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Nordic Open Access
Scholarly Publishing

NORDIC
OPEN ACCESS
S C H O L A R LY P U B LI S H I N G

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!

noasp.no
noasp@cappelendamm.no
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Alt henger sammen!
Hjernevennlig praksis i skolen
GRETE HELLE OG TOM RUNE FLØGSTAD

• 2022 | 216 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202651138 | kr 439,Alt henger sammen! er skrevet for å koble sammen nyere hjerneforskning
med hjernevennlig praksis i skolen. Forfatterne er ikke hjerneforskere, de er
pedagoger, som er opptatt av at all den nye spennende kunnskapen om hjernen
skal komme ut i praksisfeltet.
Ved å følge hjernens spilleregler blir det tydelig hvorfor for eksempel fysisk
aktivitet har stor betydning for elevenes skoleresultater. For de som jobber i
ungdomsskolen, med tusenvis av hjerner som er under ommøblering og
ombygging, er det særlig aktuelt med inngående forståelse av hvor viktig søvn
og spisevaner er for både læring, utvikling og psykisk helse. Læring skjer i stor
grad ved gjentagelse. Hjernen trenger repetisjoner, mange repetisjoner, for å
lage raske koblinger. Så lekser er nødvendigvis ikke feil, men det gis ofte feil
lekser, og det er langt fra hjernevennlig!
Alt henger sammen! Hjernevennlig praksis i skolen er først og fremst
skrevet for lærere i grunnskolen, både nyutdannede og erfarne skolefolk som
trenger påfyll og oppdatering. Boken er også interessant for studenter på
lærerutdanningen.

Tom Rune Fløgstad har siden 2002 arbeidet i Ringer i vann sammen med
Grete Helle. Tom Rune Fløgstad er utdannet pedagog fra 1970-årene.
Grete Helle har siden 2002 arbeidet i Ringer i vann sammen med Tom Rune
Fløgstad. Grete Helle er utdannet pedagog fra 1970-årene.
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Alle fagområder

•

Cappelen Damm Akademisk

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

• 2022 | Open Access | 9788202790691
Agder var og er et viktig industri- og arbeiderfylke. Var det ikke i Arendal at Det
norske Arbeiderpartiet ble stiftet? Er det ikke slik at en rekke taleføre agitatorer,
ideologer og strateger kommer fra Sørlandet? Går det ikke gjetord om at
Kristiansand er det nye Houston? Denne boka vil bidra til å hente fram fra
glemselen arbeid, arbeiderne og arbeiderbevegelsen på Agder. Åtte forfattere
tar oss med gjennom arbeidslivet på Sørlandet mellom 1500 og 2020.
Historia om industrielt arbeid på Sørlandet er stolt og variert: Det var
skipsbygging og jernverksdrift, dampmaskiner og mekaniske verksteder,
tekstilindustri, bryggerier og bakerier før 1900. Omkring århundreskiftet fikk
landsdelens store arbeidsplasser innen treforedlingen og den
elektrometallurgiske industrien. På 1900-tallet ble disse supplert med mange
små og mellomstore bedrifter. Og i den seneste tida kom enda en tilvekst, med
industrielt arbeid i fartøysbygging og oljeindustrien.
Denne antologien tar for seg historia om arbeid, arbeidere og
arbeiderbevegelsen og dreier seg også om utfordringer, konflikter og
samarbeid. Som flere av bidragene i boka viser, hendte det at Sørlandets
underklasse tok kraftig til motmæle mot øvrighet og arbeidsgivere.
Arbeid, arbeiderne og arbeiderbevegelsen på Agder har ikke bare ei fortid, men
også ei samtid. To av bidragene kaster lys på dagsaktuelle emner som
arbeidsmigrasjon inn og ut av Agder, nyliberalismen og fagforeningsarbeid på
Agder. Kapitlene i boka er aktuelle for både forskere og lekfolk, ikke minst fra
arbeiderbevegelsen, fra Agder og andre landsdeler.

Frank Meyer (født 1964), dr.phil. og dr.art., er historiker og forsker ved Næs
Jernverksmuseum, Tvedestrand.
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Arveretten
THOMAS EEG

• 2022 | 696 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202657628 | kr 639,Alle skal en gang dø. Både arvelater selv og de pårørende kan stilles overfor en
rekke spørsmål om hva som skal skje med eiendeler og forpliktelser når livet er
over. Arveretten er derfor svært praktisk viktig, og er ett av svært få
rettsområder som alle er garantert å bli berørt av. Arverettens regler gjelder de
rettslige sidene av spørsmålene som kan oppstå, og er til for å forebygge og løse
konflikter. Denne boken gir både en innføring i disse reglene, og drøfter en
rekke temaer på et grundigere nivå.
Blant emner som behandles, er

• arv etter loven
• uskifte
• reglene om testamenter og deres virkeområde
• grunnleggende betingelser for å ha rett til arv og bortfall av rett til arv
• oppgjør av avdødes formue gjennom skifte av dødsbo m.m.
• tilbakeføringskrav for uriktig forbigåtte arvinger
• regler for oppgjør med internasjonale forgreninger
Boken er nyttig for praktiserende jurister og jusstudenter, men også for lekfolk
som vil planlegge arveoppgjør eller som skal skifte privat uten bistand av
advokater, bostyrer eller domstol.

Thomas Eeg er dr.juris og professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i
Bergen.
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Avansert klinisk allmennsykepleie i
kommunale helse- og omsorgstjenester
RITA JAKOBSEN, ÅDEL BERGLAND, ADELHEID HUMMELVOLD HILLESTAD OG KARI
LISLERUD SMEBYE (RED.)

• 2022 | 384 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202660727 | kr 749,Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og
omsorgstjenester tar utgangspunkt i læringsutbytter fra forskrift om nasjonal
retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Boken
bygger på de fire kompetanseområdene i forskriften:
– klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse
– helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning
– faglig ledelse og koordinering
– kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon
Sentralt i boken er vurdering av pasientens helsestatus og sykepleierens
handlingskompetanse ved kroniske og komplekse helseutfordringer. E-helse,
psykisk helsearbeid, palliativ omsorg og pasientens helsekompetanse er blant
temaene som blir behandlet. Det er lagt vekt på pasientforløp og
pasientsikkerhet, pleiekultur, faglig ledelse og tjenesteforbedring. Boken bruker
narrativer og refleksjonsoppgaver for å synliggjøre en personsentrert og
praksisnær tilnærming.
Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og
omsorgstjenester er skrevet for studenter som tar masterutdanning i avansert
klinisk allmennsykepleie. Boken er relevant også for sykepleiere og ledere i
kommunale helse- og omsorgstjenester.

Rita Jakobsen er professor emerita ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er
sykepleier og kandidat i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og har en
ph.d.
Ådel Bergland er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er
sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. fra Institutt for
sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.
Adelheid Hummelvoll Hillestad er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale
høgskole, Oslo.
www.cda.no
akademisk@cappelendamm.no
21 61 66 13
Kari Lislerud Smebye er sykepleier og har en ph.d. på temaet
brukermedvirkning i demensomsorgen fra Institutt for helse og samfunn,
Universitetet i Oslo.

Nye og kommende utgivelser
Alle fagområder
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Bacheloroppgaven i
barnehagelærerutdanningen
MIRJAM DAHL BERGSLAND OG HENRIETTE JÆGER (RED.)

• 2022 | 176 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202738495 | kr 399,Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen har til hensikt å støtte
studenten i arbeidet med å skrive en bacheloroppgave. Å skrive
bacheloroppgave er en prosess, og for studenten handler det om å knytte
sammen teori og praksis.
Boka berører ulike aspekter ved bacheloroppgaven, både studentens rolle som
forskende, det vitenskapsteoretiske fundamentet for bachelorutdanningen og
bacheloroppgaven, praktisk hjelp i arbeidet med bacheloroppgaven, veiledning
og vurdering. Boka retter også blikket mot hvilken kompetanse som vil være
viktig i framtidens barnehage.
Målgruppa for boka er studenter, faglig ansatte i barnehagelærerutdanningen
og praksisveiledere i barnehagen.

Mirjam Dahl Bergsland er førsteamanuensis i pedagogikk ved Dronning Mauds
Minne høgskole (DMMH) og har flere års erfaring med veiledning og vurdering
av barnehagelærestudenters bacheloroppgaver.
Henriette Jæger var førstelektor i norsk ved Institutt for
barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet.
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Barnehagens friluftsliv
HENRIK NEEGAARD OG INGER WALLEM KREMPIG (RED.)

• 2022 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202761301 | kr 439,Barnehagens friluftsliv er en fagfellevurdert antologi som bidrar med ny
kunnskap om og innsikt i barnehagens friluftsliv. Boka favner bredt om
friluftslivets muligheter i barnehagens hverdagsliv fra ulike faglige ståsteder.
Kapitlene i boka omhandler blant annet friluftslivspraksiser, de yngste barna og
friluftslivet, høstingsfriluftsliv, den frie leken i natur, naturfaglig oppdagelse,
skapende friluftsliv, samisk naturforståelse, minoritetsforeldres syn på
friluftsliv, litteratur i naturen, vinterfriluftsliv, bærekraft og livsmestring.
Kapitlene er tydelig forankret i Rammeplan for barnehagen og bidrar både
samlet og hver for seg til interessante betraktninger rundt friluftslivets plass i
barnehagens pedagogiske virksomhet. Innholdet er forskningsbasert og
drøftingene er basert på nyere forskning innen de ulike feltene.
Barnehagens friluftsliv er aktuell både for forskere, undervisere og studenter
innenfor barnehagefeltet samt andre som er engasjert i tematikken barn og
friluftsliv.

Henrik Neegaard er universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet og
underviser om barns friluftsliv, bevegelse og natur på
barnehagelærerutdanningen.
Inger Wallem Krempig er førstelektor ved UiT Norges arktiske universitet,
campus Alta. Her underviser hun innen natur, helse og bevegelse på
barnehagelærerutdanningen.
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Demokrati og medborgerskap
KNUT DØRUM

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202658557 | Pris ikke fastsatt
Hva er demokrati og medborgerskap? Hva vil det si å være medborger?
Demokrati og medborgerskap handler om demokratiets forutsetninger, verdier
og spilleregler og demokratiske prosesser. Sentralt står sammenhengen mellom
demokrati og menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og
organisasjonsfrihet. Forfatteren er opptatt av å få fram at demokratiet har ulike
former og uttrykk, og Dørum viser sammenhengen mellom individets
rettigheter og plikter som aktive medborgere.
Demokratiske rettigheter – som personlig frihet og trygghet – kan kollidere
med hverandre og skape ufrihet og utrygghet for andre. Hva hender når
likestillingskampen er blitt utvidet fra kjønnslikestilling til likestilling på ulike
diskrimineringsgrunnlag? Får nye grupper sikret sine rettigheter, eller blir det
bare papirbestemmelser? Vil demokratiet overleve i møte med sterke
nasjonalkonservative vinder i ulike deler av verden i dag?

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har bred
erfaring fra mange områder av historiefaget, fra jernalder til i dag.
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Den industrielle revolusjon
Kapitalisme, industri og teknologi
KRISTINE BRULAND

• 2022 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202608736 | kr 379,Industrialiseringen skapte en ny verden som var teknologiintensiv,
ressurskrevende, energiintensiv og kontinuerlig innovativ. Den førte til
vedvarende økonomisk vekst, men også til den massive økologiske krisen som
vi nå lever i. Samtidig hersker fortsatt forvirring om hva denne revolusjonen
faktisk var, og hvordan den skjedde.
Tradisjonelt har den industrielle revolusjonen blitt forstått som en britisk
begivenhet som skjedde fra omtrent 1760 til 1830, drevet av dampkraft og
mekaniserte tekstilfabrikker og senere etterlignet andre steder i Europa og
verden. I denne boken utfordrer historieprofessor Kristine Bruland disse
tradisjonelle ideene. Bruland viser at veksten begynte mye tidligere, basert på
utallige innovasjoner på tvers av hele samfunnsøkonomien, og at den var en del
av en global omstrukturering.
I boken plasseres starten på den britiske industrialiseringen i overgangen til
kapitalismen fra rundt år 1400, og følger utviklingen til rundt 1850. Den viser
hvordan kapitalismen genererte industrialisering gjennom tre spesifikke
prosesser: teknologisk konkurranse, despotiske former for kontroll på
arbeidsplassen og fremveksten av en ny maskinvareindustri.
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Den kompetente barnehagen
Tre tilnærmingar til leiing og kunnskapsutvikling
JOHANNA BIRKELAND, HEGE FIMREITE OG ANNE GRETHE SØNSTHAGEN

• 2022 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202720636 | kr 399,Den kompetente barnehagen handlar om korleis leiing kan utøvast for å
skape felles læringskultur for å utvikle barnehagen sin pedagogiske praksis.
Boka byggjer på tre doktorgradsavhandlingar som belyser ulike sider av praksis
i norske barnehagar: observasjon, kollegarettleiing i gruppe, fleirkulturell
kompetanseheving og samarbeid med føresette. Fellesnemnaren er eit fokus på
endring og utvikling av praksis gjennom læring og kritisk refleksjon i fellesskap.
Teoriforankringa vektlegg at ein som deltakar i eit praksisfellesskap er del av
ein kultur og ein felles kontekst, med rammer og føresetnader, der personalet
saman arbeider for å realisere rammeplan for barnehagen sine intensjonar i
møte med barn og føresette.
Forfattarane framhevar at det er avgjerande med eit systemisk perspektiv på
leiing i barnehagen, der ein saman skal nå organisasjonen sine mål og sikre
kvalitet i arbeidet i barnehagen. I denne boka er hovudfokuset avgrensa til
barnehagen som organisasjon, det vil seie til leiingi barnehagen.
Den kompetente barnehagen er skriven for studentar i
barnehagelærarutdanninga. Den er også relevant for vidareutdanningar innan
barnehagefeltet og for alle som er interessert i å lese om leiing for læring og
kompetanseutvikling i barnehagen.

Johanna Birkeland er forsker ved BARNkunne – Senter for
barnehageforskning, Høgskulen på Vestlandet (HVL).
Hege Fimreite er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet,
og har særskilte forskingsinteresser innan rettleiing, leiing og
utdanningsreformer.
Anne Grethe Sønsthagen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen på
Vestlandet, og har særskilte forskingsinteresser innan kulturelt mangfald,
foreldresamarbeid, leiing og organisasjon.
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Det amerikanske paradokset
Politikk, samfunn, historie
HILDE ELIASSEN RESTAD

• 2022 | 280 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202771430 | kr 449,I Det amerikanske paradokset presenterer Hilde Eliassen Restad på en
levende og forståelig måte USAs politiske historie, landets politiske system, og
dagens politiske kaos. Forfatteren forklarer det amerikanske politiske systemet
som resultatet av et paradoks: USA ble opprettet som en liberal
opplysningstidsstat, samtidig som den ble grunnlagt på slaveri og etnisk
rensing av urbefolkningen. Hvordan har dette paradokset kommet til uttrykk i
amerikansk historie og hvordan preger det den spente situasjonen i dag?
Boken drøfter blant annet:

• de ulike fortellingene om USAs grunnleggelse og hvilken rolle disse spiller for
den amerikanske identiteten
• landets oppbygning som føderalstat
• hvordan makten til presidenten har styrket seg opp gjennom historien
• høyesteretts rolle i amerikansk politikk
• den historiske utviklingen til de to store politiske partiene
• hvordan partiene har «byttet plass» i det politiske spektrumet
Boken avsluttes med en diskusjon av hva det egentlig vil si å være amerikaner.
Hvem er de «ekte» amerikanerne, og hva er det «ekte» USA? Vil USA noen gang
finne en løsning på «det amerikanske paradokset»?

Hilde Eliassen Restad er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap og
internasjonale relasjoner (ISIR) ved Oslo Nye Høyskole (ONH).

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Nye og kommende utgivelser
Alle fagområder

•

Cappelen Damm Akademisk

Dialoger med elever
INGRID GRIMSMO JØRGENSEN

• 2023 | 58 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202774929 | kr 179,Som lærer snakker du med klassen din, med grupper og med enkeltelever.
Samtaler med elever er et selvfølgelig ledd i læreprosesser og er utgangspunkt
for at du som lærer kan få tilgang til elevenes opplevelse av skolemiljøet.
Grunnlaget for slike samtaler legges i alle treffpunktene mellom deg og elevene
i friminuttene, i gangene og i klasserommet. Forskning viser at alle samtaler vi
har med elever, og hvordan vi lykkes å komme i dialog, er avgjørende for hvor
langt vi kommer i arbeidet med å hjelpe elever inn i gode utviklingsmønstre.

Ingrid Grimsmo Jørgensen er pedagog, forsker og foredragsholder og arbeider
som høgskolelektor ved Høgskolen ved Lillehammer.
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Digital dannelse
JEPPE BUNDSGAARD

• 2022 | 76 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202700102 | kr 179,I dag kommer barn til verden med en mobiltelefon i hånden. Livet «på nett» gir
fantastiske muligheter, men farefulle veier lurer også ved hvert klikk. Lærere og
pedagoger må vise elevene vei. Digital dannelse er nødvendig og hører hjemme
i skolens undervisning.
Daniel Schofield, førsteamanuensis ved NTNU, har skrevet det norske forordet.

