nasjonale turistveger” er den ultimate guideboken for å planleg-
ge din neste biltur i Norge. Her får du 324 sider med nyttig og interessant informasjon om vegene, 

mange flotte bilder, tips fra kjentfolk, spennende lokalhistorie, detaljerte kart over turistveiene og mye mer.

Lauritzen, Per Roger / Norges beste bilturer                                                                         45.3 
Cappelen Damm, ISBN 9788202702472, 303 s., indbundet, kr. 429,00 / 343,20

“Norges beste bilturer” er den mest gjennomarbeidede og ajourførte turboken vi har for bilturisme i 
Norge. Boka er en smørbrødliste over de beste, mest spektakulære og innholdsrike bilturene i Norge. 
Hvert år siden 2014 har NAF utgitt en ny reisehåndbok. De er skrevet for å vis frem noen av mulighe-
tene for natur-, kultur-, og turopplevelser som finnes langs norske veier. Cappelen Damm reviderer 
noen av disse - på alle måter - klassiske reisehåndbøkene. Friskere, mer oppdaterte, mer informative 
og vakrere. Nye kart og bilder løfter dette allerede praktfulle verket, til glede for enda flere norske 
turreisende. Norge er fortsatt ditt nærmeste ferieland.

Lauritzen, Per Roger / Norges beste omveier                                                                               45.3 
Cappelen Damm, ISBN 9788202702502, 301 s., indbundet, kr. 429,00 / 343,20

Når veien er målet er “Norges beste omveier” en turguide for deg som søker deg litt utenfor allfarvei 
til noe litt mer enn det helt vanlige. Vi har valgt ut 32 strekninger rundt om i Norge som er lengre, 
vakrere og mer interessante alternativer til de store gjennomfartsveiene. Ved hjelp av tekst, bilder og 
kart beskriver forfatterne hva du kan finne langs disse omveiene - attraksjoner, kulturminner, fami-
lieaktiviteter, turmuligheter, overnattingssteder og mye annet. Her får du alle de beste tipsene til disse 
bilturene. 
Serien Norges beste er de mest gjennomarbeidede og ajourførte turbøkene for bilturisme vi har i 

Norge. Bøkene er en smørbrødliste over de beste, mest spektakulære og innholdsrike bilturene. Ingen over, ingen ved 
siden! Hvert år siden 2014 har NAF utgitt en ny reisehåndbok. De er skrevet for å vis frem noen av mulighetene for natur-, 
kultur-, og turopplevelser som finnes langs norske veier. Cappelen Damm reviderer noen av disse - på alle måter - klas-
siske reisehåndbøkene. Friskere, mer oppdaterte, mer informative og vakrere. Nye kart og bilder løfter dette allerede 
praktfulle verket, til glede for enda flere norske turreisende. Norge er fortsatt ditt nærmeste ferieland.  
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Lauritzen, Per Roger / Norges beste utsikter                                                                          45.3 
Cappelen Damm, ISBN 9788202702496, 303 s., indbundet, kr. 429,00 / 343,20

Norge er full av plasser med fantastisk utsikt. Fra den ytterste skjærgården til de høyeste toppene kan 
du finne spektakulære rundskuer og mektige panoramaer. Norges beste utsikter viser vei til utsikt-
spunktene, og den inneholder hundrevis av fotografier, et tredvetalls detaljert kart, og er spekket med 
tips om aktivitetsmuligheter, overnattingssteder og håndplukkede spisesteder langs veie. En praktisk 
guide til Norges beste utsikter. 
Serien Norges beste er de mest gjennomarbeidede og ajourførte turbøkene for bilturisme vi har i 
Norge. Bøkene er en smørbrødliste over de beste, mest spektakulære og innholdsrike bilturene. Ingen 

over, ingen ved siden! 
Hvert år siden 2014 har NAF utgitt en ny reisehåndbok. De er skrevet for å vis frem noen av mulighetene for natur-, kul-
tur-, og turopplevelser som finnes langs norske veier. Cappelen Damm reviderer noen av disse - på alle måter - klassiske 
reisehåndbøkene. Friskere, mer oppdaterte, mer informative og vakrere. Nye kart og bilder løfter dette allerede praktfulle 
verket, til glede for enda flere norske turreisende. Norge er fortsatt ditt nærmeste ferieland.

