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Bøhn, Einar Duenger / Teknologiens filosofi : metafysiske problemstillinger                             10 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202646097, 222 s., indbundet, kr. 378,00 / 302,40

Vi lever i en informasjonsteknologisk utvikling verden aldri har sett maken til. Det gjør det viktigere 
enn noen gang å stille de grunnleggende filosofiske spørsmålene bak denne utviklingen. 
Hva er egentlig teknologi, informasjon og kunstig intelligens? Er det mulig å skape kunstig bevissthet 
og kunstige personer? Vil teknologien ta helt over for oss mennesker? Er vi mennesker bare et skritt 
på veien til en ny og forbedret teknologisk art?Teknologiens filosofi stiller, klargjør og filosoferer over 
disse og liknende spørsmål omkring teknologiens væren, vesen og fremtid.

Nilsson, Björn / Samspel i grupp : introduktion till gruppdynamik  (3. uppl.)                           13 
Studentlitteratur, ISBN 9789144154350, 217 s., hæftet, kr. 440,00 / 352,00

När människor ska samarbeta i grupp kan olikheter i personlighet, bakgrund och erfarenheter leda 
till konflikter och ineffektivitet. Men med kunskaper om vad som kan hända i grupper och verktyg för 
att hantera problem kan man få grupper att fungera bättre. I Samspel i grupp presenteras ett antal 
verktyg som kan användas för att förbättra gruppers samspel. Boken behandlar gruppers uppbygg-
nad eller struktur (till exempel mål, social identitet, normer, roller samt ledarskap) och olika grup-
processer som beslutsfattande, kommunikation och konflikthantering. I den här tredje upplagan har 
det tillkommit ny text om de klassiska experimenten inom gruppsykologin, nya avsnitt om gruppfaser, 

fler råd till ledare och gruppmedlemmar och begreppet social identitet har fått större utrymme. Samspel i grupp vänder sig 
till ledare, lärare och andra som vill utveckla sina gruppfärdigheter och sitt ledarskap samt till studerande till yrken inom 
dessa områden.

Smith, Lars / En kort introduksjon til spedbarnspsykologi                                                      13.43 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245038910, 152 s., hæftet, kr. 320,00 / 256,00

Denne boken gir en oversikt over og innføring i spedbarnspsykologi, avgrenset til de to første 
leveårene. Den forklarer sentrale begreper og anvender en tematisk (ikke kronologisk) inndeling. 
Fremstillingen balanserer mellom nativistiske ideer, altså antagelsen om at visse forestillinger og be-
greper er medfødte, og posisjoner som legger vekt på barns læring og erfaring. 
Boken har en fyldig ordliste og et stikkordregister. Den er relevant for studenter som har barns 
utvikling i fagplanen, og folk som arbeider med de minste barna i barnehagen, på helsestasjonen, 
i barnevernet og i helsevesenet. Boken vil også være av interesse for spedbarnsforeldre som søker 
kunnskap om og forståelse av barns tidlige utvikling.  

Lars Smith er professor emeritus ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han er forfatter av en rekke publikasjoner i 
internasjonale fagtidsskrifter og har skrevet flere norske fagbøker.

Leer-Salvesen, Paul / Søke sannhet : etikk og metode for forskere og journalister                      15 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245037357, 200 s., hæftet, kr. 474,00 / 379,20

Denne boken undersøker hva forskere og gravejournalister kan lære av hverandre. Begge disse 
gruppene har samfunnsoppdrag som handler om å søke ny og sann kunnskap, de bruker mange av 
de samme metodene - og møter etiske problemer, dilemmaer og usikkerhet i arbeidet. For begge 
gruppene er kjernen i virksomheten å publisere innsikten de kommer frem til. For journalistenes del 
handler de fleste etiske diskusjonene om hvordan kunnskapen blir formidlet. For forskernes del han-
dler det oftest om hvordan den samles inn. 
Boken er en dialog mellom to forfattere som kjenner hverandre godt - de er far og sønn. De viser til 

både egne opplevelser og teori, og drøfter blant annet om forskningsetikken er strengere enn medieetikken, og hva forsk-
ere og journalister kan lære av hverandre om søken og formidling av sann kunnskap.
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Eklund, Lisa (red.) / Sociologins klassiker : upptäckter och återupptäckter                                    30.1 
Studentlitteratur, ISBN 9789144141060, 396 s., hæftet, kr. 645,00 / 516,00

Människan gör samhället – formar, utvecklar, bevarar. Men samhället gör också människan – män-
niskan formas och utvecklas i och genom samhället. Detta är den klassiska sociologins stora insikt. 
Sociologins klassiker presen terar tjugotvå sociologiska tänkare som med stor spänn  vidd varierar 
denna grundläggande sociologiska insikt som i dag äger större giltighet än någonsin. Sociologins 
klassiker presenterar grundfrågor och centrala begrepp hos klassiker, från Auguste Comte till Alva 
och Gunnar Myrdal. Unika särdrag behandlas liksom likheter med andra klassiker. Boken betonar 
den klassiska sociologins aktualitet för analysen av vårt eget samhälle. Ett syfte med antologin är att 

vidga förståelsen av klassisk sociologi och inkludera dem som tidigt skrev viktiga sociologiska verk men som av olika an-
ledningar inte fått den uppmärksamhet de förtjänar. I många av bokens kapitel presenteras sociologiska tänkare för första 
gången på svenska. Sociologins klassiker vänder sig till studenter i sociologi och annan samhälls- och beteendevetenskap 
på grundnivå. Boken kan med fördel utgöra grunden för hur hela kurser organiseras. Den är också lämplig för studenter 
och forskare som söker introduktioner till enskilda sociologiska tänkare.

Malmquist, Anna / Pappa, pappa, barn : gaypappors vägar till föräldraskap och familjeliv       30.17 
Studentlitteratur, ISBN 9789144152639, 224 s., hæftet, kr. 412,00 / 329,60

För ett manligt samkönat par finns det flera möjliga vägar till föräldraskap. Men trots det står praktis-
ka, rättsliga, ekonomiska och etiska hinder ofta i vägen. Därför kan det ta många år av övervägan-
den, planering och drömmar innan paret blir föräldrar. Ett manligt samkönat par som vill bli föräldrar 
kan i dag adoptera barn, bli familjehemsföräldrar eller vända sig till en utländsk klinik för surrogat-
arrangemang. De kan också välja att gå samman med en kvinna i ett gemensamt föräldraskap. Om 
den ena mannen i paret är transperson så kanske han själv kan föda parets barn. I Pappa, pappa, 
barn följer författaren en grupp gaypappor och barnlösa homo- och bisexuella män på deras vägar 

till föräldraskap. Här beskrivs hur gaypappor skapar jämställdhet i sina parrelationer och hur de förhåller sig till samhäl-
lets genusnormer. Men också utsattheten papporna kan känna inför omvärldens bemötande, okunnighet och fördomar i ett 
samhälle där heterosexualitet är norm. Den här boken vänder sig till dig som möter individer och familjer i ditt nuvarande 
eller framtida yrke, kanske inom vård, skola eller omsorg. Den riktar sig till dig som söker kunskap om ofrivillig barnlösh-
et, barnlängtan och olika vägar till föräldraskap bland homo- och bisexuella män. Men boken är också av intresse för dig 
som vill ha kunskap om gaypappors familjebildning för din egen skull, kanske som homo- eller bisexuell man, eller i rollen 
som närstående. Oavsett vem du är - välkommen att läsa!

Fredriksen, Halvard Haukeland / EØS-rett  (4. utg.)                                                             34 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245036039, 509 s., hæftet, kr. 829,00 / 663,20

EØS-avtalen gjør Norge til en del av EUs indre marked. Denne boken tilbyr en innføring i den ma-
terielle EØS-retten med fokus på de grunnleggende reglene om fri bevegelighet for varer, tjenester, 
personer og kapital. Videre gir boken en gjennomgang av det institusjonelle rammeverket. Sentralt i 
fremstillingen står forholdet til EU-retten, herunder mekanismene for løpende endring av EØS-avtalen 
og de særegne metodiske utfordringene som følger av målsettingen om ensartet EU/EØS-rettslig for-
tolkning. Særlig oppmerksomhet er viet reglene om EØS-rettens gjennomføring og gjennomslag, både 
i EFTA-statene og i EU og EUs medlemsstater. 

