Studiekatalog 2020

Inspiration för dig som är studieombud
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Hej!
Vi på Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län är stolta och glada att presentera vår första
studiekatalog framtagen för våra föreningar inom SPF Seniorerna Uppsala län.
Vår förhoppning är att inspirera och ge uppslag för roliga och lärorika studiecirklar.
Vi visar upp ett urval av färdigt studiematerial som vi på SV kan bistå med och en litteraturdel
som spänner från hantverk och slöjd till digital kompetens.
En röd tråd är att vi särskilt uppmärksammar Hållbarhet i vårt urval –
kika gärna lite extra på dessa böcker – ingen kan göra allt men alla kan göra något!
Tillsammans önskar vi från Studieförbundet Vuxenskolan
er ett spännande och intressant studieår.

Kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län
Studieförbundet Vuxenskolan
Kungsängsgatan 12, 753 22 Uppsala
E-post: uppsala@sv.se
Telefon: 018-10 23 70
Anneli Eriksson				
Rådhusgatan 6, 742 31 Östhammar
E-post: anneli.eriksson@sv.se
Telefon: 0173-218 55
Anneli är kontaktperson för SPF-föreningarna inom Norra samrådet
Helena Westerlund
Ågatan 15 B, 749 35 Enköping
E-post: helena.westerlund@sv.se
Telefon: 0171-310 52
Helena är kontaktperson för SPF-föreningarna inom Samrådet Enköping, Håbo och Heby
Susan Gallone
Kungsängsgatan 12, 753 22 Uppsala
E-post: susan.gallone@sv.se
Telefon: 018-10 23 77
Susan kontaktperson för SPF-föreningarna inom Samrådet Uppsala och Knivsta
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Rollen som studieombud

Du som är studieombud
har en viktig uppgift att fylla i din förening. Tack vare ditt engagemang kan föreningens
medlemmar hitta meningsfulla och berikande uppgifter och aktiviteter som både är viktiga
för samhället och som stärker deltagarnas hälsa och livsmening. Som studieombud håller du
i kontakterna med Studieförbundet Vuxenskolan. För oss är det betydelsefullt med ett nära
samarbete både vid planering och genomförandet. Därför har varje SPF-förening i länet en egen
kontaktperson på SV Uppsala län.
Som studieombud hoppas vi att du försöker inspirera medlemmar till att bli cirkelledare och
att du informerar lite om rollen och vad den innebär. Sedan önskar vi att du för kontakten med
nya cirkelledare vidare till oss så att vi på SV kan hjälpa till att informera och utbilda de som är
intresserade av att bli cirkelledare. Vi håller gärna utbildningar och inspirationsträffar för både
studieombud samt nya och mer erfarna cirkelledare. Vi tar tacksamt emot era önskemål gällande
detta.
Studiecirkeln – Deltagarna träffas regelbundet under trevliga former och lär sig något nytt som de
är intresserade av. Alla i gruppen är delaktiga, lär av varandra och bestämmer tillsammans målet
med studierna inom det ämne som de har valt. Ledaren är ingen lärare utan en av gruppdeltagarna som fått till uppgift att leda gruppens arbete framåt.
Kulturarrangemang – Du som studieombud kan komma med förslag på aktiviteter som tex dans,
sång, teater och musik. Du kan även ge förslag på föreläsningar och andra framträdanden som
ger deltagarna upplevelser utöver det vanliga. Ta gärna reda på medlemmarnas önskemål och håll
kontakt med styrelsen för att kunna erbjuda givande kulturarrangemang.
Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan går det mesta att genomföra!
Tack vare ett nära samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och SPF Seniorernas lokala
föreningar hoppas vi kunna hjälpa till att utveckla er verksamhet. Vi kan erbjuda er cirkelledarutbildningar men vi bistår även med föreningsutveckling om så önskas. Framförallt vill få
möjlighet att hjälpa er med det vi brinner för – folkbildning.
Lycka till och tveka inte att kontakta oss önskar Susan, Anneli och Helena på
Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län

Att delta i studiecirklar är för många en meningsfull återkommande aktivitet och ger goda
sociala kontakter. Det spelar mindre roll vad de handlar om, deltagandet i sig är positivt för den enskildes
hälsa.
Du kan lätt skapa aktiviteter där du verkar genom samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Kontakta oss redan idag.
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Vad är en studiecirkel och hur startar jag den?

Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form.
I en studiecirkel träffas man i små grupper för att lära sig något tillsammans. Det är det egna
intresset och den fria viljan som är grunden för studiecirkeln. Hela gruppen, ledaren och
deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka
inriktning och resultat i cirkeln. Alla åsikter, kunskaper och erfarenheter är lika mycket värda,
och alla har ansvar för att arbetet i cirkeln fungerar.
Starta en studiecirkel
Genom studiecirkeln kan du och din förening fördjupa ert intresse och lära er mer. För att sätta
igång en egen studiecirkel gäller följande:
• Att ni är 3-20 deltagare inklusive cirkelledaren
• Att ni träffas vid minst tre tillfällen
• Att de sammanlagda antalet studietimmar är nio eller fler
(en studietimme=45 minuter).
Cirkelledaren
Vill du bli cirkelledare? Vad kul! Du kommer att ha fantastiskt roligt och lär dig minst lika mycket
som dina deltagare.
Cirkelledaren ska:
• Anmäla cirkeln till den lokala SV-avdelningen alternativt till studieombudet på SPF
• Leda cirkeln, men inte vara ”lärare”
• Föra närvaro, på papperslista eller elektronisk närvarolista
• Ta fram en arbetsplan tillsammans med gruppen
• Rapportera in närvarolistan till den lokala SV-avdelningen när cirkeln är avslutad
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Studiematerial via SV
Det är både enkelt och roligt att skapa en studiecirkel!
I detta avsnitt presenterar vi ett axplock av olika färdiga
studiematerial där ni som grupp ges vägledning i
skapandet av era egna studiecirklar. För att få tillgång
till studieplaner, kontakta din lokala SV avdelning.

Samhälle
Tid för det meningsfulla
En studieplan om åldrande utifrån Bodil Jönssons bok från 2012. Bodil Jönsson har
själv tagit fram studiematerialet. Studiecirkeln kräver ingen utbildad ledare,
all nödvändig handledning finns för både grupp och ledare i materialet.
Författare: Bodil Jönsson

För säkerhets skull
- Försök inte lura mig
- Var på din vakt
- Syna bluffen
- Ditt hem är din borg
Material och studiehandledningar är framtagna av Polismyndigheten, nationellt bedrägericenter i
samarbete med PRO, SPF Seniorerna och Brottsofferjouren

Kultur i alla dess former
Ung på 50-talet
Om förälskelse, mode och boende i en brytningstid. 1950-talet var en tid då alla ännu
inte hade fått del av väl-färden och det moderna livet. Texterna varvas med korta årskrönikor som lyfter fram decenniets händelser.
Författare: Kerstin Gunnemark
Ung på 60-talet
Det verkar som om allt hände på sextiotalet, som om allt var tillåtet. Den här boken är
knappast en faktasamling, mera en samling artiklar som ska ge oss associationer och
inspiration att söka sig vidare till sitt eget material.
Författare: Tomas Ekman
Ung på 70-talet
Det var under 70-talet som de borgerliga lyckades bryta socialdemokraternas långa
monopol på regeringsmakten. Och musiken var inte bara progg, det var också ABBA,
disco och Magnum Bonum.
Författare: Tomas Ekman
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Historia
Berätta mer - Ett studiematerial om berättande i hembygdsrörelsen
Vi berättar varje dag, i tal, i skrift, med kroppsspråk och på andra sätt. Samtidigt är
berättande en konst. I hembygdsrörelsen har berättandet länge varit en självklar del av
verksamheten. Men hur gör man?
Boken är ett samarbete mellan Sveriges Hembygdsförbund och Nordiska Museet
Berätta för dina barnbarn
Utifrån boken ”Barnen på Våtnäs” har Rune Nilsson tagit fram ett studiematerial för
SPF som har fokus på att skriva och berätta för kommande generationer om våra
livsmiljöer.
Författare: Åke Marcusson
Hitta historien i din hembygd
Detta är en vägledning för studiecirklar i hembygdsforskning där deltagarna kan
välja olika spår att forska i. Materialet riktar sig till deltagare som vill ta reda på
mer om sin historia och få praktiska tips om forskning, arkivering och
dokumentation. Deltagarna behöver inga särskilda förkunskaper.
Framtaget av SV för Sveriges Hembygdsföreningar

Föreningsutveckling
Leda cirkel
En handbok för dig som leder
cirklar i Studieförbundet
Vuxenskolan. Eller för dig
som bara vill lära dig mer om
folkbildning.

Dialogduken
SPF Seniorernas dialogduk är
ett verktyg för att starta samtal om föreningens framtida
utveckling.