Maske, Julie / Ut med ungene : hele familien på tur i Norge                                                 45.3 
Forlaget Press, ISBN 9788232803903, 351 s., indbundet, kr. 475,00 / 380,00

I denne boka finner du noen svar på spørsmålet om fine, morsomme og annerledes turer for familien. 
Ut med ungene er en personlig beretning om å ferdes ute med barn, mann og hund, over en periode 
på 20 år. Den er et resultat av fotturer, sykkelturer, skiturer, toppturer, bilturer, bålturer, 
hverdagsturer, klatreturer, regnværsturer og alle mulige andre slags turer, med og uten bismak, sure 
miner og gode minner. 
Boka er tilegnet alle dere som er åpne for improvisasjon, og som tar livet som det kommer. Dere som 
liker utfordringer, som er nysgjerrige, som tåler å sove på merkelige steder, som syns det er greit at 

ikke alt går helt som planlagt - og som ved veis ende hever hånda til en high five og glemmer alle de kjipe øyeblikkene. 
Julie Maske er mangeårig journalist i Fjell og Vidde, Den Norske Turistforenings medlemsblad, og deler raust av sine erfa-
ringer med å få med egne og andres barn inn i naturen.

Luik, Colette van / Sverigesommar : 599 fantastiska semesterupplevelser runt knuten  (2. uppl.)    45.6 
Bokförlaget Max Ström, ISBN 9789171265425, 240 s., indbundet, kr. 255,00 / 204,00

Ny utökad utgåva av den populära boken om det fantastiska semesterlandet Sverige! Stort fokus lig-
ger 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 upplevelser i Sverige. Boken är rikt illustrerad med hundratals inspirerande 

fotografier.

Ottosson, Mats / Nya Upplev Sverige : en guide till upplevelser i hela landet                          45.6 
Bonnier Fakta, ISBN 9789178873289, 576 s., plastet, kr. 275,00 / 220,20

Ta med Nya Upplev Sverige på en upptäcktsfärd genom Sverige. Åk på en dagstur för en kopp kaffe 
på ett k-märkt fik från femtiotalet eller planera en längre resa till platser du inte visste fanns i Sver-
ige. Upplev natthimlens norrsken i Lappland, ta en båttur genom Göta kanals vackra slussportar, 
njut av tystnaden i Tresticklans nationalpark, missa inte småvägarna över södra Ölands alvar eller 
det storslaget karga Flatruet i Härjedalen. I Sverige finns ofantligt mycket att uppleva och upptäcka. 
Ibland finns det runt den egna knuten bortom allfartsvägarna, ibland inne i stadens myller eller mitt i 
vidsträckta skogar, uppe på fjällens vandringsleder eller bland öar och skär längs kusten.
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Mossberg, Bo (ill.) / Svensk fältflora / text: Lennart Stenberg                                                     57 
Bonnier Fakta, ISBN 9789178871759, 332 s., indbundet, kr. 322,00 / 257,60

Behändig, hyllad och omfattande. Svensk fältflora är baserad på Nordens flora som utkom 2018. Det 
här är handboken att ha med sig ut i skog och mark om vill lära sig mer om blommornas värld! Den 
omfattar över 1000 olika växter som beskrivs i livfulla bilder, noggrann text och med aktuella utbred-
ningskartor. Den vänder sig till nybörjare och växtjägare, naturvårdare och ekologer.

Juel, Niels Gunnar / Plager i bekken og hofter : en guide til diagnostikk og behandling               61 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245024685, 239 s., spiralryg, kr. 450,00 / 360,00

Plager i bekken og hofter er en klinisk håndbok med konkrete og praktiske råd om diagnostikk og 
behandling av muskel- og skjelettrelaterte plager i bekken-hofte-regionen. I tillegg til nødvendig bak-
grunnskunnskap gir boken detaljert beskrivelse av symptomer, funn, diagnostiske kriterier og behan-
dlingsmuligheter ved de fleste tilstandene i området, og om særlige forhold ved langvarige tilstander. 
Hvert kapittel har et kort sammendrag med den viktigste informasjonen og tilstandene, samt sentrale 
referanser.
Boken suppleres av relevante nettressurser, som kasuistikker, miniforedrag og videoer av alle de klin-
iske undersøkelsene som er omtalt.

Plager i bekken og hofter er skrevet for fysioterapeuter, leger, kiropraktorer, manuellterapeuter og andre helsearbeidere 
som arbeider med denne pasientgruppen. Boken egner seg også for studenter innen muskel-skjelett-området. 