Fjerde utgave er oppdatert med nye EU-rettsakter som er tatt inn i avtalen, og med ny rettspraksis fra EU-domstolen, 
EFTA-domstolen, EMD og norske domstoler. Boken tar også opp Nav-saken og utvalgte EØS-rettslige spørsmål knyttet til 
Storbritannias uttreden fra EU og EØS (Brexit), rettsstatskrisen i Polen og Ungarn og koronaepidemien. 
Boken er skrevet for å gi juridiske studenter en oppdatert og oversiktlig fremstilling av EØS-retten. Den har et oppdatert og 
omfattende noteapparat, og vil også være nyttig for advokater, forvaltningen og domstolene i møte med EØS-retten.
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Myhrer, Tor-Geir / Bastet og bundet : rettslige rammer for bruk av håndjern                            34 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215055701, 194 s., hæftet, kr. 599,00 / 479,20

“Bastet og bundet” behandler inngående de nasjonale reglene for bruk av håndjern, og redegjør 
også for de kravene som den europeiske menneskerettskonvensjon stiller til den nasjonale lovgivnin-
gen og praksis på området. 
Håndjern er det fysiske maktmiddelet politiet bruker oftest. Samtidig er det et middel som av dem som 
rammes, kan oppleves som sterkt inngripende og unødvendig, og som derfor også ofte blir klaget på 
eller anmeldt. De menneskerettslige og etiske forankrede normene for håndjernsbruk gjelder uavhen-
gig av profesjon, men boken behandler også kort de ulike nasjonale reglene for bruk av håndjern 
som gjelder for fengselsbetjenter, vektere, militærpoliti og militære vakter. 

Boken vil være nyttig for den enkelte polititjenesteperson, dem som har ansvaret for å lede og kontrollere polititjenesten, 
dem som forestår opplæring av polititjenestepersoner, samt dem som behandler klager eller anmeldelser knyttet til politiets 
maktbruk.

Simonsen, Sigmund / Skipssikkerhetsrett : det rettslige rammeverket for maritime operasjoner    34 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245026962, 436 s., indbundet, kr. 712,00 / 569,60

Den nasjonale og internasjonale delen av sjøretten som angår skipssikkerhet, er omfattende og består 
av skipssikkerhetsloven, tilhørende forskrifter og internasjonale konvensjoner, koder og lignende. 
Regelverket er fragmentert, teknisk og detaljert, og krevende å sette seg inn i. 
Denne boken gir en helhetlig fremstilling av gjeldende nasjonale og internasjonale skipssikkerhetsre-
gler - skipssikkerhetsretten - i et norsk rettslig perspektiv. Skipssikkerhetsretten er en spesiell del av 
sjøretten, som regulerer gjennomføringen av maritime operasjoner og derfor kan kalles operasjonell 
sjørett. Reglene er praktisk viktige for rederiet, sjøfolkene om bord, tilsynsmyndigheten, rettspleien og 

andre. 
Bokens målgruppe er alle som studerer, arbeider med eller på annen måte interesserer seg for skipssikkerhetsregler.

Aall, Jørgen / Rettsstat og menneskerettigheter 1 : en innføring i vernet om individets sivile 
og politiske rettigheter                                                                                                  34 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245036008, 509 s., indbundet, kr. 999,00 / 799,20

Denne boken behandler grunnleggende krav og begrensninger i forholdet mellom myndighetene og 
den enkelte. Etter reform i 2014 oppstiller Grunnloven nå en moderne menneskerettighetskatalog. 
Grunnlovsreformen og utformingen av rettighetene hentet i stor grad inspirasjon fra Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon (EMK). Rettighetene etter Grunnloven og de etter EMK som fra før er 
gjort til norsk lov, gjelder nå side om side. Samtidig som grunnlovfestingen av oppdaterte mennesk-
erettigheter styrker dem nasjonalt, er EMK fortsatt viktig både som faktor ved tolkning av grunnlovs-

bestemmelsene og som instrument for internasjonal kontroll av staten der den påstås å ha sviktet i sikringen av mennesk-
erettighetene. Med disse utgangspunktene gir boken en nærmere behandling av sentrale rettigheter, som retten til liv, frihet 
fra tortur og umenneskelig behandling, frihet fra vilkårlig frihetsberøvelse, beskyttelse av privatlivet, religions-, ytrings-, 
forsamlings- og organisasjonsfriheten, eiendomsretten og retten til en rettferdig rettergang i sivile saker. 

Heimer, Maria / Mot samma mål : skolbibliotek i undervisningen                                           37 
Studentlitteratur, ISBN 9789144154589, 304 s., hæftet, kr. 478,00 / 382,40

Det finns en stark koppling mellan skolbibliotekariers och lärares kvalitativa samarbete och ele-
vers lärande. Välutrustade skolbibliotek med kvalificerad personal där lärare, skolbibliotekarie och 
skolledning samarbetar leder till informationskompetenta elever och goda och motiverade läsare. För 
att få till ett framgångsrikt samarbete mellan skolbibliotekarie, lärare och ledning krävs ett strukture-
rat och genomtänkt arbete, där man tillsammans planerar, följer upp, utvärderar och utvecklar utbild-
ningen. I boken går författarna in på hur grundskolan, med fokus på F–6, kan skapa en ändamålsen-
lig och hållbar skolbiblioteksverksamhet. De öppnar dörren till sin egen praktik och berättar om 

sina samarbeten med utgångspunkt i läroplan, forskning och beprövad erfarenhet. Boken vänder sig till skolbibliotekarier, 
lärare, personal i förskole klass och fritidshem, rektorer, skolbiblioteksutvecklare samt biblio tekarie- och lärarstudenter.
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Hestnes, Torstein / Fra abonnent til skribent : kildekritikk og kritisk tenkning 
i en digital mediehverdag                                                                                         37 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215046457, 269 s., hæftet, kr. 392,00 / 313,60

De siste årene har begreper som falske nyheter, desinformasjon, alternative fakta og algoritmer fått 
mye oppmerksomhet. Men er dette nye fenomener? 
Denne boken argumenterer for at det kvalitativt nye ved dagens informasjonskaos er måten informas-
jon, kunnskap og nyheter produseres og distribueres på. Det nye er de sosiale mediene. Tittelen på 
boken gjenspeiler nettopp dette: De sosiale mediene har gitt oss muligheten til ikke bare å være en 

passiv mediekonsument, men også en aktiv medieprodusent. Det har også gitt oss nye utfordringer, blant annet et behov for 
økt kompetanse i kritisk tenkning og kildekritikk. Fra abonnent til skribent viser hvordan informasjonskaos historisk sett har 
vært en utfordring, men også hvordan denne utfordringen har eskalert i løpet av de siste ti årene. 
Målgruppene for boken er studenter og ansatte innenfor lærerutdanning, statsvitenskap og medievitenskap.

Solheim, Randi (red.) / Samtale, samskrive, samhandle : nye perspektiv på muntlighet 
og skriftlighet i samspill                                                                                          37.01 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215057248, 234 s., hæftet, kr. 499,00 / 399,20

Samtaler er grunnleggende for barn og unges læring i skolen. Å snakke sammen bidrar ikke bare til å 
utvikle elevenes muntlige ferdigheter, men også å lære fag, bli gode skrivere og lesere - og myndige 
og deltakende samfunnsborgere. Også for lærere gir samtaler nyttige verktøy, både i undervisning og 
faglig utvikling. Denne boka gir nye perspektiv på muntlighet og skriftlighet i samspill, fra ulike faglige 
ståsteder. Den viser hvordan snakking og skriving kan kaste gjensidig lys over hverandre, både i 
elevenes læringsprosesser og i utvikling av læreres profesjonskompetanse. For å lykkes med samtal-

er som bidrar til læring, trenger man kunnskaper om ulike måter å samtale på. Forfatterne legger særlig vekt på hvordan 
samtaler kan styrke skriveopplæringen, fra småskole til lærerutdanning. 
“Samtale, samskrive, samhandle” henvender seg til lærerstudenter, lærere og forskere. Bokas redaktører er Randi Solheim, 
Hildegunn Otnes og Marit Olave Riis-Johansen. De er tilknytta Institutt for lærerutdanning ved NTNU og har sammen lang 
erfaring fra forskning på skriving og samtale i ulike utdanningskontekster. De øvrige forfatterne representerer sentrale forsk-
ningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Swärd, Ann-Katrin (red.) / Specialpedagogisk verksamhet : för ALLA barn i förskolan              37.7 
Studentlitteratur, ISBN 9789144151830, 208 s., hæftet, kr. 412,00 / 329,60

Specialpedagogik i förskolan är ett område som ännu inte har fått lika mycket fokus i litteraturen som 
specialpedagogik i skolan, men som här får en helt egen bok. Det är framför allt i förskolan som 
tidigt stöd kan sättas in för att förebygga senare lärandesvårigheter och skapa förutsättningar för en 
bra start i det livslånga lärandet. I den inkluderande förskolan blir specialpedagogisk kompetens och 
systematiskt kvalitetsarbete viktigt och boken lyfter detta ur olika perspektiv. Utifrån vetenskap och 
beprövad erfarenhet får läsaren ta del av exempel på vad särskilt stöd och positiva lärmiljöer kan 
innebära i arbetet med barns utveckling och lärande. Betydelsen av samverkan i förskolan och sam-

verkan med vårdnadshavare belyses och i exemplet Förskolan Villekulla beskrivs det närmare hur förskoleverksamheten 
arbetar inkluderande för att möta alla barn. Boken tar även upp den inkluderande förskolan i ett internationellt perspektiv 
med en europeisk jämförelse. Specialpedagogisk verksamhet - för ALLA barn i förskolan riktar sig till personal i förskolan, 
olika lärarutbildningar och andra närliggande verksamheter samt vårdnadshavare och till alla andra som har intresse av att 
lära sig mer om hur förskolan kan möta barns varierande behov.