SPF Seniorernas Föreningsguide
Några träffar för att utveckla din förening är väl investerad tid!
Syftet med SPF Seniorernas föreningsguide är att ge kunskap om SPF Seniorerna samt
att bidra till utveckling och ordning och reda i föreningsarbetet.
Föreningsguiden kan läsas som studiecirkel med hjälp av studiematerial som hittas på
SPFs intranät ”förening för alla”.
Ny kraft till Sveriges eldsjälar
Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram ett grundpaket för föreningsutveckling.
”Föreningsboxen” består av fyra böcker ”I förening”, ”Lyssna in och nå ut”, ”Från idé till
ansökan” samt ”Ledarskap i vår tid” med tillhörande studiematerial. Se info nedan.
Kontakta din lokala SV avdelning om du är intresserad av materialet.
I förening
Ett material i föreningskunskap som
kan användas både
som stöd för de som
vill engagera sig i en
förening.

Lyssna in och nå ut
I föreningslivet kan
kommunikation handla om allt från att få
andra att ta ansvar i
styrelsearbetet till att
värva nya medlemmar.

Från idé till ansökan
Materialet omfattar
en bok och en studiehandledning och är
inriktat på projektutveckling i ideella
föreningar.

Ledarskap i vår tid
Ett grundmaterial i
ledarskap som utgår
från det personliga
ledarskapet och olika
ledarstilar.
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Hälsa och friskvård
Karlar, grabbar,kompisar
Ett studiematerial framtaget av SPF 2008 men som fortfarande är aktuellt.
Målsättningen med ”Karlar, grabbar, kompisar” är att genom varierande aktiviteter och
studiebesök stilla nyfikenheten och samtidigt få det sociala behovet tillfredsställt.
Träffarna går ut på att vilja lära nytt och vilja umgås med varandra. Det är bara
fantasin som sätter hinder för vad man kan göra tillsammans i en cirkel av detta slag.
Framtaget av SPF
Tillsammans mot ensamhet
Så gör vi för att nå äldresom upplever ofrivillig ensamhet!
Ett studiematerial från 2019 för uppsökande verksamhet. Detta studiematerial är
skapat för att hjälpa grupper att komma igång med arbetet på ett bra sätt. I materialet
ges råd och tips blandat med diskussionsfrågor och stöd i att arbeta uppsökande.
Framtaget för PRO, SKPF och SPF Seniorerna

Koll på läkemedel
En satsning som drivs gemensamt av PRO, SPF och Apoteket.
Kunskap om läkemedelsbehandling för den äldre patienten är bristfällig inom stora
delar av vården. Det är därför viktigt att du som äldre patient har goda egna
kunskaper om och förståelse för vad läkemedelsbehandling innebär.
Koll på läkemedel erbjuder information och olika verktyg till patienter, förskrivare,
vårdpersonal och anhöriga m fl. Denna e-utbildning är ett sådant verktyg.

Samtalskort - existentiell hälsa
Detta material för studiecirkel kring samtal om existentiell hälsa, grundar sig i
olika samtalskort framtagna av SV och kräver en utbildad ledare i materialet.
Korten utgår från WHO:s folkhälsoundersökningar, som visar att förhållningssättet till livet påverkar vår uppskattade psykiska, fysiska och sociala hälsa.
SV Uppsala län utbildar både samtalsledare och anordnar samtalsgrupper i
projektet Samtalsgrupp Senior.
Framtaget av SV

Balans i livet
Balans i livet är en studiecirkel med syfte att förebygga och minska antalet fallskador
bland äldre. Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som ska vara ledare i
cirkeln. Målet med cirkeln är att göra äldre mer medvetna om hälsa och träning.
Kontakta din lokala SV avdelning för mer infor-mation och tillgång till materialet.
Framtaget av SV
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Balans - om fallolyckor
En studieplan om maten, motionen och medicinerna som kan förhindra fallolyckor.
Antal fallolyckor ökar varje år och det är ofta äldre personer som drabbas. Det finns
mycket du kan förebygga genom att i god tid se över matvanor, hur du motionerar och
vilka mediciner du tar. Lär dig inför framtiden och skapa bättre balans i livet!
Framtagen av SV
Stöd vid demenssjukdom - En handbok i bemötande
En handbok i bemötande ökar kunskapen om kognitiv nedsättning och ger konkret
vägledning i hur vårdpersonal och anhöriga kan stödja den drabbade och förbättra livskvaliteten. Två studieplaner gör att boken passar utmärkt för studiecirklar.
Författare: Jane Cars, Beata Terzia
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Hem och trädgård
Skillnadens trädgård
Denna studieplan är framtagen av SV och utgår från Sara Bäckmos bok ”Skillnadens
trädgård”. Läs tillsammans om hur Sara Bäckmo förvandlade en igenvuxen tomt till
ett ekologiskt trädgårdsskafferi och fick på köpet en ny passion ”Skillnadens trädgård”.
Genom att Sara på olika sätt förlänger den traditionella odlingssäsongen är det möjligt
för familjen att äta nyskördat under hela året.
Framtagen av SV

Skillnadens skörd
Denna studieplan är framtagen av SV och utgår från Sara Bäckmos bok. ”Skillnadens
skörd – mat från trädgården året run”. Boken är uppdelad efter årets månader. Om ni
vill ses under ett helt år så kan ni börja läsa i den månaden som det är när ni börjar och
följa odlingsåret i er cirkel!
Framtagen av SV

Vinterodling: skörda när det är kallt
Studieplanen framtagen av SV och utgår från Sara Bäckmos bok ”Vinterodling – skörda när det är kallt”. Känslan av att äta ”härodlat” är fantastiskt! Vi är många som på
vårarna går igång med frösådder på varje ledig yta – för att skörda på sommaren och
hösten. Med vad händer om vi tänker annorlunda och förlänger säsongen? Har du ett
gäng vänner att diskutera trädgård och dela odlingserfarenheter med? Grattis! Det är
så roligt och värdefullt att lära sig tillsammans!
Framtagen av SV
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Hållbarhet
Naturskyddsföreningens guide till ett hållbart liv
Hur lär du dig att leva ett mer hållbart liv? Boken ”Ett hållbart liv” bjuder på 365 tips
för att vara mer miljövänlig i sin vardag. Johanna Stål och Nadia Nörbom ger stora och
små förslag på hur du kan handla i mataffären, på semestern och bland grannar och
vänner. Läs den tillsammans i form av en studiecirkel med hjälp av vår studieplan!
Författare: Johanna Stål
Studieplan framtagen av SV

Sveriges Bästa Svensk 1 & 2
I Sveriges bästa svensk del 1 bestämmer sig Hussein Hashemi för
att bli Sveriges bästa svensk men upptäcker att han inte behöver
bli någon annan för att bli accepterad. I del 2 utmanas Husseins
djupaste värderingar och rötter av hans egen dotter.
Film och studiehandledning framtagen
Studieförbundet Vuxenskolan och ABF.

Hållbar mat
Är du sugen på att äta grönt och i säsong? Vill du prova på att laga mat som är nyttig både för dig och
vår planet? Orsakerna till att vilja laga mer hållbar mat är många.
Gör det tillsammans, lär dig nya recept och ha roligt ihop! Målet med kursen är att lyfta gruppens
kunskaper om hållbar mat, hur det går att välja mer hållbara råvaror och hur det i praktiken går till
att laga hållbar mat, med planering, nya recept och tillbehör.
Studieplan framtagen för SV
Litteratur till cirkeln:

Den gröna hemkunskapen
Grundbok med över 350 vegetariska recept
Författare/illustratör: Inga-Britta Sundquist

Eat Good
- recept som förändrar världen
Författare: Johan Rockström, Victoria Bignet,
Malin Landqvist
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Digital kompetens
Alla kan surfa
- Lär dig surfa på mobil och surfplatta
Intresset för att kunna använda surfplatta och smarta telefoner Iphone/iPad och
Android har blivit större och större, både som nöje och som stöd och hjälp i vardagen.
För att komma igång kan det behövas en förenklad manual med steg för steginstruktioner.
Studiematerialet ”Alla kan surfa” är medvetet utformat på ett grundläggande,
strukturerat och enkelt sätt och är tänkt att användas i en studiecirkel. Den nya
kunskapen kan där provas och diskuteras med andra deltagare. Cirkelledaren kan
svara på frågor och hjälpa deltagarna att använda sin surfplatta och smarta telefon
efter sina egna förmågor, önskemål och prioriteringar.
Lär dig surfa steg-för-steg, några exempel:
- Läsa och skicka e-post och meddelande
- Fotografera
- Använd kalender och påminnelser
- Håll kontakt med vänner genom sociala medier som Facebook och Skype
- Använd kartor och söka resvägar
Studiematerialet har tagits fram i samarbete mellan Demensförbundet,
Studieförbundet Vuxenskolan och Myndigheten för delaktighet.