Manzoor, Amina / Pandemier! : från spanska sjukan till covid-19                                                61 
Fri Tanke Förlag, ISBN 9789189139879, 384 s., indbundet, kr. 312,00 / 249,60

Mindre än ett år tog det. Från utbrottet i Wuhan i december 2019 till dess att vaccin var framställda i 
november 2020. Aldrig har vetenskapens verkstad arbetat så snabbt – eller varit så uppmärksammad 
av media och allmänhet, på gott och på ont. 
Men pandemin följdes också av en infodemi som prövade oss jämte den dödliga sjukdomen: från en 
djupt polariserad debatt, som hämtade näring ur osäkra forskningsrön, till en bitter tävling om vilka 
länder som lyckats eller misslyckats med sina strategier. 
“Pandemier” är en vetenskapsjournalistisk skildring av coronapandemins första år. Amina Manzoor 
placerar händelserna i ett historiskt perspektiv: från spanska sjukan till covid-19 och vidare. Vad 

visste vi på förhand, och vad vet vi idag? Måste nästa pandemi åtföljas av lika drakoniska åtgärder?

Landmark, Anders Flækøy / Psykodynamisk terapi for barn                                                     61.642 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205538016, 365 s., hæftet, kr. 540,00 / 432,00

Når et barn strever psykisk, påvirker det livet på skolen, i det sosiale og hjemme. Barnets vansker kan 
fremstå som uforståelige for de voksne rundt barnet, og det kan være utfordrende for dem å forstå 
hvordan de kan hjelpe. 
Den psykodynamiske tradisjonen favner mange retninger innen psykologisk tenkning og gir tilgang til 
et bredt utvalg forståelsesmodeller så vel som et rikt klinisk språk. Psykodynamisk terapi kan derfor 
være til stor hjelp for å kartlegge barnets ressurser, og for å forstå hvordan vanskene har utviklet seg 
og hva som bidrar til å vedlikeholde dem. Gjennom psykodynamisk terapi kan man finne ulike veier 

til endring sammen med barnet og dets omgivelser.
Denne boken gir en kunnskapsbasert og praksisnær innføring i hvordan du ved hjelp av den psykodynamiske modellen 
kan skreddersy et helhetlig behandlingsopplegg til barn med psykiske vansker og deres familier. Gjennom fjorten kapitler 
presenteres ulike elementer som kan kombineres ut fra det enkelte barnets behov, og de mange eksemplene gir et innblikk i 
hvordan dette kan gjøres i praksis.
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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.

Rustøen, Tone (red.) / Klinisk forskning innen helsefag : hvordan utvikle god forskning - 
sentrale elementer                                                                                                     61.7 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245022926, 256 s., hæftet, kr. 415,00 / 332,00

Forskning er en sentral oppgave for helsetjenesten og angår derfor alt helsepersonell. Klinisk forsk-
ning er med på å sikre at pasientene får kunnskapsbasert behandling, og er en viktig forutsetning 
for utvikling av fremtidens helsetjenester. Hensikten med denne boken er å vekke og å styrke inter-
essen for forskning samt å formidle kunnskap om pasientnær forskning til studenter, helsepersonell, 
ph.d.-kandidater og forskere.
Boken tar for seg et vidt spekter av temaer og formidler kunnskap og gode råd om blant annet: 

oppbygging av kunnskapsbasert praksis, planlegging av kliniske studier og valg av forskningsdesign, brukerdeltakelse i 
forskning, søknader for finansiering, forskningsetikk og personvern, hvordan skrive CV, samt formidling av forskning. Det er 
også med eksempler på sykepleiere med et karriereløp som innebærer kombinerte stillinger, som både arbeider klinisk og 
samtidig driver forskning. 

Wolter, Stina / Kring denna konst                                                                                                 70 
Bonnier Fakta, ISBN 9789178870745, 300 s., indbundet, kr. 426,00 / 340,80

Sedan mer än trettio år tillbaka har Stina Wollter varit yrkesverksam konstnär. I “Kring denna konst” 
får vi kliva in i hennes rika konstnärskap, in i berättelserna bakom bilderna, och händelserna bakom 
berättelserna. 
Boken innehåller ett rikt urval av Stinas egna verk genom årtionden – från måleri och teckningar till 
kollage, skulpturer och foton. Den är både indelad i kronologiska avsnitt som baseras på teman och 
erfarenheter i hennes eget liv, och här och där får vi även djupdyka ner och stanna upp i enstaka 

verk. Hon beskriver hur konsten och livets händelser vävs samman och påverkar varandra i ett växelspel där konsten står 
för både ett tryggt rum och ett sätt att kommunicera med omvärlden och samtidigt förstå och bearbeta den. 
“Kring denna konst” ger ingångar och öppningar till en värld som av många kanske upplevs som sluten. Det är en bok om 
människan, skapandet och kreativitetens kraft. Om livet i konsten och konsten i livet.