Draugsvoll, Karen Ingebjørg / Etiske møte og problemstillingar : Løgstrup for barnehagelærarar  37.24 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245034998, 226 s., hæftet, kr. 438,00 / 350,40

“Etiske møte og problemstillingar - Løgstrup for barnehagelærarar” presenterer utfordringar barne-
hagelæraren møter i arbeid med barn, foreldre og kollegaer i ein kompleks og samansett kvardag. 
Barnet, i skjeringspunktet mellom sårbart og kompetent, er eit gjennomgåande tema i alle kapitla. Eit 
anna gjennomgåande tema er at vi ikkje kan ha med andre menneske å gjere utan å halde noko av 
deira liv i våre hender. 
Målgruppa er barnehagelærarstudentar og barnehagelærarar. Boka er òg relevant for spesialpeda-
gogar, lærarar og andre som dagleg møter barn og foreldre.



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  MARTS 2022 SIDE 5 AF 14

Lafton, Tove (red.) / Barnehagedidaktikk : en dynamisk og flerfaglig tilnærming  (2. utg.)        37.24 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245037845, 291 s., hæftet, kr. 593,00 / 474,40

I det barnehagefaglige landskapet står barnehagelæreren overfor en rekke faglige og praktiske 
utfordringer. Situasjonen krever at man har en dynamisk og mangfoldig tilnærming til didaktisk 
tenkning. Forfatterne viser hvordan man kan planlegge virksomheten ut fra en flerfaglig tilnærming. 
Både allmenndidaktiske og fagdidaktiske perspektiver på barnehagens pedagogikk og innhold 
løftes fram. Bidragene er basert på nyere pedagogisk forskning og tidsaktuelle barnehagepraksis-
er, og i denne reviderte utgaven er kapitlene oppdatert med de siste årenes forskning og revider-
ing av barnehagens styringsdokumenter. Det doble perspektivet som inkluderer forskningsbasert 

kunnskap og praktiske erfaringer, sikrer et nødvendig samspill mellom teori og praksis. I boken utdypes sentrale didak-
tiske begrep som overveiende plasserer seg i en danningsteoretisk tradisjon. 

Ohlsson, Maria / Ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan : förståelse, bemötande 
och pedagogiska strategier                                                                                                   37.24 
Studentlitteratur, ISBN 9789144153001, 272 s., hæftet, kr. 393,00 / 314,40

Specialpedagogiska verktyg som kan lösa alla svårigheter finns inte. Men med förståelse för barns 
olika behov, en medvetenhet om betydelsen av vårt eget synsätt och med anpassningar, kan vi 
komma långt och göra stor skillnad för de barn som behöver oss mest. I Ett specialpedagogiskt 
förhållningssätt i förskolan lyfts ett förhållningssätt där både pedagogens viktiga roll och barns oli-
ka behov får plats. Inte antingen eller, utan både och. Bokens innehåll har därför två spår. Det ena 
spåret har fokus på pedagogers förhållningssätt och samspelet med barn som av olika anledningar 

behöver stöd. Det andra spåret har fokus på barns olika förmågor och behov. Genom hela boken varvas teori och ett 
specialpedagogiskt förhållningssätt som en ram att luta sig mot tillsammans med exempel från förskolans vardag och 
konkreta förslag på anpassningar. Boken ger även läsaren reflektionsfrågor som stöd för fortsatt utveckling och lämpar 
sig väl för fortbildning inom arbetslag. 

Persson, Magnus / Skolans värld möter samhällskriser                                                           37.24 
Studentlitteratur, ISBN 9789144150864, 148 s., hæftet, kr. 450,00 / 360,00

Klimatförändringar, pandemier och skolskjutningar är alla exempel på samhällskriser som aktu-
aliserar frågan om hur skolans personal arbetar i krissituationer. Vilken beredskap har skolan att 
hantera samhällskriser? Vilka kompetenser behöver skolans personal? Vad innebär det att vara 
en krisaktör? I boken beskrivs olika typer av samhällskriser, deras faser, orsaker och karaktäris-
tika. Författarna argumenterar för att krishantering bör ses som en aspekt av den professionella 
lärarkunskapen och läsaren får ta de del av konkreta strategier och förhållningssätt som är en del 
av skolans krishantering. Barnperspektivet lyfts fram, liksom situationen i svensk skola och vilka 

förutsättningar som här finns för ett fungerande krishanteringsarbete, inte minst när det gäller förebyggande insatser. 
Skolans värld möter samhällskriser riktar sig till skolpersonal som behöver kunskap om krishantering i skolan. Boken 
innehåller forskningsnära diskussioner om hur en kris på olika sätt påverkar skolan, dess personal och eleverna.

Petersen, Petra / Flerspråkighet och digitala resurser i förskolan                                             37.24 
Studentlitteratur, ISBN 9789144142395, 144 s., hæftet, kr. 365,00 / 292,00

Barn har rätt att utveckla sitt modersmål såväl som det svenska språket. Men hur kan förskolan 
uppnå dessa mål om pedagogerna inte talar barnens språk? Digitala resurser kan vara ett vik-
tigt hjälp medel för att skapa just flerspråkiga aktiviteter. När barn får bidra i förskolans sociala 
samvaro, med alla sina språk, skapas också förutsättningar för ett demokratiskt arbetssätt där 
barnen blir aktiva deltagare. Med avstamp i olika forskningsprojekt beskriver författaren hur barns 
modersmål och nationella minoritetsspråk kan inkluderas i förskolans vardag med hjälp av digitala 
resurser. I boken ges en mängd handfasta råd kring praktiska arbetssätt men också aktiviteter 

som kan genomföras i personalgruppen för att diskutera, utveckla och förändra verksamheten. Boken avslutas med en 
omfattande förteckning över olika digitala resurser som kan användas tillsammans med barnen. Här finns förslag för de 
fem nationella minoritets språken samt för ytterligare 80 språk. Flerspråkighet och digitala resurser i förskolan vänder 
sig till förskollärare och pedagoger, i såväl grundutbildning som kompetensutveckling, som vill arbeta aktivt med barns 
flerspråkighet och delaktighet.
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Sagberg, Sturla / Religion, verdier og danning : barns møte med de store spørsmål i livet    37.24 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245039351, 172 s., hæftet, kr. 450,00 / 360,00

Denne boken handler om måter å snakke om religion, verdier og danning på i pedagogisk virksom-
het. Den tar for seg de store spørsmålene i livet: om mening, om godt og ondt, om hvem vi ønsker å 
være, og om hva det er å være et menneske. Boken drøfter hvordan religion kan være både kultur og 
tro, hvordan verdisystemene endres, og hvilke vilkår et sekularisert samfunn gir for barns danning. 
Denne reviderte utgaven er oppdatert i samsvar med endringer i lovverk og rammeplaner. Boken ret-
ter seg primært mot voksne som møter barn i barnehage og tidlig skolealder, men er relevant for alle 
som er opptatt av barns danning i et samfunn med økende kulturelt, moralsk og religiøst mangfold. 

Sturla Sagberg er professor i religion, livssyn og etikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Andersland, Geir Kjell / Barneverns- og helsenemnda : en lærebok                                        38 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245034851, 194 s., hæftet, kr. 450,00 / 360,00

Dette er en lærebok om arbeidet i barneverns- og helsenemnda. Boken dekker emner i barnevernsrett 
og saksbehandling som er spesielt aktuelle for barnevernstudenter. Fylkesnemndene for barnevern og 
sosiale saker skifter navn til barneverns- og helsenemndene når ny barnevernlov trer i kraft 1. januar 
2023. 
Barneverns- og helsenemnda er et statlig forvaltningsorgan som kan fatte tvangsvedtak i saker etter 
barnevernloven og enkelte saker etter helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven. Vedtakene 
kan dreie seg om omsorgsovertakelser, plassering i barneverninstitusjoner uten samtykke, sam-

værsspørsmål og tvangsadopsjon. 
Boken beskriver nemndas hovedoppgaver som forhandlingsmøte, partenes roller, bruk av barnefaglig sakkyndige og 
sikringen av barns medvirkning og rettssikkerhet. Den gir også en introduksjon til samtaleprosess som alternativ til ordinær 
behandling, og omtaler barnevernshistorikken og noen dagsaktuelle utfordringer.