Studieförbundet Vuxenskolan litteraturpris 2019
Osebol av Marit Kapla
Osebol är en intervjubok av journalisten Marit Kapla som är
uppvuxen i Osebol. Hon har intervjuat så gott som alla av de
cirka 40 vuxna invånare mellan 18 och 92 år som bor i byn
nu. Deras livsberättelser ger en mångfasetterad bild av livet
i en värmländsk by, förr, nu och med tankar om framtiden.
Människors sorg, glädje, oro och humor färgar en detaljerad,
personlig och levande gestaltning av svensk och global nutidshistoria.
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Böcker att inspireras av...
Hantverk och slöjd
De traditionella hantverken har mycket att lära oss, i
slöjden finns en inbyggd kunskap om hållbarhet.
Många slöjdare använder råmaterial från naturen,
återanvänder, bevarar och vårdar material.
Här har vi gjort ett urval av böcker att inspireras av.
Slöjda i trä
Slöjda i trä är en inspirerande grundbok som beskriver hur du slöjdar enkla,
funktionella och roliga träföremål med kniv och yxa. Du får bland annat lära dig att
tillverka slevar, skålar, smörknivar, tårtspadar, hängare, knoppar, skärbrädor och
pallar.
Författare: Jögge Sundqvist
Täljboken
Tälja är som att lära sig cykla. Ge dig tid att komma igång så kommer resten av sig själv.
I nya Täljboken ger sig Felix Wink och Ragnar Kierkegaard Suttner ut på en roadtrip
för att besöka intressanta människor som arbetar med kniv och yxa. Alla delar de med
sig av erfarenheter och inspirerande täljprojekt.
Författare: Ragnar Kierkegaard Suttner, Felix Wink
Stora boken om byggnadsvård
De senaste årens renoveringsboom har inspirerat många till att kavla upp ärmarna och
börja jobba med sitt eget hus eller lägenhet. Behovet av smarta råd och information har
ökat i kapp med det nyvaknade byggnadsvårdsintresset.
Författare: Göran Gudmundsson

Laga, vårda och renovera: ta hand om dina fynd och ärvda favoriter
Ärvda föremål med många minnen eller nyinköpta fynd från loppisar och antikbutiker
förtjänar alla att vi tar hand om dem på bästa sätt. Det innebär ju inte minst att vi kan
njuta av våra favoriter ännu längre.
Författare: Kristian Fyrand

Sticka varmt och mönstrat vantar, sockor, mössor, kragar och några tröjor
Erika Åberg delar med sig av sin kärlek till och kunskap om stickning: material och
tekniker, färg och form. Det finns projekt i boken för alla – både för den som är van och
för en nybliven stickare.
Författare: Erika Åberg
Lånat, sparat, ärvt & nytt : småkoftor, fintröjor och annat stickat för barn
Det finns en alldeles särskild omtanke i det man format med egna händer. Det vet alla
som stickar. Ett plagg som skapas åt ett litet barn, eller i väntan på någon som ännu
inte är född, blir till ett unikt band mellan stickare och mottagare.
Författare: Celia B. Dackenberg
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Brodera mera: små och stora handarbeten från korsstygn till yllebroderi
Följ med på ett äventyr i broderiernas värld. Under 40 år skapade Monica Zetterström
över tvåtusen underbara broderimönster i sitt företag Brodera mera.
Författare: Helena Ericsson

Brodera fritt på ylle
Brodera fritt på ylle är en helt ny sorts broderibok. Istället för att ge dig färdiga
mönster och exakta beskrivningar delar brodösen Karin Derland generöst med sig
av sin kunskap och visar hur du kan gå till väga för att skapa något eget.
Författare: Karin Derland
Go recreate!: 35 enkla remakes av återvunna plagg
När Linnea Larsson var mammaledig fick hon den lysande idén att återvinna gamla
kläder och sy barnplagg av dem. Den här boken hjälper dig att både rensa garderoben
och att skapa personliga plagg till din (eller någon annans) bebis. En riktig win-win!
Författare: Linnea Larsson

Sy väskor: vackra som smycken
Päls, skinn, ull, reflexband, återbrukade jeans, vackra applikationer och fina broderier!
Formgivaren och konsthantverkaren Helena Bengtsson visar i boken hur du gör för
att trolla fram vackra väskor som rymmer det viktigaste och som går att bära både till
vardag och fest.
Författare: Helena Bengtsson
I trasmattans värld från A - Ö
I trasmattans värld från A - Ö, det gömda och bortglömda hittar författaren sitt
material. Bland de gamla trasmattorna, i deras värld har Monica hämtat sin kunskap
och inspiration.
Författare: Monica Hallén
Estrids & Eugenias vävbok
En vävbok med enkla mönster för mattor och kuddar, av två kvinnor som efter att ha
avslutat tidigare karriärer ägnat mycket tid till vävning. Detta har lett dem in i det här
bokprojektet.
Författare: Kristina Lantz, Anette Holgersson

Trådarna i väven: på spaning bland minnen och kulturarv i Sverige
Svenskt kulturarv kan man tänka på som ett slags mentalt universum.
Ett inre landskap av berättande som ständigt förändras, från mormors läsning i
folkskolans läsebok till digitalt berättande idag.
Författare: Maja Hagerman
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Mindful virkning
Du kan virka efter bokens mönster när du behöver en riktigt avkopplande stund – på
väg med bussen eller tåget, med en kopp kaffe eller medan du ser på tv. Virkar du ett
mönster om dagen märker du efter några veckor hur din känsla av inre ro ökar.
Författare: Carmen Heffernan

Lättvirkade disktrasor : enkla och moderna restgarnsprojekt för kök
och badrum
Gör ditt kök personligt och hemtrevligt med Lättvirkade disktrasor. Det är de små
detaljerna som gör ett hem mysigt, och egengjorda disktrasor är definitivt en sådan.
Författare: Camilla Schmidt Rasmussen, Sofie Grangaard
Naturlig färgning : mat och kläder i ett kretslopp
I den här praktiska inspirationsboken tar växtfärgningen nya former. Du får lära dig
hur du på ett enkelt och giftfritt sätt kan färga tyg, garn och klädesplagg i naturfibrer.
Boken ger en bild av färgningens historia och hur det ser ut idag.
Författare: Lina Sofia Lundin

Shibori
Med shibori kan du färga fram fantastiska mönster på ett enkelt och miljövänligt sätt.
Allt du behöver är nål och tråd, färgpulver och ättika.
Författaren och textilformgivaren Eva Davidsson visar hur du med stygnreservage syr
och knyter för att få fram olika former och mönster på tyg och garn.
Författare: Eva Davidsson
Lappa
Alla har vi dem: älsklingsplagg som gått sönder eller tappat formen av flitig användning, snygga plagg som behöver uppdateras och vardagsplagg som fått fläckar eller hål.
Författare: Katarina Brieditis, Katarina Evans

Stoppa
Alla har vi dem: älsklingsplagg som gått sönder eller tappat formen av flitig användning, snygga plagg som behöver uppdateras och vardagsplagg som fått fläckar eller hål.
Författare: Katarina Brieditis, Katarina Evans

Betong: en helgjuten hobby
Det är enkelt att skapa snygga och användbara inredningsdetaljer med betong, och har
du väl börjat är det svårt att sluta. Betong är ett tacksamt material – prisvärt, tåligt,
lättjobbat och så blir resultatet alltid vackert!
Författare: Sania Hedengren, Susanna Zacke
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Skissa på fem minuter – Människor
Damma av ditt skissblock och släpp fram din kreativitet på nolltid! Att rita snabba
skisser är ett sätt att göra tecknandet till en del av din vardag och att fort kunna
dekonstruera ansikten och figurer omkring dig. Varje uppslag innehåller fem tips och
idéer från experter, liksom exempel på fantastiska femminutersteckningar som ger
mängder av inspiration. I samma serie finns även Arkitektur.
Författare: Pete Scully
Stora konstnärshandboken
Är du nybörjare vid staffliet eller vill du utveckla ditt målande? Försöker du välja
mellan akvarell, akryl och olja? Då har du hittat rätt bok! Boken börjar med grunderna
– att välja motiv, att göra skisser och att arbeta med färg – och fortsätter sedan med
tydliga och detal-jerade anvisningar för att måla i akvarell och olja.
Författare: Birgitta Melén. Karin Sjöbeck

Modern akvarell
Att måla akvarell är trendig-are än någonsin och med denna bok får nybörjaren en
guide till att måla akvarell med enkla och tydliga instruktioner.
Författare: Kristin van Leuven
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Kultur i alla dess former
Kultur berör oss alla och här presenterar vi ett urval av
spännande livsöden, aktuella samhälls-frågor och intressanta
ämnen.
Låt dig inspireras att tillsammans med andra utforska och
berikas av kulturens mångfald.