Jeppe Bundsgaard er professor i fagdidaktikk og it ved Aarhus Universitet.
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Dokumentasjon av helsehjelp
GRETE VABO

• 2022 | 272 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202705220 | kr 449,Dokumentasjon av helsehjelp er skrevet for bachelorstudenter innen sykepleie
og andre helsefag som har en lovpålagt dokumentasjonsplikt i
pasientjournalen. Førstelektor ved Universitetet i Agder, Grete Vabo, viser
hvordan kvaliteten på gitt helsehjelp blir gjort synlig gjennom systematisk
dokumentasjon, og hvordan utfordringene med en ny terminologi og et
standardisert språk i dokumentasjonen kan møtes.
Sentrale tema i boken er:
• Faglig forsvarlig helsehjelp
• Dokumentasjon av planlagt og gitt helsehjelp i pasientjournalen
• Formelle og juridiske krav til dokumentasjonen
• Standardisert språk og ny terminologi for helsehjelp
• Utfordringer med nye krav til dokumentasjon

Grete Vabo er førstelektor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder (UiA).
Hun er også utdannet sykepleier med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i
Oslo (UiO).
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Eiendomsmeglerperspektiv på familie-,
arve- og odelsretten
EINAR MO

• 2022 | 120 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202757694 | kr 279,Eiendomsmeglere må kunne en del juss, særlig den delen av jussen som har
med omsetning av fast eiendom å gjøre. De rettsreglene som er relevante for
eiendomsmeglere, er spredt rundt omkring i lovverket. Sett fra en
eiendomsmeglers synsvinkel hadde det vært en fordel om alle rettsreglene om
fast eiendom hadde vært samlet på ett sted. Slik er det imidlertid ikke.
Formålet med denne lille boken er å gi en komprimert framstilling av de
rettsreglene innenfor familieretten, arveretten og odels- og åsetesretten som er
mest relevante for eiendomsmeglere. Boken er derfor i første rekke myntet på
eiendomsmeglere og eiendomsmeglerstudenter.

Einar Mo er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor han forsker og
underviser i juridiske fag.
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Eiendomsmegling. Oppgavesamling
Jus, praktisk eiendomsmegling og oppgjør
THORUNN FALKANGER, PAUL HENNING FJELDHEIM OG LARS HALVOR OVA
JOHNSEN

• 2022 | 360 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202624064 | kr 599,Oppgaveløsning bidrar til en aktiv læringsprosess. For deg som student er det å
arbeide med oppgaver verdifull trening før eksamen. Formålet med boken er å
gi deg praktiske og relevante oppgaver innen fag på eiendomsmeglerstudiet.
Eiendomsmegling. Oppgavesamling består av ulike typer oppgaver:
• Kortere oppgaver, der du skal vise at du har forstått sentrale eiendomsfaglige
ord og begreper.
• Mer utfyllende teorioppgaver, der du skal vise overordnet oversikt over og
forståelse av et tema.
• Større caseoppgaver, der det gis en beskrivelse av et faktisk forhold. Du må da
selv identifisere problemstillingene, og besvare disse så korrekt og utfyllende
som mulig.
• Utfylling av dokumenter som er sentrale i en eiendomsmeglers hverdag.
Boken inneholder også utfyllende løsningsveiledninger til alle oppgavene.
Løsningsveiledningene gir eksempler på hvordan du skal forankre
argumentasjonen i rettskilder og danner grunnlag for gode besvarelser på
eksamen.
Flere av oppgavene har vært gitt på eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge og
ved Handelshøyskolen BI.

Thorunn Falkanger er dosent i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI, Institutt
for rettsvitenskap og styring.
Paul Henning Fjeldheim er dosent i eiendomsmeglingsfag ved
Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring.
Lars Halvor Ova Johnsen er førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge ved
Handelshøyskolen, Institutt for økonomi og IT.
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Eierseksjonsloven (lov om eierseksjoner)
m/forskrifter

• 2022 | 28 s. | 13. utg. | Heftet | 9788202784485 | kr 79,Eierseksjonsloven (lov om eierseksjoner) m/forskrifter - med endringer, sist ved
lov av 11. mai 2021 nr. 37 (i kraft 1. juli 2021)

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Nye og kommende utgivelser
Alle fagområder

•

Cappelen Damm Akademisk

Eldst
MARIA ØKSNES OG TUVA SCHANKE (RED.)

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202759728 | kr 399,Overgangen fra å være eldst i barnehagen til å bli yngst i skolen involverer
mange aktører som kanskje har motstridende forventninger til hverandre.
Boken Eldst løfter frem ny forskning som bygger på ulike perspektiver og
synliggjør forventinger til denne overgangen.
Barnets perspektiv er et sentralt omdreiningspunkt i boken. Men også
barnehage- og skolepersonalets, samt foresattes forståelse av overgangen kan
bidra til viktig kunnskap for å møte utfordringene som utspiller seg i praksis
omkring overgangen.
Eldst er en antologi med kapittelbidrag fra forskere i Norden og femte bok i
bokserien Barndom i barnehagen . Artiklene tar del i den pågående utviklingen
av ny innsikt i hva det betyr å være eldst i barnehagen, i spenningen mellom å
få være barn og å forberedes til å bli skolelev. Forskningen springer ut av
forskjellige forskningstradisjoner innenfor samfunnsvitenskap og humaniora.
Den er både konstruktiv og kritisk og henvender seg til forskere med interesse
for barn og barndom.

Maria Øksnes er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.
Hennes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til områdene lek, fritid,
barndom og ungdom.
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Elevenes stemmer i skolen
Elevkunnskap og skolelivskvalitet
REIDUN TANGEN

• 2022 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202747695 | kr 399,Det kan være vanskelig for lærere og andre voksne å få tak i hvordan
skolehverdagen oppleves for elever, men forfatteren av denne boka slår fast at
det å lytte til elevenes stemmer, til deres erfaringer, forventninger og
bekymringer, er en forutsetning for å kunne skape god opplæring.
Skolen er en vesentlig del av barns og unges liv og har avgjørende betydning for
deres livsglede, utvikling og læring. Verdien av god skolelivskvalitet kan neppe
overvurderes. Et godt skoleliv gir dessuten de beste forutsetninger for å mestre
livet som voksen. Det viktigste lærere, skoleledere, politikere og forskere kan
gjøre, er derfor å arbeide for at barn og ungdom får et skoleliv som gir mening,
skaper tilhørighet og tillit til egne krefter. Det krever en elevkunnskap som bare
kan utvikles ved å lytte til elevene og prøve å se skolelivet fra deres perspektiv.
Boka henvender seg til lærerstudenter, lærere, spesialpedagoger, skoleledere,
politikere og andre med ansvar for barns og unges skoleliv.

Reidun Tangen er professor emerita i spesialpedagogikk ved Institutt for
spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
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En kort innføring i klinisk informatikk
PETTER HURLEN

• 2022 | 278 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202702694 | kr 399,En kort innføring i klinisk informatikk er den første norske boken som beskriver
det nye fagfeltet klinisk informatikk (e-helse/helseinformatikk).
Boken er delt inn i tre:

• Den første delen fokuserer på klinisk informasjon og gir en innføring i
begreper og tenkemåter, både fra medisin og informatikk.
• Den andre delen fokuserer på teknologi, skrevet så det er forståelig også for
helsepersonell som engasjerer seg i utvikling, valg, innføring og tilpasning av
systemer i den kliniske hverdagen.
• Den tredje delen omtaler rammer for bruk av IKT i helsesektoren.
Boken er skrevet for alle som arbeider i grenselandet mellom helse og
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og er beregnet både på
helsepersonell og personer med teknologisk bakgrunn.

Petter Hurlen er utdannet både lege og informatiker, og har en doktorgrad i
evaluering av teknologi-innføring i radiologi.
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En kort introduksjon til husmannsvesenet
NILS OLAV ØSTREM

• 2022 | 192 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202759001 | kr 299,En kort introduksjon til husmannsvesenet er den første samla vitskaplege
framstillinga om husmannen og hans kår på 100 år. Boka nyanserer det
generelle biletet og oppfatningane av husmannsvesenet.
Midt på 1800-talet utgjorde husmennene den nest største samfunnsgruppa i
landet. Dei økonomiske levekåra og livsvilkåra deira varierte mykje. Nils Olav
Østrem riv seg laus frå dei sterkt forenklande kategoriane som blei skapte for
hundre år sidan, og gir i denne boka ei ny og meir mangfaldig tolking.
Husmannen var underordna gardbrukarane og jordeigarane. Som leigar av jord
var han prisgitt bondepaternalisme, embetskontroll og tidvis fattighjelp.
Husmannsfolk greidde likevel å arbeida seg fram som moderne menneske med
kjernefamilie, gründerskap og innovasjon som delar av deira verdigrunnlag.
Gjennom flittig arbeid og spesialisering på og utanfor husmannsplassane vann
husmennene seg rom og integrering i lokaløkonomien.
Plass-systemet forsvann ganske umerkeleg ved at det «overlevde» gjennom
overgangar til småbruk, bureising og mangearta jordbruksdrift på 1900-talet.
Først med vedvarande strukturrasjonalisering innan landbruket etter 1950 står
ein i våre dagar innføre valet om heilt å forlata kombinasjonsbruket og dei
mange syslane og verksemdene husmannsvesenet representerte.

Nils Olav Østrem er professor i historie ved Universitetet i Stavanger.
Forskingsområda hans er migrasjonshistorie og regional historie.
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En kort introduksjon til vikingtiden
BJØRN BANDLIEN

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202661328 | kr 299,En kort introduksjon til vikingtiden gir en oversikt over den nyeste
forskningen om vikingtidens samfunn, politikk, krig, verdensbilde, religion og
økonomi. Denne perioden har fascinert mennesker langt utover Norden, også de
som forsker på den. Vikingene reiste helt til Sentral-Asia i øst, Nord-Afrika i sør,
og det amerikanske kontinentet i vest, delvis for å plyndre men også for å
handle og etablere byer og riker. I denne boka kan du lære mer om de storslåtte
skipsgravene, utnyttingen av naturressursene, den rike kunsten og mytologien,
samt de spektakulære litterære sporene de etterlot seg på runesteiner og i
skaldedikt.
Boka bruker eksempler fra ulike kilder, både skriftlige og materielle, for å få
fram nyansene og variasjonene mellom ulike regioner og hvordan det var å
vokse opp og leve i forskjellige sosiale og etniske grupper – for eksempel som
treller, bønder, barn, kvinner og samer. På denne måten presenteres vi for en
rikere og mer sammensatt kultur enn den kompromissløse krigeren vi møter i
populærkulturen.
Aktuelle spørsmål som boka tar opp inkluderer:

• Hvilken kontakt hadde vikingene med greske, slaviske og islamske kulturer?
• Bidro vikingene til økt handel og statsutvikling i Europa?
• Hva vet vi om kvinner som krigere?
• Hva gjorde kristningen så komplisert?
• Hadde ære samme betydning i Nordens vikingtid, som den vi finner i andre
samfunn hvor ære er viktig?

Bjørn Bandlien er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge.
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Etikk
Teori og praksis
SIRI GRANUM CARSON OG NORUNN KOSBERG

• 2022 | 214 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202741013 | kr 429,Etikk – teori og praksis er en aktuell og lettlest innføringsbok i etikk. Etikk
som fagfelt er en kombinasjon av nettopp teori og praksis – derfor inneholder
boka eksempler fra samfunnsliv og medier. Boka gir en god oversikt over
sentrale retninger innenfor etisk tenkning og argumentasjon, og etikk innen
yrkesliv, religion og politikk blir behandlet. Boka foreligger nå i 2. utgave med
oppdaterte eksempler og sterkere vektlegging av tema som bærekraft og
teknologi.
Etikk – teori og praksis er godt egnet som en innføringsbok i etikk for
studenter innenfor ulike emner hvor etikkspørsmål står sentralt. Den er blant
annet relevant for studenter innen ex.phil. og helsefag, og for alle som ønsker
en praktisk orientert innføring i etisk teori.

Siri Granum Carson er professor i anvendt etikk ved NTNU.
Norunn Kosberg er rådgiver i Forsvarsdepartementet i Etisk råd for
forsvarssektoren. I tillegg skriver hun bøker, artikler og bokanmeldelser.
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Faste eiendommers rettsforhold
EINAR MO

• 2023 | 296 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202752293 | kr 549,Faste eiendommers rettsforhold er en svært pedagogisk lærebok om emnet:
• velskrevet og oversiktlig tekst
• skisser, figurer, fotografier og tegninger
• rikelig med eksempler, herunder fra rettspraksis
• studenter innen juss, eiendomsmegling, eiendomsforvaltning og jordskifte
• eiendomsmeglere, eiendomsutviklere, eiendomsforvaltere og advokater
• dommere og ansatte i kommunalforvaltningen
• det akademiske fellesskapet
• andre som arbeider med juridiske problemstillinger knyttet til fast eiendom

Einar Mo er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor han forsker og
underviser i juridiske fag.
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Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller
båt?
SHARAM ALGHASI OG THOMAS HYLLAND ERIKSEN (RED.)

• 2023 | 248 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202740351 | kr 349,I en årrekke har norskhet og migrasjon, majoritet og minoriteter, inkludering og
ekskludering vært blant de mest kontroversielle temaene i debatter i den norske
offentligheten. Sentrale spørsmålsstillinger har vært: hva skal til for å regnes
som norsk, hvem skal få ta del i det norske velferdssamfunnet og hva betyr det
vanskelige ordet integrering?
Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt? presenterer tre forskjellige
perspektiver på det nye Norge. Alle er tydelige i samfunnsdebatten, og de peker
mot tre ulike fremtidsscenarioer:

• Murbygging – etablering og forsvar av tydelige grenser mot en antatt invasjon
av fremmede som truer norsk identitet og kultur.
• Brobygging – den dominerende modellen i det offisielle Norge, der det legges
til rette for gjensidig forståelse på tvers av tydelige grenser mellom navngitte
religiøse og etniske grupper.
• Båtbygging – setter menneskeverd foran nasjonalitet, og argumenterer for at
murbygging er destruktivt og urealistisk, mens brobygging er en misvisende
metafor, ettersom vi alle bor på den samme «øya».
Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt? presenterer ny forskning og
innsikt og tilbyr et friskt, originalt blikk på det nye Norge som både gir
forståelse og verktøy for å tenke realistisk om norskhet i tiden fremover. Boken
er skrevet for studenter, politikere, planleggere og alle andre som er engasjert i
arbeidet for å skape et godt samfunn.

Sharam Alghasi er professor i mediesosiologi ved Høyskolen Kristiania. Alghasis
forskning inkluderer ulike temaer knyttet til medier og kommunikasjon,
migrasjon og identitet i Norge og Europa.
Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo
og en aktiv samfunnsdebattant. Forfatterskapet hans omfatter en lang rekke
fagbøker, lærebøker som essays.
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Foreldreerfaringer – å ha et barn med
utviklingshemning
MAGNE GEIR BØE

• 2023 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202716400 | kr 329,Foreldreerfaringer – å ha et barn med utviklingshemning formidler verdifulle
brukererfaringer til alle som i jobb eller virke er i kontakt med barn med
utviklingshemning og familiene deres.
Vi møter elleve par eller aleneforeldre som alle har et barn med
utviklingshemning. Gjennom intervjuer deler de åpenhjertig tanker og
refleksjoner som har vokst fram gjennom et annerledes liv – fra barnet ble født
til det i voksen alder har flyttet hjemmefra. Hva har vært krevende og vanskelig?
Hvordan har de håndtert problemer og utfordringer? Hvor har de fått hjelp og
støtte? Hvordan har møtene med barnehage, skoleverk, Nav og det offentlige
hjelpeapparatet vært, og hvilke ønsker har de til disse instansene? Hvilke gleder
og kilder til vekst har de opplevd?
Magne Geir Bøe har supplert tekstene med fotografier av de elleve barna som nå
er blitt voksne. Intensjonen er å bringe oss nærmere personene vi møter. Bøe
har selv tatt bildene, som alle er publisert med foreldrenes samtykke.
Boken retter seg særlig mot vernepleiere og vernepleierstudenter. Den er ellers
skrevet for alle som yter tjenester til personer med utviklingshemning og deres
familier, enten det er NAV-ansatte, barnehageansatte eller lærere og
spesialpedagoger som har ansvar for barn, ungdom eller voksne med
utviklingshemning. For foreldre og familier som får eller har et barn med
utviklingshemning, kan boken være en kjærkommen kilde til gjenkjennelse og
livskunnskap.

Magne Geir Bøe er far til et barn med utviklingshemning. Han er overlege (ph.d.)
ved Nevrologisk avdeling, Sørlandet sykehus, og også en aktiv fotograf.
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Form og formidling knytt til nynorsken
STIG JARLE HELSET OG ENDRE BRUNSTAD

• 2022 | Open Access | 9788202779672
Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.
Utgangspunktet for dette nummeret av Skriftkultur er at det no er 150 år sidan
Ivar Aasen lanserte landsmålet, som den gongen var utan valfridom i form- og
bøyingsverket, og at dette skriftspråket av bestemte historiske årsaker har
utvikla seg til eit nynorsk skriftspråk som er kjenneteikna av stor valfridom
jamført med dei aller fleste andre offisielle skriftspråk i verda. Stendig nye
rettskrivingar gjennom det 20. hundreåret medførte både motstand mot og
vanskar ved implementeringa av reformene. Forlag og avishus laga sine eigne
husnormer, og ei rekkje studiar har vist at elevar, studentar og jamvel lærarar
har hatt vanskar med å halde styr på kva som til ei kvar tid er tillatne former i
nynorsk. Samstundes blir norske elevar og studentar truleg eksponerte for meir
bokmål enn nynorsk jamvel i kjerneområda for nynorsken på Vestlandet, noko
som kan skape utfordringar for nynorskbrukarar.
Gjennom seks vitskaplege artiklar diskuterer forfattarane utfordringane og
moglegheitene som knyter seg til bruk av, eksponering for og opplæring i det
nynorske skriftspråket. Artiklane inkluderer spørsmål knytt til bruk av
husnormer i nynorskorganisasjonar, avvik frå nynorskrettskrivinga i elevtekstar
og eksponering for og opplæring i nynorsk i utdanningsinstitusjonar. I eit vidare
perspektiv handlar spørsmålet om tradering av nynorsk også om kva plass og
funksjonar språket fyller, det vil seie kva slags sosial praksis som ligg til grunn
for nynorsken.
Publikasjonen rettar seg mot studentar, forskarar og andre som er opptekne av
det den nynorske skriftkulturelle praksisen.

