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Cappelen Damm Akademisk tilbyr åpen publisering av vitenskapelige
bøker og tidsskrifter, fritt og gratis tilgjengelig for alle lesere, på plattformen Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).
NOASP tilbyr redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører, håndtering av
manus i de ulike fasene og en god teknologisk plattform for publiseringsprosessen. Alle våre utgivelser er gull Open Access.
På NOASP publiseres vitenskapelige tidsskrifter, skriftserier, antologier og
monografier. Våre tidsskrifter har redaksjonsråd i Norge eller Norden, og
publiserer fagfellevurderte artikler på engelsk, norsk, dansk eller svensk. I
tillegg kan tidsskriftene inneholde stoff som ikke er fagfellevurdert, men
hører til i fagtidsskrifter, for eksempel bokanmeldelser og populariserte
versjoner av artikler. Bokutgivelser skal alltid fagfellevurderes, og publiseres
på norsk, engelsk, dansk eller svensk.
NOASP er en brukervennlig plattform som gir god presentasjon og
lesbarhet, enkel navigasjon, optimal søkbarhet og bred spredning av
forskningslitteraturen.
Bla i våre utgivelser: noasp.no
Vil du vite mer?
Lurer du på om Open Access-publisering kan være aktuelt for en kommende
artikkel eller bok fra ditt fagmiljø? Er du involvert i et akademisk tidsskrift og
interessert i å vite mer om hvordan dere kan gå over til Open Access?
Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby!
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20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall
Analyser fra TIMSS Advanced og andre internasjonale studier
LIV SISSEL GRØNMO OG ARNE HOLE (RED.)

• 2019 | Open Access | 9788202590987

A God of Time and Space
New Perspectives on Bob Dylan and Religion
ROBERT W. KVALVAAG AND GEIR WINJE (EDS.)

• 2019 | Open Access | 9788202616540
This book is a collection of essays on Bob Dylan and religion. The eight
scientific essays present new perspectives on the subject, aiming to elucidate
the role played by religion in Bob Dylan’s artistic output and in the reception
history of some of his songs. Few would dispute the fact that religion or
religious traditions and the use of religious imagery have always played an
important role in Dylan’s artistry. Scholars agree that the term “religion is
ambiguous and not easy to define, and a critical attitude to the whole concept
of religion is traceable in Dylan’s lyrics. However, in several interviews Dylan has
also revealed a positive attitude towards religion, and explained that the source
of his religiosity
is in themangfold
music and in old, traditional songs.
Teoretisk
og empirisk

Aksjonsforskning i Norge

GJØTTERUD, HIIM, HUSEBØ, JENSEN, STEEN-OLSEN OG STJERNSTRØM (RED.)

• 2017 | Open Access | 9788202529819
Antologien består av tjue vitenskapelige artikler innen utdanning, helse,
vitensentre, kunst og arbeidsliv. Boken gir et innblikk i historisk utvikling,
grunnlagstenkning, teoretiske og metodologiske diskusjoner innen
aksjonsforskningsfeltet.
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Aksjonsforskning i Norge, volum 2
Grunnlagstenkning, forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster
SIGRID GJØTTERUD, HILDE HIIM, DAG HUSEBØ OG LIV HELENE JENSEN (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202652296

Aktuelle temaer i regnskap og revisjon
TONNY STENHEIM, KJELL MAGNE BAKSAAS OG ELLEN M. KULSET (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202706463

Arbeid, arbeidere og arbeiderbevegelse på
Agder 1500–2020
FRANK MEYER (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202790691
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Barn og unge
By, sted og sosiomaterialitet
SISSEL SEIM OG ODDRUN SÆTER (RED.)

• 2018 | Open Access | 9788202569471
Tema for boken er samspillet mellom mennesker og rom, sted og
sosiomaterialitet. Søkelyset er på byen som objekt og som arena for barn og
unges oppvekst og utfoldelse i lek og aktiviteter.

Boundary Struggles
Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere
ARNFINN MIDTBØEN, KARI STEEN-JOHNSEN AND KJERSTI THORBJØRNSRUD
(EDS.)

• 2017 | 324 s. | Open Access | 9788202535032
Forfatterne av boka anlegger et bredt sosiologisk perspektiv på ytringsfrihet og
viser med utgangspunkt i spørsmål om innvandring, religion og kultur hvordan
utstøting og selvbegrensning er mekanismer som regulerer hvem som deltar og
hva som ytres i norsk offentlighet.

De berørte etter 22. juli
Forskningsetiske perspektiver
VIDAR ENEBAKK, HELENE INGIERD OG NILS OLAV REFSDAL (RED.)

• 2016 | 130 s. | 1. utg. | Open Access | 9788202522056
Denne antologien presenterer erfaringer og problemstillinger relatert til studier
utført etter terrorangrepene 22. juli 2011. Formålet er å løfte frem sentrale
forskningsetiske spørsmål og prinsipper som respekt, gode konsekvenser og
rettferdighet.
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De gamle stier: Historien om Menigheten
Samfundet, Det Almindelige Samfund og
andre sterkttroende
JONAS YASSIN IVERSEN

• 2021 | Open Access | 9788202719746

Dealing with Expectations and Traditions
in Research
LEVI GÅRSETH-NESBAKK AND FRODE MELLEMVIK (EDS.)

• 2018 | Open Access | 9788202400897
Interdisciplinary in form and content, this anthology addresses a range of
subjects including: accounting and management control, examination of the
term ‘organization’ itself, and exploration of behavioral and social processes
that lead to change in organizations and society as a whole. This book will be of
interest to researchers and students on all levels.

Den engasjerte eleven
Undrende, utforskende og aktiviserende undervisning i skolen
TOVE ANITA FISKUM, DAG GULAKER OG HANS PETTER ANDERSEN (RED.)

• 2018 | Open Access | 9788202583842
Den engasjerte læreren får ofte mye og fortjent oppmerksomhet. Men det er
først når elevene blir engasjerte i læringa at de gode læringsutbyttene kommer.
Den engasjerte eleven belyser hvordan vi gjennom undrende,
utforskende og aktiviserende undervisning kan føre til engasjerte elever.
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Den russiske togmyten
En kulturfilologisk tilnærming til russiskspråklig jernbanefiksjon
BRITA LOTSBERG BRYN

• 2018 | Open Access | 9788202597177
I denne boken spennes det opp et bredt og kontrastfylt kulturhistorisk lerret. I
sin utforskning av russiskspråklig jernbanefiksjon, fra Pusjkin til Pelevin, tar
forfatteren oss med på åpningen av imperiets første passasjerlinje. Derfra går
turen videre fra revolusjonstog, sovjetiske pansertog og syketog, via en fylletur
med lokaltog og en forblåst stasjon på den kasakhstanske steppen, til
postsovjetiske erindrings-, samtids- og framtidstog.

Det usikre sangerlivet
En livshistoriestudie på langs og på tvers i klassiske sangeres sosiale
praksis
REGINE VESTERLID STRØM

• 2021 | Open Access | 9788202697013

Det åpne bibliotek
Forskningsbibliotek i endring
ASTRID ANDERSON, CICILIE FAGERLID, HÅKON LARSEN OG INGERID S.
STRAUME (RED.)

• 2017 | 218 s. | Open Access | 9788202535018
Denne boka vil være en viktig ressurs for alle som er interessert i de mange
endringene som pågår i forskningsbibliotekene, og hvordan disse påvirker og
påvirkes av større endringer i universitets- og høgskolesektoren og kultur- og
kunnskapspolitikken.
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Digitalisering i sykepleietjenesten – en
arbeidshverdag i endring
RAGNHILD HELLESØ OG ROSE MARI OLSEN (RED.)