Livet enligt Dagny - I huvudet på en 104-åring
Möt Dagny Carlsson, 104 år, pigg och frisk och världens äldsta bloggare! När Dagny var
99 år gammal anmälde hon sig till en datakurs. Då tog livet en ny vändning…
Författare: Dagny Carlsson, Helen Bjurber

Astrids bilder
Denna sanna sagan om Astrid Lindgren är lika fantastisk som de historier hon själv
skrev. Hennes böcker läses i hela världen, hon överhopas med gullpengar och priser,
fäller regering och påverkar lagar, men förblir i själ och hjärta en bonnjänta från
Småland. Det här är berättelsen om Astrid Lindgrens liv – i bilder.
Författare: Johan Erséus, Margareta Strömstedt
Mannen i skogen - en biografi över Vilhelm Moberg
Vilhelm Moberg var en av det svenska 1900-talets största diktare, som med sina
utvandrarromaner om Karl Oskar och Kristina skrev seklets mest lästa och älskade
litterära verk. Trots Vilhelm Mobergs unika status har det inte funnits någon biografi
som omfattar hela hans gärning. Först nu, 45 år efter hans död, kommer boken som
skildrar Moberg i helfigur.
Författare: Jens Liljestrand
Selma Lagerlöf: Sveriges modernaste kvinna
Detta är den största, mest bildrika biografin över Selma Lagerlöf som någonsin har
getts ut. På ett medryckande sätt berättas historien om Sveriges på sin tid modernaste
kvinna. Denna biografi spänner över Selma Lagerlöfs hela livslängd, dvs från 1858 till
1940.
Författare: Anna Nordlund, Bengt Wanselius
ABBA The Backstage stories
I boken berättar Ingmarie Halling, kostymör under ABBAs utlandsturnéer och i dag
curator på ABBA The Museum, personligt och med glimten i ögat, om de spännande
turnéåren och om det som hände back-stage; det som ingen berättat om tidigare.
Författare: Ingmarie Halling, Carl Magnus Palm
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Regi Bergman
Under de 60 år Ingvar Bergman var verksam som regissör och manusförfattare gjorde
han närmare åttio spelfilmer och teveproduktioner. Det här är den stora fotobiografin,
sammanställd av Bengt Wanselius, som i 20 år arbetade som en av Bergmans egna
stillbildsfotografer. Denna kolossala bok innehåller över ett tusen bilder som skildrar
Bergmans liv och verk.
Författare: Bengt Wanselius, Paul Duncan
Skulden jag bär på: - Två systrar – två världar
I den här boken berättar den kända journalisten och författaren Elisabet Höglund om
sin okända syster. Hur kan två systrar med så lika bakgrund hamna i två så skilda
världar, för den ena systern i en värld präglad av framgång och berömmelse, för den
andra systern i en värld präglad av fattigdom, arbetslöshet och misär?
Författare: Elisabet Höglund
Fenomenet Ingvar Kamprad - En bok om hans liv
Ingvar Kamprad är smålänningen som möblerade världen. Under svenska rekordåren
bidrog han till att förändra Sverigebilden för alltid genom sitt älskade Ikea. Med framgången blev han en ikon med en hedersplats i det svenska folkhemmet. Här får vi möta
människan och personligheten Ingvar Kamprad. Vi får följa hans livsresa, lära känna
hans drivkrafter och möta några av personerna omkring honom.
Författare: Anders Ström
Hilma: en roman om gåtan Hilma af Klint
Sekelskiftet 1900, industrialiseringen tränger ihop människorna i städerna, tro och
vetenskap bryts mot varandra och arbetares och kvinnors krav på rättigheter ska snart
för alltid förändra vår världsuppfattning. Mitt i denna tid lever Hilma av Klint. Hon
målar som ingen annan gjort tidigare och är så övertygad om att världen inte är redo
för hennes konst att hon gömmer undan tavlorna allt eftersom de blir färdiga.
Författare: Anna Laestadius Larsson
Boken om Kim Wall: När orden tar slut
Kim Wall ger sig ut för att göra ett reportage om en ubåt i Köpenhamn, en alldeles vanlig dag på jobbet för en frilansande journalist. Men Kim kommer inte tillbaka. Istället
för att skriva rubriker blir hon rubrikerna. Detta är hennes föräldrars, Ingrids och
Joachims berättelse – om sorgen, men framför allt om Kim, hennes kall och oförglömliga gärning.
Författare: Ingrid Wall, Joachim Wall
Sant, falskt eller mittemellan?
Dras myggor verkligen mer till vissa människor? Går det att bota bakfylla? I boken
redogör Emma Frans för de vetenskapliga svaren på stora och små frågor om allt från
hälsa till kärlek; som vanligt underhållande men ändå pedagogiskt och korrekt.
Författare: Emma Frans

Boken om lagom
Lagom, det svenska uttrycket för ”inte för mycket, inte för lite”, sprider sig som en
löpeld över världen. I en tid där tidsbrist och strävan efter perfektion regerar har
lagom kommit att hyllas som ett sätt att leva balanserat och hållbart.
Författare: Göran Everdahl
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Volvos polisbilar - Från PV652 till V90
Ända sedan 1929 och modellen PV652 har Volvo använts av polisen. För första gången
berättas historien om Volvo ur polisperspektiv. I boken finns polisbilar från en rad
europeiska länder men även USA och Sydostasien.
Författare: Fredrik Nyblad
Genealogi: släktforskning
- lär dig grunderna i släktforskning ett steg i taget med exempel
Släktforskning har på senare år blivit allt mer populärt inte minst genom att
man numera kan sitta i lugn och ro framför sin egen dator och bläddra i gamla
handlingar som i vissa fall är flera hundra år gamla. Denna skrift är avsedd för
dig som vill lära dig hur man går till väga för att komma igång med sin egen
forskning.
Författare: Sten-Arne Berggren
Stuglandet - en guide till fria övernattningar:
En guidebok till en klimatsmart och billig turism!
Vem som helst kan övernatta i Sveriges fantastiska natur. Runt om i Sverige står öppna
stugor, där vem som helst kan rulla ut sovsäcken. De kan vara gamla flottarkojor eller
nybyggda timrade stugor. Den gemensamma nämnaren är att alla är gratis och inte kan
bokas i förväg.
Författare: Kjell Wowles, Moa Karlberg
Skrivande röster, del 2 - Inspirationshandbok för skrivsugna
En helt ny inspirationshandbok i skrivande med skrivövningar, skrivtips och tankar
kring den skrivande processen. Låt dig inspireras av Skrivande röster 2 som är
uppföljaren till uppskattade ”Skrivande röster”. Fatta pennan och skriv med lust och
glädje!
Författare: Ingrid Wall, Joachim Wall
Vad är tid och 100 andra jätteviktiga frågor
Vad är ställtid, tumtid, timstock? Varför heter det måltid?
Vad är prenässansen? Hur många straxar går det på en stund? Jag har inte tid!
Har människan alltid haft ont om tid? När kommer tomten?
Ja, vilken roll spelar egentligen tiden i våra liv, hur förhåller vi oss till den, och hur
kommer vi att se på den i framtiden?
Författare: Bodil Jönsson

Varför inte starta en studiecirkel?
Att dela sin läserfarenhet med andra som har läst samma bok är ett mycket
trevligt och inspirerande sätt att fördjupa sin läsupplevelse. Det är inte fel om
du samlar en grupp vänner och/eller dina grannar som också vill delta.
Kontakta SV avdelningen på din ort och anmäl intresse!
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Samhälle och politik
Vi lever i en omvälvande tid där det är viktigt att ta reda på
fakta och att kunna samtala om händelser och skeenden.
Vår samtid bär samtidigt på goda och spännande berättelser.
Här finner du böcker som på olika sätt ger bilder och förklaringar till vårt samhälle och de politiska strömningarna.

