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Ett urval nya böcker – Facklitteratur 

 
Allmänt och blandat 
 

  Frisén, Ann: Nätmobbning – handbok för skolan                  Bv  
 

   

Filosofi och psykologi 
 

Hilmarsson, Hilmar TH.: Samtalet med känslomässig intelligens                                    Doka   
 

Watt Boolsen, Merete: Kvalitativa analyser                                                           Dd Skolldening
         
 

Pedagogik 
 
Arenius, Anna-Karin: Coachning – ett verktyg för skolan                                                    Eaa IM 
 
Björndal, Cato R. P.: Det värderande ögat – observation, utvärdering …        Eab Skolledning 
 
Elevhälsan i den nya skollagen                                     Em-c 
 
Emsheimer, Peter: Handledning i lärarutbildning                                    Ep 
 
Framgångsrika skolor : mer om struktur, kultur, ledarskap                Em-c Skolledning 
 
Handal, Gunnar: På egna villkor               Ea 
 
Håkansson, Jan: Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och …           Em-c Skolledning 
 

 Nottingham, James: Utmanande dialog                  Eab 
 

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9127817490
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 Renstig, Monica: Planka CV – lär av de bästa och kom till intervju      Ex 
 
Specialpedagogik i professionellt lärarskap            Em 
 
Skolan och läraruppdraget             Em-c 
 

 Wiliam, Dylan: Att leda lärares ledande            Em 
 
 
 

Språkvetenskap 
 

 Dorren, Gaston: Lingo – en språkresa genom Europa          F 
Varför kommer esperanto aldrig att slå, varför är finska Europas enklaste språk och hur kommer det sig 
att man så lätt glömmer polska efternamn? Det och mycket annat får du svar på i Lingo, en lättsam och 
spännande bok om de europeiska språken. 

Här finns exempel från Tolkien, Star Trek, Game of Thrones, Tarzan och Tintin, till dystopiska dialekter 
hos Burgess och Orwell. 

 
Enström, Ingegerd: Ordens värld                                                                                               Fc SvA       
 
Parkvall, Mikael: Sveriges språk i siffror              Fc       
 
Språklig sårbarhet i förskola och skola              F      
 
 
 
 
 
 
 

https://bibliotekfh.se/web/arena/search?p_auth=7GB9imzJ&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_searchResult_WAR_arenaportlets__wu=%2FsearchResult%2F%3Fwicket%3Ainterface%3D%3A0%3AsearchResultPanel%3AdataContainer%3AdataView%3A1%3AcontainerItem%3Aitem%3AindexedRecordPanel%3AcoverDecorPanel%3Acontent%3AcoverLink%3A%3AILinkListener%3A%3A
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Historia 
 

  Karlsson, Ingmar: Roten till det onda                                                                 Koa 
Karlsson, fd diplomat och Sveriges främsta auktoritet på Mellanösternfrågor, ger här en välskriven och 
initierad skildring av historien bakom dagens politiska situation i Mellanöstern.  

  

 Medin, Joakim: Kobane – den kurdiska revolutionen och kampen …           K  
 

 Åsard, Erik: Konspirationsteorierna och verkligheten                                        K.5                  
                                    

 
  
Etnografi, socialantropologi och etnologi 
 

 Emirov, Stanislav: Varför tigger romer?                                          Mat 
 
 

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=917545338X
http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9173436259
http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9175451611
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 Ryman, Anders: Romska röster                                          Mat 
Svenska romer berättar kortfattat sina olika historier. 

 
 
 

 

Samhälls- och rättsvenskap 
 

 Furevik, Anna: På väg mot lika villkor?                                                             Ohj 
Lättförståelig introduktion till genuspolitiska frågor. Den passar utmärkt som ett komplement till de 

ordinarie gymnasieläromedlen i historia, men kan också användas inom temabaserad undervisning samt 

i exempelvis samhällskunskap och sociologi.    
                                                                    

 Olbers Croall, Moa-Lina: I mitt namn – en bok om att vara trans              Ohjh 
Intervjuer med transpersoner såväl ungdomar som vuxna. Däremellan fakta och tips. 

 

 Teleman, Sara: Rösträtt för kvinnor              Ohj  
LL-bok som uppmärksammar att kvinnors rösträtt funnits i hundra år. Intressanta berättelser om både 
kända och okända starka kvinnor och händelser genom historien. 
 
 
 

Teknik, industri och kommunikationer 

Engstedt, Marit G: Pyssla och pynta                                                                           P.09 Särskolan 

http://www.bokus.com/bok/9789170535369/rostratt-for-kvinnor/
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 Körkortsboken                         Pra Info-disk 
28 upplagan. 