Inedahl, Petter / Skokloster : ett slotts dolda historia                                                                 71 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063594, 280 s., indbundet, kr. 375,00 / 300,00

Historien om Skoklosters slott är också historien om trakten kring det och de allt annat än tama famil-
jerna Wrangel och Brahe med extra tillsats av bland andra Koskull, von Essen och Königsmarck, men 
även deras tjänstefolk, torpare och knektar. Du möter grevar och grevinnor, drottningar och kungar, 
fulla nunnor, strejkande byggnadsarbetare, pigor, bödlar, konstnärer och en kissnödig katt, för att 
nämna några. 
Här kan du läsa om otrogna prinsessor, stulna fästmör, dueller, krig, mord, men också om hur man 
uppförde sig, eller kanske rentav hur man absolut inte skulle uppföra sig. Du finner historier om 

gulliga små djur och andra som var rent livsfarliga, du får veta hur man pratade, hur man förolämpade varandra, hur man 
festade, vad man åt och drack och vad man skrattade åt för fyrahundra år sedan. 
Följ med på en hisnande resa och se hur verkligheten gång på gång överträffar dikten, vi törs lova att du aldrig kommer att 
se på svensk historia eller Skoklosters vita slott med samma ögon igen. 
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Almqvist, Kurt (red.) / Kakelugnen i Sverige                                                                        76.23 
Bokförlaget Stolpe, ISBN 9789189069169, 232 s., indbundet, kr. 520,00 / 416,00

Arkitekten och överintendenten Carl Johan Cronstedt presenterade 1767 ett memorial med titeln 
“Beskrifning på Ny Inrättning af Kakelugnar til Weds Besparing för Rikets råd”. Där beskrevs en rev-
olutionerande konstruktion som skulle komma att förändra svensk arkitektur och hushållning under de 
kommande hundrafemtio åren: den moderna kakelugnen. 
Fram till 1900-talets början förblev kakelugnen den i särklass viktigaste värmekällan i svenska 
hem. Både teknik och estetik förfinades, även om det huvudsakligen är samma grundprincip som 

än idag används vid kakelugnsuppsättningar. I våra dagar är kakelugnen ett viktigt exempel på upplysningstidens arbete 
med teknik, vetenskap och konsthantverk, och genom att följa kakelugnens utveckling öppnas ett fönster till 1700-talets 
tankevärld. 
Antologin ingår i serien “Perspektiv från världsarvet Engelsbergs bruk”. Tidigare utgiven titel i serien är “Tapeter genom 
tiderna”. Bland kommande titlar syns även “Trädgårdar under brukens tidevarv”. Huvudredaktörer är Kurt Almqvist och 
Svante Helmbaek Tirén.

Kristiansen, Elsa / Idrettspsykologi : motivasjon, ledelse og prestasjon                                79.601 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215047324, 237 s., hæftet, kr. 481,00 / 384,80

Idrettspsykologisk forskning har de siste årene vist hvor viktig forholdet til både foreldre, trenere og 
andre støttespillere er for at en utøver skal få en positiv idrettsopplevelse og prestere best når det 
gjelder. Det er ikke nok å se på psykologiske mekanismer hos utøveren; man må se utøveren i sam-
menheng med det sosiale miljøet og med hvordan idretten er strukturert. 
Dette er en forskningsbasert bok om idrettspsykologi med fokus på motivasjon, ledelse og prestasjon. 
Den er skrevet for idrettsvitenskapsstudenter, forskere, idrettsutøvere og støtteapparat.

Itkes-Sznap, Gabriel / Nollpunkten                                                                                          81 
Nirstedt/Litteratur, ISBN 9789189066939, 203 s., indbundet, kr. 321,00 / 256,80

Varje författare vet att frågan om precision och exakthet är avgörande för skrivandet. Men frågan har 
också ett historiskt sammanhang. Den blir akut under moderniteten: de exakta vetenskapernas och de 
precisa kalkylernas epok, men också de genomkalkylerade massmordens och den noggrant plane-
rade övervakningens. Genom att gå i närkamp med tre av det moderna Europas mest inflytelserika 
författare - Witold Gombrowicz, Inger Christensen och Herta Müller - visar Gabriel Itkes-Sznap att 
litteraturen och poesin utmärks av en egen precision, att den skiljer sig från vetenskapens, matematik-

ens och teknologins precision, och pekar ut en helt annan väg och erfarenhet.
Gabriel Itkes-Sznap, född 1985 och bosatt i Stockholm, gav 2015 ut diktsamlingen “Tolvfingertal” (Albert Bonniers Förlag), 
som nominerades till Borås Tidningsdebutantpris. “Nollpunkten” är hans doktorsavhandling i estetik.  