• 2019 | Open Access | 9788202616533
Helsetjenesten er inne i en brytningstid hvor betingelser endres og etablerte
måter å arbeide på er satt under press. En endring som har betydning for
sykepleietjenesten, er den økende digitaliseringen hvor nye
informasjonssystemer lever parallelt med papirbaserte og analoge systemer. Vi
har i denne boka samlet bidrag fra forskere fra et bredt spekter av fagområder
og forskningstradisjoner.

Droner i sivilsamfunnet
Aktører, teknologi og etiske utfordringer
ASTRID GYNNILD (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202758998

Døden i livet
AUD JOHANNESSEN, NORUNN ASKELAND, IBEN BRINCH JØRGENSEN OG JORUN
ULVESTAD (RED.)

• 2018 | Open Access | 9788202589349
Det er en utbredt oppfatning at døden er lite synlig i vår kultur og at vi snakker
lite om den. Utgangspunktet for antologien Døden i livet er å
utfordre disse forestillingene fra ulike perspektiv og fagfelt.
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Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og
politikk
MORTEN ANDREAS HORN, DANIEL JOACHIM HEGGHEIM KLEIVEN OG MORTEN
MAGELSSEN (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202616571
Bør dødshjelp legaliseres? Denne antologien gir en innføring i debatten om
dødshjelp i de nordiske landene med lovverk, forskning, analyser og personlige
fortellinger. Boken har en grunnleggende kritisk innstilling, men vil være nyttig
for alle som ønsker å forstå eller delta i debatten.

Environment and Settlement: Ørland 600
BC - AD 1250
Archaeological Excavations at Vik, Ørland Main Air Base
INGRID YSTGAARD (RED.)

• 2019 | 426 s. | 1. utg. | Open Access | 9788202595319

Erik Werenskiolds grafikk: raderinger og
litografier
ANNY B. FREMMERLID

• 2016 | 184 s. | 1. utg. | Open Access | 9788202511562
Denne boka retter oppmerksomheten mot en del av Erik Werenskiolds
(1855-1938) kunstproduksjon fra begynnelsen av 1900-tallet: grafikk laget
mellom 1908 og 1938. Til tross for en relativt stor grafikkproduksjon har denne
delen av hans arbeider havnet i skyggen av de mer kjente uttrykksformer,
illustrasjoner til kjente litterære tekster og 1800-tallets naturalistiske maleri.
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Erling Kristvik – en nasjonal strateg?
KJELL-ARILD MADSSEN

• 2020 | Open Access | 9788202683825

Ett skritt fram og ett tilbake
TIMSS Advanced 2015. Matematikk og fysikk i videregående skole
LIV SISSEL GRØNMO, ARNE HOLE OG TORGEIR ONSTAD

• 2016 | 186 s. | 1. utg. | Open Access | 9788202550295
Denne boka presenterer forskningsresultater fra den internasjonale
komparative studien TIMSS Advanced 2015, som undersøker kompetansen til
elever med full fordypning i matematikk og/eller fysikk siste året på
videregående skole.

Fengslende sosiologi
Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler
JOHAN FREDRIK RYE OG INGRID RINDAL LUNDEBERG (RED.)

• 2018 | Open Access | 9788202584900
I sosiologien har fengselet alltid vært et attraktivt studieobjekt. Her
demonstreres den sosiale virkelighetens grunnleggende begreper så klart og
tydelig som få andre steder i det moderne samfunnet. Sosiale avvik og stigma,
utstøting og integrering, kontroll og disiplin, makt og ulikhet er alle eksempler
på sosiologiske nøkkelbegreper som krystalliseres i fengselets hverdagsliv. Som
antologien viser: fengselet inviterer til utfordrende, engasjerende og fengslende
sosiologi!
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Folkevalgt og politisk leder
ASBJØRN RØISELAND OG SIGNY IRENE VABO (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202652319

Form og formidling knytt til nynorsken
STIG JARLE HELSET OG ENDRE BRUNSTAD

• 2022 | Open Access | 9788202779672

Forskning og utvikling i kulturskolefeltet
IRIS - den doble regnbuen
ELIN ANGELO, ANDERS RØNNINGEN OG RUT JORUNN RØNNING (RED.)

• 2017 | Open Access | 9788202550028
Hva skjer egentlig i kulturskolen i Norge? Og er det mulig å binde sammen
kulturskoleverdenen og forskningsverdenen? Denne antologien er et resultat av
IRIS-forsk, en forskergruppe knyttet til kulturskoleprosjektet
IRIS. Gjennom tretten artikler tematiseres og synliggjøres spennvidden i
kulturskolerelatert forskning.
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Forvaltning av dyrevelferd i Norge
Hvordan få lovverk til å virke?
STIG S. GEZELIUS OG FRODE VEGGELAND (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202716240

Fra kollektiv til konnektiv handling?
Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling
BERNARD ENJOLRAS OG IVAR EIMHJELLEN (RED.)

• 2018 | Open Access | 9788202590420
Hvilke konsekvenser har samfunnsendringer som digitalisering, framvekst av
sosiale medier, individualisering og globalisering for samfunnsengasjement i
Norge? Basert på en rekke datakilder, inkludert surveydata, casestudier og
dybdeintervjuer, gir forfatterne et bredt bilde av hvordan ulike former for
kollektiv handling påvirkes av endringsprosesser.

Fra plate til plattform
Norsk musikk ut i verden
ANJA NYLUND HAGEN, MARI TORVIK HEIAN, ROY AULIE JACOBSEN OG BÅRD
KLEPPE

• 2021 | Open Access | 9788202716219
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Fraværsgrensen i videregående skole
Perspektiver, konsekvenser og erfaringer
JON ROGSTAD, MATHILDE BJØRNSET, NINA DRANGE, HEGE GJEFSEN OG
MARIANNE TAKVAM KINDT

• 2021 | Open Access | 9788202716196

Gender Equality in Academia – from
Knowledge to Change
ØYSTEIN GULLVÅG HOLTER AND LOTTA SNICKARE (EDS.)

• 2022 | Open Access | 9788202778026

Geografi, kunnskap, vitenskap
Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning
JON PASCHEN KNUDSEN OG TORUNN LAUVDAL (RED.)

• 2019 | Open Access | 9788202632571
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Grenseløst Agder. Det som skilte og det
som bandt
BERIT EIDE JOHNSEN OG KRISTOFFER VADUM (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202696825

Handlingsrom for profesjonalisert velferd
Kommunale tjenester for helse, omsorg og barnevern
BENTE LILLJAN LIND KASSAH, HILDE NORDAHL-PEDERSEN OG WIVI-ANN
TINGVOLL (RED.)

• 2021 | Open Access | 9788202652302

Harpe og sverd
Litteraturhistoriske essay om den norske balladen
OLAV SOLBERG

• 2020 | Open Access | 9788202696801
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Higher Education as Context for Music
Pedagogy Research
ELIN ANGELO, JENS KNIGGE, MORTEN SÆTHER OG WENCHE WAAGEN (RED.)

• 2021 | Open Access | 9788202696979

Hva kan vi lære av TALIS 2018?
Gode relasjoner som grunnlag for læring
JULIUS KRISTJAN BJÖRNSSON (RED.)

• 2021 | Open Access | 9788202708986

Hvem styrte byene?
Nordisk byhistorie 1500–1800
KNUT DØRUM (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202716257
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Hvorfor vokser steder?
KNUT VAREIDE

• 2018 | Open Access | 9788202549893
Hvorfor vokser noen steder, mens andre krymper? Hva er de viktigste
drivkreftene bak steders utvikling? Og hvordan kan steder påvirke sin egen
vekst? Boken er skrevet for de som ønsker å forstå hvordan de strukturelle
kreftene påvirker utviklingen på sitt sted og hvordan en kan skape vekst
gjennom økt attraktivitet.