Stig J. Helset er professor i norsk språkvitskap ved Høgskulen i Volda, der han er
ansvarleg for Mastergradsstudiet i skriftkulturar.
Endre Brunstad er professor i nordisk fagdidaktikk/språk og fagleg leiar for
lektorsenteret, Universitetet i Bergen.
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Forvaltningsrett for politiet. En innføring
GEIR HEIVOLL OG STEINAR FREDRIKSEN

• 2022 | 264 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202732547 | kr 499,Det er over hundre lover som gir politiet ulike typer forvaltningsoppgaver. De
mest sentrale forvaltningsoppgavene, i tillegg til ordenstjenesten, er forbundet
med førerkort, våpen, pass, utlendingssaker, serveringssteder, hittegods og
brukthandel. Politiet har også oppgaver i forbindelse med offentlige
arrangementer, skiltvedtak og tiltak overfor dyr, og kan ha en rolle i saker om
barnevern og psykisk helsevern.
Hvilke regler gjelder for politiet når de skal utføre alle disse svært ulike
oppgavene? Hvordan skal politiet gå frem? Hvordan kan politiet være sikre på å
fatte riktige avgjørelser? Når har de plikt til å handle? Når må de gi ut
informasjon til parter og andre, og når har de taushetsplikt? Kan en ansatt i
politiet behandle en sak som angår noen han eller hun kjenner?
Denne boken er skrevet for politistudenter som skal gi seg i kast med
forvaltningsrett for første gang. Formålet er å gi en enkel innføring i alminnelig
forvaltningsrett og hovedreglene som gjelder for noen av de mest sentrale
forvaltningsoppgavene politiet har.
Boken inneholder også en rekke oppgaver med løsningsforslag, som gir øvelse i
å løse oppgaver som kan gis til eksamen i forvaltningsrett. Det er teoretiske og
praktiske oppgaver, innenfor alminnelig forvaltningsrett og de ulike
forvaltningsområdene politiet har ansvar for.

Steinar Fredriksen var professor ved forskningsavdelingen på Politihøgskolen.
Geir Heivoll (f. 1974) er ph.d. og professor ved Politihøgskolen.
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Fra valg til velferd
Innføring i stats- og kommunalkunnskap
INGER MARIE STIGEN, KRISTOFFER KOLLTVEIT OG MARTE SLAGSVOLD
WINSVOLD

• 2022 | 288 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202766535 | kr 449,Fra valg til velferd (2. utgave) gir en grundig, men samtidig lett tilgjengelig
innføring i stats- og kommunalkunnskap. Boken tar utgangspunkt i at det
norske politiske systemet kan forstås som en demokratisk styringskjede,
bestående av folket, de folkevalgte organene og forvaltningen på nasjonalt,
regionalt og lokalt nivå. Bokens tittel illustrerer denne styringskjeden – som går
fra valg til velferdstjenester, i vid forstand.
I denne andre utgaven (2022), er det gjort små og større omskrivinger i alle
deler av boken basert på erfaringer med 1. utgaven. Det er også tatt inn nye
eksempler fra praktisk politikk og forvaltning, oppdatert fakta og statistikk, og
ny forskning. Boken inneholder i tillegg et nytt avslutningskapittel, som drøfter
hvordan den demokratiske styringskjeden møter uventede kriser, som
terrorangrepet 22. juli 2011, flyktningestrømmene i 2015 og 2022,
koronapandemien fra 2020, og de stadig økende klimautfordringene.
Offentlig politikk regulerer og legger rammebetingelser for alle deler av
samfunnet. Boken retter seg derfor ikke bare mot studenter i statsvitenskap og
ulike profesjonsutdanninger, som primært utdanner seg for en karriere i
offentlig sektor. En like viktig målgruppe er studenter innenfor
økonomisk/administrative utdanninger og ledelsesfag, som sikter mot jobber i
private bedrifter eller frivillig organisasjoner.

Kristoffer Kolltveit har doktorgrad i statsvitenskap og er professor ved Institutt
for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO).
Inger Marie Stigen har doktorgrad i statsvitenskap og jobber som
førsteamanuensis ved fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen,
OsloMet–Storbyuniversitetet.
Marte Slagsvold Winsvold har doktorgrad i statsvitenskap og jobber som forsker
ved Institutt for samfunnsforskning.
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Fradragsrett for inngående merverdiavgift
– tilknytningskravet
ANDERS BERNHARD MIKELSEN

• 2022 | 216 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202750473 | kr 699,Merverdiavgiften setter sitt preg på samfunnet. Provenyet er helt sentralt for
finansiering av velferdsstaten, og reglene har betydning for virksomheters
omsetning, innførsel og anskaffelser. Virksomheters fradragsrett ved
anskaffelse av varer og tjenester er kjernen i merverdiavgiftssystemet.
Fradragsretten reiser mange rettsspørsmål, men særlig sentralt er kravet til
tilknytning mellom anskaffelsen og avgiftspliktig virksomhet. Det foreligger
mange retts- og forvaltningsavgjørelser om tilknytningskravet, men dette er
den første boken om tilknytningskravets innhold.
Boken er viktig for jurister som jobber med merverdiavgift til daglig eller som
skal vurdere fradragsretten i en konkret sak. Også revisorer, regnskapsførere og
andre som jobber med merverdiavgift til daglig vil ha nytte av boken.

Anders Bernhard Mikelsen er førsteamanuensis på Det juridiske fakultet ved
Universitetet i Oslo, der han arbeider med skatte- og avgiftsrett.
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Frivillighet og ledelse av frivillige
STEPHEN SIRRIS

• 2023 | 226 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202774295 | kr 359,Frivillig arbeid har lang tradisjon i Norge og står sentralt i lokalsamfunnene
gjennom lag, foreninger og frivilligsentraler. Frivillighet er i endring og har fått
fornyet oppmerksomhet i forbindelse med koronapandemien og satsningen
gjennom Frivillighetens år 2022.
Denne fagboken drøfter spørsmål som:

• Hva er særegent og verdifullt ved norsk organisert frivillighet, og hvordan kan
den best ledes?
• Hva er frivillighetens betydning for samfunnet, organisasjoner og
enkeltmennesker?
• Hvilke rolle spiller motivasjon og mening?
• Hvordan kan frivillige rekrutteres og følges opp?
En ny modell for frivillighetsledelse som legger vekt på det verdsettende og
tilretteleggende aspektet, strukturerer bokens innhold. Kapitlene vies
modellens ledelsesfaglige temaer med konkrete ledelsesimplikasjoner.
Målgruppen er studenter og forskere innenfor organisasjons- og ledelsesfag,
helse- og sosialfag, kirkelige utdanninger og andre studieløp som kvalifiserer til
arbeid hvor man vil møte og samarbeide med frivillige. For forskere gir boken
innsikt i ledelse i frivillige organisasjoner. Både ansatte og frivillige i
Frivillighets-Norge vil ha utbytte av boken.
Frivillighet og ledelse av frivillige er en fagfellevurdert monografi.

Stephen Sirris (PhD) er professor i organisasjons- og ledelsesfag og leder ved
Senter for verdibasert ledelse og innovasjon, VID vitenskapelige høgskole.
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Gender Equality in Academia – from
Knowledge to Change
ØYSTEIN GULLVÅG HOLTER AND LOTTA SNICKARE (EDS.)

• 2022 | Open Access | 9788202778026
What is the state of gender equality in science and technology? Gender
Equality in Academia – from Knowledge to Change presents the results of a
comprehensive research project and program of initiatives at the University of
Oslo’s Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Researchers have
examined gender equality within the department, looking at reasons for
imbalance, and at what occurs when measures to promote equality are
implemented.
The book opens with an in-depth study of careers, gender issues and gender
balance within academia. The study, based on questionnaires, interviews and
follow-up evaluation, provides a new and updated understanding of the daily
lives of academics in Norway. Among the topics covered are perceptions of
equality and gender balance, effects of male dominance, sexual harassment,
gender with respect to publishing, and the relationship between gender and
diversity.
In addition to presenting new empirical data, the book is also an innovative
contribution to theoretical development within gender equality research. In the
second part of the book, the authors present three working models that
elucidate current mechanisms recreating gender imbalance, and challenges for
gender equality. The book’s final part consists of analyses of measures taken to
increase gender equality within the department and their effects, and what an
organization can do to increase gender equality. The range of topics in this book
make it relevant for everyone concerned with gender equality in research and
higher education. Researchers, administrators, students, other practitioners,
and politicians will all find this book of interest.
Øystein Gullvåg Holter is a professor emeritus at the University of Oslo’s Centre
for Gender Research. Lotta Snickare is a researcher at both the University of
Oslo’s Faculty of Mathematics and Natural Sciences and the KTH Royal Institute
of Technology in Stockholm.

Øystein Gullvåg Holter er professor emeritus ved Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo. Hans forskning er fokusert på kjønn,
maskulinitet og sosial ulikhet.
Lotta Snickare er forsker ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige
og Senter
for tverrfaglig kjønnsforskning
ved Universitetet i Oslo, Norge.
www.cda.no
akademisk@cappelendamm.no
21 61 66 13
Eva Amundsdotter er førstelektor i pedagogikk ved Stockholms universitet, med
særlig interesse for organisering og ledelse.
Ylva Elvin-Nowak har doktorgrad i psykologi og er lisensiert psykoterapeut. Hun
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Geografididaktikk for klasserommet
ROLF MIKKELSEN OG PER JARLE SÆTRE (RED.)

• 2022 | 368 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202749828 | kr 569,Denne reviderte utgaven av Geografididaktikk i klasserommet er oppdatert i
tråd med ny læreplan og viser ved hjelp av konkrete eksempler hvordan ulike
metodiske geografiske innfallsvinkler kan gjøre undervisningen mer variert.
Forfatterne tar blant annet for seg geografifagets egenart, ekskursjoner og
feltarbeid i skolen, sammenligningers kraft, bruk av kart, Google og atlas og
bruk av fortellinger i geografifaget. Boka gir også innblikk i Tren
Tanken-metoden, geografi- og interessekonflikter, geografi som digitalt fag og
vurdering.
Flere av kapitlene i boka er nyskrevne. Et nyskrevet åpningskapittel forteller
hvordan geografifaget i LK20 skal hjelpe elevene til å forstå den verden vi lever i
og de utfordringer og muligheter vi står ovenfor. Et annet nytt kapittel tar for
seg geografi og bærekraftig utvikling, og konkretiserer bærekraftsundervisning
ved å løfte fram ulike former for geografisk danning.
Forfatterne er erfarne fagpersoner med bakgrunn som lærere i både
grunnskoler, videregående skoler, høgskoler og universiteter. Mange av bokas
forslag til undervisningsopplegg er prøvd ut med både elever og studenter.
Boka er skrevet for grunnskolelærerutdanningene, lektorutdanningene og
praktisk-pedagogiske utdanninger, og vil også være nyttig som idébok for
praktiserende samfunnsfag- og geografilærere.

Rolf Mikkelsen er dosent i fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og
skoleutvikling ved Universitetet i Oslo.
Per Jarle Sætre har doktorgrad i geografididaktikk og arbeider som dosent ved
Høgskulen på Vestlandet. Han har i 22 år arbeidet i
grunnskolelærerutdanningene og praktisk-pedagogisk utdanning.
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Globale veikryss
Golfmonarkiene i endring
BERIT S. THORBJØRNSRUD OG JON NORDENSON (RED.)

• 2022 | 300 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202757090 | kr 449,Golfmonarkiene på den arabiske halvøya gjennomgår en rivende utvikling, uten
at dette vies mye oppmerksomhet i norske medier. Derav denne boken: De 10
ulike kapitlene både nyanserer fremstillingen som gis i media og tar for seg
viktige aspekter som overses i offentligheten for å gi en grundig, engasjerende
og tilgjengelig innføring i situasjonen på den arabiske halvøy i dag. Gjennom
aktuelle og tilgjengelige casestudier som dekker alle de berørte landene
illustrerer forfatterne mangfoldet og forskjellene som eksisterer i og mellom
landene, samtidig som de identifiserer sentrale, overordnede trekk som er felles
for hele området. På denne måten gir boken leseren et svært godt grunnlag for
å forstå de endringene som golflandene gjennomgår, historien som har ledet hit
og hva vi kan vente oss i årene fremover.
Blant temaene som drøftes er migrantbefolkningens situasjon, oljeavhengighet,
religiøse reformbestrebelser, kvinners stilling og utdanningsmuligheter,
forholdet mellom sport og politikk, toleransepolitikk, klimakrisen og
utenrikspolitisk aktivisme.

Berit Thorbjørnsrud er professor i midtøstenstudier ved Institutt for
kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo.
Jon Nordenson er landrådgiver for Midtøsten i Landinfo.
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Gode foreldresamtaler om utfordrende
temaer
MAY BRITT DRUGLI OG RAGNHILD ONSØIEN

• 2022 | 124 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202698935 | kr 309,Denne boken handler om foreldresamtaler som tar for seg tema som det kan
være utfordrende å snakke om, for eksempel bekymring for barnets utvikling
og/eller barnets omsorgssituasjon.
De fleste som jobber med barn har lite erfaring med denne type samtaler og vil
kunne grue seg til å gjennomføre dem. Forfatterne beskriver hvordan
kommunikasjonsteori og kunnskap om gode samarbeidsrelasjoner kan
benyttes i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av foreldresamtaler.
Boken veksler mellom å presentere fagstoff, konkrete eksempler, tips og
refleksjonsspørsmål.
Gode foreldresamtaler om utfordrende temaer er en revisjon og fornyelse av
boken Vanskelige foreldresamtaler – gode dialoger som ble utgitt i 2010.
Bokens målgruppe er først og fremst ansatte i barnehage og skole, men er også
aktuell for eksempel for helsesykepleiere ansatte i PPT, kommunale
ressursteam, barnevern og BUP.

May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt
kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved
NTNU og professor II ved Høgskolen i Innlandet.
Ragnhild Onsøien er psykologspesialist og har lang erfaring fra både kommuneog spesialisthelsetjenesten.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Nye og kommende utgivelser
Alle fagområder

•

Cappelen Damm Akademisk

Gresk og romersk politisk historie
PER-BJARNE RAVNÅ

• 2023 | 2. utg. | Fleksibind | 9788202678937 | kr 449,Gresk og romersk politisk historie gir en lett tilgjengelig oversikt over gresk
og romersk politisk historie på færrest mulig sider og i enklest mulig
språkdrakt. Teksten er avgrenset til å framstille ren politisk historie og fokuserer
på de sentrale utviklingslinjene. Boka inneholder kronologisk overblikk og
inngående analyser av antikkens bystater, oppkomsten av det athenske
demokratiet, etableringen av de hellenistiske rikene, romernes ekspansjon, det
romerske keiserdømmets funksjon og det vestlige Romerrikets oppløsning.
Boka er skrevet for studenter på alle fagområder der kunnskap om gresk og
romersk kultur- og samfunnsliv er relevant, men den vil også appellere til
allment interesserte lesere.
Første utgave kom i 2006. I denne andre utgaven (2021) har forfatteren
inkludert den nyeste forskningen på feltet, og utstyrt boka med nye kart og
illustrasjoner.

Per-Bjarne Ravnå er utdannet historiker fra Universitetet i Bergen, og har tatt
doktorgraden på en avhandling om politikk i den romerske republikken.
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Grunnleggende arbeidsrett
TRON LØKKEN SUNDET

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202472542 | Pris ikke fastsatt
Grunnleggende arbeidsrett gir en innføring i de viktigste reguleringer og
prinsipper som gjelder for arbeidsforholdet. Sentrale temaer i boken er:

• tariffavtalens betydning for arbeidsforholdene
• diskrimineringsforbud
• ansettelse og annen bruk av arbeidskraft
• styringsrett og lojalitetsplikt
• retten til medbestemmelse og medvirkning
• krav til arbeidsmiljø
• arbeidstid og ferieopphør av arbeidsforhold

Tron Løkken Sundet (født 1975) er nestleder (fra juni 2021 leder) i
Arbeidsretten.
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Helseretten
ANNE KJERSTI BEFRING

• 2022 | 1008 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202710354 | kr 849,Helseretten angår alle, og vi har opplevd en enorm regelutvikling de seneste
tiår, ikke minst i den helt siste tiden. Rettsområdet er sterkt preget av
internasjonal påvirkning, gjennom menneskerettighetene, økende innflytelse
fra EU/EØS og forpliktende internasjonale konvensjoner.
I denne boken gir Anne Kjersti Befring et helhetlig bilde av helseretten, med
analyser av relevante og aktuelle juridiske spørsmål:

• nasjonale og internasjonale rettskilder og utviklingstrekk
• retten til et forsvarlig helsetilbud og organiseringen av helsetjenesten
• autonomi, omsorg og tvang, og særlig omsorgsplikt overfor barn
• behandling av personopplysninger og biologisk materiale
• helseforskning, folkehelse og smittevern, med et eget kapittel om
covid-19-pandemien
• styring av helse- og omsorgstjenesten og betydningen av ny teknologi
• klagerett, reaksjoner og straff, svikt, meldeplikt og oppfølging
Boken er rettet mot jurister i ulike roller, ansatte i helseadministrasjon og
forvaltning, helsepersonell og andre som ønsker kunnskap om helseretten,

Anne Kjersti C. Befring er jurist og advokat. Hun er ansatt som
førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett på Det juridisk fakultet,
Universitetet i Oslo.
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Historiebevissthet og historiebruk i
skolen
En praktisk veileder for lærere og lærerstudenter
KETIL KNUTSEN

• 2023 | 80 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202783549 | kr 219,Hvordan knyttes historie til nåtiden og fremtiden? Og hva er formålet med å
knytte historie til nåtiden eller fremtiden?
I denne boka utvikler forfatteren en historiebevissthetsdidaktikk og presenterer
en modell for historiebevissthet og historiebruk i skolen. Boka inneholder en
rekke eksempler på undervisningsopplegg og viser hvordan læreren kan utvikle
egen undervisning og vurdere elevenes historiebevissthet. Boka er basert på
forfatterens forskning om hvordan skoleelever kan myndiggjøres, mestre egne
liv og delta i samfunnet med historie.
For å utvikle historiebevissthet er det ikke nok med kunnskaper om og
ferdigheter i historie. Elevene må også bevisstgjøres hvordan vi oppfatter
forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid og hvordan vi aktivt bruker historie.
Boka gir lærere og lærerstudenter kunnskapen de trenger for å utvikle elevenes
historiebevissthet i samsvar med Fagfornyelsen.