Dahl, Alva / Slå rot i förvandlingen : Gunnel Vallquists liv och livshållning                             81.7 
Ellerströms Förlag, ISBN 9789172476127, hæftet, kr. 312,00 / 249,60

Författaren, översättaren och akademiledamoten Gunnel Vallquist (1918–2016) gjorde sig ett namn i 
offentligheten dels som översättare av Marcel Prousts “På spaning efter den tid som flytt” – ett arbete 
som tog henne mer än trettio år – och dels som essäist och debattör i kyrkliga frågor. Hon upptogs 
i den katolska kyrkan 1939, satte tidigt upp stränga principer för tänkandet och livsföringen och 
förstod att det mest avgörande var att lära sig bejaka tillvarons paradoxer: ”Att gå in i motsägelsen, 
att vila i spänningspunkten, att slå rot i förvandlingen”, som hon skrev i betraktelsesamlingen “Steg på 
vägen” (1983). 

I “Slå rot i förvandlingen” följer Alva Dahl de litterära, teologiska och livspraktiska trådarna i Gunnel Vallquists liv och 
tecknar ett porträtt som breddar bilden av det svenska nittonhundratalets kulturliv.
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Nilsson, Magnus / Kampdiktare i folkhemmet : arbetarpoeten Stig Sjödin                                 81.7 
Verbal Förlag, ISBN 9789189155404, 160 s., indbundet, kr. 331,00 / 264,80

Stig Sjödin (1917-1993) var en av de mest betydande svenska poeterna under andra halvan av 
1900-talet. Här står arbetarförfattaren Sjödin i centrum, sådan han framträdde i sina diktsamlingar 
och i de dikter han publicerade i fackförbundpressen eller läste på möten. 
Boken lyfter särskilt Sjödins skildringar av arbete, klass och arbetarrörelse i folkhemmet. Dessutom 
undersöks hur poeterna Jenny Wrangborg och Johan Jönson förhåller sig till sin föregångare. 
Magnus Nilsson (f. 1975) är professor i litteraturvetenskap vid Malmö universitet.  

Statovci, Pajtim / Kongenes land                                                                                             85 
Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 9788205538085, 332 s., indbundet, kr. 425,00 / 340,00

22 år gamle nygifte Arsim studerer litteratur ved universitetet i Pristina. Året er 1995, og som albaner 
holder Arsim hodet lavt. En dag han sitter på en fortauskafé, møter han den vakre serbiske medisin-
studenten Miloz, og før dagen er omme, ligger de tett omslynget i armene til hverandre. Så bryter 
borgerkrigen ut. Arsim må flykte ut av landet med familien, mens Miloz drar ut for å kjempe i krigen. 
Arsim sliter med å etterleve en tradisjonell, maskulin mannsrolle samtidig som han lengter så sterkt et-
ter fysisk kontakt med andre menn. Og hele tiden ligger tanken på Miloz der, på den korte romansen 
de to hadde, og på den framtida som kunne vært.
Kongenes land er den tredje boken fra den kritikerroste forfatteren Pajtim Statovci, en av Finlands 

aller fremste litterære stjerner. Romanen er en mørk versjon av Romeo og Julie, der handlingen utspiller seg under Koso-
vokrigen på 1990-tallet og de to elskende ikke skilles av rivaliserende familier, men av motstridende folkegrupper, der de 
rives mellom det tradisjonelle og moderne, mellom plikter og drifter. Og over det hele hviler myten om Bolla, en demonisk 
slange som slippes fri én gang i året for å ødelegge alt som kommer i dens vei. 
Vinneren av Finlandiaprisen 2019, Finlands gjeveste litteraturpris. 
Nominert til Nordisk Råds Litteraturpris 2021.

Bervenius, Isabelle / Ecstasy                                                                                         87 
Bokförlaget Polaris, ISBN 9789177954071, 349 s., indbundet, kr. 395,00 / 316,00

Miranda vet att hennes namn betyder att hon är något att beundra, men hon har märkvärdigt svårt att 
tycka om sig själv. Hon pluggar beteendevetenskap, har nästan ihop det med Cykelkillen, som visar 
sig heta Isak, och betraktar Adrian i smyg, kurskamrat och manlig huldra från Ångermanland. Miran-
da är dålig på att vara ung, hon är vårdslös både med sina egna känslor och andras, diskar helst 
inte, utan staplar tallrikarna i badkaret istället, och har ett visst behov av att förlora sig i kemiska rus 
ibland, gå upp i musiken och glömma sig själv. 
I Isabelle Bervenius “Ecstasy” blir den klassiska historien om ungdomlig kärlek en skarp och vibre-
rande upplevelse, lika mättad av ensam sorg som av avväpnande humor. Det är en berättelse om hur 

känslor långsamt eskalerar och leder till både sexuell utsatthet och en stark längtan efter att få tillhöra och höra ihop. En 
stegring som kan vara förvånansvärt lik självutplåning. 
Isabelle Bervenius är en ny, stark röst i svensk prosa, med en stil som är lika träffsäker vad gäller tonfall och jargong som 
ensamhetens inre röst. 