Informed Play
Approaching a Concept and Biology of Tone Production on Early
Modern Lute Instruments
ROBIN ROLFHAMRE

• 2018 | Open Access | 9788202590444
Informed play er den første utgivelsen på engelsk til å diskutere
og kontekstualisere temaet tonedannelse på tidligmoderne luttinstrumenter på
en bred og tverrfaglig måte.

Ingen spøk
En studie av religion og humor
PÅL KETIL BOTVAR, ANN KRISTIN GRESAKER OG OLAV HOVDELIEN (RED.)

• 2019 | Open Access | 9788202590437
Hva mener nordmenn om religionshumor? Og hvilke vurderinger gjør komikere i
forbindelse med humor om religion? På hvilken måte fremstilles
religionshumor i dagens mediehverdag? Denne boken tar for seg møtet mellom
humor og religion i ulike sammenhenger.
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Innholdsmarkedsføring
Konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis
JENS BARLAND (RED.)

• 2016 | 248 s. | 1. utg. | Open Access | 9788202530495
Innholdsmarkedsføring – også kjent som content marketing – er i kraftig vekst i
alle digitale medier. Denne boken er den første på norsk, basert på nyere
forskning som tar for seg innholdsmarkedsføring som trend, og viser hvordan
forretningsmodeller må endres for å tilpasses denne nye digitale praksis i norsk
virkelighet.

Innvielse til læreryrket
En analyse av praksislærerens veiledningssamtaler
ANDREAS REIER JENSEN

• 2019 | Open Access | 9788202598990

Interaction: 'Samhandling' Under Risk
A Step Ahead of the Unforeseen
GLENN-EGIL TORGERSEN (RED.)

• 2018 | Open Access | 9788202535025
This anthology contains 28 research studies that, collectively, elucidate new
views on emergency-preparedness management and understanding the
unforeseen in society and learning processes by introducing the concept of
‘samhandling’, a Norwegian term that connotes interaction, collaboration and
cooperation in one word.
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Interessekonflikter i forskning
HELENE INGIERD, INGRID BAY-LARSEN OG KJELLRUN HIIS HAUGE (RED.)

• 2019 | Open Access | 9788202588175
Denne antologien belyser ulike forskningsetiske aspekter ved
interessekonflikter i forskning, og reiser grunnleggende spørsmål om
forskningens rolle i samfunnet. I løpet av de siste årene har forskere og andre i
flere tilfeller uttrykt bekymring over hvordan forskning styres og brukes av
politiske og økonomiske interesser, der forskningsresultater trekkes i tvil, og der
det fremmes anklager om fusk eller dårlig kvalitet.

International Classroom Studies of
Inclusive Practices
Comparing Teaching-Learning Processes
BERIT H. JOHNSEN (ED.)

• 2020 | Open Access | 9788202710415

Internet Research Ethics
HALLVARD FOSSHEIM OG HELENE INGIERD (RED.)

• 2016 | 178 s. | 1. utg. | Open Access | 9788202489519
This anthology addresses ethical challenges that arise within the field of
Internet research: When is voluntary informed consent from research subjects
required in using the Internet as a data source? How may researchers secure
the privacy of research subjects in a landscape where the traditional
Public/private distinction is blurred and re-identification is a recurring threat?
What are the central ethical and legal aspects of Internet research for
individuals, groups, and society?
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Jesus i oversettelse
Kristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser 1959–2011
MORTEN BECKMANN

• 2019 | Open Access | 9788202616502
Hvem er Bibelens Jesus? Svaret avhenger av hvilken oversettelse du leser. I
denne boka blir leseren invitert inn i en prosess som få har innsikt i: Hvordan
Bibelselskapets oversettelser lages, og hvilke hensyn og interesser som
gjenspeiles i oversettelsesvalgene.

Kirkelig organisering og ledelse
Et verdibasert og praksisorientert perspektiv
STEPHEN SIRRIS OG HARALD ASKELAND (RED.)

• 2021 | Open Access | 9788202706234

Kjønn og rett
Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudiet
I. IKDAHL, A. HELLUM, J. ASLAND, H. BRUSERUD, M. A. HJORT, B. G. JONASSEN OG
M.-L. SKILBREI (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202669690
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Klagens ABC
Boken Klagesangene i dens samtid og ettertid
GARD GRANERØD

• 2022 | Open Access | 9788202768584

Kollektiv mobilisering
Samfunnsarbeid i teori og praksis
GUDMUND ÅGOTNES OG ANNE KARIN LARSEN (RED.)

• 2022 | 334 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202738761 | kr 419,-

Kollektiv mobilisering
Samfunnsarbeid i teori og praksis
GUDMUND ÅGOTNES OG ANNE KARIN LARSEN (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202755416
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Konflikt, fellesskap og forandring
Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan,
Somalia og Sri Lanka
JON HORGEN FRIBERG

• 2019 | Open Access | 9788202632731

Kritiske perspektiver i helsefagene
Utdanning, yrkespraksis og forskning
MARTE FEIRING, INGRID R. KNUTSEN, TRULS I. JURITZEN OG KRISTIAN LARSEN
(RED.)

• 2017 | 338 s. | 1. utg. | Open Access | 9788202550318
Faglig kritikk og refleksjon er viktig i all helsefaglig praksis og
kunnskapsutvikling. Denne antologien presenterer et bredt spekter av kritiske
perspektiver på helsetjenester og helsevitenskap, i hensikt å utfordre og
oppfordre leseren til kritisk refleksjon.

Kunstens betydning?
Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge
LISBET SKREGELID OG KRISTIAN NØDTVEDT KNUDSEN (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202738723
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Kunstens betydning?
Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge
LISBET SKREGELID OG KRISTIAN NØDTVEDT KNUDSEN (RED.)

• 2022 | 364 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202759988 | kr 429,-

Kvensk grammatikk
EIRA SÖDERHOLM

• 2017 | Open Access | 9788202569655
Kvensk grammatikk er en utførlig presentasjon av strukturen i
kvensk, som er et finskbeslekta nasjonalt minoritetsspråk i Norge.
Grammatikken er gjennomgått og godkjent av Kvensk språkting,
vedtaksorganet for skolenormalen i kvensk.

Ledelse av mennesker i det nye
arbeidslivet
JARLE BASTESEN, BIRTHE KÅFJORD LANGE, ANDREAS N. THON OG HANS ERIK
NÆSS (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202693350
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Levde lærerliv
Volda-læreren i brevbøker 1930-1995
KJELL-ARILD MADSSEN

• 2020 | Open Access | 9788202683832

Likestilling i akademia – fra kunnskap til
endring
ØYSTEIN GULLVÅG HOLTER OG LOTTA SNICKARE (RED.)

• 2021 | Open Access | 9788202669669

Lokalvalget 2019
Nye kommuner – nye valg?
JO SAGLIE, SIGNE BOCK SEGAARD OG DAG ARNE CHRISTENSEN (RED.)

• 2021 | Open Access | 9788202697075
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Love – Ancient Perspectives
KARI GRØDUM, HENNY FISKÅ HÄGG, JOHN W. KAUFMAN OG TORSTEIN THEODOR
TOLLEFSEN (EDS.)

• 2021 | Open Access | 9788202669652

Making Transparency Possible
An Interdisciplinary Dialogue
ROY KRØVEL OG MONA THOWSEN

• 2019 | Open Access | 9788202595326
Hvert år tappes lokalsamfunn og stater over hele verden for milliarder av kroner
på grunn av såkalt illegitim finansflyt. Forsiktige anslag indikerer at 10
milliarder kroner blir ført illegitimt ut av land i Sør hvert år. Skjulte
finansstrømmer forsterker fattigdom samtidig som det legger til rette for at
noen få holder seg ved makten gjennom korrupsjon og maktmisbruk.
Forfatterne ønsker å bidra til mer åpenhet om finans og globale
finanstransaksjoner.