 

 

 

Ekonomi och näringsväsen 

Lundgren, Gunilla: Matlådan – med smak från hela världen            Qcab 
LL-bok 

 

  

Idrott, lek och spel 

 Gustafsson, Alexander: The Mauler                     Rbz Gustafsson 

 Lundh, Olof: Vad jag pratar om när jag pratar om fotboll                          Rbba 

 Klüft, Carolina: Livet är en sjukamp         Rbz Klüft 

 

 

https://bibliotekfh.se/web/arena/search?p_auth=7GB9imzJ&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_searchResult_WAR_arenaportlets__wu=%2FsearchResult%2F%3Fwicket%3Ainterface%3D%3A7%3AsearchResultPanel%3AdataContainer%3AdataView%3A11%3AcontainerItem%3Aitem%3AindexedRecordPanel%3AcoverDecorPanel%3Acontent%3AcoverLink%3A1%3AILinkListener%3A%3A
http://www.bokus.com/bok/9789113060477/the-mauler-alexander-gustafsson-berattar-sin-historia-for-leif-eriksson-och-martin-svensson/
http://www.bokus.com/bok/9789100154424/vad-jag-pratar-om-nar-jag-pratar-om-fotboll/
http://www.bokus.com/bok/9789113074924/livet-ar-en-sjukamp-min-vag-till-prestation-balans-och-mening/
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 Medici, Lorenzo: Bäst i världen            Rbba 

 Niva, Erik: Känner ni vibbarna?             Rbba 

  

Medicin 

 Alvén, Terese: Jätteviktig – att må bra efter en ätstörning           Vla            
 Fortsättning på den självbiografiska boken Viktig. Egna erfarenheter blandas med intervjuer och fakta 

om ätstörningar. 

 

Hejlskov Elvén, Bo: Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga …                     Vlad 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bokus.com/bok/9789127147584/bast-i-varlden-2016-talangerna-legenderna-svenskorna/
http://www.bokus.com/bok/9789174992816/kanner-ni-vibbarna-fotbollen-och-det-nya-sverige/
http://www.bokus.com/bok/9789176970010/jatteviktig-att-ma-bra-efter-en-atstorning/
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Skönlitteratur 

 Ajvide Lindqvist, John: Våran hud, vårat blod, våra ben                                  Hc                       
Sju skräcknoveller och en kort berättelse. 

 

   Andrew, Sally: Tannie Marias recept på kärlek och mord              Hce Deckare 
Matlagning och mord i sydafrikansk miljö. 

 

 Bardugo, Leigh: Ur askan                        Hce u Fantasy  

Sista delen i Grisha-trilogin. 

 

Bolton, Sharon: Små svarta lögner                           Hce Thriller 
Ett ögonblicks ouppmärksamhet, en tragisk olycka och två barn är döda. Dina barn. 

Hur länge dröjer det innan hämndbegäret blir för svårt att motstå? Om du saknar skäl att leva vidare, 

varför då inte låta dina mörkaste tankar bli till handling? 

 

http://www.bokus.com/bok/9789170379031/varan-hud-varat-blod-vara-ben/
http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9113068113
http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9188279294
https://bibliotekfh.se/web/arena/search?p_auth=44m5sLaA&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_searchResult_WAR_arenaportlets__wu=%2FsearchResult%2F%3Fwicket%3Ainterface%3D%3A4%3AsearchResultPanel%3AdataContainer%3AdataView%3A1%3AcontainerItem%3Aitem%3AindexedRecordPanel%3AcoverDecorPanel%3Acontent%3AcoverLink%3A%3AILinkListener%3A%3A
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 En i laget                                      Hc(s) u 
Antologi med fotbollsberättelser. 

 

                                                   

  

 Frensborg, Maria: Rampen                                                                         Hc u Lättläst 
  

 Kavanagh, Tasha: Första gången jag såg dig                            Hce u 
Yasmin är fixerad vid den populära skolkamraten Alice. Hon samlar på småsaker som tillhört Alice. Yasmin tror 

att en mystisk man planerar att röva bort Alice så hon börjar spana på mannen. Hon vill bli den som räddar 

Alice undan kidnapparen och därmed bli hjälte. Men det blir inte som hon tänkt sig … 

 

 Ledig, Agnès: Det vi inte visste var lycka  
Fransk ”feelgood”. Det är allmänt deppigt för ensamstående Julie. Allt vänder när Paul dyker upp i 

affären där Julie arbetar. 

 

 Lundberg Hahn, Kerstin: Lotten      Hc Lättläst 

 Offill, Jenny: Avd. för grubblerier                                  Hce 

http://www.bokus.com/bok/9789188279026/en-i-laget/
http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9188291057
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Hur kunde bli så här? Romanens huvudperson ställer sig frågan - egentligen ville hon ägna sig helt åt sitt 

författande. Men så blev det inte och nu skaver äktenskapet och dessutom inleder maken en affär med en 

yngre kvinna.  

 Cederlund, Charlotte: Middagsmörker                                                              Hc u 
När 16-åriga Áilis pappa dör måste hon flytta till norra Lappland och bo med sin morfar. Hon har aldrig träffat 

honom förut och Áili känner sig inte hemma bland allt det samiska. Mystiska saker som verkar kopplade till Áilis 

samiska arv händer och hon blir indragen i en gammal, gammal konflikt som hotar skada de få som hon 

fortfarande bryr sig om. 

 

 Cullhed, Elin: Gudarna                                                                                        Hc u 
Tre flickor på gymnasiet bestämmer sig för att hämnas på en pojkvän efter ett övergrepp. 