Hagberg, Maria / Skadliga sedvänjor : att handlägga hedersrelaterat våld och förtryck 
i social utredningsarbete                                                                                          38 
Studentlitteratur, ISBN 9789144127347, 168 s., hæftet, kr. 448,00 / 358,40

“Skadliga sedvänjor” belyser socialt arbete inom socialtjänsten utifrån myndighetsutövning i fråga om 
hedersrelaterat våld och andra skadliga sedvänjor. Komplexiteten i problematiken gör våldet ytterst 
svårt att utreda. Det finns många fallgropar som kan undvikas. Samverkan och en klar rollfördeln-
ing är nödvändiga ingredienser i utredningsarbetet. Men det har länge funnits en sammanblandning 
av de olika myndigheternas uppdrag. I denna bok beskrivs och analyseras dessa uppdrag samt hur 
myndigheterna kan arbeta för att öka samverkan. En annan viktig fråga som behandlas i boken är 

hur myndigheter ska motverka rasism och fördomsfulla bedömningar i utrednings arbetet samtidigt som de kan bidra till att 
såväl enskilda som familjer får den hjälp de kan begära utifrån socialtjänstlagen. Skadliga sedvänjor är tänkt att användas 
i utbildningen av socionomer och andra närliggande yrkeskategorier. Den kan med fördel även ingå i fortbildningen av 
socionomer och andra berörda yrkesgrupper med myndighetsutövning, som inom ramen för sitt yrke möter dem som utsätts 
för hedersrelaterat våld och förtryck eller andra skadliga sedvänjor.

Hutchinson, Gunn Strand / Samfunnsarbeid : mobilisering og deltakelse i 
sosialfaglig arbeid (4. utg.)                                                                                            38 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205566859, 173 s., hæftet, kr. 378,00 / 302,40

1. utgave 1999 med tittel: Samfunnsarbeid i socialt arbeid. 
Boka er en innføring i samfunnsarbeid som arbeidsmåte i sosialfaglig arbeid. 
Samfunnsarbeid dreier seg om å opparbeide tro på at endring er mulig, og hvordan man kan oppnå 
endring gjennom å jobbe sammen med andre. Samfunnsarbeid er kjennetegnet av medvirkning fra 
de berørte og betyr i sosialfaglig arbeid å arbeide sammen med, istedenfor å arbeide for eller med, 
de som er berørt. Forfatteren viser hvordan utfordrende livssituasjoner kan settes i sammenheng med 
samfunnsforhold, og hvordan samfunnsarbeid kan bidra til å endre på de forholdene som anses å 

skape problemer i samfunnet. Empowerment-perspektivet har derfor fått en sentral plass i boka. Det betyr å mobilisere 
krefter hos den enkelte, i gruppen og å styrke handlingskompetanse. 4. utgave er oppdatert på lovverk og andre dokument-
er, og er skrevet for studenter i helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger.
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Midtsundstad, Anders / Fritid med bistand : en metode for å støtte sosial inkludering  (2. utg.)        38 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245039177, 134 s., hæftet, kr. 438,00 / 350,40

Metoden Fritid med Bistand (FmB) går ut på å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov inn i frit-
idsaktiviteter. Metoden bygger på et mestringsperspektiv, med vekt på den enkeltes ønsker, behov 
og drømmer. Målsettingen er at deltakere blir inkludert i selvvalgte kultur- og fritidsorganisasjoner. 
Boken beskriver metoden og viser hvordan man systematisk kan arbeide for å bistå enkeltmennesker i 
deres inkluderingsprosess. FmB har sitt teoretiske fundament i normalisering og empowerment. Målet 
er å skape en prosess hvor mennesker bygger opp evnen til å handle på egne vegne, og på denne 
måten styrker selvbildet sitt. Metoden har gitt retning til videreutvikling av den lovpålagte støttekon-

takttjenesten, men brukes i mange kommuner også til å styrke arbeidet med folkehelse, forebygging og rehabilitering. 

Skippervik, Liv Jorunn Baggegård / Hjelpeprosessar og rettsbruk i Nav-kontor : om sosialt arbeid 
og juss i arbeids- og velferdstenesta                                                                                        38 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245034608, 278 s., hæftet, kr. 474,00 / 379,20

Det er viktig å forstå grunnleggande tenking innanfor både sosialt arbeid og juss i arbeids- og 
velferdstenesta. I sosialt arbeid er kjernen å understøtte prosessar som fremmar problemløysing, 
meistring og deltaking. Jussen har fokus på rettar og rammer som ein del av løysingane, og rettsre-
glane utgjer normer for handling. Denne boka viser korleis rettsreglar og hjelpeprosessar samspeler 
ved Nav-kontor. 
Rettleiarane i Nav-kontor har ulike faglege bakgrunnar, men dei forvaltar alle rettsreglar og utfører 

sosialt arbeid. Boka diskuterer sentrale tema der arbeidet er i dette skjeringspunktet, som kommunikasjon, samarbeid og 
skjønnsutøving. Målet er å utforske sider ved arbeids- og velferdstenesta som kan inspirere til fagleg diskusjon. 
Boka er relevant for den som interesserer seg for arbeid i Nav-kontor. Ho er nyttig for studentar som treng å forstå bakan-
forliggande prosessar i fagutøvinga, og for Nav-tilsette som vil reflektere over sin eigen praksis. 

Almqvist, Kurt (red.) / Folktro : en besjälad värld                                                                     39 
Bokförlaget Stolpe, ISBN 9789189069190, 230 s., indbundet, kr. 520,00 / 416,00

Allt sedan Max Webers berömda tes om Entzauberung der Welt avförtrollningen av världen i ljuset av 
religionens tillbakagång i samband med upplysning och vetenskapliga framsteg, har många forska-
re laborerat med tesen om en successiv allmän sekularisering. Förnuftets ljus skulle just avförtrolla 
världen och göra den alltmer kontrollerbar och begriplig för människan. 
Dock lever tron på en meningsfull besjälad värld, som på gott och ont ingriper i människans liv på ett 
meningsfullt sätt, vidare sida vid sida med naturvetenskapliga framsteg inom många kulturer. Vilka 

likheter och skillnader återfinns i folktron världen över och vilken roll har folktron spelat under historiens utveckling? Vad 
skiljer folktron som ofta nedsättande brukar benämnas vidskepelse från till exempel traditionell religion: den kristna tron på 
Jungfrufödseln, Jesu uppståndelse från de döda och inte minst den kryptokannibalistiska katolska tron på att nattvardens 
bröd och vin rent fysiskt är Jesu kött och blod? 
Denna rikt illustrerade antologi tar sig an frågan om människans tendens till att besjäla sin omvärld från folktro och my-
tologi till religion. Huvudredaktörer är Kurt Almqvist och Lotta Gröning.

Schön, Ebbe / Gårdstomtens tårar                                                                                                 39 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189065154, 190 s., indbundet, kr. 318,00 / 254,40

“’Du har tomtar på loftet’ är ett uttryck som jag ibland hör människor använda när någon har berättat 
om något övernaturligt som han eller hon har varit med om. Då ler jag för mig själv och tänker att de 
bara skulle veta. Det finns nämligen tomtar på loftet på många gårdar här i närheten. För det mesta 
lever vi gårdstomtar ensamma som jag gör, men ibland kan det bo flera tomtar tillsammans på en 
gård.” 
Så tänker gårdstomten som sedan tusen år tillbaka vakar över gården Ryk i Ranrike. Han funderar på 
mycket, inte minst på krig och fred som är bokens tema, men också på den gåtfulla nornan som tar 
honom och läsarna med på resor i tid och rum. 

Ebbe Schön är docent i litteraturvetenskap, folklorist och författare till många böcker. Han härstammar själv från gården 
Ryk i Bohuslän där gårdstomten håller till. Detta är hans tredje fristående berättelse om den urgamle gårdstomten. Den 
första är Gårdstomtens långa minne (2014) och den andra Gårdstomten på Ryk (2018).
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Kaasa, Jannicke S. (ed.) / Nordic travels                                                                                   40 
Novus Forlag, ISBN 9788283900781, 301 s., indbundet, kr. 439,00 / 351,20

We all have stories of travel, and these narratives reveal how we define ourselves and how we 
understand others. The fourteen contributors to this book take “travel writing”, “travel account” and 
“travelogue” as synonyms of the term “travel narrative”. While the travel narratives discussed in this 
volume were written during, and after, journeys undertaken at different points in time, they are all 
related to the Nordic region: travels to, from and within the Nordics, by both Nordic and non-Nordic 
travellers. As the authors show, paintings, illustrations and objects such as souvenirs also contribute 
to our understanding of travels to, from and within the Nordic countries. This range of travellers and 

travel experiences offers strikingly different perspectives on the Nordic region, which in turn allows for a comparative and 
critical approach. The element of comparison is crucial here; it shows not only how dissimilar perceptions of the Nordic 
are but also how they have changed over time. One concluding point made in the book is that if Nordic travels have been 
associated with a privileged mobility unavailable to noncitizens and refugees, travellers from the Nordic countries will be 
even more troubled by this implicit reference as climate changes accelerate. Presenting Nordic travels as multi-dimensional 
and dynamic, the collection owes its inception to the UiO:Nordic research initiative.