Makt, motmakt og praksis
Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd
INGER MARIE LID OG TRYGVE WYLLER (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202669768
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Manipulating practices: A critical
physiotherapy reader
BARBARA GIBSON, KAREN SYNNE GROVEN, DAVID NICHOLLS OG JENNIFER
SETCHELL (RED.)

• 2018 | 384 s. | Open Access | 9788202550011
Gjennom å fokusere på varierte tema som utdanning, etikk, evidensbasert
praksis, berøring og terapiridning, samt en bred tilnærming som inkluderer
funksjonshemming, performance-studier, feminisme, logikk, narrativ teori, ny
materialisme og fenomenologi, utforsker antologien nye og annerledes tanker
om fysioterapi som fag og profesjon.

Matens meglere
Kontroll, kvalitet og kunnskap i den industrielle matens tid
TERJE FINSTAD, STIG KVAAL, HÅKON B. STOKLAND OG PER ØSTBY

• 2022 | Open Access | 9788202652333

Medication Safety in Municipal Health
and Care Services
ROSE MARI OLSEN OG HEGE SLETVOLD (EDS.)

• 2022 | Open Access | 9788202738792
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Melvillean Parasites
ANDERS M. GULLESTAD

• 2022 | Open Access | 9788202755430

Men in Manual Occupations
Changing Lives in Times of Change
KRISTOFFER CHELSOM VOGT

• 2017 | Open Access | 9788202530945
Basert på en studie av menn med fagbrev i de mest mannsdominerte
yrkesfagene, utfordrer Kristoffer Chelsom Vogt konvensjonelle perspektiver på
utdanning og arbeid. Gjennom utdrag fra livshistorie-intervjuer får leseren
innsikt i håndverkere og industriarbeidere sine erfaringer og tanker.

Menneskelige(re) møter: Om
samhandling, felleskap og empati mellom
beboere i en skjermet avdeling på
sykehjem
ADELHEID HUMMELVOLL HILLESTAD

• 2021 | Open Access | 9788202698225
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Menneskeverd – en utfordring for skole og
samfunn
INGRID REITE CHRISTENSEN OG ÅDNE VALEN-SENDSTAD (RED.)

• 2019 | Open Access | 9788202595364
Er alle mennesker like mye verdt? Dette er spørsmålet som danner grunnlag for
denne antologien. Begrepene menneskeverd og verdighet blir diskutert fra ulike
fagmiljøer som pedagogikk, filosofi, samfunnsfag, religion, norsk og kunst- og
håndverk.

Metode mellom forskning og læring
Refleksjon i praksis
LARS FRERS, KARIN HOGNESTAD OG MARIT BØE (RED.)

• 2017 | Open Access | 9788202549817
Denne boken diskuterer på ulike måter hvordan bruk av kvalitative metoder kan
åpne for refleksjon som utgangspunkt for å utforske og utvikle profesjonelle
praksiser i lærerutdanningen.

Mot bedre vitende i norsk matsektor
IVAR PETTERSEN OG FRODE STEEN (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202669751
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Moving English Language Teaching
Forward
MAGNE DYPEDAHL (ED.)

• 2022 | Open Access | 9788202738808

Moving English Language Teaching
Forward
MAGNE DYPEDAHL (ED.)

• 2022 | 322 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202769307 | kr 349,-

Music Technology in Education –
Channeling and Challenging Perspectives
ØYVIND JOHAN EIKSUND, ELIN ANGELO OG JENS KNIGGE (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202652258
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Musikerne, bransjen og samfunnet
SIGRID RØYSENG, HEIDI STAVRUM OG JOHN VINGE (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202716264

Musikk og religion
Tekster om musikk i religion og religion i musikk
HENRIK HOLM OG ØIVIND VARKØY (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202738679

Musikkfilosofiske tekster
Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet
m.m.
ØIVIND VARKØY OG HENRIK HOLM (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202696818
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Myter om velferd og velferdsstaten
KAREN CHRISTENSEN OG LIV JOHANNE SYLTEVIK (RED.)

• 2018 | Open Access | 9788202604141
Hvilke myter finnes det i det offentlige ordskiftet om velferdsstaten? I
forskningsantologien Myter om velferd og velferdsstaten ser
seks velferdssosiologer ved Universitetet i Bergen på aktuelle påstander i det
offentlige ordskifte og nyanserer disse. Boken henvender seg til alle som er
interessert i den politiske debatten om velferd og velferdsstaten, samt
utviklingen av denne.

Møter og mangfold: Religion og kultur i
historie, samtid og skole
HILDEGUNN VALEN KLEIVE, JONAS GAMBORG LILLEBØ OG KNUT-WILLY SÆTHER
(RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202738617

New Teachers in Nordic Countries –
Ecologies of Mentoring and Induction
KNUT-RUNE OLSEN, EVA M. BJERKHOLT OG HANNU L. T. HEIKKINEN (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202665272
This research based anthology is the result of a collaboration between teacher
educators, researchers and representatives of teacher organizations in
Denmark, Finland, Estonia, Iceland, Norway and Sweden. Some initial results of
the studies introduced in this book have been shared with the international
research community in the field at conferences in Europe in 2018 and 2019. In
this anthology, we present and discuss significant parts of this material, aiming
at stimulating a research-oriented and evidence-based development of
induction and mentoring for newly qualified teachers.
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NLA Høgskolen. Fagutvikling og
sjølvforståing på kristen grunn
GUNHILD HAGESÆTHER, GUNNAR INNERDAL OG BJARNE KVAM (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202674953

Norge etter 22. juli
Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn
HENRIK SYSE (RED.)

• 2018 | Open Access | 9788202591007
Idet denne boken kommer ut, er det gått snart syv år siden de dramatiske og
brutale terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.
Hvordan har vi klart oss i tiden som er gått? Hvilke verdier har vært viktige? Har
vi klart å ta vare på idealene om demokrati, åpenhet og humanitet? Og hvem er
egentlig dette «vi» som vi snakker om?

Norge i Latin-Amerika
Forbindelser og forestillinger
LEIV MARSTEINTREDET (RED.)

• 2017 | Open Access | 9788202548483
På tross av lange tradisjoner, økende handel og investeringer i Latin-Amerika og
viktige bidrag som i fredsprosessen i Colombia, blir ofte Latin-Amerika fremstilt
som en glemt region her hjemme. Forfatterne av denne boken søker å korrigere
dette inntrykket gjennom en rekke tematiske analyser som viser bredden av vår
kontakt med regionen.
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Norwegian Garden Cities
Yesterday, Today – and Tomorrow?
EVEN SMITH WERGELAND

• 2022 | Open Access | 9788202770075

Når musikken gir mening
Kommunikasjon om kvalitet i skolekonserter
TORILD WAGLE CHRISTENSEN

• 2017 | 318 s. | Open Access | 9788202538156
I denne boka utforsker forfatteren mulighetsrommet for verbalspråklig
kommunikasjon om kvalitet i skolekonserter med utgangspunkt i spesifikke
konsertsituasjoner. Sentrale temaer i boka er subjektivitet og objektivitet i
DKS-bedømming, taus kvalitet og uttalte kriterier, konflikt og konsensus i
DKS-debattene og kunstkompetente barn.

Opprør og opposisjon under enevelde og
demokrati
BJØRG SELAND (RED.)