Johansson, Elsie / Bladet från munnen                                                                                    87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100188184, 195 s., indbundet, kr. 365,00 / 292,00

Ta bladet från munnen och våga sjunga ut, är vad den här berättelse- och samtalsboken handlar om. 
Vid 90 års ålder anser författaren det vara på tiden att lämna alla konventionella, artigt undvikande 
och anpassade attityder och gå rakt på sak ifråga om för henne, med sin bakgrund och ålder, så 
känsliga ämnen som bland annat religion och sexualitet. 
I föreliggande berättelser ger hon med friskt mod, och inte sällan en befriande humor, läsaren inblick 
i ett antal nutida, djupt berörande och diskutabla levnadsöden. 
“Bladet från munnen” är en annorlunda bok där författaren själv är närvarande hela tiden, inte minst 
som samtalspartner.
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Kallentoft, Mons / Olympia                                                                                                        87 
Bokförlaget Forum, ISBN 9789137156125, 396 s., indbundet, kr. 372,00 / 297,60

Två barn avrättas. En organisation som liknar en terrorsekt tar på sig det fruktansvärda dådet. Men 
vilka är de, och vad vill de? På Särskilda enheten är Zack Herry och hans kollegor satta i högsta 
beredskap. Zack, som nu har fått en son tillsammans med Hebe, oroar sig för att något ska hända 
dem. Olympia har förbjudit honom att träffa dem, och han slits mellan sin kärlek och rädslan för vad 
hans maktfullkomliga mor är kapabel att göra. Så sker en explosion på Grand Hôtel och Zack dras 
in i en grym härva som blir djupt personlig. I ett samhälle som post covid blivit alltmer ojämlikt, där 
vissa människor kämpar för sin överlevnad och andra vältrar sig i rikedom, kan vad som helst hända. 
“Olympia” är den sjunde delen och baseras löst på myten om Herkules elfte stordåd: att hämta de 

gyllene äpplena.

Landgren, Lars / Ljusnan du mörka                                                                                       87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100184957, 424 s., indbundet, kr. 324,00 / 259,20

Två personer färdas på Ljusnan, den älv som löper genom Hälsingland. Och medan deras eka sakta 
rör sig genom landskapet berättar den äldre för den yngre. 
“Ljusnan du mörka” följer Ljusnans egensinniga, svällande vattenströmmar, och älven blir till den 
åder som berättelserna stiger ur, eller använder som fond. Här formas en historia som är mörk och 
skrämmande, med rötterna i folktro och sagor, i skräcken för tillvarons skumma hörn, men som också 
knyter an till vardagen och vår moderna verklighet.  

Leijon, Åsa / Drunkna tyst                                                                                                     87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100183837, 413 s., indbundet, kr. 331,00 / 264,80

Sedan Jannica steg av bussen vid stora vägen sent en fredagskväll i början av sommarlovet har ingen 
sett henne. Den enda som vet vad som verkligen hände är Minna, Jannicas lillasyster. Men sanningen 
är farlig. 
I byn på den uppländska landsbygden hanterar alla sorgen, saknaden och skulden på sitt eget sätt, 
och om natten sker skamliga ting. Samtidigt gror misstänksamheten – mellan de som minns och de 
som absolut inte minns, mellan de som saknar så att de håller på att gå sönder och de som tiger som 
muren. För alla kände Jannica. Och alla har en hemlighet.

Lundell, Ulf / Vardagar 4                                                                                                       87 
Wahlström & Widstrand, ISBN 9789146237761, 665 s., indbundet, kr. 378,00 / 302,40

Vardagar 4 är Ulf Lundells dagboksurval från 2019 och 2020.

Lundell, Ulf / Vardagar 5                                                                                                        87 
Wahlström & Widstrand, ISBN 9789146237792, 726 s., indbundet, kr. 378,00 / 302,40

Vardagar 5 är Ulf Lundells dagboksurval från 2020.  