Elsrud, Sigrid / Ferie med tog : reiseglede langs skinnene                                                          41 
Cappelen Damm, ISBN 9788202746247, 192 s., indbundet, kr. 399,00 / 319,20

Ferie med tog gir deg en super innføring i hvordan du enkelt kan velge tog som fremkomstmiddel 
til din neste ferie. Boka er full av praktiske tips og inspirerende turforslag. Den er skrevet av Sigrid 
Elsrud som står bak den populære togbloggen.no.
Å bruke tog som fremkomstmiddel på ferieturen er mer populært enn noen gang før. Ikke først og 
fremst på grunn av tung markedsføring eller politiske vedtak. Snarere tvert imot. Trenden har kommet 
nedenfra, fra folk som selv har brettet ut kartet, funnet reiseruter langs bakken - og som gjør det igjen 
og igjen. 
Elsrud gir blant annet en rekke konkrete og spennende tips til enkle togferier og gode reiseruter, hun 

forteller om bra nettsider og gode reisebyrå, hun lærer deg å finne frem på europakartet selv, gir nyttige råd for alt fra 
bagasje til togbilletter i Europa og lærer deg hvordan du kan bli kjent med verktøy og tjenester som kan hjelpe på reisen. 
I ”Ferie med tog” finner du veldig mye nyttig innhold når du skal planlegge togferie, blant annet disse kapitlene: 
Råd om bagasjen / Tre enkle togferier / Fem gode råd for nybegynneren / Interrail - eller ikke interrail? / Finland - på skin-
ner mellom tusen sjøer / Mjøsa - en ferieperle i Innlandet / Ljubljana - den perfekte byen for en togferie / Milano - mellom 
Alpene og Middelhavet / 
Spania - togreisen gir oss Europa med på kjøpet. 
For den som først har begynt å reise med tog på ferie- og fritidsreiser, er det vanskelig å slutte. Friheten det gir å reise uten 
å måtte feste setebeltene. Den gode feriefølelsen om bord til å slappe av og gjøre som vi vil. Landskapet utenfor togvinduet. 
Stedene vi kommer til. Jernbanelinjene vi kan velge mellom. Den enkle, ukompliserte gleden over å reise fra hjertet av en 
by til hjertet av en annen. Alt dette er noe av det entusiastene deler, skriver Sigrid Elsrud.

Ryall, Anka / Polare kvinner : norsk polarhistorie i kjønnsperspektiv                                         49 
Orkana Akademisk, ISBN 9788281044685, 320 s., indbundet, kr. 378,00 / 302,40

Norsk polarhistorie handler om mer enn Fridtjof Nansen og Roald Amundsen. Den handler om mer 
enn en liten eksklusiv gruppe helter og om mer enn spektakulære ekspedisjoner. Denne boken bryter 
med det mannsdominerte perspektivet og retter søkelyset mot dem som på grunn av sitt kjønn befinner 
seg i blindfeltet for den dominerende historien - noen av de mange kvinnene som deltok i ulike polare 
aktiviteter utover på 1900-tallet. 
Kvinnene i denne boken tilhørte nettverkene omkring etablerte norske polare institusjoner. Noen av 
dem var forskere. Andre var husmødre, fangstfolk, eventyrere, aktivister, forfattere, kunstnere og kon-

toransatte. Som kvinner bidro de til å innlemme polarområdene i det norske samfunnet og til å utvikle, nyansere og kjønne 
bildet av Norge som polarnasjon. Likevel har nesten ingen av dem fått den plassen i historien som de fortjener. 
Boken er basert på et dypdykk i biografiarkivet på Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Den løfter fram både kjente og ukjente 
polare kvinner. I spennet fra botanikeren Hanna Resvoll-Holmsen via fangstkvinnen Anna Oxaas, ildsjelen Ella Anker og 
geologen Brit Hofseth til glasiologen Monica Kristensen ns det materiale til en ny, rikere og mer mangfoldig polarhistorie. 
Anka Ryall (f. 1949) er litteraturviter og professor emerita i humanistisk kjønnsforskning ved Senter for kvinne- og kjønnsfor-
skning, UiT Norges arktiske universitetet.
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Aven, Terje / Risiko og risikovitenskap : fortellinger og refleksjoner                                    60.1 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215060392, 131 s., hæftet, kr. 313,00 / 250,40

Vi snakker i dag om risiko i alle mulige sammenhenger: i forbindelse med klimaendringer, medisin 
og helse, teknologi, økonomi og mye annet. Ofte viser vi til føre-var-prinsippet, men forstår vi egen-
tlig dette begrepet? Og når er det et meningsfullt prinsipp å bruke? De gangene alvorlige hendelser 
skjer, klager vi ofte på at beredskapen var for dårlig. Men hvor god beredskap og sikkerhet skal vi 
egentlig ha? 
Det er sjelden mediefolk, byråkrater eller politikere forklarer oss hva risiko egentlig betyr. Politikerne 

vil gjerne følge vitenskapen, men vitenskapen gir ikke alltid klare svar, i hvert fall ikke når usikkerhetene er store. Meta-
forer som sorte svaner og perfekte stormer er populære, men å gi dem presise fortolkninger er ikke så lett. 
Denne boken er en samling av fortellinger og refleksjoner om risiko, risikofaget og risikovitenskapen. Målet er å gi deg 
som leser kunnskap om hvordan risiko griper inn i livet og samfunnet vårt, og hvordan risikofaget og risikovitenskapen kan 
hjelpe oss å forstå, analysere, kommunisere og håndtere risiko. Forfatteren loser deg gjennom disse temaene uten å gå for 
mye i detaljer, og uten å bli for omfattende og teknisk. 
Boken er rettet mot elever og studenter og fungerer utmerket som en første introduksjon til studier innen risikorelaterte fag. 
Den gir også en interessant og spennende innføring i faget for deg som arbeider med problemstillinger knyttet til risiko i 
samfunnet - for eksempel hvis du er ingeniør, økonom, helsepersonell eller leder, både i offentlig og privat sektor.

Alstadhaug, Karl Bjørnar / Den nevrologiske pasient : en innføring                                         61 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245037296, 142 s., hæftet, kr. 391,00 / 312,80

Nevrologi er et utpreget klinisk fag. Når en pasient presenterer et nevrologisk symptom, må det tolkes 
i lys av hvordan et normalt nervesystem fungerer. Samtalen med pasienten gir utgangspunktet for en 
diagnostisk hypotese som testes ut ved nevrologisk undersøkelse. Denne boken introduserer deg for 
faget - de vanligste nevrologiske symptomene og undersøkelsene. Boken er rikt illustrert og supplert 
med en rekke videoklipp. 
Den nevrologiske pasient er primært skrevet for medisinstudenter. Også studenter innen andre 
helsefag, samt sykepleiere, kiropraktorer, fysioterapeuter, allmennleger og leger i spesialisering, vil 

kunne ha stor glede av denne boken, både som lærings-, undervisnings- og oppslagsverktøy.

Aase, Karina / Pasientsikkerhet                                                                                             61 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215054889, 308 s., hæftet, kr. 560,00 / 448,00

Av og til blir pasienter skadet i sitt møte med helsetjenesten. Hva er årsakene til at det skjer? Hva gjør 
vi for å unngå skader som ikke er relatert til pasientens sykdom, men som følger av manglende eller 
utilstrekkelig behandling og pleie? 
“Pasientsikkerhet” er skrevet for alle som er del av helsetjenesten, og alle som er interessert i hvordan 
vi ivaretar sikkerheten for pasienter som mottar helsetjenester. Boka bygger på forskning gjennomført 
de siste 15 årene innen fagfeltet, og presenterer både teori og praksis innen ulike deler av helsetje-
nesten. 