• 2018 | Open Access | 9788202597184
Boka tar opp politiske konflikter i Norge gjennom et langt tidsspenn, fra det
seine eneveldet til vår tids demokratiske utfordringer. Artiklene representerer
punktnedslag i historiske faser som har vært preget av sosial og politisk
mobilisering. Forfatterne skriver med bakgrunn i avgrensede studier, men med
ambisjon om å sette sine forskningstema inn i en videre kontekst.
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Oppvekst og livstolkning
Flerfaglige blikk på barns og unges eksistens, fellesskap og fortellinger
JON VEGARD HUGAAS OG ÅSE BJØRG HØYVOLL KALLESTAD (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202630546

Organisasjonsperspektiv på samordning
av helse- og velferdstjenester
CATHARINA BJØRKQUIST OG MONA JERNDAHL FINEIDE (RED.)

• 2019 | Open Access | 9788202631833
I denne boka drøfter forfatterne ulike utfordringer og løsninger knyttet til
samordning av helse- og velferdstjenestene. Samordning er sentralt for å skape
et helhetlig helse- og velferdstilbud til både eldre og yngre brukere med
komplekse behov. For å forstå utfordringer og muligheter knyttet til det å skape
helhetlige tjenester, trenger man kunnskap om organisasjon og organisatorisk
kontekst.

Poeng, penger og politikk
Et institusjonelt perspektiv på idrettsledelse
HALLGEIR GAMMELSÆTER

• 2021 | 295 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202724030 | kr 359,-
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Praksisnær undervisning – i praksis og
teori
YNGVE TROYE NORDKVELLE, LENE NYHUS, ANNE RØISEHAGEN OG RANDI HOJEM
RØTHE

• 2020 | Open Access | 9788202632588
Praksisnær undervisning utvider forståelsen av hva «praksis» er
i høyere utdanning. Forfatterne viser hvordan praksisnær undervisning må
forstås i vid forstand og handle om mer enn yrkespraksis. Boka gir eksempler på
hvordan studenter kan arbeide praksisnært og forskningsmessig, og hvordan
det teoretiske og det praktiske kan flyte sammen.

Presse, profesjon og politikk
Festskrift til Paul Bjerke
BIRGITTE KJOS FONN, ELLEN LEXERØD HOVLID OG BIRGIT RØE MATHISEN (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202716271

Principled Pragmatism
VOC Interaction with Makassar 1637-68, and the Nature of Company
Diplomacy
CARL FREDRIK FEDDERSEN

• 2017 | Open Access | 9788202566609
I denne studien av Det nederlandsk-ostindiske kompani tilbakeviser forfatteren
tidligere påstander om kompaniets diplomatiske tankemåte og praksis.
Gjennom en dekoding avkompaniets politiske språk, slår forfatteren fast at
kompaniet fremstod som pragmatisk og primært la til grunn vurderinger av
lokale maktpolitiske forhold i sin interaksjon med de lokale makthaverne.
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Prioritering og progresjon i
skolematematikken
En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre
internasjonale studier
LIV SISSEL GRØNMO OG ARNE HOLE (RED.)

• 2017 | 340 s. | Open Access | 9788202585280
Boka presenterer forskningsresultater om matematikk på alle nivåer i skolen
over de siste 20 årene. Norge har deltatt i internasjonale komparative studier fra
1995 til 2015 i regi av IEA og OECD.

Prioritering, styring og likebehandling:
Utfordringer i norsk helsetjeneste
HENRIETTE SINDING AASEN, BERIT BRINGEDAL, KRISTINE BÆRØE OG
ANNE-METTE MAGNUSSEN (RED.)

• 2018 | Open Access | 9788202569358
Dette er en vitenskapelig, fagfellevurdert antologi som omhandler ulike faktorer
som påvirker de faktiske beslutningene i helsetjenestens hverdag, som rettslig
regulering, økonomisk styring, profesjonelle verdier, organisering og
funksjonsdeling.

Prison, Architecture and Humans
ELISABETH FRANSSON, FRANCESCA GIOFRÈ, BERIT JOHNSEN (RED.)

• 2018 | Open Access | 9788202529673
This book is the result of a collaboration between researchers and architects
from Italy, Norway and Sweden. It presents new approaches to prison
architecture and penological research by focusing on prison design, prison
artefacts, everyday prison life and imprisoned bodies. The book will be of
interest to students, researchers, architects and politicians.
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Profesjon og ledelse i Den norske kirke
Organisering av arbeid i en kirke i endring
STEPHEN SIRRIS

• 2022 | Open Access | 9788202730048

Profesjon og ledelse i Den norske kirke
Organisering av arbeid i en kirke i endring
STEPHEN SIRRIS

• 2022 | 294 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202748005 | kr 389,-

Putting a Face on It
Individual Exposure and Subjectivity in Journalism
BIRGITTE KJOS FONN, HARALD HORNMOEN, NATHALIE HYDE-CLARKE AND
YNGVE BENESTAD HÅGVAR

• 2017 | Open Access | 9788202522148
Boka drøfter hvordan eksponering av individer og subjektive erfaringer i dag kan
prege de fleste journalistiske temaer og områder, fra politikk til sport og fra
forskningsjournalistikk til reportasjer om terrorisme. Forfatterne ønsker å vise
fram noe av den variasjonen som finnes og bidra til debatten om hvilken
retning dagens journalistikk går.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Open Access-utgivelser

•

Cappelen Damm Akademisk

På vei til å bli skrivelærer
Lærerstudenten i dialog med teori og praksis
CARL FREDRIK DONS, TORUNN KLEMP, ELIN STRØMMAN OG VIVI LISBETH
NILSSEN

• 2016 | 256 s. | 1. utg. | Open Access | 9788202525163
Boka setter søkelys på grunnskolelærerstudenters kompetanseutvikling som
skrivelærere. Grunnlaget for boka er skriftlige, digitale dialoger mellom
studenter, praksislærere og faglærere knyttet til praksisperioder i barnetrinnet
og ungdomstrinnet.

Quantifying the Unknown
Marine Mineral Resource Potential on the Norwegian Extended
Continental Shelf
STEINAR LØVE ELLEFMO AND FREDRIK SØREIDE

• 2019 | Open Access | 9788202591045
Should copper, zinc, gold and silver on the deep ocean floor on the Mid-Atlantic
Ridge be mined? This book offers a detailed assessment of these potential
deposits in order to evaluate the feasibility and consequences of extraction.

Refleksiv dramaturgi
Etyder for et (scene)kunstfelt i endring
TORE VAGN LID

• 2018 | Open Access | 9788202572631
Denne boken er en samling tekster av det forfatteren har kalt refleksive etyder.
Ordet etyde utvides her fra musikkens mest ‘klassiske’ avdeling, hvor det
betegner et øvelsesstykke innrettet mot å løse et isolert teknisk-musikalsk
problem og transformeres til praktiske tankeøvelser for (scenekunst)feltet som
helhet.
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Religion og etikk i skole og barnehage
BENTE AFSET OG ARNE REDSE (RED.)

• 2019 | Open Access | 9788202659851

Religiøst medborgerskap
Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn
INGER MARIE LID OG ANNA REBECCA SOLEVÅG (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202630539
Medborgerskap – det at alle borgere skal ha like vilkår og muligheter for
deltakelse i et samfunn – er også relevant for religion, teologi og diakoni. I
denne antologien presenteres ny forskning på ulike temaer knyttet til religiøst
medborgerskap, der likestilling, menneskerettigheter og menneskesyn er i
fokus.

Research Project Preparation within
Education and Special Needs Education
Introduction to Theory of Science, Project Planning and Research Plans
BERIT H. JOHNSEN (ED.)