NORDISK AFDELING  ·  PRØVENSVEJ 27  ·  2610 RØDOVRE

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

 D
ER TA

G
ES FO

RBEH
O

LD
 FO

R TRYK
FEJL O

G
 PRISÆ

N
D

RIN
G

ER.

NYE NORDISKE BØGER  MAJ 2021  SIDE 14 AF 15
Sandberg, Kristina / En ensam plats                                                                                           87 
Norstedts, ISBN 9789113115719, 389 s., indbundet, kr. 356,00 / 284,80

Det är våren 2016, och sedan Augustpriset för Liv till varje pris två år tidigare har Kristina Sandbergs 
liv handlat om att resa land och rike runt och prata om hemmafrun Maj. Hon är en av landets mest 
efterfrågade författare, och hon vet att hon måste ta vara på den här tiden, den här möjligheten. Fast 
hon börjar känna sig på bristningsgränsen. Och så är det den där smärtan, en värk som strålar från 
bröstet ut i armen, handen domnar. Men hon skjuter upp mammografitiden, det är ju så mycket som 
ska göras först, texter som ska skrivas, resan med familjen till Cornwall, och så är hon inbjuden till 
Bergmanveckan på Fårö. Hon befinner sig i ett slags utmattningens frenesi, men vet att hon snart ska 
få vara ledig. 

Så kommer ett samtal. Hennes pappa har dött. Han har hittats på golvet i sitt hus i Moliden. Och strax efter detta kommer 
domen: aggressiv bröstcancer, tre tumörer, en stor och två små. Livet vänds till att handla om förlust, om sorg, om kroppens 
skörhet och skräcken att dö från sina barn. 
Kristina Sandbergs självbiografiska skildring av denna tid är en stark, djupt gripande och inträngande text. Den blickar 
också tillbaka på uppväxten i 1970-talets Sundsvall. På trådarna bakåt i släkten och allt som går förlorat när hon tillsam-
mans med sin syster måste sälja det som också varit faderns föräldrahem. Men framför allt handlar det om hur cancersjuk-
domen placerar henne på en mycket ensam plats. Där andras bemötande och tystnader drabbar, där orden inte når fram.

Smedberg, Åke / Jag faller som en sten genom tiden genom livet                                                   87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100186852, 186 s., indbundet, kr. 348,00 / 278,40

Fuktmarker, barrskogshav och naturens ständiga föränderlighet talar genom pojken genom mannen 
genom människan. Den döda modern står i dörröppningen och iakttar författaren när han går igen-
om hennes papper. Att vara författare är så mycket mer än skrivakten, det kan handla om att ha ett 
vanligt kneg för att ha råd att kunna skriva, det kan vara världarna som talar via pappret. 
I denna personligt hållna berättelsesamling fångar Åke Smedberg essensen i skrivandet, dess 
förutsättningar och kryphål. Berättelserna bildar en poetik där Smedberg via pregnanta ögonblick, 
scener och händelser fångar författarskapets kärna.

Smirnoff, Karin / Sockerormen                                                                                                     87 
Bokförlaget Polaris, ISBN 9789177952619, 317 s., indbundet, kr. 395,00 / 316,00

Agnes, Kristian och Miika växer upp i Södertälje på 80-talet. De har inget gemensamt, men när deras 
särbegåvning för dem samman uppstår en stark vänskap. Tillsammans med den före detta världsar-
tisten och musikläraren Frank Leide bildar de Bretzel-ensemblen. Från början spelar de i kyrkor och 
på mindre konserter. Snart ska de även få se världen. Frågan är vem Frank Leide egentligen är: En 
trygghet när föräldravärlden sviker eller det största sveket av dem alla. 
“Sockerormen” är en berättelse om orimlig kärlek, utanförskap och musik. Om en vänskap som kan-
ske överlever allt. 

Herholz, Ylva / Det där tyska : efterverkningarna av en ond tid                                                      90 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063563, 149 s., indbundet, kr. 337,00 / 269,60

Återupptäckten av en låda med gamla släktfoton blev början på en tidsresa för Ylva Herholz. Ja, ett 
pendlande mellan då och nu, mellan det tyska och det svenska. På vägen har författaren hittat frag-
ment ur historien som inte bara hjälpt henne att lära känna vårt komplexa och till inte för så länge se-
dan avskydda grannland i söder, Tyskland. Hon härstammar själv till hälften därifrån, medan hennes 
mor var svensk med norrländska rötter. 
Redan i tidigare böcker, tidningsartiklar och essäer har Herholz under ett par decennier skrivit om 
och nyanserat både vår svenska självbild och synen på “tyskarna”. Den här nya boken, “Det där tys-

ka”, fördjupar sig i olika spår efter den onda tiden i faderns barndomsland (1933-1945): inom filosofin, litteraturen, histo-
rieskrivningen och i minneskulturen. 
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Leander, Per / Lenins kostym : de svenska socialisterna och ryska revolutionen                      95.6 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063600, 367 s., indbundet, kr. 375,00 / 300,00