Boka dekker temaer som strukturer og modeller for sikkerhet i helsetjenesten, læring, samhandling, ledelse og kultur. 
Sentralt står pasientens rolle i helsetjenestens sikkerhetsarbeid. Presentasjon av utvalgte studier gir leseren et innblikk i 
mangfoldet og kompleksiteten knyttet til pasientsikkerhet. 
Formålet med boka er å bidra med oppdatert forskningsbasert kunnskap om hva pasientsikkerhet er, hvilke faktorer som 
har betydning for pasientsikkerhet og hvordan du konkret kan jobbe for å forstå og forbedre sikkerheten til pasienter.

Hjelmås, Hanne Andreassen / Klompelompe turstrikk 2                                                            64.64 
J. M. Stenersens Forlag, ISBN 9788272017506, 165 s., indbundet, kr. 469,00 / 375,20

Oppfølgeren til populære “KlompeLOMPE turstrikk”, med flotte strikkeplagg for aktive familier. Enten 
du skal på topptur, skitur eller bytur, ta med deg et plagg fra KlompeLOMPE! 
I “KlompeLOMPE Turstrikk 2” finner du enda flere flotte strikkeplagg for aktive familier på tur. Hva 
med et plagg til padleturen, seilturen eller campingturen? Her er både enkle strikkeprosjekter og mer 
avanserte, og du finner både gensere, kofter og mindre strikkeprosjekter, i ulike garnkvaliteter og 
tykkelser. Plaggene er for baby, barn, dame og mann.
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Stensvold, Tore / Hvor fartøy flyte kan... : et teknologi- og innovasjonsblikk på fortid, 
nåtid og framtid                                                                                                            65 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245040043, 346 s., indbundet, kr. 769,00 / 615,20

Norge er en maritim stormakt. Denne statusen er blitt til gjennom en over 150 år lang historie der 
mennesker, innovasjon og teknologi har spilt sammen på en unik måte. 
Samarbeidet mellom norske rederier og verft har vært sentral i denne historien, og har i årenes løp 
ført til innovasjon og utvikling av så å si alle viktige skipstyper i internasjonal maritim sektor i dag. 
I tur og orden er oljetankere, kjemikalie- og gasstankskip, bøyelastere, avanserte offshoreskip, 

tungløftskip og bilskip, spesialbulk og moderne cruiseskip og hurtigbåter sprunget ut av dette kreative samarbeidet.
Det samme gjelder avansert skipsutstyr, fra propeller og ror til verdens mest avanserte digitale hjelpemidler og navigas-
jonssystemer. Shipping står nå overfor en grønn og digital omveltning. Norge leder fortsatt an. 
I denne boken får vi en grundig gjennomgang av Norges stolte maritime historie, samt en analyse av dagens situasjon i 
sektoren og også et innblikk i mulige framtidsscenarioer. 

Gurandsrud, Eirik (red.) / Norsk loshistorie 1720-2020 : fra selvstendige næringsdrivende 
til statsansatte                                                                                                       65.94 
Museumsforlaget, ISBN 9788283051070, 232 s., hæftet, kr. 537,00 / 429,60

Losyrket og de skiftende rammene for utøvelsen er tema for denne artikkelsamlingen - for første gang 
er norsk loshistorie behandlet av fagforfattere og samlet i ei bok. Boka innledes med etableringen av 
losvesenet. Så loses du videre til Runde og et samfunn på den værharde vestlandskysten på 1800-tal-
let. De rederiansatte kystlosene og deres arbeidsvilkår i første halvdel av 1900-tallet er neste havn i 
historia, før søkelyset settes på losenes vilkår under andre verdenskrig. Siste del av boka handler om 
etterkrigstida, først om losenes særegne og etter hvert unike lønnssystem som hadde røtter tilbake 

til 1700-tallet. Til slutt får vi kjennskap til tre generasjoner loser fra 1940-tallet og fram til vår tid, og hvordan de både har 
lært seg og utført yrket sitt. 
Forskningsprosjektet ble satt i gang av Kystverkmusea og er støttet av Kulturrådet. Samarbeidspartnere er Museum Vest, 
Museum Stavanger og Høgskulen i Volda. Ola Teige (HVO) og Eirik Gurandsrud (Kystverkmusea/Jærmuseet) er redaktører 
for artikkelsamlingen.

Bendt, Ingela / Ruths garderob : en modehistoria                                                                 68.8 
Norstedts, ISBN 9789113118864, 189 s., indbundet, kr. 322,00 / 257,60

När Ingela Bendts mamma Ruth dör efterlämnar hon en unik garderob som dottern tar över. Det är 
både en tyngd och en skatt, detta arv av mode- och kvinnohistoria. 
Ruth var borgmästarinna i småstaden Mjölby. Hon var oerhört modeintresserad, lät sy upp hos söm-
merskor och sydde själv, och hon sparade allt. I samlingen finns alla sorters klänningar och acces-
soarer från större delen av 1900-talet, samt fotoalbum och modetidningar med det senaste från Paris 
där Ruth markerat en krage med “snyggt” eller ett klänningssnitt med “underbart!”. 
Vi följer henne genom sex decennier, i text och bild, hur hon åldras med sin garderob, hur hon går 

från att vara i takt med modet till att förfasa sig över dotterns korta kjolar och hippieklädsel. Ur mönster, sömmar och snitt 
tecknas ett helt kvinnoliv. Vintagekunniga Minna Mattsson kan sin stilhistoria och kommenterar varje decennium. Hon förd-
jupar och avläser tendenser i modet, berättar om tidstypiska siluetter, detaljer och material. 

Ramberg, Johan / Akvarell : stadens ljus                                                                                 70 
Lind & Co, ISBN 9789180182799, 128 s., indbundet, kr. 279,00 / 223,20

Vi hyllar ofta naturens skönhet, men ett landskap kan lika väl vara huskroppar, vägar, viadukter 
och ett myller av människor. På engelska finns ett begrepp för konst som avbildar staden som ett 
landskap: cityscape. Detta är något Johan Ramberg länge har fascinerats av och “Akvarell : stadens 
ljus” handlar om just staden som motiv. 
I boken berättar Ramberg hur du kan överföra den urbana miljöns överväldigande virrvarr till 

akvarellens skenbara enkelhet. Du får tips på hur du kan se motivet med fräscha ögon och hitta nya sätt att förenkla så 
att det kan fångas i dina penseldrag. Det handlar i slutändan inte om hur väl du lyckas avbilda något, utan hur du hittar 
glädjen i att leka med penseln. På vägen beskrivs också olika tekniker där du finner värdefulla ledtrådar till hur du skapar 
lustfyllda stadsskildringar i akvarell. 
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Allmér, Hans / Storytelling : strukturerat berättande från lägerelden till det digitala rummet             80 
Studentlitteratur, ISBN 9789144156187, 212 s., hæftet, kr. 399,00 / 319,20

En story är en strukturerad berättelse med budskap, mål och målgrupp. Genom att slå an på känslor-
na hos mottagaren – oavsett om det gäller ett strukturerat berättande runt lägerelden eller i det digi-
tala rummet - är storytelling ett användbart verktyg för att nå ut med ett budskap. På ett lättillgängligt 
sätt förmedlas här grundläggande arbetssätt, verktyg, teorier samt berättelser och storyexempel. Del 
1 ger bakomliggande teorier som underlättar skapandet, del 2 beskriver stegvis storyskapandet och 
del 3 kompletterar del 1 och 2 genom att tillföra kompletterande arbetsmetoder. Boken riktar sig till 
såväl studenter på universitets- och högskole nivå som elever på folkhögskola, yrkeshögskola och 

gymnasieskola. Den riktar sig även till yrkesverksamma inom kommunikation, likväl till chefer och ledare.

Bom, Maria / Skriva sig fri : biblioterapeutisk skrivande i praktiken                                           81 
Studentlitteratur, ISBN 9789144142463, 221 s., hæftet, kr. 412,00 / 329,60

Hur kan skrivande få oss att må bättre? Vilka metoder är användbara och vad säger forskningen? 
Biblioterapeutiskt skrivande gör det möjligt att, i grupp eller på egen hand, utforska vår inre värld, 
möta oss själva på platser vi tidigare inte besökt och lära känna nya delar av oss själva. Den här 
boken handlar om hur skrivande kan användas i hälso främjande och personlighetsutvecklande syfte, 
men också i psyko tera peutiskt arbete. Den ger kunskap i hur du kan lägga upp det praktiska arbetet 
i en biblioterapeutisk skrivargrupp eller för enskilda individer. Fokus ligger på vad skrivandet kan 
göra med oss snarare än det textmässiga resultatet. Skriva sig fri. Biblioterapi i praktiken är den 

första renodlade boken på svenska om biblioterapi och skrivande. Den riktar sig framför allt till dem som har för avsikt att 
arbeta med skrivande biblioterapi, men också till dem som vill använda skrivandet för egen del. Den är en hjälp för alla 
som vill undersöka skrivandets terapeutiska potential och få verktyg för att mer metodiskt använda ordens kraft.