• 2021 | Open Access | 9788202715007
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Rettens landskap
Tingsteder og rettskretser i Viken i jernalder og middelalder
MARIE ØDEGAARD

• 2021 | Open Access | 9788202632267

Rom og etikk
Fortellinger om ambivalens
INGER MARIE LID OG TRYGVE WYLLER (RED.)

• 2017 | Open Access | 9788202535001
Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens vil gi nye tolkninger av
møter med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Hva vil det si at de mange
kaller fremmede ofte er i samme rom som alle andre? Med dette
hovedspørsmålet bringer boken nye perspektiver og ny kunnskap som er viktig
både for profesjonsutøvere og hverdagspraktikere.

Rom og sted
Religionsfaglige og interdisiplinære bidrag
KNUT-WILLY SÆTHER OG ANDERS ASCHIM (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202696757
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Samarbeid om selvhjelp
En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge
ÅNUND BROTTVEIT OG MARTE FEIRING (RED.)

• 2019 | Open Access | 9788202590468
Utviklingen og utbredelsen av selvhjelpsgrupper i Norge skiller seg fra andre
vestlige land. Myndighetene har sammen med frivillige krefter i sivilsamfunnet
dannet en landsomfattende hybrid organisasjon (Selvhjelp Norge) for å fremme
«selvhjelpssaken». Denne boken ser nærmere på fenomenet selvhjelp i lys av
teorier om gruppeterapi, sosiale bevegelser, organisasjonssosiologi og
velferdsstatsutvikling.

Sametingsvalg
Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk
JO SAGLIE, MIKKEL BERG-NORDLIE OG TORUNN PETTERSEN (RED.)

• 2021 | Open Access | 9788202697051

Samfunnsgeografi
En innføring
DAVID JORDHUS-LIER OG KRISTIAN STOKKE (RED.)

• 2017 | Open Access | 9788202547752
Samfunnsgeografi er studiet av samfunnets romlighet. Denne boka gir deg en
innføring i fagets historie og kjernebegreper – som rom, sted, skala, territorium
og nettverk – samt en gjennomgang av viktige underdisipliner og
forskningstemaer som preger faget i dag.
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Samsang gjennom livsløpet
REGINE VESTERLID STRØM, ØYVIND JOHAN EIKSUND OG ANNE HAUGLAND
BALSNES (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202716356

Samsang gjennom livsløpet
REGINE VESTERLID STRØM, ØYVIND JOHAN EIKSUND OG ANNE HAUGLAND
BALSNES (RED.)

• 2022 | 384 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202764623 | kr 398,-

Samtaler mellom profesjonelle og barn
som har psykisk syke eller rusavhengige
foreldre
Et etisk og narrativt perspektiv
CATHRINE GRIMSGAARD

• 2020 | Open Access | 9788202669645
Hvordan fungerer hjelpetilbudene for barn med psykisk syke eller rusavhengige
foreldre? Denne boken presenterer ny forskning på samtalegrupper som skal
støtte barn i slike livssituasjoner. Tema er hvordan barnas erfaringer av eget liv
og egne relasjoner får komme til uttrykk og blir håndtert i samhandlinger med
profesjonelle.
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Shame’s Unwelcome Interruption and
Responsive Movements
Body, Religion, Morality – an Interdisciplinary Study
JAN-OLAV HENRIKSEN AND TERJE MESEL

• 2021 | Open Access | 9788202692445

Skandinavisk kobber
Lokale forhold og globale sammenhenger i det lange 1700-tallet
KRISTIN RANESTAD OG KRISTINE BRULAND (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202645533

Skriftkulturstudiar i ei brytingstid
STIG JARLE HELSET OG ENDRE BRUNSTAD (RED.)

• 2019 | Open Access | 9788202616601
Siktemålet med dette første nummeret av den nye vitskaplege skriftserien
Skriftkultur er å gjere opp status for skriftkulturstudiar som
forskingsfelt og studiefelt. Nummeret kastar lys over skriftkulturomgrepet i ein
brei literacy-samanheng, samtidig som det har eit særleg auge for den
nynorske skriftkulturen. Kva ligg i omgrepet skriftkultur ? Kva er
det som kjenneteiknar skriftkulturstudiar i dag? Korleis er tilhøvet mellom
skriftkultur og literacy? Kan vi snakke om ein eigen nynorsk litterær
danningstradisjon? Og bør opplæringa i nynorsk skriftspråk lausrivast frå
dialektane? Gjennom sju vitskaplege artiklar diskuterer forfattarane ulike sider
av skriftkulturen og skriftkulturstudiane i eit historisk og notidig perspektiv og i
eit norsk/nordisk og internasjonalt perspektiv. Publikasjonen rettar seg mot
studentar, forskarar og andre som er opptekne av det skriftkulturelle feltet
generelt og den nynorske skriftkulturen spesielt.
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Skriveren og teksten
Fortellinger om identitet og faglig skriving
INGERID S. STRAUME

• 2020 | Open Access | 9788202663742

Spill og strategi i helsesektoren –
eksempler fra Østfold
HELGE RAMSDAL

• 2019 | Open Access | 9788202616595

Språk, tekst og medvit
TOR ARNE HAUGEN, SVENN-ARVE MYKLEBOST, STIG JARLE HELSET OG ENDRE
BRUNSTAD

• 2021 | Open Access | 9788202731397
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Statlig politikk og lokale utfordringer
Organisering av tjenester innen rus og psykiske helse
CATHARINA BJØRKQUIST OG HELGE RAMSDAL (RED.)

• 2021 | Open Access | 9788202716233
Velferdsstaten har høye ambisjoner om å skape gode, helhetlige tjenester for
mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser. Samtidig er det enighet om at
disse målene ikke er nådd. Spørsmålet som stilles i denne boken er et av de
mest utfordrende i den moderne velferdsstaten: Hvordan skal en organisere
tiltak og tjenester slik at både brukere og tjenesteytere opplever dem som
samordnet og integrerte?

Steinalderen i Sørøst-Norge
Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk
museum
DAMLIEN, BERG-HANSEN, MELHEIM, MJÆRUM, PERSSON, SCHÜLKE OG SOLHEIM

• 2021 | Open Access | 9788202632274

Stemma og stilla i musikk og litteratur:
Festskrift til Magnar Åm
GEIR PETTER HJORTHOL, HELGA SYNNEVÅG LØVOLL, ELIZABETH OLTEDAL OG
JAN INGE SØRBØ (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202738747
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Studentaktiv læring – praksisnær
undervisning i høyere utdanning
SVEIN LOENG, BRITT PAULA MØRKVED OG BRIT SOLLI ISACHSEN (RED.)

• 2019 | Open Access | 9788202608729
Denne antologien tar utgangspunkt i utfordringene universitetspedagogikken
står overfor, og gir eksempler på undervisnings- og læringsformer som kan
møte disse. Ambisjonen er å bidra med forskningsbasert kunnskap og refleksjon
om studentaktive læringsformer og læringsfremmende aktiviteter, med
eksempler fra pedagogisk praksis. Artiklene er frittstående og bygger på empiri
fra fire ulike fagfelt: entreprenørskap, trafikkfag, organisasjonsfag og ex.phil.
Boka henvender seg primært til undervisere, veiledere og
undervisningsplanleggere i høyere utdanning, men vil også være nyttig for
studenter. Forfatterne er forskere og undervisere som på ulike vis har arbeidet
med studenters
Kunnskap,
identitet
læringsprosesser
og profesjonsutvikling
ved Nord universitet.

Studenten skal bli lærer

AUDHILD LØHRE OG ANNE BONNEVIE LUND (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202652371

Teaterproduksjon
Ti produksjonsestetiske innganger
VIGDIS AUNE OG CECILIE HAAGENSEN (RED.)