Ketil Knutsen er professor i historie og historiedidaktikk ved Institutt for kulturog språkvitenskap, Universitetet i Stavanger.
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Homo appiens
Hvordan teknologi endrer våre liv
ARNE KROKAN

• 2022 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202427252 | kr 289,Vi lever mye av våre moderne liv i det digitale nettsamfunnet, og teknologien
har skapt et filter mellom oss og den virkelige verden der det som vises er
utvalgt, regissert og iscenesatt gjennom en stadig større flora av apper.
Samtidig står vi overfor store komplekse utfordringer i samfunnet knyttet til det
digitale skiftet og bærekraft. I Homo appiens. Hvordan teknologi endrer våre
liv undersøkes dette nærmere gjennom en rekke historiske eksempler som kan
vise oss hvordan teknologi har endret både mennesker og organisering av
arbeid og samfunn. Boken kommer inn på hvilke endringer som er i gang nå og
hva mulige konsekvenser av disse kan bli. Er det for eksempel mulig å tenke seg
at både landbruk og fiskeoppdrett i stor grad vil være erstattet av "kultiverte"
kjøttprodukter i løpet av bare en 10-årsperiode? Og hvem er det egentlig som
styrer utviklingen, og hvilken vei går det?

Arne Krokan er professor ved NTNU der han arbeider med prosjekter som
omhandler problemstillinger i skjæringspunktet mellom teknologi,
organisasjon og samfunn.
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Hvordan gjennomføre undersøkelser?
Innføring i samfunnsvitenskapelig metode
DAG INGVAR JACOBSEN

• 2022 | 448 s. | 4. utg. | Innbundet | 9788202727307 | kr 699,Hvordan gjennomføre undersøkelser? er en grundig og systematisk innføring
i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Dag Ingvar Jacobsen går først
gjennom forskningens forberedende fase hvor utvikling av problemstilling, valg
av forskningsdesign, valg av data samt praktiske og etiske avveininger står
sentralt. Deretter ledes leseren pedagogisk gjennom hovedfasene i både
kvalitative og kvantitative forskningsopplegg.
Boken egner seg godt til bachelorstudenter som skal lære om
samfunnsvitenskapelig metode for første gang, men den fungerer også godt
som et oppslagsverk for den som søker etter mer spesialiserte tilnærminger til
forskningsdesign, datainnsamling og analyse.
I mer enn 20 år harHvordan gjennomføre undersøkelser? vært en av de mest
brukte innføringsbøkene i samfunnsvitenskapelig metode i Norge. Dette er en
grundig revidert og oppdatert utgave av denne populære boken – den fjerde i
rekken.
Boken er blant annet oppdatert på følgende områder:

• Forskningsetiske retningslinjer er oppdatert og drøfter nå alle sider ved
personvern og EUs personvernforordning (GDPR)
• Gjennomføring av litteraturstudier, både systematiske og usystematiske, er
viet mye mer oppmerksomhet i forbindelse med utvikling av problemstilling
• En grundigere gjennomgang av kriterier for valg av caser
• Sekundærdata (aviser og massemedier, internett, offentlig tilgjengelige
dataregistre) og bruk av disse som grunnlag for bachelor- og masteroppgaver
er drøftet i mer detalj
• Utvalgsstørrelse er drøftet mer i detalj, både i kvalitative og kvantitative
forskningsdesign
• Gjennomgangen av kvalitativ analyse beskriver mer utfyllende forskjellen
mellom induktive og deduktive tilnærminger, samt abduksjon som
analysetilnærming.
• Bruk av digitale plattformer for innsamling av data er viet enda mer
oppmerksomhet

Dag Ingvar Jacobsen er professor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag
ved Universitetet i Agder.
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Håndbok i konflikthåndtering i
justissektoren
Risikovurdering og beslutningstaking i første linje
OLE ANDRÉ BRÅTEN OG ANETTE FALKUM

• 2022 | 190 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202755362 | kr 379,Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i politi- og
justissektoren, og er et økende problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet
og på sikt rettssikkerheten.
Håndbok i konflikthåndtering i justissektoren presenterer nye strategier for
praktisk risikovurdering og ivaretakelse av egen sikkerhet, basert på
arbeidsmiljølovgivningens stadig skjerpede krav. Boken har en tilnærming til
konflikthåndtering som tilfører ny innsikt i kommunikasjon som effektivt
verktøy i selv fastlåste situasjoner. Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier,
verktøy og metoder for håndtering av konfliktsituasjoner - basert på den skjøre
samfunnskontrakten som eksisterer ved utøvelse av myndighet og makt.
Boken er skrevet for studenter og ansatte i politiet, kriminalomsorgen og
tollvesenet, militærpoliti og militære vakter samt for vektere, ordensvakter og
andre med sikkerhetsoppgaver - både privat og offentlig.
Boken er også meget aktuell for yrkesgrupper med kontroll og tilsynsoppgaver,
og for alle som ønsker innsikt i den krevende hverdagen som møter ansatte i
første linje.

Ole André Bråten er organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring fra
konflikt- og krisehåndteringsarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Anette Falkum har bakgrunn som leder, organisasjonsrådgiver, krise- og
konfliktforsker og faglitterær forfatter.
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Håndbok i krisehåndtering
Kriseledelse
OLE ANDRÉ BRÅTEN

• 2022 | 202 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202755942 | kr 399,Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Den enkeltes
vurderinger og handlinger spiller en avgjørende rolle når en krise oppstår og
utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på
hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring,
samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres på best mulig
måte.
I boken lærer du mer om:

• faser i krisehåndtering
• prinsipper for krisehåndtering
• beredskap og samfunnssikkerhet
• krisehåndtering og kommunikasjon
• praktisk krise- og beredskapsledelse
• trening av krise- og beredskapsteam
• stabsmetodikk og krisehåndtering for ledere
• krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv
• planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser

Ole André Bråten er organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring fra
konflikt- og krisehåndteringsarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå.
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Håpets betydning i helsefaglig og sosialt
arbeid
Ei lita bok om noe av det største i verden
KNUT TORE SÆLØR OG ROSE-MARIE BANK

• 2022 | 142 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202720124 | kr 279,Håpets betydning i helsefaglig og sosialt arbeid - Ei lita bok om det
største i verden handler om hva håp er eller kan være, og hvordan håp kan
hjelpe mennesker som opplever motgang, utfordringer eller sykdom i livet.
Boken fører til refleksjon rundt håp og bidrar til en utvidet forståelse av håpets
betydning for god helse og livskvalitet, samt hvordan man kan hjelpe andre
gjennom håp.
Håp er et begrep som kan være vanskelig å definere. Det kan ha ulik betydning
fra person til person, og i dagligtale brukes det ofte ubevisst, for eksempel når vi
håper på godt vær eller en lottogevinst. I boken presenteres ulike syn på håp, og
gjennom forskning og eksempler gjøres begrepet håp til noe konkret og
håndgripelig.
Håp er viktig og noe av det mest betydningsfulle i bedringsprosesser. Ting som
tilsynelatende kan virke små, hverdagslige og ubetydelige, er ofte helt
avgjørende for personer og pårørende i vanskelige situasjoner. Boken
tydeliggjør hvorfor kunnskap om håp er viktig for studenter som utdanner seg
for å jobbe i ulike deler av hjelpeapparatet, fordi den omhandler et uunngåelig
tema i klinisk arbeid.
Håpets betydning i helsefaglig og sosialt arbeid - En liten bok om det
største i verden henvender seg først og fremst til studenter og fagpersoner
innenfor helse- og sosialfag, som sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt
arbeid og barnevern.

Rose-Marie Bank er sykepleier med master i klinisk psykisk helsearbeid og
videreutdanning i samarbeidsbasert forskning innen psykisk helsearbeid.
Knut Tore Sælør er sykepleier og jobber som førsteamanuensis i psykisk helse
og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge der han er tilknyttet Senter for psykisk
helse og rus.
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Inkluderende undervisning i høyere
utdanning
Oppstartsguide med inkluderende strategier for undervisere
RANNVEIG BEITO SVENDBY

• 2023 | 170 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202771690 | kr 379,Denne oppstartsguiden gir verktøy til undervisere som raskt og med enkle grep
vil komme i gang med inkluderende undervisning. For deg som underviser,
handler det om å ha en bevisst og gjennomtenkt undervisningsstil. Du får
konkrete forslag til hvordan du kan gå frem, for eksempel ved å

• gjøre en strategisk kartlegging av studentgruppene dine
• holde inkluderende introduksjoner ved semesterstart
• legge opp gruppearbeid etter studentenes sammensetning
• lage universelt utformede PowerPoint-presentasjoner
Målgruppen for denne oppstartsguiden er undervisere i høyere utdanning som
vil heve sin inkluderingskompetanse, og som søker konkrete verktøy for å
komme i gang. Boken kan også brukes som en fagressurs ved høyere
utdanningsinstitusjoner i opplæring i pedagogisk basiskompetanse for
vitenskapelige ansatte med fokus på inkludering og mangfoldsbevissthet.

Rannveig Beito Svendby er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Fakultet
for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer.
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Internasjonal finans
Valuta, råvarer, renter
PÅL E. KORSVOLD OG GEIR BJØNNES HØIDAL

• 2022 | 375 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202749668 | kr 479,Finans- og råvaremarkedene er preget av varierende priser, og det er vanskelig å
forutse hvilken retning markedene tar. For mange bedrifter er dette
problematisk. Historien har vist at prisen på sentrale innsatsfaktorer kan dobles
i løpet av kort tid. For eksempel selger flyselskaper billetter til faste priser flere
måneder før avreisetidspunktet. Med sterkt økende priser på jetdrivstoff kan et
forventet overskudd raskt snu til røde tall.
Internasjonal finans omhandler valuta-, rente-, og råvaremarkedene. Boken
gjennomgår praktisk informasjon om markedene, blant annet om de ulike
instrumentene som omsettes. I tillegg gis en beskrivelse av hvordan handelen
foregår, og det gis nyttige tips om hvordan man kan redusere kostnadene ved
kjøp og salg av valutainstrumenter. Boken gjennomgår også noen sentrale
sammenhenger i valuta-, rente-, og råvaremarkeder.
Et viktig tema i boken er hvordan bedrifter kan håndtere finansiell risiko
forbundet med sterkt svingende priser i finans- og råvaremarkeder. Boken
inneholder en rekke eksempler på hvordan dette kan gjøres, både i forbindelse
med valutarisiko og med svingende oljepriser og renter.
Boken kan brukes både i næringslivet og som lærebok innen finans eller
bedriftsøkonomi. Det forutsettes ingen spesielle forkunnskaper om valuta,
internasjonal økonomi eller råvaremarkedene. Internasjonal finans og finansiell
risikostyring er temaer som sjelden behandles i norsk akademisk litteratur.
Denne boken er derfor et viktig bidrag for norsk næringsliv som opererer med
valuta- og råvareprisrisiko kontinuerlig.

Pål E. Korsvold er professor emeritus i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen
BI. Han har doktorgrad fra Indiana University (USA).
Geir Bjønnes Høidal har doktorgrad fra Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI,
og er førsteamanuensis ved Institutt for finansiell økonomi ved
Handelshøyskolen BI.
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Intervju som metode
BENGT ANDERSEN OG JOAR SKREDE

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202753375 | Pris ikke fastsatt
For mange forskere og studenter er intervjuet et viktig verktøy for innsamling av
data. Det er likevel ikke alltid lett å vite hva intervjuarbeid innebærer. I hvilke
prosjekter kan intervjuer være et strategisk riktig valg? Hvordan utfører man et
intervju i praksis? Hvordan gå fra intervjudata – via analyse og teoretisk
refleksjon – til ferdigstilling av en fagtekst? I denne boken gir vi våre svar på
disse og andre spørsmål. Forfatterne har selv lang erfaring med
forskningsintervjuer, og gir en rekke eksempler på hva som fungerer godt og
mindre godt, samt hvilke utfordringer en kan støte på i prosessen.
Intervju som metode er skrevet for studenter og forskere i
samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Den vil også være nyttig for
andre som jobber med intervjuer og intervjuteknikk.

Bengt Andersen (f. 1974) er sosialantropolog og byforsker ved AFI, OsloMet.
Joar Skrede er sosiolog (ph.d.) og forsker I ved Norsk institutt for
kulturminneforskning (NIKU). Skrede har solid erfaring med publisering av
vitenskapelige arbeider – nasjonalt og internasjonalt.
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Klagens ABC
Boken Klagesangene i dens samtid og ettertid
GARD GRANERØD

• 2022 | Open Access | 9788202768584
Klagens ABC: Boken Klagesangene i dens samtid og ettertid analyserer den
bibelske boken Klagesangene. Sentralt står spørsmålene: Hvordan kan vi
oversette den hebraiske teksten og samtidig ta hensyn til grunntekstens
poetiske virkemidler og innsikter fra nyere forskning på bibelhebraisk
grammatikk? Hva er diktenes litterære form og innhold? Hvordan har lesere
lest, forstått og brukt Klagesangene gjennom dens resepsjonshistorie?
Forfatteren drøfter Klagesangenes litterære form, dens religionshistoriske,
teologiske og historiske innhold og dens kontekster. I tillegg drøftes utvalgte
stasjoner langs Klagesangenes nomadiske vandring gjennom
resepsjonshistorien. Boken kombinerer historisk-kritiske, litterære og
formkritiske metoder. De fem diktene i Klagesangene analyseres ut fra
kategoriene orientering (en tilværelse i likevekt), desorientering (en virkelighet
ute av balanse) og nyorientering (en tilværelse hvor likevekten er
gjenopprettet), inspirert av Walter Brueggemanns salmetypologi. På grunnlag
av en nitid filologisk analyse av den hebraiske teksten presenterer forfatteren
en ny, transparent norsk oversettelse. Et kjennetegn ved oversettelsen er at den
i flere tilfeller forstår hebraisk perfektum (qatal ) som en såkalt prekativ
perfektum («bønneperfektum»).
Klagens ABC henvender seg til teologi- og religionsstudenter, forskere, kirkelige
medarbeidere, legfolk og alle som interesserer seg for Bibelens klagelitteratur
og gudsbilder i et teologisk og religionshistorisk perspektiv.

Gard Granerød jobber som professor i Den hebraiske bibelen / Det gamle
testamentet ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.
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Klasse
En innføring
JØRN LJUNGGREN OG MAGNE FLEMMEN

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202632144 | Pris ikke fastsatt
Klasse og ulikhet er et av de mest grunnleggende temaene i
samfunnsforskningen og utgjør et sentralt perspektiv for å forstå sosiale
endringer og motsetninger i dagens samfunn.
Fenomener som barnefattigdom, populisme, livsstil, boligsegregering, rasisme,
inntektsforskjeller og helseforskjeller handler alle om klasse og systematisk
sosial ulikhet, og i denne læreboka presenterer Jørn Ljunggren og Magne
Flemmen en oppdatert forståelse av hvordan klasser og klasseskiller skapes, og
hvilke konsekvenser klasseskiller har for folks hverdagsliv og livssjanser.
Klasse handler både om sosiale samfunnsstrukturer, maktforskjeller og
tilgangen til økonomiske ressurser, men har samtidig stor betydning for folks
individuelle liv gjennom at vår klassebakgrunn påvirker våre verdier, tankesett
og identitet. På en pedagogisk og tilgjengelig måte forklarer forfatterne
hvordan sosiologiske perspektiver og begreper kan forklare kjente og
erfaringsnære sider ved klasseforskjeller i dagens samfunn.
Klasse - en innføring er skrevet for studenter i samfunnsvitenskapelige fag
som er opptatt av klasse og sosial ulikhet og konsekvensene dette har for så vel
samfunn som for folks liv.

Jørn Ljunggren er sosiolog (ph.d.) og forsker ved NOVA/OsloMet.
Magne Flemmen er PhD i sosiologi og postdoktor ved Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
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Klasseledelse i den digitale skolen
RUNE JOHAN KRUMSVIK

• 2023 | 160 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202689162 | kr 349,En skole som blir stadig mer digitalisert krever mye av lærerens evne til
klasseledelse. Denne boken handler om hvordan læreren kan sikre et godt
læringsklima for elevene både i digitale (nettbaserte) og fysiske klasserom med
digitale læringsressurser. Særlig oppmerksomhet er rettet mot lærerens evne til
klasseledelse med de endrede premissene for sosial tilstedeværelse som
digitale ressurser og digital undervisning kan gi. Ved denne økte
kompleksiteten i klasseledergjerningen trenger læreren å vite mer om hvordan
ulike undervisningsdesign fungerer, både før, under og etter undervisningen, og
hvordan digitale distraksjoner kan utfordre klasseledelsen i digitale
læringskontekster.
Boken er spesielt aktuell for lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og
skoleledere, samt innenfor spesialpedagogiske og utdanningsvitenskaplige
bachelorgrader.
Denne 2. utgaven er oppdatert med nye og gjennomreviderte kapitler.