Kristjánsson, Mímir / Jon Michelet : en folkets helt                                                            81.55 
Kagge, ISBN 9788248918752, 479 s., hæftet, kr. 530,00 / 424,00

I 1962 mønstrer den unge dekksgutten Jon Michelet på skipet M/S Tomar. Blant de røffe sjøfolkene 
møter han flere gamle krigsseilere og tanken om den store sjøromanen vokser fram. Men det skal gå 
mange år før han klarer å skrive sitt storverk. 
I “En folkets helt” følger vi Jon Michelet gjennom alle disse årene. Med innsikt og fortellerglede får vi 
historien om Michelets år som kontroversiell journalist og medlem av AKP (m-l). Han sto på barri-
kadene for revolusjon og kommunisme, og ble overvåka av de hemmelige tjenestene. Boka har et 
utall ramsalte historier om eventyr i ødemarken og livet som A-kjendis i Norge. Her er boksuksesser, 

familieidyll og berømmelse - men også samlivsbrudd, fylleslagsmål og skrivetørke. Jon Michelets liv faller sammen med 
overgangen fra syttitallsradikalisme til framveksten av en kommersiell kjendiskultur i Norge. 
Først 50 år etter tiden som dekksgutt kom Jon Michelet i havn. Med bøkene om En sjøens helt og skogsmatrosen Halvor 
Skramstad reiste Michelet et storslagent monument over norske krigsseilere. Samtidig ble han selv en folkets helt. 

Haavardsholm, Espen / Utfor : en roman fra 1960-tallet                                                          85 
Forlaget Oktober, ISBN 9788249524815, 275 s., indbundet, kr. 410,00 / 328,00

I “Utfor” følger vi den halvvoksne Nils i det som er hans landskap i Oslo, gjennom de første årene av 
1960-tallet. Nils og bestekameraten hans, Zakk, er opptatt av litteratur, politikk og jenter. Gjennom 
en felles filminteresse blir de kjent med venninnene Nora og Ester. I Nora gjenkjenner Nils sitt eget 
mørke; men det er også noe uutgrunnelig ved henne, noe som gjør ham ør av forelskelse og beskyt-
tertrang. 
Samtidig driver stormaktene sitt kjernefysiske balansespill, og faren for utslettelse kjennes overhen-
gende. Ungdommene leser, diskuterer og deltar på møter i Sosgym, men hva hjelper det når hele 
verden er gått av hengslene? 

“Utfor” er en roman om vennskap, politisk oppvåkning og ung kjærlighet, om angst og utenforskap og om å finne seg selv 
og sin egen stemme i en verden som ligger under for storpolitisk vanvidd.



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  MARTS 2022 SIDE 12 AF 14
Løveid, Cecilie / Piggeple                                                                                                         85 
Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 9788205517547, indbundet, kr. 336,00 / 268,80

Fire år etter “Vandreutstillinger”, som vant Brageprisen og Kritikerprisen, er Cecilie Løveid klar med 
ny bok. I “Piggeple” med tegninger av Lotte Konow Lund viderefører hun sin særegne fusjon av poesi, 
kunst, politikk, humor, problemer og privatliv - også kalt “det løveidske”. I denne boken viser hun seg 
som en kulturell arkeolog; temaene er nærmest uendelige og motivene svært varierte, det er likefullt 
verdt å nevne at Francis Bacon og drogen Piggeple (Datura stramonium) figurerer på bokens tidslin-
je. En avdeling kretser om Francis Bacons verk “Triptykon inspirert av Aiskhylos’ Orestien”, som nylig 
ble solgt ut av Norge for en enorm sum - og Løveid skriver her innsiktsfullt om kunst, kapital, tap og 

erkjennelse.

Zjadan, Serhij / Anarchy in the UKR                                                                                         85 
Pax, ISBN 9788253043333, 256 s., paperback, kr. 193,00 / 154,40

“Anarchy in the UKR” er en intens, poetisk road trip gjennom Ukrainas postsovjetiske landskap og 
nære historie. Romanens forteller har lagt ut på reise for å skrive en bok om anarkismen. Men mer 
enn å skildre fortidens anarko-kommunistiske helter, ender boka opp med å speile en ukrainsk op-
pvekst i skyggen av Sovjetstatens fall. Romanen blir som et puslespill, der hver brikke legger en ny bit 
til bildet av Øst-Ukraina fra 1980-tallet til i dag. 
I bokas andre del skildrer Zjadan sin reise inn bak frontlinjene til de prorussiske opprørerne i 
Øst-Ukraina i april-mai 2014. Uten å ville dele virkeligheten og menneskene han møter inn i rett og 
galt, venner eller fiender, søker han forståelse og reflekterer over det han ser, i en bok gjennomsyret 

av tanker rundt frihet, hva friheten betyr og hvorfor den er så nødvendig. 
“Anarchy in the UKR” er den første boka som er oversatt fra ukrainsk til norsk. Det er en uforglemmelig, vakker og rå ro-
man fra et brennbart område i Europa, fra en viktig og særpreget forfatter.

Aarø, Selma Lønning / Privatlivets fred                                                                                   85 
Cappelen Damm, ISBN 9788202721213, 345 s., indbundet, kr. 465,00 / 372,00

Privatlivets fred av Selma Lønning Aarø er en bok om å være forfatter - og å bli utsatt for en forfatter. 
Hvem eier egentlig en historie? Hva har vi lov til å skrive? Og hva skjer med forfatterens familie og 
venner når historien begynner å leve sitt eget liv? 
En forfatter våkner på sykehuset. Hva som har skjedd er uklart, men det har noe å gjøre med en 
roman fra virkeligheten. Ved hennes side sitter ektemannen, så moren, og etter hvert som timene går 
kommer minnene gradvis tilbake. 
Selma Lønning Aarøs nye roman er morsom, tidvis skremmende og usedvanlig aktuell. Skrevet i for-
lengelse av en sterk feministisk tradisjon, kommenterer den også debatten om liv og litteratur. Sam-

tidig er dette en historie om familieliv og vennskap, og om det man må gjøre i en presset situasjon for å skape seg et eget 
rom.

Ramqvist, Karolina / Bröd och mjölk                                                                                      87 
Norstedts, ISBN 9789113112237, 352 s., indbundet, kr. 356,00 / 284,80

I “Bröd och mjölk” skriver Karolina Ramqvist om en ensam flickas uppväxt fylld av doft, färg och 
smak. Det handlar om maten som lockar och skrämmer. Hon minns mandarinerna, det rostade 
brödet, hur ett av de första orden var Schwarzwaldtårta. Att en tallrik färdiggräddade pannkakor 
på diskbänken betydde att hon skulle vara ensam hemma. Hon minns sin mammas doft, sin mormors 
risgrynspudding och första gången hos pappan, hur han lagade en perfekt middag till henne. 
Vem var hon? Hur blev hon? Hon spårar sin uppväxt i minnena av människorna, och maten, den som 
kan fylla hela hennes sinne och samtidigt hotar att förtära henne. I centrum står matsalsbordet som 
gått i arv, ett bord tänkt för stora middagar, som hon oftast suttit vid ensam. Hon har tagit med sig det 

till ettan där hon ska bo, varannan vecka med sin lilla dotter. 
Allt hon vill är att överkomma besattheten vid mat - och laga en risgrynspudding som dottern ska vilja smaka.
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Kjelaas, Irmelin (red.) / Andrespråksopplæring for nyankomne ungdommer : tilnærminger 
for mestring og myndiggjøring                                                                                89 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245033601, 245 s., hæftet, kr. 569,00 / 455,20

De siste åra har det vært ei betydelig økning i antallet nyankomne ungdommer i norsk skole. Dette 
er ei svært sammensatt elevgruppe, men et fellestrekk er at de har relativt kort tid til å tilegne seg 
tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å delta i videre utdanning og yrkesliv. En del av disse elevene har 
dessuten lite formell skolegang fra før og begrensa skriftspråklige ferdigheter. Dette stiller store krav 
til opplæringa i både språk og fag.
Denne boka gir et kunnskapsbasert grunnlag for å lykkes med dette arbeidet. Forfatterne legger til 

grunn at opplæringa bør ta utgangspunkt i elevenes erfaringer, kunnskaper og ferdigheter, og ha elevenes mestring og 
myndiggjøring som mål. Boka tar for seg de juridiske og ideologiske rammene for opplæringa, og hvordan en kan jobbe 
med utvikling av språklige ferdigheter. Den gir også eksempler på flerspråklig og multimodalt arbeid med tekstskaping. 
Boka henvender seg til studenter i?grunnskolelærerutdanninga (5-10), lektorutdanninga (8-13) og ulike etter- og videre-
utdanninger,?samt til lærere i feltet.
Bokas forfattere er ansatte ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU og lærere i praksisfeltet.