• 2018 | Open Access | 9788202590253
Denne antologien presenterer teatervitenskapelig kunnskap utviklet ved
Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet. Forfatterne gir leseren ti produksjonsestetiske innganger til
teaterfeltetet.
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The Agrarian Life of the North
Studies in Rural Settlement and Farming in Norway
FRODE IVERSEN AND HÅKAN PETERSSON (EDS.)

• 2017 | 1. utg. | Open Access | 9788283140996 | kr 398,The 14 articles presented in this book represent some of the latest and most
relevant research on rural settlement and farming from the Late Neolithic
through the Early Medieval Period in Norway.

The Institutional Practice
On nursing homes and hospitalizations
GUDMUND ÅGOTNES

• 2017 | Open Access | 9788202549138
In The institutional practice a variation of hospitalization from
nursing homes is analyzed and discussed, based on fieldwork from six
institutions. Decisions concerning whether to hospitalize or not, are seen as
relating to general regimes of practices at nursing homes.

Theatre and Democracy
Building Democracy in Post-war and Post-democratic Contexts
PETRO JANSE VAN VUUREN, BJØRN RASMUSSEN AND AYANDA KHALA (EDS.)

• 2021 | 1. utg. | Open Access | 9788202711825
Theatre and Democracy: Building Democracy in Post-war and
Post-democratic Contexts is the outcome of a longstanding
collaboration between two centers of applied theatre education and research in
South-Africa and Norway, respectively (2017–2022). It presents knowledge,
critical conversations and artistic work related to issues of democracy, both
historical and contemporary. Within the global framework of our current
(post)democracies, thirteen chapters contain stories and analyses from artists
and researchers who all study, understand and facilitate theatre as a
political-performative medium in dealing with community-specific democratic
issues. The reader encounters studies and reports from specific cases of applied
theatre, community culture development and performance activism in
countries such as South-Africa, Pakistan, Zimbabwe and Norway. There is a
www.cda.no
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common interest in theatre as a platform for active citizenry, as well as several
attempts to explore theatre as a platform for “political subjectivation (Rancière).
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Theory and Methodology in International
Comparative Classroom Studies
BERIT H. JOHNSEN (ED.)

• 2021 | Open Access | 9788202722555

Tid for anerkjennelse: Andre verdenskrig i
fortid og nåtid
TROND BJERKÅS, THOMAS V. H. HAGEN OG GUNHILD AABY (RED.)

• 2021 | Open Access | 9788202738624

Trender i idrettspsykologisk forskning i
Skandinavia
TOMMY HAUGEN OG RUNE HØIGAARD (RED.)

• 2018 | 264 s. | Open Access | 9788202596903
Idrett og idrettspsykologiske prestasjoner er viktig del av den skandinaviske
kulturen. Psykologiske faktorer har vist seg å ha stor betydning for både for
deltagelse og prestasjoner i idrett. Idrettspsykologi handler om nettopp disse
faktorene. I denne vitenskapelige antologien presenteres for første gang
mangfoldet i den idrettspsykologiske forskningen i Skandinavia.
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Tru på Vestlandet
Tradisjonar i endring
BIRGER LØVLIE, PER HALSE OG KRISTIN HATLEBREKKE (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202677220

Tru, språk, historie
Heidersskrift til Per Halse
ANDERS ASCHIM, BENTE AFSET, HALLGEIR ELSTAD OG BIRGER LØVLIE (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202738730

Ung medvirkning
Kreativitet og konflikt i planlegging
AINA LANDSVERK HAGEN OG BENGT ANDERSEN (RED.)

• 2021 | Open Access | 9788202716226
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Ung Uro
Unsettling Climates in Nordic Art, Architecture and Design
INGRID HALLAND (ED.)

• 2021 | Open Access | 9788202712341

UNGDOMMEN
GURO ØDEGÅRD OG WILLY PEDERSEN (RED.)

• 2021 | Open Access | 9788202671310

Utdanning i kunstfag: Samarbeid, kvalitet
og spenninger
BJØRN-TERJE BANDLIEN, INGVILD OLSEN OLAUSSEN, MARI-ANN LETNES OG
ELIN ANGELO (RED.)

• 2021 | Open Access | 9788202716349
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Utmark i endring
FRODE FLEMSÆTER OG BJØRN EGIL FLØ (RED.)

• 2021 | Open Access | 9788202669638

Vann, juss og samfunn – rettigheter og
regulering i utvikling
STEINAR TAUBØLL (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202738686

Verdier i barnevern
HALVOR NORDBY OG ASTRID HALSA (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202624293
Verdier i Barnevern skal bidra til debatt om hvordan rammer,
ideologier og moralske oppfatninger kan og bør prege barnevernets arbeid med
utsatte barn og unge. Antologien er særlig relevant for forskere og praktikere
innen barnevern og sosialfaglig arbeid, samt studenter på master- og
doktorgradsnivå innen disse profesjonene.
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Verdier i konflikt
Etikk i et mangfoldig samfunn
ODIN LYSAKER OG TERJE EMIL FREDWALL (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202640545
I denne boken skriver tolv norske forskere om slike verdikonflikter og måten de
utspiller seg på i arbeidsliv og i det offentlige rom.

Videoforskning på ulike læringsarenaer
Mangfoldig videodata i pedagogisk forskning og utvikling
FREDRIK RUSK (RED.)

• 2021 | Open Access | 9788202730413

Views on Early Music as Representation
Invitations, Congruity, Performance
ROBIN ROLFHAMRE OG ELIN ANGELO (EDS.)

• 2022 | Open Access | 9788202755379
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Viking Age Swords from Telemark, Norway
An Integrated Technical and Archaeological Investigation
IRMELIN MARTENS, EVA ELISABETH ASTRUP, KJETIL LOFTSGARDEN AND
VEGARD VIKE

• 2021 | Open Access | 9788202696856

Vilkår for nynorsk mellom barn og unge
GUDRUN KLØVE JUUHL, STIG JARLE HELSET OG ENDRE BRUNSTAD (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202687052

Vitenskapelig (u)redelighet
TORKILD VINTHER, VIDAR ENEBAKK OG JACOB C. HØLEN (RED.)

• 2016 | 208 s. | 1. utg. | Open Access | 9788202522063
Fusk i forskning svekker ikke bare tilliten til forskning i samfunnet, men bidrar
også til at selve forskningen blir svekket. I denne antologien belyses ulike
aspekter ved vitenskapelig redelighet og uredelighet. Hvilke gråsoner finnes, og
når går man over grensen til uredelighet?
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Vold i nære relasjoner i et mangfoldig
Norge
ANJA BREDAL, HELGA EGGEBØ OG ASTRID ERIKSEN (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202652289
Denne antologien presenterer ny forskning som belyser hvordan voldens art og
omfang kan variere basert på et samspill mellom ulike sosiale dimensjoner,
som klasse, etnisitet, kjønn, og seksuell orientering. Hvordan vi forstår og
snakker om likhet, forskjell og mangfold, er et overordnet tema.

Å kjøpe for Norge
MARIUS LANGSETH OG JAN OLE SIMILÄ (RED.)

• 2021 | Open Access | 9788202669621

Å satse på dosenter
Et utviklingsarbeid
CARL CHRISTIAN BACHKE OG MADS HERMANSEN (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202637804
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The journal also has a heavy focus on Northern indigenous people’s rights and protection of aboriginal
livelihoods, languages and cultures.

arcticreview.no

ABOUT THE JOURNAL
Arctic Review is registered as a Level 1 journal in the Norwegian journal registry and publishes
continually, in English only, at arcticreview.no. Arctic Review began publishing gold Open Access in
2015; all prior issues since its launch as a subscription-based journal in 2010 are also freely available
online. In addition to peer-reviewed articles, the journal publishes book reviews, commentaries about
published papers, debates and news on Arctic law and politics.
Arctic Review has its seat in Tromsø, the Arctic Port of Norway, and editors situated in Canada,
Denmark, Iceland, Finland, Russia, Sweden and the USA.
The journal welcomes contributions from the entire Circumpolar North and is open to submissions at
any time. Authors are encouraged to visit the Author Guidelines page on the journal’s website for details
on submitting a manuscript.