Rune Johan Krumsvik er professor (dr.philos.) i pedagogikk ved Universitetet i
Bergen og professor II ved Høgskulen i Volda.
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Kollektiv mobilisering
Samfunnsarbeid i teori og praksis
GUDMUND ÅGOTNES OG ANNE KARIN LARSEN (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202755416
Kollektiv mobilisering har sitt utgangspunkt i sosiale bevegelser og menneskers
ønsker om forandring. I denne boken diskuteres kollektiv mobilisering i lys av
ulike perspektiver, teorier og metodiske innganger.
Et viktig prinsipp i samfunnsarbeid er grasrotmobilisering og innbyggernes
samarbeid, innflytelse og samskaping i utvikling av eget nærmiljø og
lokalsamfunn. Kollektiv mobilisering: Samfunnsarbeid i teori og praksis tar opp
tidsaktuelle problemstillinger relatert til velferdssamfunnet, samt globale
utfordringer knyttet til miljømessige, sosiale- og samfunnsmessige problem.
Forfatterne viser hvordan samfunnsarbeid som fag, teori, metode og
forskningsfelt kan bidra til økt forståelse og utvikling av bærekraftige løsninger.
Kapitlene belyser eksempler hentet fra en minoritetsorganisasjons arbeid for å
motvirke negativ sosial kontroll, erfaringskonsulenters medvirkning i
behandlingstilbud, ungdoms inngang til og løsning av rollekonflikter på sosiale
medier, fagorganisering av kvinner i India og områdesatsing i byområder.
Med utgangspunkt i Freires bevisstgjørende samhandlingspedagogikk og
Putnams og Bourdieus forståelse av sosial kapital undersøker forfatterne
hvordan kollektiv mobilisering oppstår og utøves. Slik bidrar boken til
samfunnsvitenskapens og sosialprofesjonenes fag og utdanninger.
Boken retter seg mot studenter, forskere og praktikere innen ulike yrkes- og
fagområder som er opptatt av kollektive tilnærminger til samfunnsmessige
utfordringer.

Gudmund Ågotnes (f. 1979) er førsteamanuensis ved seksjon for
samfunnsarbeid, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet.
Anne Karin Larsen (f. 1950) er førstelektor emerita ved Institutt for velferd og
deltaking, Høgskulen på Vestlandet.
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Kommunikasjon i klasserommet
ANNE BIRGITTA NILSEN

• 2022 | 76 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202769826 | kr 179,Hvordan kan du som lærer bli mer bevisst dine egne bidrag i muntlig
kommunikasjon med elever og kollegaer?
Kommunikativ bevissthet er nyttig for å bli mer oppmerksom på effekten av
språklige valg og for å kunne opptre etisk og reflektert i samhandling med
andre. Boka gir innsikt i hvordan lærere og elever kan samhandle i
klasserommet, ulike kommunikasjonsstiler og forholdet mellom språk og makt.

Anne Birgitta Nilsen er professor ved OsloMet – storbyuniversitetet og har sin
faglige bakgrunn fra anvendt språkvitenskap, arabisk og midtøstenstudier.
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KRLE på småskoletrinnet
KARI KROGSTAD

• 2022 | 148 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202750077 | kr 349,KRLE på småskoletrinnet handler om hva elever på 1.–4. trinn er forventet å
lære, og hvordan de kan lære i faget kristendom, religion, livssyn og etikk
(KRLE). Boka er basert på et feltarbeid forfatteren gjennomførte da hun fulgte
en klasse på småskoletrinnet over tre år.
Med utgangspunkt i konkrete undervisningssituasjoner bidrar boka med
KRLE-didaktiske perspektiver. Den tar opp begynneropplæring i KRLE i skolen i
lys av elevers erfaring med religion fra barnehagen og belyser ulike metoder
som fortellingsdidaktikk, filosofisk samtale, tilrettelegging for elevers etiske
refleksjon samt lekbasert læring. Basert på klasseromsobservasjoner og
elevintervjuer girKRLE på småskoletrinnet et innblikk i elevers undring over
og forståelse av ulike temaer i faget.
Målgruppen er grunnskolelærerstudenter og grunnskolelærere. Den er også
aktuell for studenter på barnehagelærerutdanningen samt lærerutdannere.
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Kunstneriske bevegelser i barnehagen
De yngstes formgiving, bildeskaping og verksteder
BENTE FØNNEBØ

• 2022 | 296 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202756239 | kr 549,Kunstneriske bevegelser i barnehagen handler om barns,
barnehagepersonalets og barnehagelærerstudenters kunstneriske ressurser.
Forfatter reiser debatt om hvordan estetiske læringsprosesser kan se ut og
vektlegger omsorg for barns kreativitet, fantasi, lek og læring. Boka er
gjennomillustrert og viser mange eksempler på hvordan barn,
barnehagepersonalet og barnehagelærerstudenter uttrykker seg i kunstneriske
former.
Kunstneriske bevegelser i barnehagen tar leseren med på en «historisk
barnehagereise» fra formingslek på 1970-tallet og fram til det obligatoriske fagog kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreatitivet. Boka består av fire deler:
Danning og omsorg i lek og læring, improvisasjon i barnehage og utdanning,
bærekraftige tenkninger i kunstfag og tilslutt verksteder og estetiske
læringsprosesser.
Boka henvender seg til barnehagelærere, barnehagelærerstudenter,
barnehagelærerutdannere og forskere innen pedagogikk og kunstfag.

Bente Fønnebø er førstelektor i kunstfag ved Institutt for
barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet.
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Kvinner i filosofien
Romantikk, revolusjon, sosialt fellesskap
KRISTIN GJESDAL (RED.) OG DALIA NASSAR (RED.)

• 2022 | 368 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202764609 | kr 449,Finnes det kvinner i 1800-tallsfilosofien? I aller høyeste grad!
For første gang på norsk presenteres arbeidene til ni kvinnelige filosofer i
tradisjonen fra romantikk til fenomenologi: Germaine de Staël, Karoline von
Günderrode, Bettina Brentano von Arnim, Hedwig Dohm, Clara Zetkin, Lou
Andreas Salomé, Rosa Luxemburg, Edith Stein og Gerda Walther. Samlingen
tydeliggjør deres sentrale stilling innenfor bevegelser som tysk idealisme,
sosialisme, marxisme og fenomenologi. I en klar og engasjerende stil diskuteres
sentrale spørsmål som: Hva er sannhet? Hva ligger til grunn for menneskelig
fellesfølelse? Hvordan bør mennesket forholde seg til naturen? Hvordan bør det
forholde seg til seg selv? Hvordan kan vi best tenke omkring kjønn og identitet?
Hvordan bør vi respondere på sosial urettferdighet? Hva er den mest produktive
forståelsen av menneskelig evne til empati og fellesskap?
En samlende tråd gjennom samlingen er de enkelte filosofenes ønske om å
skrive tilgjengelig, engasjert og henvende seg til et bredere publikum.
Redaktørenes innledninger gir en oversikt over kvinners plass perioden og
presenterer hver av de ni filosofene med henblikk på deres historiske betydning
så vel som deres relevans for oss i dag.

Kristin Gjesdal er professor i filosofi ved Temple University, Philadelphia.
Hennes forskningsinteresser inkluderer moderne tysk filosofi, estetikk,
fenomenologi og hermeneutikk.
Dalia Nassar er Senior Lecturer i filosofi ved University of Sydney. Hennes
forskningsinteresser inkluderer moderne tysk filosofi, estetikk, naturfilosofi og
miljøfilosofi.
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Leseglede i barnehagen
10 nøkler til god lesekultur
LINE HANSEN HJELLUP OG SISSEL HADLAND

• 2022 | 108 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202761714 | kr 269,Hvordan lykkes med å skape en kultur for lesing i barnehagen? I denne boka
presenterer forfatterne 10 nøkler som kan åpne en verden av leseglede.
Her kan du lese om å gjøre bøker tilgjengelig overalt i barnehagen og om
hvordan god barnelitteratur kan gi magiske leseopplevelser gjennom daglig
høytlesing. Forfatterne forteller også om å finne bøker som fenger, om
spennende leseprosjekter, om hvordan man bygger opp en boksamling eller et
barnehagebibliotek, samt om hvordan samarbeid internt i personalet og
samarbeid med foreldre, skoler og biblioteker kan forsterke kulturen for
leseglede.
Lesegledenøklene har vært prøvd ut med stort hell i utvalgte barnehager
gjennom flere år. Boka byr på en rekke autentiske eksempler og mange gode
råd og smarte tips.

Boka er nyttig for alle som jobber i barnehagen, barnehagelærerstudenter,
fagskolestudenter, lærlinger i barne- og ungdomsarbeid og bibliotekarer.

Line Hansen Hjellup er lærer og skolebibliotekar ved Spangereid skole, samt
rådgiver for språk, lesing og skriving for barnehager og skoler i Lindesnes
kommune.
Sissel Hadland er barnehagelærer og tidligere styrer i Spangereid
naturbarnehage. Sissel har et brennende engasjement for leseglede og har
etablert en god lesegledekultur i sin egen barnehage.
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Læreren som regissør
Ledelse og læring i klasserommet
KRISTIN HELSTAD OG PER ARNE ØIESTAD

• 2022 | 220 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202755881 | kr 389,I Læreren som regissør viser forfatterne hva det innebærer å ta regi i
klasserommet. Boken bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag der lærerarbeidet
blir belyst fra pedagogiske, fagdidaktiske og teaterfaglige perspektiver.
Denne nye utgaven er gjennomgående revidert og oppdatert mot LK 20 og
nasjonal og internasjonal skole- og klasseromsforskning. Et nytt kapittel om
iscenesettelse av undervisning tilbyr en dramaturgisk forståelse av
undervisningsforløp. Kapitlet om ledelse og regi i klasserommet ser nærmere på
lærerens roller som læringsleder, relasjonsbygger, lagleder og sjef. Jonas Yassin
Iversen har skrevet et nytt kapittel om det mangfoldige klasserommet. Alle
kapitlene presenterer skjønnlitterære tekster og refleksjonsoppgaver til
inspirasjon og ettertanke.
Læreren som regissør utforsker hva ledelse og læring dreier seg om i teori og i
praksis. Som læringsleder har læreren ansvar for å utvikle gode relasjoner og en
læringskultur der klassen fungerer som et godt ensemble. Verktøyene i
lærerens verktøykasse er som i teateret – kroppen, stemmen, teksten og
rommet. I boka viser forfatterne hvordan lærere kan ta i bruk slike verktøy på
læringsfremmende måter. En rekke eksempler illustrerer hvordan det å være
lærer både er et komplekst og et meningsfylt arbeid.

Kristin Helstad er professor i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og
internasjonale studier ved OsloMet og ved Fakultet for lærerutdanning og
pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Per Arne Øiestad er regissør og utdannet teaterlærer, og har arbeidet med
drama på flere ungdoms- og videregående skoler. For tiden jobber han på
Hartvig Nissens skole i Oslo.
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Markedsføring på 1-2-3
EIRIK HAUS OG LARS E. OLSEN

• 2022 | 156 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202738433 | kr 239,Markedsføring på 1-2-3 gir en grunnleggende innføring i fagområdet
markedsføring. Hensikten med boken er å gi en oversikt over et stort fagområde
og gi leseren innsikter over de mest sentrale problemstillingene, teorier og
modeller i faget. Boken kan med fordel brukes som repetisjon og oppfriskning i
eksamensforberedelser, og skrevet for alle som er interessert i å lære mer om et
spennende fagfelt.

Eirik Haus er høgskolelektor ved institutt for Markedsføring ved
Handelshøyskolen BI.
Lars Erling Olsen er professor i markedsføring og dean for Executive
programmer ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgrad fra BI, og er MBA og
siviløkonom fra NHH.
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Medication Safety in Municipal Health
and Care Services
ROSE MARI OLSEN OG HEGE SLETVOLD (EDS.)

• 2022 | Open Access | 9788202738792
Medicines constitute an essential part of healthcare delivery and help to
prevent or treat illness, influence quality of life, and generally increase life
expectancy. However, medications can also cause harm if prescribed
irrationally, dispensed or used incorrectly, and monitored or followed up
insufficiently.
In this anthology, we showcase the challenges of medication management and
the rational use of medicines in municipal health and care services, and present
various strategies and measures related to medication safety. The contributors
are researchers representing a wide range of disciplines, with experience from
different levels of healthcare services and different areas within the research
and education sectors. We hope to raise awareness, engage and enable
discussion of initiatives and strategies to improve patient safety related to
medications in municipal health and care services, and create a basis for
further research to promote safe medication management and rational use of
medicines.
This anthology will be of interest to anyone involved in or concerned with
medication safety, primarily healthcare professionals, academic staff,
researchers, policymakers, and managers in healthcare services.

Rose Mari Olsen er geriatrisk sykepleier og førsteamanuensis ved Nord
universitetet.
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Melvillean Parasites
ANDERS M. GULLESTAD

• 2022 | Open Access | 9788202755430
Melvillean Parasites addresses an aspect of Herman Melville’s authorship
largely overlooked by previous scholars: the abundance of narrators and
characters in his writings in search of food–an aim they typically pursue
through sponging off the people they encounter.
Deploying the conceptual figure of the parasite as its primary analytical tool,
the book interprets how the dream of a free meal plays out and is given literary
form in Typee (1846), “Bartleby, the Scrivener (1853), “Jimmy Rose (1855), and
The Confidence-Man (1857). In so doing, Melvillean Parasites aims to explain
how Melville’s engagement with ethico-political issues concerning nourishment,
dependency upon others, hospitality, and responsibility toward strangers,
evolved and changed over time. Compared to the tendency of dehumanizing the
parasite found in many of his contemporaries, the book claims that what sets
him apart, is his insight into the unavoidable parasitic tendencies of us all:
Herman Melville–patron saint of the parasite.
Melvillean Parasites is intended for scholars, students, and general readers with
an interest in the concept of the parasite, as well as Herman Melville’s
authorship, American literature, and 19th century studies in general.

Anders M. Gullestad er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i
Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Nye og kommende utgivelser
Alle fagområder

•

Cappelen Damm Akademisk

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

• 2022 | Open Access | 9788202738679
Musikk spiller en stor rolle i ulike religioner og ulike religiøse sammenhenger.
Musikk og religion: Tekster om musikk i religion og religion i musikk setter
søkelyset på møtepunkter mellom musikk og religion.
Mennesker erfarer religion i musikken, og i religionen møter mennesket i
musikalske uttrykk. Selv om musikk og religion utvilsomt gjennomtrenger
hverandre, kan vi også støte på gap mellom dem: Er det mulig å overskride en
musikalsk erfaring henimot det religiøse uten å måtte hoppe over dette gapet?
Og finnes det en vei fra religionen direkte inn i musikken som klangfenomen?
Forblir det ikke bare en religiøs fortolkning av musikk? Det finnes mye
forskning på musikk og religion, men lite om hvordan de møtes. Denne
antologien forsøker å gjøre noe med dette.
Musikk og religion retter seg mot alle med interesse for møter mellom disse to
livsfenomener. Den vil være særlig aktuell for studenter innenfor utøvende,
skapende og vitenskapelige musikkutdanninger, teologi og religionsvitenskap.
Boken er redigert av Henrik Holm (førsteamanuensis i pedagogikk, OsloMet, og
professor i filosofi, Steinerhøyskolen), og Øivind Varkøy (professor i
musikkpedagogikk og musikkvitenskap, Norges musikkhøgskole, og professor II
i musikk, OsloMet).

Øivind Varkøy er professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap, med
doktorgrad i musikkvitenskap fra Universitet i Oslo (2001).
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Narrativ metode
RITA SØRLY

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202791872 | Pris ikke fastsatt
Mennesker skaper fortellinger, og organiserer fortellingene sin i henhold til
kulturelt tilgjengelige fortellinger. Over tid blir narrativer akseptert eller avvist
som evaluerende versjoner av fortiden, nåtiden og fremtiden. Noen blir
dominerende fortellinger, andre blir motstandsfortellinger. Fortellinger antar
moralske perspektiver, og forklarer ikke bare hva som skjedde og hva det betyr,
men også hva somburde ha skjedd eller hva historiene skulle betydd.
Boka Narrativ metode er en innføringsbok for de som ønsker å forske på
fortellinger. I boka går forfatteren gjennom et utvalg av de muligheter som
finnes i narrative metoder, og svarer på spørsmål som:

• hva er særegent med fortellinger?
• hvordan, og når, benyttes fortellinger i fag og forskning?
• hvordan kan vi arbeide med fortellinger?
• hvordan analyserer vi narrativer?