 

 Dahl, Arne: Utmarker                                 Hc Deckare 

 

  Ferrante, Elena: Hennes nya namn   Hce 
Del 2 i Neapelkvartetten som börjar med Min fantastiska väninna. Lila och Elena är nu i tjugoårsåldern. 
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 Geijer, Herman: Zombieöverlevnad – din guide till apokalypsen              Hc 

 

 Hinton, Nigel: Gå för långt             Hc u 
En spännande lättläst berättelse om två bröder och en syskonrivalitet som går alldeles för långt. 

 

 Hinton, Nigel: Stupet               Hc u 
Lättläst om Dillon som inte har träffat sin våldsamme pappa under de senaste två åren. Men nu dyker 

pappan plötsligt upp igen medan mamman är på jobbet. Han vill ta med sig Dillon och hans lillebror ut 
på en två dagars campingtur i skogen … 

 Krog, Niklas: Nattbus 198              Hc u 
Vardag och skräck i en lyckad kombination. Johan som går på gymnasiet i Stockholm får vara med om 
märkliga saker den kvällen som han tar nattbussen hem. Johan förändras och omgivningen märker det 
mer än Johan själv …  

 

 Lindström, Christina: Jack                                                                                     Hc u 
Jack är en snygg och kaxig gymnasiekille. När han träffar Freja blir han kär, men Freja är inte som hans 

tidigare flickvänner. Hon accepterar inte vad som helst och absolut inte när hon förstår vad Jack sysslat med 

tidigare …  
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 Lövestam, Sara: Bedragaren                             Hc Lättläst 
Kouplan försöker jobba som privatdetektiv och åtar sig fallet med en politiker som har blåsts på en stor 

summa pengar av sin mystiska flickvän. 

 

  Lövestam, Sara: Flicka försvunnen                             Hc Lättläst 
Kouplans första fall som privatdetektiv.  

 

 McGowan, Anthony: Villebråd                                                                         Hce u 

Lättläst från Argasso förlag. 

 

 Nilsson, Per: Som hund som katt                                  Hc u 
Intensivt, smärtsamt och spännande om två tonåringar som plötsligt måste dela hem eftersom deras 

föräldrar kärat ner sig i varandra och flyttat ihop. 
     

 Niven, Jennifer: Som stjärnor i natten        Hce u    
Finch och Violet är båda 17 år och lär känna varandra under ett dramatiskt möte uppe i ett klocktorn. De 

räddar varandra från att hoppa.  Vackert och sorgligt …  
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Ollmark, Lena: Skogens blod och andra skräckberättelser                       Hc u Lättläst 

 Palmer, Tom: Bakom linjen                  Hce u Lättläst 
Historisk berättelse om fotboll under första världskriget. 

 

 Riebnitzsky, Ann: Tyrannens barn               Hce 
Barndomsskildring från Danmark. Syskonen återförenas när yngsta systern har gjort ett självmordförsök. 
 

 Riggs, Ranson: Själarnas bibliotek                                                                        Hce u 
Tredje delen i serien Miss Peregrines hem för besynnerliga barn. 

 

 Sattouf, Riad: Framtidens arab – en barndom i Mellanöstern                      Hci                                                                 
En humoristisk, självbiografisk tecknad serie i två delar.  

 

 Palmqvist, Martin: Fallet Anna Frid                                           Hc Lättläst
      

 

 

 

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9187861089
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  Pettersen, Siri: Kraften                             Hce Fantasy      
 Tredje delen i fantasy-serien Korpringarna. 
 

Shakespeare, William: 6 pjäser              Hce.02 
 

  Sjöblom, Lisa Wool-Rim: Palimpsest                    Hci 
Författarinnan är serietecknare och berättar om adoptioner från Korea. 
 

 Tahir, Sabaa: Askfödd                                                                          Hce Fantasy 
Sjuttonåriga Laia tillhör det förtryckta folket i de lärdas land. Hennes bror är fängslad och dödsdömd för 
landsförräderi. För att kunna hjälpa honom kommer Laia till militärskolan där hon lär känna Elias. 

 

Thorngren, Petra: En krossad vas och sju andra historier                           Hc Lättläst 
 

 Thuy, Kim: Vi                        Hce      
Barndomens Vietnam ställs i kontrast mot exilens Kanada med hjälp av sinnesintryck. 
 

http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9170379009
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   Wennström, Annica: Bänkad             Hc u     
 

  Winterson, Jeanette: Tidsklyftan                                                                       Hce    
Författarinnan refererar till Shakespeares En vintersaga i berättelsen om barnet som skickas iväg bort 
från familjen. 
 
 
 

Skönlitteratur på originalspråk        
 

 Caeneghem, Johan van: Secretly in love                                              He u  Lättläst       
 
Clegg, Bill: Did you ever have a family                                                  He            
 

 Eppinga, Mirjam: On my way                         He u Lättläst   
 

    Thorne, Jack: Harry Potter and the cursed child          He.02 u 
 
 

http://www.bokus.com/bok/9780751565355/harry-potter-and-the-cursed-child-parts-one-and-two-special-rehearsal-edition/