Kris och framgång - Mitt halvsekel i politiken
”Över en natt gick jag från att vara loser till Leijonkung, från uträknad till en populär
vinnare. Sju veckor senare var Folkpartiet tredubblat och jag gjorde till och med
anspråk på statsministerposten”. Sedan Lars Leijonborg 1971 blev ordförande i
Folkpartiets ungdomsförbund har han nästan oavbrutet befunnit sig i den svenska
politikens centrum. Hans politiska karriär har kantats av både kriser och framgångar.
Författare: Lars Leijonborg
Inifrån
Under 997 dagar var hon Moderaternas partiledare, med god chans att bli Sveriges
första kvinnliga statsminister. Men med över ett år kvar till valet tvingades hon sluta
under kuppartade former efter attacker från de egna. Här berättar Anna Kinberg Batra
personligt om vad som hände, om vägen dit och hur det kändes där och då.
Författare: Anna Kinberg Batra

Sanningens ögonblick
Det finns många ögonblick i mitt liv som påverkat mig och format mitt ledarskap. Jag
försöker här återge de viktigaste tillfällen då jag prövats, möten med människor som
förändrat min syn på världen, som tillsammans har lagt grunden för mina värderingar
och mitt ledarskap.
Författare: Annie Lööf
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Min historia
Michelle Obama är en av vår tids mest ikoniska och beundrade kvinnor. Som den första
afroamerikanska presidentfrun skapade hon det mest öppna och inkluderande
presidentskapet i USA:s historia. I sina självutlämnande och fängslande memoarer
bjuder Michelle Obama in läsare till sin värld och berättar om de erfarenheter som har
format henne som person.
Författare: Michelle Obama
Fängelsebreven
När Nelson Mandela, då 44-årig advokat och ANC-aktivist, arresterades av Sydafrikas
apartheidregim 1962, anade han inte att han skulle tillbringa de kommande 27 åren i
fängelse. Under dessa 10 052 dagar i trånga fängelseceller skrev Mandela hundratals
brev till myndigheter, aktivister, regeringstjänstemän och till sin fru Winnie och deras
fem barn. 255 av dessa brev, de flesta aldrig tidigare offentliggjorda finns samlade i den
här boken och ger ett intimt porträtt av Nelson Mandela.
Författare: Nelson Mandela
Flickan med sju namn: Min flykt från Nordkorea
Hyeonseo Lee växte upp under Nordkoreas brutala kommunistregim. Efter 1990-talets
hungersnöd i landet började hon tvivla på propagandan och insåg att hon blivit hjärntvättad i hela sitt liv. När hon var sjutton år beslutade hon sig för att fly till Kina.
Författare: Hyeonseo Lee, David John

Jag stannar till slutet
Fatemeh Khavari tillhör de mest utsatta i världen. Hon är tjej. Hon är från Afghanistan.
Hon är på flykt. Hon är muslim. Hon bär hijab. Hon är hazar. Men hon vägrar låta det
hindra henne. Det här är en berättelse om vad ett liv på flykt gör med en människa. Om
kamp och organisering för att äntligen få stanna upp någonstans och börja leva, inte
bara överleva.
Författare: Fatemeh Khavari, Annie Hellquist
Factfulness: Tio knep som hjälper dig förstå världen
I Factfulness visar Hans Rosling, tillsammans med Ola Rosling och Anna Rosling
Rönnlund, varför vi ständigt missförstår världens utveckling, och hur vi kan göra för
att rätta till våra vanligaste missförstånd. Med utgångspunkt i tio konkreta misstag vår
hjärna gör – däribland vår tendens att dela upp världen i två läger, vårt oroade förhållningssätt till nyheter och vårt antagande att saker blir värre med tiden – kartlägger de
hur vi kan bryta med tankefel och bli mer faktaorienterade. Metoden de presenterar,
factfulness, handlar helt enkelt om den till synes enkla vanan att bara hysa åsikter som
grundas i fakta.
Författare: Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund
21 tankar om det 21:a århundradet
I succéboken Sapiens utredde Yuval Noah Harari mänsklighetens förflutna.
Uppföljaren Homo deus profeterade om den avlägsna framtiden. I denna bok
intresserar han sig för vår samtids 21 mest omedelbara utmaningar, bland dem
terrorism, miljö, övervakning, ojämlikhet, globalisering, arbetslöshet, desinformation
och krig. Trots hastiga förändringar och undergångstoner visar Harari vikten av att
behålla sans och förnuft, både som kollektiv och som individer. Än kan utbildning och
filosofi hjälpa oss. Än finns möjligheter att förstå den värld vi skapat!
Författare: Yuval Noah Harari
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Krishandboken - allt du behöver för att klara dig
Om Sverige drabbas av ett långvarigt strömavbrott blir följderna snabbt besvärliga. På
bara några timmar blir det kallt inomhus, vattnet slutar att rinna ur kranen och maten
tar snabbt slut i både kylskåp och skafferi. Med Krishandboken får du bättre koll på hur
du ska tänka vid olika katastrofscenarier.
Författare: Niklas Kämpargård
Vårdstölden
Vad händer med välfärden när 650 000 personer, en tiondel av Sveriges vuxna befolkning, tecknar privat sjukvårdsförsäkring? I denna bok visar John Lapidus hur den
gemensamma välfärden under det sista decenniet har fått sällskap av ett dolt
alternativ; ett system där halvprivata lösningar växer på kollektivets bekostnad.
Genom att omformulera vård som en vara har den privata sjukvårdsindustrin utvecklat
en mycket lönsam affärsidé.
Författare: John Lapidus
Konsten att bli gammal
Problemet med åldrandet i modern tid är att det har kommit att betraktas som
meningslöst som en sjukdom som måste upptäckas i tid och bekämpas effektivt, till
den kan opereras bort. Men detta, hävdar Wilhelm Schmid, är en olycklig missuppfattning. Åldrandet har en mening och vi måste lära oss att leva med åldrandeprocessen snarare än att försöka bekämpa den. Art of ageing istället för antiageing.
Författare: Wilhelm Schmid
me too - Så går vi vidare, röster, redskap och råd
#metoo Så går vi vidare är ett samtidsdokument över en rörelse som sällan skådats i
Sverige och världen. Bokens syfte är att hålla debatten vid liv och även inkludera
grupper som inte känt att rörelsen handlar om dem. Me too berör oss alla oavsett om
man själv drabbats och oavsett vidden och graden av utsatthet.
Författare: Alexandra Pascalidou
Pensionsboken - Den enkla vägen till bättre pension
Skaffa dig bättre pension, mycket enklare än du tror! Med den här boken får du alla
förutsättningar för att få en bättre tillvaro som pensionär. Oavsett om du redan är där
eller har många år kvar till pensionen. Vägen dit är oftast mycket enklare än du tror.
Pensionsboken lär dig på ett enkelt och lättbegripligt sätt att på egen hand spara klokt
till pensionen och undvika onödiga avgifter.
Författare: Fredrik Lanner
Familjedynastier - så blev Sverige rikt
Varför finns flera av världens största familjeföretag just här? Trots att vi i dag brukar
lyfta fram meritokratin som föredöme frodas dessa företag som aldrig förr, med ledare
vars främsta kvalifikationer är att ha fötts av föräldrar med efternamn som Stenbeck,
Wallenberg, Bonnier och Kamprad.
Författare: Hans Sjögren
Larmrapporten
Nuförtiden är alla dagar som första april. Vi behöver ständigt hålla utkik efter falska
eller feltolkade påståenden. Hur avgör du vad som är vinklade nyheter och rena påhitt?
Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? I tider av ”alternativa fakta”, fejknyheter
och halvsanningar kommer forskaren och vetenskapsevangelisten Emma Frans med en
behövlig guide för att tolka både nyhetsflödet och påståenden från bekanta. Boken ger
dig vetenskapskoll för att förstå hur fakta och påstådda fakta ska bedömas.
Författare: Emma Frans
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Historia
Idag när vi skapar framtidens historia lutar vi oss på
lärdomar och erfarenheter från det som tidigare skett.
Vi möter enskilda människoöden, ser dynamiken mellan
grupper med behov och intressen och förstår
samhällsutveckling – både då och nu.
Det är just därför som historia är så intressant.

Sveriges historia - från forntid till nutid
Följ med till vikingatåg, medeltida fejder, stormaktstid och 1900-talets folkhem.
Här är hela Sveriges historia, flödande rikt illustrerad med bilder och kartor i färg.
I elva kapitel, ett för varje sekel, får vi läsa välskrivna och underhållande texter om allt
det som skapat dagens moderna Sverige.
Författare: Peter Olausson
Orden som formade Sverige
När blev Sverige svenskt? I denna bok gör Elisabeth Åsbrink en forskningsresa genom
svensk historia och talesätt, från den (kungliga) svenska avundsjukan till #metoo, för
att ta reda på hur orden format svenska värderingar och hur vi klär dessa värderingar i
ord.
Författare: Elisabeth Åsbrink
Gustav Vasa - en furste bland furstar
Han var adelsmannen som blev kung, katoliken som blev protestant och regenten som
lade grunden till det moderna Sverige. Eftervärlden känner honom som Gustav Vasa
även om han själv aldrig kallade sig något annat än Gustav Eriksson.
Författare: Olle Larsson

Krigarkungen - En biografi över Karl II
Detta är den fascinerade berättelsen om människan Karl II, den svenska stormaktstidens siste kung. Här får läsaren följa Karl från barndomen, under de vilda
ungdomsåren och vidare ut på slagfälten i Europa.
Författare: Bengt Liljegren

Bernadotte – för Sverige hela tiden
År 2018 har ätten Bernadotte suttit 200 år på Sveriges tron, längre än någon annan
dynasti i vår historia. Ättens grundare, den franska marskalken Jean Baptiste
Bernadotte kom från enkla förhållanden och blev kung av Sverige och Norge.
Och så märkligt är det att sedan Jean Baptiste Bernadotte kröntes till kung av Sverige
är ätten idag den enda dynastin i världen, som genom samma gren av samma familj
utan avbrott för krig och revolutioner fortsatt att vara kungar över ett fritt folk och
självständigt rike i tvåhundra år.
Författare: Herman Lindqvist
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Svälten - hungeråren som formade Sverige
Först kom kylan. Sedan värmen och torkan. Två år i rad slog
skörden fel. Folk dog. Till en början barn och åldringar.
Därefter även de starka. I Stockholm anklagade man de
svältande för att själva ha orsakat sin nöd. Missväxten under
åren 1867-1869 är en av de värsta naturkatastroferna i
Sveriges historia, och dess effekter förstärktes av politiska
felbeslut och misstag. Hungersnöden bidrog till stora sociala
spänningar och blev startskottet för massemigrationen,
främst till Nordamerika.
Författare: Magnus Västerbro

Vinnare av
Augustpriset för
årets svenska
fackbok 2018!