Rita Sørly er førsteamanuensis i sosialt arbeid ved UiT Norges Arktiske
Universitet.
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Nasjonalisme og høyreradikalisme i
Europa
1789-2019
ELISABETTA CASSINA WOLFF

• 2022 | 310 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202731366 | kr 499,Nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa. 1789-2019 presenterer og
drøfter angrepene på demokrati og liberale verdier i europeiske land, fra den
franske revolusjonen og fram til i dag. Forfatteren viser hvordan Europa helt opp
til våre dager har vært preget av to motstridende idestrømninger. På den ene
siden finner vi kreftene som har promotert universelle opplysningsidealer og
demokratiske verdier. På den andre siden finner vi antidemokratiske og
antiliberale kretser og partier, som har motsatt seg det forfatteren betegner
som den liberale moderniteten.
Det er altså denne sistnevnte idestrømningen, bestående av høyreradikale,
nasjonalistiske og fascistiske krefter, som står i sentrum for fremstillingen.
Forfatteren legger vekt på å plassere og definere de ulike gruppene på ytre
høyre fløy, både historisk, politisk og geografisk. Slik får boken tydelig fram
både hva som forener og hva som skiller de høyreradikale grupperingene og
partiene fra hverandre opp gjennom historien.
Med sitt brede, historiske perspektiv representerer boken et uvurderlig bidrag til
forståelsen av våre dagers høyreradikale partier, grupperinger og politiske
bevegelser.

Elisabetta Cassina Wolff er førsteamanuensis med lektorplikt i historie ved
Universitet i Oslo, og tilknyttet C-REX, Senter for forskning på ekstremisme.
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Norsk kristendomshistorie 800-1800
Gjennom to trosskifter
KNUT DØRUM

• 2024 | 1. utg. | Fleksibind | 9788202728427 | Pris ikke fastsatt
Gjennom to trosskifter 800–1800 er fortellingen om to store
samfunnsomveltninger i Norge. Kristningen på 1000-tallet betydde helt nye
krav til innlevelse og refleksjon i en ny trosverden – rundt én gud, synd og
frelse. Reformasjonen på 1500-tallet innebar både streng straff og ensretting –
og frigjøring og større trosopplevelse. Katekismen kom til mange hjem. Nytt
med boka er to temaer: Hvordan kristne tanker formet politisk makt, lov og rett,
handel, skrift og kunst. Hvordan nordmenn definerte sin kristne tro på 1200-,
1500- og 1700-tallet.

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har bred
erfaring fra mange områder av historiefaget, fra jernalder til i dag.
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Norwegian Garden Cities
Yesterday, Today – and Tomorrow?
EVEN SMITH WERGELAND

• 2022 | Open Access | 9788202770075
This book deals with the legacy of Norway’s garden cities. It tracks the origins of
the Norwegian garden city movement and discusses the current status of built
examples. Through a detailed study of one example, Sinsen Garden City in Oslo,
the book links the garden city heritage to a number of ongoing scholarly
debates on topics like densification, sustainability, socio-economic conditions,
life quality and neighborhood satisfaction. While the garden city can be
criticized for its association with sprawl and its failure to deliver affordable
housing for all, it has gained new momentum as a green, resilient resource in
light of theoretical platforms like garden ecology and circular heritage. A key
argument in the book is that the garden city is a pioneering example of a
serious commitment to the environmental cause through architecture and
planning. It is a reminder of the importance of environmental awareness today,
not least because it accentuates the climate crisis through changing conditions
for gardening in the summer and skiing in the winter. A garden city may have
its faults and inadequacies, especially in regard to housing prices and social
exclusion, but the overall conclusion is that it represents a valuable legacy with
endurable qualities that cities will be needing in the future too.

Even Smith Wergeland is an art historian whose research and teaching is based
in the fields of architectural history, planning history and architectural
heritage.
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Organisatorisk kompetanse
Innføring i faglig ledelse, samhandling og kvalitetsforbedring
ARNE ORVIK

• 2022 | 406 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202713539 | kr 699,Organisatorisk kompetanse – en basisbok som dekker flere
kompetanseområder!
Faglig ledelse er bærebjelken i den gjennomreviderte utgaven av
Organisatorisk kompetanse. Boken dekker også områdene samhandling og
kvalitetsforbedring. Den er innrettet mot helsefaglige bachelorutdanninger,
men brukes også i masterutdanninger. En bærende idé er at faglig ledelse er
nært knyttet til det kliniske arbeidet og dermed et ansvar for alt helsepersonell.
Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund formulerer det slik:
«Sykepleiere leder inne på pasientrommet. Hver dag og døgnet rundt. De leder
folk tilbake til livet eller gjennom kriser. De leder folk til å ta viktige
beslutninger av betydning for eget liv. De leder tverrfaglig samarbeid og de
leder pasientlogistikken. Sykepleiere observerer og bruker sin fagkompetanse
slik at legene kan ta raskere og bedre beslutninger. Det går ikke en dag uten at
en sykepleier leder!»
Boken består av tre hoveddeler:
- Del I viser hvorfor helsepersonell trenger både klinisk kompetanse og
organisatorisk kompetanse for
å kunne organisere, koordinere og lede. En slik dobbeltkompetanse bidrar til en
faglig
forsvarlig praksis. Grunnleggende organisasjons- og ledelsesbegreper blir
forklart.
- Del II belyser hvordan kliniske virksomheter er oppbygd og fungerer – og gir
en kort innføring i
organiseringen av helse- og omsorgstjenesten. Stikkord her er ansvar og
myndighet, men også
verdier, verdikonflikter og utfordringer i en fragmentert hverdag.
- Del III knytter faglig ledelse til kliniske vurderinger og beslutninger i
pasientforløp. Ledelse beskrives
som et generelt ansvar for helsepersonell og et spesielt ansvar for ledere.
Begrepet samhandling blir
grundig forklart, og kvalitetsforbedring knyttes både til pasientbehandling og
arbeidsmiljø.
www.cda.no
akademisk@cappelendamm.no
21 61 66 13
Boken er forskningsbasert, og caser gjør stoffet relevant i en klinisk hverdag.
Studiespørsmålene inviterer til refleksjon og diskusjon. Eksempler fra klinisk
praksis gjør innholdet gjenkjennelig, og temaer som realitetssjokk forbereder
studentene på overgangen til yrket.
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Oversikt over erstatningsretten
PETER LØDRUP, BJARTE ASKELAND OG JOHN ASLAND

• 2023 | 136 s. | 10. utg. | Heftet | 9788202710361 | kr 319,Oversikt over erstatningsretten gir en samlet fremstilling av erstatningsrettens
regler. Boken tar opp de sentrale spørsmålene vedrørende ansvarsgrunnlag,
årsakssammenheng og grensene for de erstatningsmessige skadene. Videre
behandler boken de rettslige spørsmålene som reiser seg ved
erstatningsutmålingen. Skadeserstatningsloven og bilansvarsloven er gjengitt i
sin helhet.
Boken er godt egnet som et første hjelpemiddel for alle som ønsker å orientere
seg om erstatningsrettslige spørsmål. Den er også nyttig som en innføring og
repetisjon i faget for studenter på universitets- og høyskolenivå.

Peter Lødrup (1932–2010) var professor i rettsvitenskap ved Det juridiske
fakultet ved Universitetet i Oslo.
Bjarte Askeland er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i
Bergen, der han særlig arbeider med erstatningsrett og rettsteori.
John Asland er professor og instituttleder ved Institutt for privatrett,
Universitetet i Oslo. Han forsker og underviser hovedsakelig i familie- og
arverett.
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Peter Drucker
Styrings- og ledelsestenkeren
ÅGE JOHNSEN

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202683245 | Pris ikke fastsatt
Mange forbinder Peter Drucker med tre forhold: målstyringsmodellen, rådet om
at lederlønninger bør være innenfor 20 ganger vanlig ansattes lønn og
påstanden om at «kultur spiser strategi til frokost». Mange oppfatter dermed
Drucker som en tvilsom styrings- og ledelsestenker fordi det er så mange delte
oppfatninger om ham.
Styring, ledelse og strategi er viktige stikkord for mye av det Peter Drucker var
opptatt av, men hans interesser var langt mer omfattende enn dette. Han skrev
også om politikk og totalitære systemer, bedriftsorganisering og
arbeidslivsforhold, frivillige organisasjoner, innovasjon og entreprenørskap,
samfunnsanalyser og fremtidsstudier. Hva gjorde at Drucker var så
toneangivende for mye av tenkningen – og kanskje også praksis – i styring,
ledelse og strategi gjennom den andre halvparten av det 20. århundret, og hva
gjorde ham samtidig så omdiskutert? Drucker ble verdenskjent og populær for å
fange tidsånden med nye begreper og modeller, kanskje også prege den. Hvor
mye av hans bidrag er aktuelle for oss i dag og i det 21. århundret?

Åge Johnsen er siviløkonom og dr.oecon. Han er professor i offentlig politikk
ved Handelshøyskolen ved OsloMet – storbyuniversitetet og professor II ved
Stabsskolen, Forsvarets høgskole.
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Presse, profesjon og politikk
Festskrift til Paul Bjerke
BIRGITTE KJOS FONN, ELLEN LEXERØD HOVLID OG BIRGIT RØE MATHISEN (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202716271
Presse, profesjon og politikk er et festskrift til Paul Bjerke, som fyller 70 år 2.
oktober 2022. Bjerke har en allsidig karriere bak seg innen journalistikk,
forskning og som samfunnsdebattant. Dette festskriftet samler
forskningsartikler, fagartikler og hilsningstekster fra kolleger og
samarbeidspartnere i presse og forskning. Boka inneholder nye analyser av
forskjellige sider ved journalistisk profesjonspraksis og refleksjon rundt den
virkeligheten journalistikken befinner seg i.
Tre hovedbegrep er sentrale når Paul Bjerkes forskergjerning skal
sammenfattes: presse, profesjon og politikk. Disse utgjør tittelen på dette
festskriftet og er også brukt for å organisere stoffet. Målet er både å gi et
innblikk i en del av de arbeidene Bjerke har bidratt med, og samtidig koble
tekstene i dette festskriftet til hans forskervirke. I denne boka får vi dessuten et
innblikk i hans mange år som journalist, nyhetsredaktør og til slutt redaktør i
Klassekampen.
Boka retter seg mot medieforskere, forskere innen andre fagdisipliner med
interesse for medienes funksjon i samfunnet, studenter og praktikere.

Birgitte Kjos Fonn er professor i journalistikk ved OsloMet – storbyuniversitetet.
Hun er dr.philos. fra Universitetet i Oslo (UiO) på en avhandling om
pressehistorie, og er ellers cand.polit.
Ellen Lexerød Hovlid er professor i medierett ved Høgskulen i Volda. Hun er
utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og har en doktorgrad om Vernet av
privatlivets fred fra 2014.
Birgit Røe Mathisen er professor i journalistikk ved Nord universitet,
journalistutdanninga.
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Påtalerett
GERT JOHAN KJELBY

• 2023 | 3. utg. | Innbundet | 9788202749842 | kr 799,I Påtalerett forklares de rettslige prinsippene og de lovfestede og ulovfestede
rettsreglene som gjelder for påtalemyndighetens organisasjon, kompetanse,
rolle og funksjon i strafferettssystemet. I tillegg behandles et utvalg av
saksbehandlingsreglene som gjelder for påtalemyndighetens virksomhet og for
de ulike påtaleavgjørelsene.
Fremstillingen gir studenter i påtalerett, nye og erfarne påtalejurister og andre
med interesse for fagfeltet oppdatert kunnskap om gjeldende rett.

Gert Johan Kjelby er professor ved Det juridiske fakultet i Bergen og professor II
ved Politihøgskolen i Oslo. Kjelby er cand.jur. (1995) og ph.d (2013) fra
Universitetet i Bergen.
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Relasjon, kropp og kunst i psykoterapi
Alltid en annen dør
ÅSE MINDE OG INGALILL JOHNSEN (RED.)

• 2023 | 206 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202740313 | kr 329,Relasjon, kropp og kunst i psykoterapi - Alltid en annen dør belyser hvordan vi
kan forstå individets psykologiske strev, og hvordan psykodynamisk tenkning,
kunstterapi og fokus på kroppens betydning kan være relevant for forståelsen
og behandlingen av spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser.
Gjennom både teori og kliniske eksempler viser boken hvordan arbeid gjennom
relasjon, kropp og kunst kan hjelpe oss til å se det komplekse i mennesket, og
hva som kan være til hjelp for den enkelte. Teksten tilbyr et språk utenfor det
diagnostiske og kan gi oss en bredere forståelse av selvets tilblivelse og
menneskets evne til å relatere seg til verden.
Boken henvender seg til både studenter og fagpersoner innen medisin,
psykologi og helse- og sosialfag, men kan også være relevant for pasienter,
pårørende og den generelle befolkningen.

Ingalill Johnsen er kunstpsykoterapeut og gruppeanalytiker.
Å se Minde er kunstpsykoterapeut, grunnlegger og tidligere leder for
Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus, Gaustad,
siden oppstarten i 2000.
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Religioner og hverdagspluralisme i
barnehagen
KJARTAN BELSETH OG GEIR WINJE

• 2022 | 136 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202748579 | kr 289,Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen handler om hvordan
barnehagen kan arbeide med religiøst mangfold i hverdagen. I motsetning til
høytider, som kan planlegges før de markeres, retter denne boka seg mot
hverdagssituasjonene hvor religion dukker opp i samtaler om fødsel og død,
mat og klær, og annet. Boka inneholder også fortellinger, bilder og fagtekster
som kan brukes som et utgangspunkt for å snakke med barn om hva
religionene står for.
Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen inneholder ingen former for
forkynnelse. Den er ment som en nøktern fagbok om et fenomen som mange
barn er opptatt av, men som ikke alltid følges opp av de voksne.
Boka er aktuell for barnehagelærerstudenter og alle som arbeider med barn i
barnehagealder.

Kjartan Belseth er førstelektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen
ved Høgskolen i Østfold. Han er utdannet barnehagelærer og har lang erfaring
fra barnehagen.
Geir Winje er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, der han arbeider ved
lærerutdanningene.
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Richard Sennett
Arbeid og den nye kapitalismen
ERIK HENNINGSEN OG ANDERS UNDERTHUN

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202678968 | kr 359,Richard Sennett er en av verdens mest kjente sosiologer og har skrevet en lang
rekke klassiske bøker knyttet til temaer som urbanisme, offentlighet og arbeid.
I Richard Sennett – Arbeid og den nye kapitalismen, drøfter forfatterne
Sennetts ideer knyttet til det moderne arbeidslivet. Sentrale begreper fra denne
delen av Sennetts forfatterskap, er fleksibilitet, håndverk og «selvets utvikling»,
og hvordan disse fenomenene kommer til uttrykk innenfor et arbeidsliv preget
av endring og krav om kontinuerlig omstilling.
I tillegg til å drøfte Sennets forfatterskap, integrerer forfatterne også egen og
andres forskning av nyere dato (primært fra Norden) for å illustrere, utbrodere,
og kritisere Sennets teorier.
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Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok (2022)
Fysikk forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium
i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs
ARNE AUEN GRIMENES, PER JERSTAD OG BJØRN SLETBAK

• 2022 | 456 s. | 5. utg. | Heftet | 9788202741945 | kr 1 065,Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok (2022) er en lærebok for ettårig forkurs i
fysikk for ingeniørutdanningene og masterstudium i teknologiske fag. Til
læreverket hører det også en studiebok med oppgaver og forsøk og et tilhørende
gratis fagnettsted med tilleggsressurser for studenter og forelesere.
Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok (2022) er rikt illustrert og fornyet med
moderne design og struktur som er enkel å navigere i. Den nye boka bygger på
de tidligere utgavene av Rom Stoff Tid, som i mange år har vært det ledende
læreverket for Fysikk Forkurs.
Læreboka er skrevet for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert
masterstudium i teknologiske fag etter ny nasjonal plan utarbeidet av
Universitets- og høgskolerådet. Det faglige innholdet er utformet i tråd med
læringsutbyttebeskrivelsene i Retningslinjer for alternative opptaksveier
(Forkurs og realfagskurs) og tilpassede ingeniørutdanninger (Y-vei og TRES)
vedtatt 5. november 2021. Innholdet i læreverket er også basert på forarbeidene
til de vedtatte retningslinjene, Rapport fra fagspesifikk gruppe i fysikk og kjemi
og på diskusjonen av denne rapporten i fysikkgruppen på det nasjonale
forkursmøtet 13. og 14. september 2021.
Rom Stoff Tid Forkurs

• presenterer teoristoffet innbydende og oversiktlig
• gir studentene et stort tilfang av simuleringer og tilhørende oppgaver av ulike
typer
• forbereder til eksamen
• styrker eksperimentenes plass i faget, men har også aktiviteter som kan gjøres
hjemme og trekker faget inn i dagliglivet
• har simuleringer og visualiseringer på nettsidene
• gir oppgavetips, løsninger, supplerende stoff til fordypning
• omfattende behandling av nytt stoff om harmoniske svingninger
• temaet Fysikk og programmering fra flere områder i fysikken
• eget underkapittel om «Å løse sammensatte mekanikkoppgaver»

• Lærebok
• Studiebok med laboratorieøvelser og oppgavesamling
www.cda.no
akademisk@cappelendamm.no
21 61 66 13
• Fagnettsted med digitale ressurser for studenter og forelsere, gratis

Arne Auen Grimenes er cand.scient. i magnetosfærefysikk fra Fysisk institutt
ved Universitet i Bergen.
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Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok (2022)
Forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i
teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs
ARNE AUEN GRIMENES, PER JERSTAD OG BJØRN SLETBAK

• 2022 | 272 s. | 5. utg. | Heftet | 9788202741969 | kr 695,Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok (2022) er oppgave- og arbeidsboka for
ettårig forkurs i fysikk for ingeniørutdanningene og masterstudium i
teknologiske fag.
Studieboka er dessverre litt forsinket på grunn av produksjonskø og
internasjonal råvaremangel. Hele boka er fritt tilgjengelig digitalt på nettstedet
inntil ny bok er på lager.
Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok (2022) er fornyet i ny drakt og tilpasset ny
studieplan for forkurset. Til læreverket hører det også en grunnbok med teori,
eksempler og oppgaver, og et tilhørende nettsted med tilleggsressurser for
studenter og forelesere.
Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok

• starter med ett eller flere innledende fellesforsøk til hvert kapittel
• presenterer varierte forsøk og laboratorieøvinger til alle kapitlene
• gir studentene et stort tilfang av varierte oppgaver
• har aktiviteter som kan gjøres hjemme og trekker faget inn i dagliglivet
• styrker eksperimentenes plass i faget

• Lærebok med framstilling av teorien, eksempler og oppgaver
• Studiebok med forsøk, laboratorieøvelser og oppgavesamling
• Fagnettsted for studenter og forelesere, gratis

Arne Auen Grimenes er cand.scient. i magnetosfærefysikk fra Fysisk institutt
ved Universitet i Bergen.
Per Jerstad er utdannet cand.real. fra Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Han
har også praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo.
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Samhandling og inkludering i arbeidslivet
THERESE SALTKJEL, CHRIS RØNNINGSTAD OG METTE SØNDERSKOV (RED.)