Stenström, Johan / Björnståhls resa : Europa och Konstantinopel 1767-1779                              90 
Makadam förlag, ISBN 9789170613241, 563 s., indbundet, kr. 539,00 / 431,20

Sommaren 1767 påbörjade orientalisten Jacob Jonas Björnståhl (1731-1779) en resa som förde 
honom till Frankrike, Schweiz, Italien, Tyskland, Holland och England innan han sjövägen tog sig till 
Konstantinopel och så småningom Grekland, där han avled i dysenteri vid 48 års ålder. Hade det inte 
varit för tidningsmannen Carl Christoffer Gjörwell hade eftervärlden aldrig fått någon större känne-
dom om denna resa, men Gjörwell publicerade Björnståhls resebrev, till att börja med i sina tidningar 
och så småningom i en postum bokutgåva i sex volymer. 
Det som gör Björnståhls färd unik är att den är så väldokumenterad. I sammanlagt 83 brev rapporter-

ar han om praktiskt taget allt han ser och erfar. Han skriver om akademier, bibliotek och museer, ryktbara byggnader och 
historiska minnesmärken, om lärda personer, författare och andra berömdheter som han lärt känna: Rousseau, Voltaire, 
Diderot, Goethe och många andra. Men dessutom delger han läsarna intryck från botaniska trädgårdar och naturaliesam-
lingar. Han skriver om odlingsmetoder och uppfinningar, hantverk och manufaktur. Starka naturintryck från Neapelbukten 
och Alperna är han mån om att fånga och förmedla. Han kommenterar också folkets sedvänjor i olika länder. Från det 
avlägsna Konstantinopel berättar han om islam och hur turkiskt levnadssätt skiljer sig från europeiskt och svenskt. 
Björnståhl framstår i de flesta situationer som öppen och villig att omfatta och förstå sådant som är främmande, och hans 
resebrev är en av de verkligt intressanta rapporterna från Europas metropoler på 1760- och 1770-talen: en på samma gång 
informationsrik och charmfull framställning från upplysningens tidevarv. 

Bals, Jonas / Streik! : en historie om strid, samhold og solidaritet                                            95.3 
Res Publica, ISBN 9788282262385, 652 s., indbundet, kr. 530,00 / 424,00

Streiker har vært en dramatisk og viktig del av Norges historie. Forfatter Jonas Bals skriver engasjer-
ende om streikens betydning gjennom 150 år og viser hvordan arbeidskonfliktene har formet oss som 
nasjon og dannet grunnlaget for velferdsstaten. 
På slutten av 1800-tallet streiket barnearbeiderne og de unge kvinnene på fyrstikkfabrikkene, til tross 
for at sjefene forsøkte å låse dem inne bak fabrikkportene. Politi og militære ble mange ganger satt 
inn mot streikende arbeidere, og det var borgerkrigsliknende tilstander i norske skogsbygder på 
begynnelsen av 1920- og 30-årene. Bals skildrer også hvordan lærerne og skuespillerne streiket mot 

nazistene under krigen, før han tar for deg de “ville” streikene på 1970-tallet, og noen av vår egen tids konflikter. Streiker 
og fagforeninger har ikke bare noe å si for hvordan arbeidslivet ser ut, men påvirker organiseringen av hele samfunnet, og 
fordelingen av både makt og rikdom. 
“Streik!” er historien om dannelsen av det moderne Norge, om klassekamp og arbeidsfred, og om frihet og menneskeverd. 
Forfatteren viser hvor viktig streiken har vært for å skape et godt samfunn, og fremdeles er et redskap for sosial forandring 
. fra skoleelever i streik for klimaet, til demokratiforkjempere i kamp mot diktatur. Dette er en bok om strid, men også om 
samhold og solidaritet.
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Antoniadis, Antonios / Gyllene grynings uppgång och fall : historien om den 
grekiska högerextremismen                                                                                            97.7 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189065062, 219 s., hæftet, kr. 337,00 / 269,60

Under tio år spred det grekiska högerextrema/nazistiska partiet Gyllene gryning skräck i samhället. 
Våldsamma överfall, mord och hatisk propaganda mot invandrare och mot den politiska vänstern var 
en del av partiets primitiva strategi. 
När domen mot Gyllene gryning ropades ut i högtalarna från rätten den 7 oktober 2020 var det mån-
ga som höll andan. Trots farhågor blev det en fällande dom som gav eko: Gyllene gryning fastslogs 
vara en kriminell organisation och dess partiledare Nikolaos Michaloliakos dömdes till ett trettonårigt 
fängelsestraff. Partiets representanter miste sina platser även i EU-parlamentet. 

Domslutet markerade punkten för den största rättegången mot en nazistisk organisation sedan andra världskriget. Sagan 
var all för det som blivit Greklands tredje största parti. 
Författaren berättar om det extrema och våldsamma partiets väg till inflytande. Samtidigt blir det till en berättelse om ex-
tremhögerns och nazismens långa våldsamma historia i Grekland, genom 1900-talet fram till i våra dagar. 
Högervåldet har en lång tradition med politiker, militärer, poliser och underrättelsetjänst påtagligt inblandade, med kulmen 
i militärjuntans våldsregim under åren 1967 1974. Det är ett stycke förfärande historia med vida storpolitiska förgreningar. 
Antonios Antoniadis är svensk journalist och akademiker med en grekisk far. Han är bosatt i Uppsala. Detta är hans första 
bok, ett resultat av djupgående studier i grekisk politisk historia.

Johansson, Peter / Charles John Andersson : zoolog och upptäcktsresande : 
en biografi                                                                              99.4 Andersson, Charles John 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189065086, 440 s., indbundet, kr. 399,00 / 319,20

Han var son till den berömde björnjägaren Llewellyn Lloyd - en excentrisk engelsman som slog sig 
ner i Sverige. Modern var en kvinna av folket. 
I denna lika äventyrliga som faktaspäckade skildring av en udda människas liv får vi följa Charles 
John Andersson genom ett liv än märkligare än den äventyrlige faderns. Mestadels utspelades hans 
liv i södra Afrika, särskilt ute i vildmarken där han samlade, upptäckte, jagade och var fullt uppta-
gen av att överleva. Han balanserade på gränsen för vad en människa rent fysiskt, för att inte säga 

psykiskt, kan uthärda. 
Bilden av hans gärning har skiftat - zoologen, upptäcktsresanden, jägaren, insamlaren, handelsmannen - eller krigsherren, 
politikern, härjaren med geväret ständigt till hands för att nedlägga, och än oftare skadeskjuta, elefanter, lejon, noshörnin-
gar, bufflar, antiloper. Han kartlade delar av södra Afrika. Umgicks, krigade och handlade med urbefolkningen. Han hann 
gifta sig och få flera barn, men levde mest ensam. Han samlade växter, insekter, fåglar. Han skrev och utgav böcker. 
Han dog alldeles för tidigt och alltför illa medfaren. Han var en märklig person, en hjälte för sin tid, en Livingstone men 
inte lika framgångsrik. Han startade från noll och avled i ett slags nollpunkt. Boken är fint illustrerad. 
Peter Johansson är bosatt i Vänersborg och är museichef. Han har utgivit flera stora skildringar av svenskar som på 
1800-talet hamnade i Afrika och vilka hade en märklig bakgrund i just Vänersborg. Boken är under filmatisering.

Ekdahl, Mats / K.G. Lindner : den okända historien om svensken som var en 
av världens bästa piloter                                                                            99.4 Lindner K.G. 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189065215, 298 s., indbundet, kr. 393,00 / 314,40

Karl Gunnar “Kåge” (K. G.) Lindner var mer än de flesta delaktig i att Sverige blev ett flygland, en 
flygande nation. Han var en alldeles speciell pilot, ett flygaräss med unika egenskaper. Berättelserna 
om honom är många men de flesta tämligen okända. 
Han befann sig i skärningspunkten mellan det militära flygvapnets utveckling och det civila flygets 
snabba framsteg. Han var inte bara aktiv vid spakarna utan var också en tänkande August bakom 

chefsskrivbordet på ABA (SAS föregångare). Han är ett av flaggnamnen inom det svenska flygets historia, trots att han 
redan som 42-åring omkom genom att ett tyskt jaktflyg sköt ner hans plan under en nattlig kurirflygning mellan Skottland 
och Sverige. 
Boken är en engagerande berättelse om en märklig man, vars liv är flyghistoria. Ett omfattande forskarjobb ligger 
bakom skildringen genom privata brev och andra arkivkällor. Som läsare får man en inblick i liv och vardag i 1920- och 
1930-talens Sverige, Europa, USA och Asien.