101 historiska händelser - En annorlunda världshistoria
Hur gick det egentligen till när Djingis Khan föll av sin häst och dog, när Marie
Antoinette förberedde sig inför sin avrättning, eller då den första månlandningen bara
var sekunder från att sluta i katastrof?
Författare: Magnus Västerbro

Svenska öden - 37 svenskar som gjorde historia
Visste du att Nils Holgersson fanns på riktigt? Har du hört talas om svensken som uppfann blixtlåset? Är du nyfiken på Sveriges första kvinnliga fallskärmshoppare? Dessa
tre och många fler historier om okända och måttligt kända svenskar berättas i boken.
Författare: Petter Karlsson med flera

De svenska antikviteternas historia
De svenska antikviteternas historia handlar om allt från olika typer av sittmöbler;
stolar, fåtöljer och soffor till förvaringsmöbler som skåp, byråer, skrivbord och
chiffonjéer samt tidstypiska föremål av silver, keramik, tenn, glas mm. Från tidigt
1500-tal till omkring 1925.
Författare: Märta Holkers
Den svenska målarkonstens historia
Boken börjar med 1100-talets kalkmåleri i kyrkorna och slutar med 1990-talets Ernst
Billgren. För att ge sig i kast med ett så omfattande ämne, krävs både mod och
förmåga att skriva om alla de stora målarna och deras mest kända målningar på ett
medryckande sätt.
Författare: Märta Holkers
Svenska slott och herrgårdar - En historisk reseguide
En guide till de 250 viktigaste slotten och herrgårdarna i Sverige. Den tar dig från stora
kungliga slott till små herrgårdar i trä, från medeltidens borgstuga på
Glimmingehus till det nya Jubileumsrummet på Stockholms slott. Till varje slott hör en
vägbeskrivning, uppgifter om ägare och om det är öppet för allmänheten.
Författare: Fredric Bedoire
Underbara Sverige - Guide för utflykter året runt från söder till norr
Underbara Sverige är en praktisk guidebok med många tips på aktiva och
spännande semesterupplevelser runt om i Sverige för hela familjen. Boken berättar på
ett levande sätt om de bästa sevärdheterna med både spännande historier och nyttig
bakgrundsinformation.
Författare: Jesper Grofved
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Moderna kvinnor
De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig
igenom 1920-talets nöjesliv är en bild som reproduceras i populärkulturen idag. De
moderna kvinnorna ifrågasatte nämligen traditionella genusstrukturer, genom att
idrotta, köra bil, ställa nya krav på äktenskapet eller helt enkelt välja bort giftermål i
förmån för ett självförsörjande singelliv.
Författare: Emma Severinsson
Diplomaten
Sverker Åström är den klarast lysande stjärnan i svensk diplomati under kalla kriget.
Han inträdde i Utrikesdepartementets tjänst 1939 och avslutade sin bana som
ambassadör i Paris 1982. Däremellan var han bland annat Sveriges FN-ambassadör och
kabinettsekreterare under en rad socialdemokratiska regeringar. Han stod Olof Palme
nära.
Författare: Anders Sundelin
Drottning Elizabeth
Elizabeth II var endast 27 år gammal när hon kröntes till drottning av Storbritannien
och Nordirland. Under sitt liv har hon upplevt allt från andra världskriget och avkoloniseringen till kalla kriget och murens fall. Hon har träffat elva amerikanska
presidenter och sett premiärministrar som Churchill och Thatcher komma och gå.
Få regenter har upplevt så stora omvälvningar som drottning Elizabeth.
Författare: Sarah Bradford
Barnet från ingenstans
Kari Rosvall var ett av de tiotusentals barn som avlades för att bli en del av Hitlers
rena, ariska tyska rike. Detta är den fascinerande historien om en kvinna som växer
upp i Sverige utan kunskap om hur hon var tänkt att användas som barn. En aktuell
bok om hur kvinnor och barn utnyttjas i krigssituationer.
Författare: Kari Rosvall, Naomi Linehan

Kvinnor i strid
Ikoner, amasoner och revolutionärer! Anna Larsdotters nya bok utmanar våra invanda
föreställningar. Begreppen krig och kvinnor tycks helt enkelt inte höra ihop. I boken
berättar författaren om kvinnor som på olika sätt deltagit i krig, från 1600-tal till 1900tal. Levande och kunnigt skildrar hon deras många olika roller som soldater, piloter,
prickskyttar, vårdpersonal eller delar av trossen.
Författare: Anna Larsdotter
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Hälsa och friskvård
Vi vill leva ett gott liv. Det handlar om levnadsvanor och att
ha kontroll över sitt mående, men också om sjukdomar och
mediciner.
Du kan komma långt genom att läsa och lära tillsammans
med andra. Vi har samlat böcker om några av de mest efterfrågade råden och diagnoserna, som vi tror passar att träffas
i studiecirkel kring. Hitta den inriktning i vårt utbud som
passar dig bäst.
Vandra & njut
Njutvandring är det nya sättet att umgås. Amelia Adamo och Lotta Byqvist tar med
läsaren på underbara vandringar i Sverige och Europa. De delar med sig av experttips
kring ryggsäck, skor och annan utrustning, om vad som händer i kroppen och själen
när man vandrar. Det här är boken för alla som vill vandra, umgås och njuta såväl
nybörjare som vana utövare.
Författare: Amelia Adamo, Lotta Byqvist
Yoga för seniorer
Yoga passar perfekt för att komma i form eller hålla formen när man närmar sig eller
har passerat 60. Med hjälp av övningarna i den här boken kan alla komma i form.
Yogan i den här boken är mild men effektiv. Yoga, meditation, avslappning och inre frid
skapar en god grogrund för inneboende glädje.
Författare: Willem Wittstamm, Eckart von Hirschhausen
Återhämtning:
Restorative yoga - reflektion, andning och övningar för alla som vill sakta ner
Vi lever i en tid när vi har allt svårare att ta det lugnt och bara vara. Att hitta vägar till
återhämtning är viktigare än någonsin. Inom yogafilosofin finns både förhållningssätt
och redskap för den som söker avkoppling, och de senaste åren har den lugnare och
djupare yogaformen restorative yoga vuxit sig allt starkare världen över.
Författare: Ulrica Norberg
Olgas omstart - Mat, träning och hormoner när kroppen förändras
Känns det som om du tränar och sköter kosten men att kroppen inte svarar på samma
sätt som den brukade förr? I Olgas omstart får du veta mer om vad som händer i
kroppen när vi blir äldre, vilka hormoner som påverkar träningen och det allmänna
måendet och hur kan du optimera dem med hjälp av träning, kost och livsstilen i stort.
Författare: Olga Rönnberg
Träning för stillasittare:
Håll dig pigg och smärtfri med enkla övningar på kontoret, hemma och på resan
Vi tillbringar ungefär en tredjedel av vårt liv sittande. Att sitta är en enorm påfrestning
för hela kroppen och vi sitter för mycket såväl på jobbet som på fritiden. Konsekvensen av det är spända, värkande kroppar och dålig hållning. Men genom att sitta rätt
och pausa med jämna mellanrum för att göra några enkla övningar, kan man kmma
tillrätta med problemen. Övningarna är utformade för att kunna göras direkt vid skrivbordet, hemma eller på resan.
Författare: Ekard Lind
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Olidlig med ålderns rätt - den kaxiga tidsresan från 65+ till 105+
Har man uppnått 65+ (& 105+) lever man i olidlig spänning. Boken gör nämligen klart
att det är omöjligt att vara död, det enda som återstår är ett oherrans liv. Så det är
smart att arrangera livsvillkoren till sin fördel och sätta hyggligt sprätt på tillvaron.
Livets mening och experters råd om kost och motion avslöjas obarmhärtigt. Tro visar
sig lika bra på att mildra ålderskrämpor som på att försätta berg. Du får också lära dig
att listigt hantera dina läkare för att få maximal egennytta i vårdsvängen. Och strängt
taget besväras du bara av en enda krämpa – den senaste.
Författare: Tönis Tönisson
Ät din jävel - en bok om matglädje, dödsångest, vitlök och smör
Att äta är att leva och Malin Haawind tar maten och livsnjutandet på allvar. Ät din jävel
är en bok om hur vi blir människor just genom vårt ätande, om hur vi bygger identitet
genom att avstå viss mat och föredra annan och om det sorgliga med vuxna människor
som äter som om de vore barn.
Författare: Malin Haawind