• 2022 | 344 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202740528 | kr 489,Hvorfor er det så vanskelig å få til samhandling på tvers av ulike sektorer og
aktører? For å hjelpe mennesker med sammensatte behov inn i arbeidslivet,
trenger man å koble ulike adskilte deler av hjelpeapparatet sammen til
tjenester som er mindre fragmenterte. Samhandling og inkludering i
arbeidslivet omhandler muligheter og utfordringer knyttet til samhandling i det
norske arbeidsinkluderingsfeltet. Samhandling dreier seg både om
samhandling i og mellom ulike offentlige tjenester, men også om samhandling
mellom offentlige tjenester og andre ikke-offentlige aktører som for eksempel
brukere av tjenestene, arbeidsgivere, tiltaksleverandører og sosiale
entreprenører.
Del 1 av boken ser nærmere på ulike tilnærminger til inkludering i arbeidslivet
og samhandling i politikk og forskning. Del 2 er særlig rettet mot målgruppene
for arbeidsinkludering: mennesker med sammensatte utfordringer, som ofte
lever i sårbare livssituasjoner. Siste del, del 3, omhandler samhandling på tvers
av aktører, tjenester og nivåer. Dette inkluderer temaene helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier, inkluderingskompetanse, ledelse, organisasjonskultur og
sosialt entreprenørskap.
Samhandling og inkludering i arbeidslivet henvender seg til studenter,
praktikere og forskere. Den er ment som et bidrag til tverrfaglig
kunnskapsutvikling ved å oppsamle kunnskap og forskning om samhandling i
og mellom tjenester. Boken gir også lesere relevant empirisk innblikk i ulike
former for samhandling som gjøres i det norske arbeidsinkluderingsfeltet.

Therese Saltkjel er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, OsloMet –
storbyuniversitetet.
Chris Rønningstad er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved VID
vitenskapelige høgskole.
Mette Sønderskov er postdoktor ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for
økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet.
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Samiske stemmer i skolen
BENTE FØNNEBØ, ANNE LISE JOHNSEN-SWART OG HEGE MERETE SOMBY (RED.)

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202755713 | kr 479,I fagboka Samiske stemmer i skolen møter du ulike samiske lærere og
formidlere fra hele Sápmi som forteller om samiske perspektiver og arbeid med
å forstå urfolkstradisjoner og integrere det i en skolehverdag.
Læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 (LK20) stiller større krav til at lærere
skal være oppdatert på kunnskap om det samiske urfolket, deres historie, kultur
og tradisjoner i Norge. Det innebærer at skoler og utdanningsinstitusjoner skal
formidle fra hele det komplekse Sápmi og formidle samiske perspektiver og
verdier som del av skolens pedagogikk. Samiske stemmer i skolen formidler
kompleksiteten i Sápmi og er et nyttig bidrag for skoler og lærerutdanningen
slik at urfolkskunnskap kan videreføres i den norske skolen.
Boka gir også inspirasjon til hvordan du som lærer kan implementere samiske
perspektiver i din skolehverdag. Ved å benytte fortellinger der samer og samisk
kultur og tradisjon blir omtalt som en naturlig del av norsk kultur og tradisjon,
kan man motvirke eksotiske og stereotypiske fremstillinger.

Bente Fønnebø er førstelektor i kunstfag ved Institutt for
barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet.
Anne Lise Johnsen Swart har samisk bakgrunn. Hun er foredragsholder,
kulturformidler og har mastergrad i sosialt arbeid med et urfolksperspektiv.
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Sinus Forkurs Grunnbok (2022)
For ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag
TORE OLDERVOLL, OTTO SVORSTØL OG ROBIN BJØRNETUN JACOBSEN

• 2022 | 728 s. | 4. utg. | Innbundet | 9788202753023 | kr 1 065,Sinus Forkurs (2022 ) er skrevet etter revidert fagplan for forkurset til
ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende
halvårig realfagskurs.
Læreverket består av:
• Sinus Forkurs Grunnbok
• Sinus Forkurs Oppgavesamling
• Digitale utgaver av Sinus Forkurs grunnbok og oppgavesamling
• Fagnettsted, gratis
Ny utgave av Sinus Forkurs kommer høsten 2022.
Sinus Forkurs Grunnbok inneholder all teorien og mange eksempler. Når
studentene skal i gang med et nytt tema, inneholder boka ofte utforskende
opplegg der de skal finne egenskaper og sammenhenger før det blir presentert i
boka. Men teorien er likevel skrevet slik at det likevel er mulig å lese den uten å
gjøre de utforskende oppleggene. Dessuten finner man en del
diskusjonsoppgaver der det er fokus på matematisk kommunikasjon og
argumentasjon. En del av eksemplene viser hvordan vi bruker matematikk i
fysikk og andre fag. Eksemplene følges av øvingsoppgaver. Det er lagt stor vekt
på å bruke et språk som lar studentene lese både teorien og eksemplene på
egen hånd. Alt nødvendig stoff blir repetert, slik at det er fullt mulig å lese boka
bare med grunnskoleutdanning i matematikk.
Både kapitler og delkapitler er ordnet slik at det vanskeligste stoffet kommer til
slutt. For studenter som sliter med faget er det fullt mulig å hoppe over slutten
av delkapitler og likevel ha godt utbytte av boka. Grunnboka inneholder
lommeregnerstoff som i detalj forklarer hvordan studentene skal bruke den.
Sinus Forkurs Oppgavesamling er todelt. Den første delen heter «Øv mer». Her
er oppgavene ordnet etter delkapitlene i teoridelen. Den andre delen heter
«Blandede oppgaver». Her er det oppgaver som skal løses både uten og med
digitale hjelpemiddel. Noen ganger står det i oppgaven om elevene skal bruke
hjelpemiddel eller ikke. I andre oppgaver står eleven fritt til å velge metode. I
denne delen er det lagt inn merker som viser hvilke oppgaver eleven kan løse
når eleven er ferdig med et delkapittel.
Til verket følger det også med digitale ressurser på fagnettstedet:
sinus-forkurs.cappelendamm.no
Her er det mye tilleggsstoff som supplerer bøkene. Blant annet inneholder
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nettstedet mange interaktive oppgaver og løsningsforslag til oppgavene i
grunnboka. Fagnettstedet åpnes med nytt innhold til ny utgave høsten 2022.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang
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Sinus Forkurs Oppgavesamling (2022)
For ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag
TORE OLDERVOLL, OTTO SVORSTØL OG ROBIN BJØRNETUN JACOBSEN

• 2022 | 304 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202753030 | kr 505,Sinus Forkurs Oppgavesamling (2022) erstatter den eksisterende coSinus
oppgavesamling (2016).
Du finner de første kapitlene av oppgavesamlingen på nettstedet til Sinus
forkurs inntil ny bok er på lager.
Sinus Forkurs Oppgavesamling er todelt. Den første delen heter «Øv mer». Her
er oppgavene ordnet etter delkapitlene i teoridelen. Den andre delen heter
«Blandede oppgaver». Her er det oppgaver som skal løses både uten og med
digitale hjelpemiddel. Noen ganger står det i oppgaven om elevene skal bruke
hjelpemiddel eller ikke. I andre oppgaver står eleven fritt til å velge metode. I
denne delen er det lagt inn merker som viser hvilke oppgaver eleven kan løse
når eleven er ferdig med et delkapittel.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang
undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning.
Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard
videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både
forlagsredaktør og forfatter.
Jacobsen er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og underviser ved
Asker videregående skole. Han sitter i arrangementskomiteen for
matematikkolympiaden i Oslo i 2022.
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Skatterett for eiendomsmeglere
DAG SØNSTHAGEN

• 2023 | 128 s. | 10. utg. | Heftet | 9788202780401 | kr 369,Skatterett for eiendomsmeglere gir en grunnleggende innføring i emnet. Boken
dekker den nødvendige kunnskapen om skatterett som eiendomsmegleren må
beherske for å kunne gi selger og kjøper råd og opplysninger av betydning for
gjennomføringen av handelen. Ved vurdering av om eiendomsmegleren i det
enkelte tilfellet har handlet i overensstemmelse med god meglerskikk, vil
kunnskap i skatterett være et av de elementer som tillegges vekt.
Boken er oppdatert med relevant lovgivning og ajourførte satser for skatteåret
2023 per desember 2022.

Dag Sønsthagen (cand. jur. 1974) har blant annet vært lektor ved
Skatteetatskolen i Oslo og utdanningsleder i Norges Eiendomsmeglerforbund.
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Spillet om Syria
HILDE HENRIKSEN WAAGE

• 2022 | 444 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202762605 | kr 499,I Spillet om Syria presenterer en av våre fremste Midtøsten-eksperter Syrias
moderne historie på en både lettfattelig, innsiktsfull og engasjerende måte,
samtidig som hun formidler ny kunnskap om dette krigsherjede landet. Boken
legger særlig vekt på stormaktenes rolle vis-à-vis Syria og viser hvordan
regionale og nasjonale konfliktlinjer har satt sitt preg på landets utvikling helt
fram til våre dager. Syrias skjebne forklares på denne måten både i et historisk
og et storpolitisk perspektiv.
Siden 2011 har Syria vært åsted for en av de blodigste borgerkrigene i
Midtøsten i moderne tid. Rundt en halv million mennesker er drept, fem
millioner har flyktet utenlands, og seks millioner syrere er flyktninger i eget
land. Byer og tettsteder ligger i ruiner. Det er et enormt behov for
gjenoppbygning. Politisk er situasjonen fortsatt kaotisk, selv om Bashar
al-Assads regime i skrivende stund ser ut til å ha vunnet krigen. Hvordan kunne
det gå så galt i Syria? Og hvorfor er det så viktig å forstå Syrias historie for å
forstå den situasjonen landet har havnet i?
I Spillet om Syria prøver Waage å svare på nettopp disse spørsmålene.
Underveis byr hun på et vell av historisk bakgrunnsinformasjon for både
journalister, politiske beslutningstagere, studenter, forelesere og andre som er
opptatt av situasjonen i Midtøsten generelt, og utviklingen i Syria spesielt.

Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO) og
seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO).
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Straffegjennomføring
BIRGITTE LANGSET STORVIK

• 2022 | 656 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202686628 | kr 839,Straffegjennomføring inneholder en oversikt over bestemmelsene i
straffegjennomføringsloven, sett i sammenheng med tilhørende forskrifter,
retningslinjer, rundskriv og annet nasjonalt og internasjonalt regelverk som er
relevant ved straffegjennomføring.
Forfatteren redegjør også kort for bestemmelser i straffeprosessloven og
straffeloven som gjelder varetektsfengsling, innkalling til straffegjennomføring
og soningsutsettelse, idømmelse av forvaring, samfunnsstraff, ungdomsstraff,
narkotikaprogram med domstolskontroll og program mot ruspåvirket kjøring.
Gjennom hele boken henviser forfatteren til relevant rettspraksis og uttalelser
fra Sivilombudet. Boken inneholder også en rekke praktiske eksempler.
Straffegjennomføring er i første rekke skrevet som en juridisk lærebok for
aspirantene ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS,
fengselsbetjentutdanningen. Den egner seg også godt som oppslagsverk for
praktikere i kriminalomsorgen. Videre er den nyttig for politi, dommere,
advokater og alle andre som ønsker å få en innføring i
straffegjennomføringsrett.
Boken er oppdatert per 1. juni 2022.

Birgitte Langset Storvik, cand.jur. 1993, er dosent i straffegjennomføringsrett
ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.
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Sykepleie ved hjertesykdom
DAG-GUNNAR STUBBERUD OG KAREN BY (RED.)

• 2022 | 582 s. | 2. utg. | Innbundet | 9788202700294 | kr 849,Sykepleie ved hjertesykdom presenterer oppdatert kunnskap som dekker
sykepleierens funksjons- og ansvarsområde i teamet rundt hjertesyke pasienter
i alle aldre. Boken beskriver de vanligste sykdomstilstandene med konsekvenser
og komplikasjoner, og gjennomgår sykepleierens bidrag i helsehjelpen
pasienten tilbys ved både akutt og kronisk hjertesykdom. Gjennom hele boken
er det lagt vekt på sykepleierens kompetanse i å overvåke og kartlegge
pasientens tilstand, gjøre kliniske vurderinger og utføre intervensjoner for å
imøtekomme pasientens behov og ivareta helse.
Hjertesykdom er et felt hvor nye behandlingsmetoder og ny teknologi blir
utviklet relativt ofte. Dette utfordrer kravene til kompetanse i alle deler av
helsetjenesten, ikke minst i sykepleietjenesten. I denne andre reviderte utgaven
er fagstoffet oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Målet er å bidra til
faglig forsvarlig helsehjelp og optimal pasientsikkerhet. Den reviderte utgaven
er utvidet med et kapittel om kateterbasert hjerteklaffoperasjon, et kapittel om
hjertetransplantasjon og et kapittel om palliativ behandling av hjertesykdom.
Boken er primært skrevet for sykepleiere som tar videre- eller masterutdanning
i klinisk sykepleie. Den er også egnet som oppslagsverk for bachelorstudenter,
og er nyttig for sykepleiere som har behov for å oppdatere kunnskap om
helsehjelp til personer med hjertesykdom.

Karen By er seksjonsleder ved Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital og
leder en sengeenhet og en poliklinikk for pasienter med hjertesvikt.
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Sykepleieboken 1
Sykepleiens fundament
ANN KRISTIN BJØRNNES, EDITH ROTH GJEVJON, ELLEN KARINE GROV OG INGER
MARGRETHE HOLTER (RED.)

• 2022 | 904 s. | 6. utg. | Innbundet | 9788202673543 | kr 1 599,En bok i grunnleggende sykepleie, primært skrevet for bachelorstudenter.
Sykepleieboken 1 – Sykepleiens fundament gir en bred innføring i
grunnleggende sykepleie, det vil si i sykepleiens teoretiske grunnlag og i
grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som det er forventet at studentene
skal tilegne seg gjennom sykepleierutdanningen. Boken består av tre
hoveddeler som sammen synliggjør sykepleierens arbeidsoppgaver,
kompetanse og særegne bidrag i det helsefaglige teamet:
1. Sykepleiens grunnlag . Kapitlene i del 1 gir innsikt i sykepleiens
grunnleggende kjennetegn, verdier, tenkning, kjernekompetanser og
arbeidsprosesser, det vil si i hva sykepleie handler om. Vi ser blant annet på
hvordan sykepleieren møter pasienter og pårørende i ulike situasjoner.
2. Pasientens grunnleggende behov . Kapitlene i del 2 legger vekt på å
presentere observasjoner, vurderinger, tiltak og arbeidsmetoder som
sykepleieren benytter for å ivareta pasienters ulike grunnleggende behov i
forskjellige situasjoner.
3. Kliniske situasjoner . Del 3 synliggjør at pasienter kan ha sammensatte og
komplekse behov som krever at sykepleieren er i stand til å integrere
kunnskaper fra ulike områder av sykepleiefaget. Vi gjennomgår hygiene og
smittevern, kliniske undersøkelser, sykepleie til døende pasienter og sykepleie
til pasienter med komorbiditet.
Med utgangspunkt i forskrift om nasjonal retningslinje for
sykepleierutdanning har denne sjette utgaven gjennomgått en omfattende
revidering og omstrukturering. Innholdet bygger på kunnskapsbasert praksis,
og boken har fått flere nye kapitler, ny kapittelinndeling og ny tittel. På aktuelle
steder er det henvist til relevante sykepleieprosedyrer i det digitale
prosedyreverketVAR Healthcare .