Den 13 april 1917 passerade Lenin Stockholm på väg tillbaka till det revolutionära Ryssland, efter 
många år i exil, för att leda sitt bolsjevikparti till makten. I samband med Stockholmsbesöket passade 
hans svenska kamrater på att köpa en ny kostym åt honom på varuhuset PUB. Expediten hette Thure 
Winberg och var farmors far till denna boks författare. I Sverige blev det aldrig någon socialistisk 
revolution, men vilka var de svenskar som kände Lenin på riktigt och valde att följa honom politiskt? 
Vad fick dem att tro på bolsjevismen som recept för en rättvisare värld och att se Sovjetunionen som 
ett framtidsland? Och vad var det slutligen som fick många av dem att bryta med kommunismen? 
“Lenins kostym” är en unik skildring av de ledande svenska kommunisternas agerande mellan förs-

ta och andra världskriget, deras kontakter med bolsjevikerna och förhållandet till Sovjetunionen. Huvudpersonerna Zeth 
Höglund, Ture Nerman, Fredrik Ström och Karl Kilbom levde under en dramatisk tid och umgicks intensivt med historiska 
personer. De var välkända som radikala politiker under första halvan av 1900-talet, men är relativt bortglömda idag. I Per 
Leanders välskrivna volym får vi stifta ny bekantskap med dem. 
Per Leander, född 1982, är magister i historia och arbetar som journalist för bland annat Aftonbladet.  

Bergsten, Jan / När kriget tog tåget                                                                                          91.93 
Trafik-nostalgiska Förlaget, ISBN 9789188605740, 176 s., indbundet, kr. 333,00 / 266,40

1,2 miljoner tyska soldater tog tåget genom Sverige när Tyskland ockuperade Danmark och Norge. 
Tidigare hemligstämplat material har nu blivit tillgängligt och sammanfattas i denna bok.

Schück, Johan / Herman Friedländer : en svensk judisk historia                                         91.241 
Medströms Bokförlaget, ISBN 9789173291682, 199 s., indbundet, kr. 458,00 / 366,40

Sveriges judiska historia berättas här genom en person, Herman Friedländer (1842 1920). Denna 
driftiga entreprenör spelade en aktiv roll när den moderna industrinationen Sverige skapades. 
Han var släkt med flera av de äldsta judiska familjerna i landet, de som i slutet av 1700-talet fick 
Gustav III:s tillåtelse att invandra och fritt utöva sin religion. Här återfinns familjer som Hirsch, Jo-
sephson och Schück. 

Som ung övertog Herman Friedländer familjens textilföretag, H. Schücks Enka, men blev sedan något av en riskkapitalist 
och satsade på den framväxande verkstadsindustrin och de stora järnvägsbyggena. 
Herman Friedländer var djupt engagerad i samhället och sin samtid. Han stödde som mecenat sin tids unga konstnärer: 
Ernst Josephson, Carl Larsson, Bruno Liljefors och Anders Zorn. Resultatet blev en stor konstsamling, som han senare done-
rade till Nationalmuseum. Idag lever hans minne i form av flera betydande stiftelser. 
I den här boken väcks Herman Friedländer och hans judiska sekelskiftesvärld till liv på nytt.

Roselius, Aapo / Finlands okända krig : finska och skandinaviska frikårer i Baltikum och 
Ryssland 1918-1920                                                                                                                   97.9 
Lind & Co, ISBN 9789179034429, 385 s., indbundet, kr. 333,00 / 266,40

Första världskriget tog inte slut i november 1918. I och med kollapsen av det ryska tsardömet och 
bolsjevikrevolutionen fortsatte krigandet i östra Europa under flera år. Revolutionära och kontrarev-
olutionära nationella arméer och nya nationer kämpade om spillrorna av det forna imperiet. Finska, 
svenska och danska frikårer tog strid för att förverkliga den nationalistiska drömmen om Storfinland. 
Finlands okända krig är berättelsen om året 1919 och frändefolkskrigen som utbröt för att utöka lan-
dets territorium och flytta gränserna längre österut. Det är ett våldsamt och sorgligt, nästan tragikomi-

skt äventyr där allt för ett ögonblick tycktes möjligt. 
Boken nominerades till det prestigefulla Finlandiapriset 2019. 