Äta för livet - Maten som gör dig frisk och stark
Teorierna om vad vi bör äta för att hålla oss friska och må bra duggar tätt. Efter ett helt
yrkesliv ägnat åt matforskning bjuder Charlotte Erlanson Albertsson i boken på sin
samlade kunskap och ger sina bästa råd om hur vi väljer mat som vi verkligen mår bra
av på lång sikt.
Författare: Charlotte Erlanson Albertsson
Diabetesboken jag skulle behövt när jag fick min diagnos
Efter att Lars-Erik Litsfeldt fått diagnosen typ 2-diabetes följde han slaviskt alla
kostråd han fick från myndigheter och diabetesbroschyrer. Han höll en strikt diet på
mycket kolhydrater och lite fett. Ingenting hjälpte. Tvärtom blev hans hälsa stadigt
sämre tills han en dag bestämde sig för att, i princip, göra tvärtemot
rekommendationerna.
Författare: Lars-Erik Litsfeldt
I det enkla bor det Goda
Enkelheten och omsorgen om råvarorna är Ernst Kirchsteigers främsta signum. I det
enkla bor det goda har han hämtat inspiration från de tre kök som ligger honom
närmast: det toskanska bondköket, det skandinaviska köket med sina tydliga råvaror
och sist, men inte minst, hans rustika centraleuropeiska matarv.
Författare: Ernst Kirchsteiger
Mat på en plåt - Smarta middagar och andra enkla ugnsrätter
Det här är middagsmat på enklaste vis! Man sparar tid, det är mat som är enkel att laga
till många och det blir mindre disk. Och att ugnslagat ger djupare smaker känner nog
de flesta till. Rätterna präglas av Tareq Taylors sunda och smakrika måltidstänk.
Författare: Tareq Taylor
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Psykisk ohälsa hos äldre
Var femte person över 65 år beräknas lida av psykisk ohälsa. Men trots att så många
äldre drabbas uppmärksammas denna ohälsa betydligt mindre än till exempel demenssjukdomar. Boken ger kunskap för att upptäcka, förstå och förebygga psykisk ohälsa
hos äldre samt råd om bemötande och förhållningssätt. Budskapet är att psykisk ohälsa
inte är en naturlig del av åldrandet utan ett tillstånd som går att behandla och ofta
bota.
Författare: Susanne Rolfner Suvanto
Från tvåsamhet till ensamhet
- en berättelse om Alzheimer och Anders flytt till hemmet
Idag lever omkring 160 000 svenskar med en demenssjukdom. Nästan alla känner
någon i sin närhet som är drabbad. Författaren Inga Leissner Andersson har i sina
tidigare böcker berättat om rollen som anhörigvårdare för sin Alzheimersjuke make.
Här ger hon en stark, personlig beskrivning av de 22 månader, som hennes man
tvingades tillbringa på hemmet.
Författare: Inga Leissner Andersson
Innan jag glömmer bort mig själv
- kända svenskars nekrologer, skrivna med livet i minne
Varje dag får 70 personer i Sverige beskedet att de lider av en demenssjukdom och
totalt är ca 160 000 av landets invånare drabbade. I boken Innan jag glömmer bort mig
själv har 60 kända svenskar fått skriva ner sina egna nekrologer korta levnadsteckningar och porträtt över hur man vill bli ihågkommen efter sin bortgång.
Redaktör: Lennart Wallander, Fredrik Dannemann

Hörseln - Det första sinnet
I boken lyfter författaren fram olika hörselskador och på ett lättillgängligt sätt berättar
han om den historiska bakgrunden och vad man kan göra idag och i framtiden för att
behandla och bota.
Författare: Konrad S. Konradsson

Leva med tinnitus
Boken är en självhjälpsbok som bygger på material som arbetats fram och prövats med
goda resultat under flera år av forskning och som tillvaratar den senaste utvecklingen
inom tinnitusbehandling. Läsaren får arbeta med olika beprövade tekniker och
tillägnar sig nya förhållningssätt. Syftet är att tinnitus inte längre ska behöva ta lika
stor plats i den enskildes liv.
Författare: Vendela Zetterqvist, Gerhard Andersson, Viktor Kaldo.

28

Hem och trädgård
Är du en av de många människor som har ett stort intresse för
trädgård? Eller är heminredning din passion? Du kanske vill göra
ditt hem och din trädgård till precis den plats som du drömmer om
att den ska vara. Eller så vill du bara träffa andra intresserade och
prata om vilken sorts rosor som är mest lämpade i söderläge, hur
du planerar en köksträdgård på bästa sätt eller vilka loppisfynd
som matchar moderna klassiker.
Här ger vi tips på böcker som kan inspirera.
Ett hem med omtanke - Harmoniskt, personligt och hållbart i längden
Hur skapar man ett harmoniskt och personligt hem som är hållbart i längden? Ett hem
som är funktionellt och estetiskt, men som samtidigt tar hänsyn till miljön och
kommande generationer. Rum för rum får du både praktiska och inspirerande råd om
allt från hur du plastbantar till hur du enkelt gör snällare rengöringsmedel, allt för att
få en så giftfri och miljövänlig vardag som möjligt.
Författare: Ida Magntorn
Stora stylingboken
Hur kombinerar man olika färger, får ett ombonat sovrum och hur använder man
växter i inredningen? Frågorna är många när det gäller att skapa en vacker, bekväm
och väl fungerande hemmamiljö. För den som söker konkreta råd och samtidigt vill
inspireras av vackra bilder finns nu äntligen ”Stora stylingboken” där Hus & Hems
populära inredare Matilda Appelberg ger sina bästa tips.
Författare: Matilda Appelberg
Paint Box - 45 paletter för ett vackrare hem
Färger kan väcka känslor, förändra en stämning, lyfta humöret och göra livet bättre.
I den här boken presenterar Tricia Guild 45 av sina favoritpaletter och visar hur man
kan inreda sitt hem med de färger man älskar. Boken är både generöst inspirerande och
praktiskt handfast. Tricia Guild hjälper oss att kombinera kulörer i samklang, samtidigt
som hon lyfter fram oväntade färgkombinationer.
Författare: Tricia Guild
Byggnadsvård för lägenheter 1880–1980
Aldrig tidigare har vi haft så stor möjlighet att påverka och förändra den egna bostaden
som vi har idag. Med allt tätare mellanrum byts gamla kök och badrum ut mot nya.
Golv som valts för årtionden sedan täcks över med ett som ligger rätt i tiden. Väggar
rivs ner, nya rum byggs upp. Med vad är det egentligen vi gör oss av med när vi
renoverar våra hem? Vilka är idéerna vi slänger ut tillsammans med köksskåp och
linoleummattor? Och vad blir kvar om vi inte vårdar det som en gång var?
Författare: Stellan Ridderstrand, Vicki Wenander
Stora boken för hemmafixaren
Stora boken för hemmafixaren är ett oumbärligt standardverk för hemmahantverkaren, såväl novisen som den mer erfarne. Boken innehåller allt du behöver
veta för att själv kunna snickra, fixa och utföra många projekt hemma – vare sig det
gäller lägenheten, villan eller fritidshuset.
Författare: Karin Hedin Röös, Daniel Röös
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Hejdå saker - konsten att bli lyckligare genom minimalism
Hejdå saker är en revolutionerande handbok för dig som vill förändra ditt sätt att tänka
kring dina ägodelar. Den är till för dig som vill rensa ut några få saker, men också för
dig som vill förändra din livsstil i grunden.
Författare: Fumio Sasaki