Ann Kristin Bjørnnes er førsteamanuensis og studieleder ved
bachelorutdanningen i sykepleie ved Institutt for sykepleie og helsefremmende
arbeid, OsloMet.
Edith Roth Gjevjon er professor i sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole
www.cda.no
akademisk@cappelendamm.no
21 61 66 13
og redaktør for Sykepleien Forskning . Gjevjon er sykepleier og har mastergrad
og ph.d. i sykepleievitenskap.
Ellen Karine Grov er professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende
arbeid og leder for ph.d.-programmet i helsevitenskap ved Fakultet for
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Sørlandsk skipsfart
1920-2020
OLAV ARILD ABRAHAMSEN

• 2022 | 344 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202566272 | kr 499,Sørlandsk skipsfart 1920–2020 er andre del av tobindsverket Sørlandsk
skipsfart . Første bind er skrevet av Berit Eide Johnsen og Gustav Sætra og dekker
perioden fra 1600 til 1920. Dette bindet tar for seg de påfølgende hundre årene
med skipsfart i sør.
For å forstå hvordan det var mulig å drive en så konkurranse- og risikopreget,
kapitalkrevende og verdensomspennende virksomhet som shipping fra små,
bortgjemte steder på sørlandskysten, er det lagt inn så vel lokale som
internasjonale perspektiver. I tillegg har et nasjonalt perspektiv trengt seg på,
et behov for å knytte opp sørlandsk skipsfart mot den generelle norske
skipsfartsutviklingen. Et behov for å sammenlikne for å identifisere. Dette
bunner paradoksalt i at skipsfart er blitt gjennomglobalisert. I dag kan det være
vanskelig å identifisere et norsk skip, og enda vanskeligere å si hva som er
genuint sørlandsk.
Beretningen om disse siste hundre årene av sjøfartshistorien er bygd opp som
et drama i sju akter der den sagnomsuste, men skadeskutte og akterutseilte
sørlandske skipsfartsnæringen gjenoppstår og moderniseres i
mellomkrigstidens kriseår, blir rammet brutalt av andre verdenskrig, for så å
reise seg på ny og seile videre og ekspandere kraftig på en tjuefem år lang
medvindsbølge. Det som kjennetegner denne seilasen var massiv, nesten
ensidig satsing på store oljetankskip og etter hvert bulkskip. 1928–1978 er
oljetankskipstiden i sørlandsk skipsfart. Lykken snur og fortellingen vender
under shippingkrisen 1976–1987, karakterisert som en nær-døden-opplevelse
for sørlandsk skipsfart. Nordsjøen og oljeeventyret blir redningen for de få som
overlevde. Så hvor blir det av den sørlandske handelsflåten i det som blir kalt
verdens mest globaliserte næring? På Sørlandet synes tradisjonell skipsfart,
kanskje med unntak av Grimstad, å seile inn i solnedgangen. Etter
tusenårsskiftet går det maritime Sørlandet fra å være en tradisjonell
skipsfartsregion til å bli en spesialisert klynge for leveranser til olje- og
gassvirksomheten, og i shipping overtar offshorerederiene hegemoniet.

Olav Arild Abrahamsen (f. 1948) er tidligere førsteamanuensis i historie ved
Universitetet i Agder. I dag er han pensjonist.
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Tidlig innsats – i en skole for alle?
HALVOR BJØRNSRUD OG SVEN NILSEN (RED.)

• 2022 | 352 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202762452 | kr 449,Boka handler om tidlig innsats for læring og utvikling hos barn og unge.
Tidlig innsats er, sammen med tilpasset opplæring, grunnleggende i den norske
skolens ambisjoner om å utvikle en skole der alle elever opplever mestring ut fra
sine evner og forutsetninger. Tidlig innsats er viktig både for å forebygge
vansker med, og barrierer for, læring og for å oppdage og gripe inn med individog systemrettede tiltak når problemer likevel oppstår.
Boka er delt i to deler. Første del har kapitler som omhandler ulike temaer
knyttet til overordnede perspektiver på tidlig innsats (kapittel 1–7). Tidlig
innsats er viktig for utviklingen av en skole for alle, forebygging, utviklingen i
små lokalsamfunn, spesialundervisningens tiltakskjede, elevens rolle,
lærerrollen og skoleledelse.
Andre del av boka tar for seg tidlig innsats på noen mer konkrete kompetanseog innsatsområder (kapittel 8–14). Det omfatter tidlig innsats knyttet til lesing
og skriving, matematikk, digital kompetanse, problematferd, mobbing, elever
med stort læringspotensial og tospråklige barn.
Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning, pedagogikk og
spesialpedagogikk og er aktuell for skoleeiere, skoleledere, lærere, ansatte i PPT
og forskere.

Halvor Bjørnsrud er dr.polit. og professor emeritus i pedagogikk ved
Universitetet i Sørøst-Norge.
Sven Nilsen er dr.scient. og professor emeritus i spesialpedagogikk ved
Universitetet i Oslo.
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Tinglysing
Lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 og lov om dokumentavgift 12.
desember 1975 nr. 59 kap. I og II med kommentarar
BORGAR HØGETVEIT BERG

• 2023 | 2. utg. | Innbundet | 9788202473976 | Pris ikke fastsatt
Tinglysingslova har sidan 1935 vore ei av dei grunnleggande lovene om rettar i
fast eigedom. Lova regulerer registrering og tredjemannsvern av eigedomsrett
og avgrensa rettar, inkludert panterettar, i fast eigedom. Tinglysingslova
heimlar også Lausøyreregisteret.
Tinglysingslova er gjennomgripande endra sidan fyrsteutgåva av denne boka,
som fylgje av elektronisk tinglysing.
Boka gjev ei samla framstilling av tinglysingslova og tinglysingsforskriftene.
Reglane om dokumentavgift for fast eigedom blir også handsama. Målgruppa er
alle som kjem i kontakt med tinglysing.

Borgar Høgetveit Berg (f. 1970) er dommar i Noregs Høgsterett. Han har
tidlegare vore advokat hjå Regjeringsadvokaten og i advokatfirmaet
Thommessen.
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Tverretatlig samarbeid
MIRJAM HARKESTAD OLSEN OG PEDER HAUG (RED.)

• 2022 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202763015 | kr 379,Denne boken handler om tverretatlig samarbeid i skolens virksomhet, både
internt og med ytre etater og virksomheter. Kvaliteten på dette tverretatlige
samarbeidet har stor betydning for hvordan skolen lykkes med å legge til rette
for at elevene opplever et inkluderende skolemiljø slik målsettingen er i
Utdanningsdirektoratets «Kompetanseløft for spesialpedagogikk og
inkluderende praksis» som innholdet i denne boken er relatert til.
Fem ulike perspektiver ved tverretatlig samarbeid drøftes gjennom følgende
spørsmål:

• Hva er tverretatlig samarbeid i et skoleperspektiv?
• Hva er skoleledernes rolle og betydning i tilrettelegging av tverretatlig
samarbeid?
• Hvordan utnytter de ulike etatene hverandres kompetanse?
• Hvordan forstår ulike etater hverandres roller i utviklingen av et inkluderende
skolemiljø?
• Hvordan er prinsippet om barns beste tatt hensyn til i det tverretatlige
samarbeidet?

Mirjam Harkestad Olsen er professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges
arktiske universitet.
Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda.
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Utendørsterapi
En introduksjon
CARINA RIBE FERNEE, IRIS ANETTE OLSEN, VIBEKE PALUCHA OG LEIV EINAR
GABRIELSEN

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202682132 | kr 429,Dette er ei innføringsbok for fagfeltet utendørsterapi. Boka gir innsikt i
mangfoldet av muligheter som ligger i naturbasert terapeutisk arbeid. I tillegg
viser den hvorfor og hvordan naturen i seg selv både tilrettelegger for og
forsterker disse mulighetene.
Terapiforståelsen som benyttes, er raus og inkluderer spekteret fra friluftsliv og
fysisk aktivitet i en folkehelsesammenheng til evidensbasert behandling i
spesialisthelsetjenesten. Målet er å bidra med nye ideer og økt inspirasjon til
hvordan man kan drive helsearbeid i, og ved hjelp av, naturen.
Boka passer for alle som ønsker å vite mer om hvordan vi kan arbeide for å
bedre menneskers livskvalitet og helse i et utemiljø, særlig studenter og
fagpersoner innen helsefag, idrettsfag og friluftsliv.

Iris Anette Olsen er avdelingssjef for Avdeling for barn og unges psykiske helse
(Abup) ved Sørlandet sykehus. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og
cand.polit.
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Vann, juss og samfunn – rettigheter og
regulering i utvikling
STEINAR TAUBØLL (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202738686
Håndtering og bruk av vann i samfunnet krever et faglig mangfold fra biologi og
teknikk til økonomi og juss. Denne boken drøfter aktuelle temaer knyttet til
rettslig regulering av vann, både i form av oversiktskapitler om ulike regelsett
og gjennom vitenskapelige dypdykk i utvalgte temaer. Den faglige spennvidden
gjenspeiler seg også innen det juridiske. I boken finner man stoff om
overvannshåndtering, naturfare, drikkevann, grunnvann, villaks,
kraftutbygging, menneskerettigheter, samt om generelle utredningskrav og
kunnskapsplikter i miljørettsforvaltning. Et sentralt siktemål er å bygge opp
tverrfaglig forståelse av gjeldende juridiske forhold knyttet til vann, og dessuten
sette noen av dagens reguleringer under debatt.
Boken retter seg særlig til de ressurspersonene som på ulike måter støtter
saksbehandlingen i stat og kommune. Boken antas også å være nyttig for
private aktører som vil gjøre seg mer kjent med rettsspørsmål som kan oppstå i
forhold til forvaltningen og til andre private aktører. I et bredere perspektiv er
det dessuten ønskelig at boken kan bidra til å belyse konflikter mellom ulike
hensyn og grupper i samfunnet, for eksempel ved innføring av gebyrer, pålegg
rettet mot private, innføring av tyngende vilkår og krav til kunnskap og
faktagrunnlag.
Bokprosjektet springer ut av den juridiske forskningen ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet, og har i tillegg knyttet til seg nasjonal
spisskompetanse på mange temaer.
Bokas redaktør er dosent Steinar Taubøll ved Institutt for eiendom og juss ved
NMBU, som har naturfaglig og juridisk utdannelse, samt lang erfaring med
tverrfaglig arbeid.

Steinar Taubøll (f. 1962) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg en
naturfaglig utdanning innen biologi og geografi, samt lang erfaring innen
natur- og miljøforvaltning.
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Vegtrafikklovgivningen 2022

• 2022 | 864 s. | 62. utg. | Heftet | 9788202762803 | kr 629,Vegtrafikklovgivningen 2022 er laget for alle som ønsker å være orientert om
reglene som gjelder i trafikken. Boken inneholder de viktigste norske lovene og
forskriftene, samt de mest sentrale EU-reglene som gjelder vegtransport.
Alle offentlige trafikkskilt, vegoppmerkinger og trafikklyssignaler er beskrevet
og gjengitt i farger.
Lovsamlingen er et nødvendig redskap for politi, jurister og dommere som
behandler vegtrafikksaker. Dessuten er den nyttig for trafikkskoler, kjørelærere
og vegmyndigheter.
Yrkessjåfører og ansatte i vegtransportbedrifter vil ha stor nytte av boken også
fordi den inneholder EU-reglene om kjøre- og hviletider og annen særregulering.
Vegtrafikklovgivningen 2022 har følgende inndeling:

• Sentrale lover
• Sentrale forskrifter
• Forsikring
• Krav til kjøretøy, utstyr og miljø
• Kontroll av kjøretøy og kjøretøyverksteder
• Førerkort og trafikkopplæring
• Sikkerhet og verneutstyr
• Parkering
• Forelegg og gebyr
• Motorsport, sykkelritt, snøscooterkjøring og kjøring i terreng
• Yrkestransport
• Avgifter og utenlandsk motorvogn
• Rundskriv
• Annet
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Å skrive akademisk
En veiviser for forskere
SOLVEIG ØSTREM

• 2022 | 156 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202777647 | kr 319,Å skrive akademisk innebærer å orientere seg i et uoversiktlig og krevende
landskap. Denne boka er et forsøk på å stake ut en kurs, peke på mulige veier og
identifisere snublesteiner. Forfatteren tar for seg spørsmål knyttet til formålet
med skrivingen og diskuterer hva som kjennetegner et godt akademisk språk. I
boka rettes oppmerksomheten mot etiske, metodiske, politiske og praktiske
dimensjoner ved forskeres skrivearbeid.
Boka tematiserer blant annet spørsmål som formålet med å skrive, kjennetegn
ved et presist fagspråk, etterrettelig henvisnings-skikk, formulering av
forskningsspørsmål og ansvarlig bruk av kilder. Dette er emner som behandles i
mange bøker. Forskjellen her er at Østrem gjør det på en mer grunnleggende og
mindre lærebokaktig måte.
Boka anbefales for alle som skriver faglige tekster, ikke bare for forskere.
Dessuten anbefales den for lesere av faglige tekster.
Sjelden finner man så mye innsikt i en bok på bare litt over hundre sider.
Hallvard Håstein, Spesialpedagogikk 4/2021
Østrem ønsker å lage en poetikk for akademiske tekster og stiller viktige
spørsmål om hvordan en god forskertekst skal være. Hun understreker at
skrivingen skaper innsikt, og at skriving er en vitenskapelig metode for de
fagene hun tar utgangspunkt i. Hennes egen tekst er forbilledlig når det gjelder
godt språk, flyt og ryddighet. Hun sier selv: «Et presist språk er så enkelt som
mulig og så komplisert som nødvendig». Det burde broderes i korssting og
henges over sengen!
Sissel Lie, Prosa 2/2021
I denne reviderte utgaven av Å skrive akademisk er alle referanser til de
forskningsetiske retningslinjene, som kom i ny utgave 2021, oppdatert.

Solveig Østrem er professor i pedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet.
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Årsaksforklaringer i kvalitativ analyse
ØIVIND BRATBERG

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202756079 | Pris ikke fastsatt
Samfunnsforskning retter seg gjerne mot å granske årsakssammenhenger, men
sjelden i den kliniske form som følger av naturvitenskapelige idealer.
Paradokset blir særlig tydelig for studenter som benytter kvalitative data og en
fortolkende innfallsvinkel. Kausale argumenter holdes frem som ideal, men
altfor ofte bryter kriteriene for å granske årsakssammenhenger med hva
kvalitative analyser setter seg fore.
Årsaksforklaringer i kvalitativ analyse etablerer et begrepssett og
retningslinjer for kvalitativ analyse med fortolkende forklaring som siktemål.
Boken tar for seg ulike kvalitative data – som tekst, intervju og feltnotater – så
vel som ulike forskningsstrategier, med særlig vekt på prosessporing og
kongruensanalyse.

Øivind Bratberg er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet
i Oslo, hvor han blant annet underviser i forskningsmetode.
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Émile Durkheim
Solidaritet og det moderne arbeidsliv
PÅL VEIDEN

• 2022 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202695897 | kr 329,Émile Durkheim (1858–1917) var samholdets og solidaritetens tenker. Han er
grunnleggeren av den moderne sosiologien – vitenskapen som undersøker
forholdet mellom kollektivet og individet. Durkheim begrunnet sosiologien i
rasjonalisme og empiri: Samfunnslivet kunne studeres som en utvendig
størrelse, på linje med studier av naturlige fenomener.
Durkheims tenkning har blitt og blir diskutert og kritisert, men knapt noen
annen samfunnstenker er like sentral når vi skal analysere fenomen som
samhold, integrasjon og rasjonell organisering av samfunnslivet.
I denne boken drøftes det moderne arbeidslivet i lys av Durkheims
samfunnsanalyse.

Pål Veiden (f.1958) er dr. polit i sosiologi, og arbeider som førsteamanuensis ved
Handelshøyskolen, OsloMet.
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Én fortid – mange fortellinger
Introduksjon til historiebruk
HÅKON RUNE FOLKENBORG

• 2022 | 220 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202760571 | kr 429,Én fortid – mange fortellinger er en praktisk orientert innføring i hva
historiebruk er. Boka tar for seg ulike spørsmål som: Hvorfor er fortiden viktig
for oss, og hvorfor kommer det stadig nye framstillinger med nye fortellinger
om de samme fortidige hendelsene? Hvorfor engasjerer mange seg i hvordan
fortiden formidles, og i hvilke sammenhenger møter vi på referanser og
iscenesettelser av fortiden? I hvilke former kommer disse i, og hvilke typer
funksjoner fyller historiebruken?
Sentrale nøkkelbegreper og kategoriseringer gjennomgås for å gi leseren både
innsikt i historiebruk og analytiske redskaper for egne undersøkelser. Boka gir
grunnlag for å tilegne seg en reflektert holdning til dette mangfoldige og
sammensatte feltet som utgjør historiebruk.
Boka henvender seg særlig til lærere og studenter som skal undervise i
samfunnsfag og historie. Den vil også være aktuell innenfor fagområder som
sosialantropologi og sosiologi hvor samtidens ulike varianter av historiebruk
tematiseres, og for alle andre med interesse for ulike framstillinger av fortiden.

Håkon Rune Folkenborg er dosent i historiedidaktikk ved Institutt for
lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø Norges arktiske
universitet.
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Økonomisk krigføring
KÅRE DAHL MARTINSEN

• 2023 | 212 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202765606 | kr 349,Vi er midt i en økonomisk krig. Våpnene er sanksjoner, subsidier, dumping,
fiendtlige oppkjøp og tyveri av industrihemmeligheter. Målet er enkelt: Å svekke
et lands økonomi slik at det ikke kan yte politisk eller militær motstand.
Økonomisk krigføring tar for seg drivkreftene bak denne krigen. Viktige stikkord
her er Trump, brexit, korona og Kinas økonomiske vekst. Boken beskriver
hvordan slagene utkjempes, og hvilke metoder og virkemidler som brukes. Blant
spørsmålene som reises, er hvor effektive sanksjoner er.
Etter hvert som krigen har økt i omfang, har både EU, USA, Russland og Kina
satt i verk forsvarstiltak. Dette har to konsekvenser: Verdens
handelsorganisasjon har mistet betydning, og globaliseringen har veket plass
for økonomisk og politisk regionalisering.

Kåre Dahl Martinsen er professor i europeisk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets
Høgskole.
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Lover og forskrifter

Særtrykk av lover og forskrifter
Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av
særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange
sentrale lover og forskrifter, med historiske og faglige noter.
Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet,
vennligst kontakt oss per e-post: jus@cappelendamm.no.

Noen aktuelle lover og forskrifter:
Skolelovsamlingen 2018–2019
9788202604523

Arbeidsmiljøloven og ferieloven
9788202629588

Forvaltningsloven m/forskrift og
offentleglova m/forskrift
9788202592882

En komplett oversikt over våre særtrykk av lover og forskrifter finner du på
cda.no og i katalogen Lover og forskrifter.
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