CONTACT INFORMATION
Editor-in Chief: Øyvind Ravna, Professor Dr. Juris, Faculty of Law, University of Tromsø, Norway
Associate Editor: Natalia Loukacheva, Ph.D., S.J.D., Assoc. Professor, University of Northern British
Columbia, Canada
Associate Editor: Margherita Paola Poto, Ph.D., Post Doc, JCLOS, University of Tromsø, Norway
Journal Manager at Cappelen Damm Akademisk / NOASP:
Katia Stieglitz, katia.stieglitz@cappelendamm.no

arcticreview.no
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CIRCUMPOLAR STUDIES OF JURISPRUDENCE AND SOCIAL STUDIES

ABOUT THE JOURNAL
Forskning og Forandring (Research and Change), is a double blind peer reviewed journal, published
twice a year and covering specific themes in an open access web-based format. The journal is published
by Cappelen Damm and is a collaborative project involving Scandinavian university colleges and
universities.
Forskning og Forandring issues calls for papers biannually but authors are also welcome to submit
outside of calls. We welcome submissions that explicitly seek to elucidate the relationship between
research and changes in practice. The journal publishes contributions with a critical and investigative
approach to what the practice relevance of research is, should be and could be.
Forskning og Forandring is primarily concerned with expounding the relationship between research and
development, learning or change within the welfare professions. Thus, article manuscripts that examine
or further qualify the importance of research for change in related areas – such as organization, working
life, culture or design – are welcomed.
Articles submitted for publication may illuminate the relationship between research and change
empirically, theoretically, philosophically, or in terms of methodology. Forskning og Forandring aims
to publish research based on traditions of working explicitly with the idea of change (such as action
research, participatory research, collaborative research, community development and co-creation);
as well as qualitative and quantitative research projects that introduce new types of practice-relevant
scrutiny of data, methods and theory.
The journal is registered as a Level 1 journal in the Norwegian journal registry and publishes articles in
English, Norwegian, Swedish and Danish. All articles are gold Open Access.

CONTACT INFORMATION
Editor-in Chief: Martin Bayer, Deputy Head, R&D, University College Copenhagen, Denmark
Contact Editorial Team: Ditte Tofteng, Reader, University College Copenhagen, Denmark
Editorial Assistant: Signe Kierkegaard Cain, University College Copenhagen, Denmark
Journal Manager at Cappelen Damm Akademisk / NOASP:
Marte Ericsson Ryste, marte.ericsson.ryste@cappelendamm.no

www.forskningogforandring.dk
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Sveriges enda akademiska tidskrift specifikt inriktad mot undervisning, lärande och
utbildning inom högskolan.Tidskriften är kollegialt granskad och utgör en svensk-nordisk
Sveriges enda akademiska tidskrift specifikt inriktad mot undervisning, lärande och utbildning inom
disciplinöverbryggande arena för kunskapsbildning. Vi vänder oss till lärare och handledare,
högskolan. Tidskriften är kollegialt granskad och utgör en svensk-nordisk disciplinöverbryggande arena
studenter och doktorander, pedagogiska utvecklare och ledare samt forskare med inriktning
för kunskapsbildning. Vi vänder oss till lärare och handledare, studenter och doktorander, pedagogiska
mot högre utbildning.
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OM TIDSKRIFTEN
Högre utbildning är en Open Access-tidskrift och är därför kostnadsfri för alla att läsa och ladda ner,
kopiera och sprida.
Tidskriften rangordnas på vetenskaplig nivå 1 i norska NSD:s förteckning över publiceringskanaler (Register over vitenskapelige publiseringskanaler) och i den danska BFI-listan.
Tidskriften drivs genom samfinansiering av en rad svenska lärosäten. Stöd utgår också från Swednet,
svenskt nätverk för pedagogisk utveckling av högre utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER
Huvudredaktör: Anders Sonesson, Lunds universitet
Huvudredaktör: Mona Fjellström, Umeå universitet
Kontaktperson på Cappelen Damm Akademisk / NOASP:
Marte Ericsson Ryste, marte.ericsson.ryste@cappelendamm.no

hogreutbildning.se

SKANDINAVISK TIDSSKRIFT FOR INTERNASJONALE STUDIER

Internasjonal Politikk er det ledende skandinaviskspråklige fagtidsskriftet innen internasjonale
OM TIDSSKRIFTET
studier.
Tidsskriftet legger til grunn en åpen og bred tilnærming til fagområdet, som tar
utgangspunkt i det vi studerer, heller enn hvordan vi studerer det.
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tidsskriftet-ip.no

_____________________________________________________________________________________
Internasjonal Politikk ble startet av Norsk komité for internasjonale spørsmål i 1937, og har siden 1960
blitt utgitt av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).
Fra 2016 er Internasjonal Politikk utgitt Open Access på tidsskriftet-ip.no, med årganger fra 2000 og
fram til i dag fritt tilgjengelig på nettstedet. Tidsskriftet publiseres fortløpende og utgir vitenskapelige,
fagfellevurderte artikler på norsk, svensk og dansk. Internasjonal Politikk har ingen publiseringsavgift,
og er gratis for både forfattere og lesere.
Internasjonal Politikk rangeres på vitenskapelig nivå 1 i NSDs liste over autoriserte vitenskapelige
publiseringskanaler.

REDAKTØRER
Niels Nagelhus Schia (NUPI), nns@nupi.no
Pernille Rieker (NUPI), pr@nupi.no
Minda Holm (NUPI), minda.holm@nupi.no
Tidsskriftsansvarlig hos forlaget:
Katia Stieglitz (Cappelen Damm Akademisk / NOASP), katia.stieglitz@cappelendamm.no
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JOURNAL FOR RESEARCH IN ARTS AND SPORTS EDUCATION

Journal for Research in Arts and Sports Education (JASEd) is a Nordic and international, Open Access
peer-reviewed journal that publishes high quality original articles about research in the field of arts
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3. Cross-curricular projects or philosophical-theoretical research across the field of arts, sports and
physical
education.
JASEd
is published
on a continual basis. Article proposals can be submitted via the journal’s website.

JASEd is published on a continual basis. Article proposals can be submitted via the journal’s website.

jased.net

ABOUT THE JOURNAL
JASEd is registered as a Level 1 journal in the Norwegian journal registry and publishes continually, in
English, Norwegian, Swedish and Danish, at jased.net. All articles are gold Open Access.
In addition to peer-reviewed articles the journal also publishes editorials and reviews of Nordic arts or
sports educational literature, and special issues around themes suggested by the editorial board. JASEd
welcomes research from a variety of methodological and theoretical approaches to inquiry around arts
and sports education. The journal invites studies that investigate the nature and use of research in arts
and sports education as fields of development, inquiry and critical examination.
Journal for Research in Arts and Sports Education readers include educators, researchers, teachers,
artists, teaching artists, athletes, educational leaders and policy makers.

CONTACT INFORMATION
Editor-in Chief: Anna-Lena Østern, Professor, Arts Education, NTNU
Journal Manager at Cappelen Damm Akademisk / NOASP:
Maria R. Braadland, maria.braadland@cappelendamm.no

jased.net

The Nordic Journal of Literacy Research is a peer-reviewed, Open Access scholarly journal in the field of
literacy research.
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