Döstädning - ingen sorglig historia
Döstädning: att sortera, rensa och kategorisera en människas lösören. Ursprungligen
inför en förestående död, men i vardagligt tal även något att göra för att skapa
ordning i livet – för att hitta skräpet som ska slängas, sakerna med affektionsvärde
eller de riktiga dyrgriparna. I Döstädning skriver författaren en glädjefylld, rörande
och uppfriskande bok om resan det är att gå igenom allt det man samlat på sig under en
livstid.
Författare: Margareta Magnusson
Städglädje med Marléne Eriksson:
- Rent hemma, städa med naturens egna medel
Städglädje hjälper dig göra städningen både enklare, roligare och mer miljövänlig!
Med fokus på giftfria medel som citron, ättika och bikarbonat och gamla tubsockor (!)
går Marléne Eriksson igenom alla rum och ytor i hela ditt hem och förklarar hur du ska
få det skinande rent.
Författare: Marléne Eriksson, Eva Nyqvist
Fixa fint för trädgården
Med denna idébok för trädgården kan du förvandla populära material eller sådant du
har liggande hemma till en mängd användbara projekt. Bygg insektshotell, snickra
bord och bänkar, gjut fågelbad, hitta inspiration till hur du dekorerar såväl en asiatisk,
modern trädgård som en charmig gammaldags täppa – den här boken är fylld av
påhittiga tips för större och mindre uterum.
Författare: Anna Örnberg
En trädgård med utsikt
I en södersluttning i norra Halland, omgiven av frodig blandskog ligger en trädgård –
en trädgård med utsikt. Trädgården har skapats av de två trädgårdsmästarna Rebecca
och Staffan och består av tio olika rum med olika funktion och karaktär.
Följ med på en vandring genom denna unika trädgård!
Författare: Rebecca Malmsköld
I odödliga odlares sällskap: livsläxor och botaniska tricks
Inom odlingsvärlden finns några av de knäppaste, roligaste, vildaste och mest
inspirerande galenpannor som du någonsin kommer träffa. Världens mest visionära
trädgårdsmästare är allt från aristokrater och detroniserade prinsessor till rättshaverister och eremiter i grottor. Odlarna är en personlig berättelse om några av
världens mest bohemiska, enastående odlare och deras livsöden. Det är både en sorts
antologi över de poetiska underverk som människan och naturen kan åstadkomma tillsammans och en konkret odlingsbok: en sorts best of trädgård med tips och kunskap
hämtade från odlare i den bohemiska eliten.
Författare: Elin Unnes
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Beskära: fruktträd och bärbuskar
Beskärning är en viktig del av trädgårdsarbetet – särskilt när det kommer till våra
fruktträd och bärbuskar. Vill vi att de ska bära frukt och må bra från år till år behöver
vi ta hand om dem på rätt sätt. Att odla ätbart i alla former ligger rätt i tiden och många
väljer idag att skaffa egna bärbuskar och fruktträd. Här får du på ett lättfattligt sätt förklarat varför man beskär de olika växterna, hur man gör men också om man verkligen
behöver.
Författare: Susanna Rosén, Pia Lundgren
Skogsträdgården - Odla ätbart överallt
En skogsträdgård är en trädgård eller odling där du tar inspiration från skogen för att
producera mat och nyttoväxter på naturens eget sätt. Man kan faktiskt säga att du
skapar ett eget ekosystem. Det är mycket roligare, enklare och effektivare än att
ständigt kämpa emot med gräsklippare, miljögifter och ogräsrensning.
Författare: Philipp Weiss, Annevi Sjöberg
Handbok för köksträdgården
Boken ger kunskap om alla former av ekologisk odling av köksväxter, i trädgården för
självhushåll, i villaträdgårdarnas pallkragar, i alla slags stadsodlingar, på balkonger
och uteplatser. Tiden är förbi när köksod-ling beskrevs som en trend. Vi är nu på väg
att bli en odlande nation och det finns gott om skickliga grönsaksodlare.
Författare: Lena Israelsson
Spenat i stan - odling och självhushåll för lägenhetsbor
Många med gröna fingrar bor i stan och alla drömmer inte om att flytta ut på landet till
en liten röd stuga. För dig som vill odla själv finns det alla möjligheter även i staden. På
kolonilotter, gårdar, balkonger, terrasstak och i fönstret, bara fantasin sätter gränserna.
Författare: Anna Rökaeus, Olof Söderlén

Chiligaraget - från frö till hotsauce
I Chiligaraget visar Mark Wilcox hur du i här i Norden kan odla massor av olika sorters
chili hela vägen från snällt fruktiga till galet superheta. Chili går att odla i köksfönstret,
på balkongen eller i växthuset, och i boken ges svar på alla frågor som kan dyka upp
hos nybörjaren och den som vill odla chili för husbehov.
Författare: Mark Wilcox
Odla i pallkrage
Pallkragen passar lika bra i täppan på landet som i villakvarteret och på bakgården i
stan. Den kan bli ett permanent inslag i trädgården eller fungera som en tillfällig
odlingsyta. Inte att undra på att den i dag är den vanligaste formen för grönsaksodling
i mindre skala att odla i pallkrage har blivit en folkrörelse. Lär dig hur du lyckas med
din odling och få inspiration till nya användningsområden i trädgården!
Författare: Eva Robild
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Digital kompetens
Datorer, surfplattor och smartphones är för många en
förutsättning för en fungerande vardag.
De öppnar även oanade möjligheter till kommunikation och
informationsinhämtning och är viktiga för oss alla att kunna
använda. Vi har något för alla oavsett om du är nybörjare
eller mer van användare.

Introduktion till internet för äldre
Den här guiden är full med tips och pedagogiska insikter för dig som vill göra en viktig
insats och hjälpa års rika människor att nyttja internets möjligheter. Nätet har
förutsättningen att göra ålderdomen till en tid som präglas av utveckling, utbildning,
sociala kontakter och underhållning.
Författare: Gunilla Brattberg
Digitant - din guide till den digitala världen
98% av Sveriges befolkning har i dag tillgång till internet. Samtidigt lever drygt en
miljon personer i ett digitalt utanförskap. Det är ett handikapp i dagens uppkopplade
samhälle och ger en känsla av osäkerhet, ensamhet och otillräcklighet. Praktiska saker
i livet blir onödigt svåra. Kanske är du redan uppkopplad. Men känner dig osäker på
hur du ska använda din dator, platta eller telefon på bästa sätt? Med hjälp av den här
enkla handboken bjuder vi in dig till den stora gemenskapen på nätet.
Författare: Malin Perlheden
Nå ut med Facebook - Lär dig använda sociala medier för att stärka
ditt varumärke
Känner du dig osynlig i sociala medier? Har du svårt att intressera andra på sociala
medier i frågor som är viktiga för dig? I den här boken får du verktygen för att kunna
förstå Facebooks möjligheter till socialt interagerande och till att bygga och vårda ditt
personliga varumärke.
Författare: Nina Jansdotter
Inte så jävla krångligt
- Praktisk handbok i att skriva för digitala medier
Det här är boken som hjälper dig att formulera det du vill ha sagt tydligare och enklare.
Oavsett om du är van kommunikatör eller nybliven skribent får du hjälp att fokusera på
det viktigaste: Vad vill du med din text? För vem skriver du?
Författare: Jonas Söderström
Digital passion
Ny bok av författaren till Digital succé. Utvecklingen har aldrig gått så fort! I Digital
passion får du 175 aktuella tips på hur du slår igenom bruset i sociala medier, hur du
bygger stories med video, lyckas med influencer marketing, dark social och mycket mer.
Författare: Frida Boisen
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Bli säker: IT-säkerhet för alla 2019
De digitala hoten är ständigt närvarande i våra uppkopplade liv. Facebookbluffar,
infekterade mejlbilagor och spionappar har blivit en del av vår vardag. Vi måste hela
tiden vara på vår vakt för att inte läcka lösenord, förlora filer eller drabbas av virus.
”Bli säker” är boken som förklarar dagens IT-säkerhetsutmaningar och som har oss
användare i fokus. Boken omfattar allt från lösenordshantering till säkra webbvanor
och identifiering av nätfiske.
Författare: Gunilla Brattberg
Skydda dig mot bedragare: Nätfiffel, bluffakturor och vilseledande
försäljning
Internet och telefoni skapar fantastiska möjligheter för köpare och säljare att
interagera. Den här guiden handlar om myntets baksida, bedragarna som utnyttjar
nätets möjligheter för att lura dig för deras egen vinning. I guiden tar vi upp
bedragarnas metoder, vad du som privatperson kan råka ut för och vad du bör se upp
med. Guiden är producerad i samarbete med Polisen.
Författare: Anders Nyman
Kom igång med säkrare mobiltelefon!
Guiden tar upp grunderna för säkrare användning av din mobil i praktiken och du får
lära dig:
- Om säkerhetsproblem och annat som påverkar din integritet när du använder en
mobiltelefon.
- Generella beskrivningar av de problem som finns.
- Tips och inställningar för Iphone, Android och Windows Phone.
Författare: Anders Thoresson
Grundläggande IT för seniorer - Windows 10
Det här är en bok för dig som behöver grundläggande kunskaper om hur du använder
datorn och hur du surfar på Internet. Vi börjar med att titta på Windows 10 som är
grunden i datorn. Du kommer steg för steg att få lära dig hantera både skrivbordet och
startmenyn med dess lättanvända appar.
Författare: Eva Ansell
Photoshop Elements 2018
Photoshop Elements 2018 är ett bildredigeringsprogram som hjälper dig att bearbeta
och förbättra dina digitala bilder. Boken kan användas för både PC och Mac.
Övningsfilerna till boken laddar du ner utan kostnad från vår webbplats docendo.se
Författare: Eva Ansell
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Plats för egna anteckningar
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