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Ett urval nya böcker – Facklitteratur 

 
Religion 
 

  Seierstad, Åsne: Två systrar                                     Cmd 
Vilka är systrarna Ayan och Leila? Vad förde dem från en trygg tillvaro i ett litet norskt samhälle till 
kalifatet i Raqqa? Författaren försöker med sin reportagebok ta reda på varför muslimska ungdomar som 
växer upp i väst radikaliseras. Vilka är de människor som söker värvning i IS? 
   

   

Filosofi och psykologi 
 

 Klingberg, Torkel: Hjärna, gener & jävlar anamma – hur barn …               Dofa            
Klingberg beskriver bl a olika typer av motivation. En form av motivation som har visat sig vara särskilt 
viktig för att nå sina utvecklingsmål är »grit«, ett slags »jävlar anamma«. Barn behöver ett eget driv för 
att inte ge upp när de stöter på motgångar. 
 

   

Gunnarsson, Camilla: Att göra slut                                                                            Do Lättläst 
LL-bok om relationer. Korta berättelser om förälskelse, svartsjuka mm. 
 

 Kubicek Boye, Helena: Konsten att sova                                  Do 
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 Milton, Leone: Ta makten – för att det funkar                                         Dok 

En bok för unga om att ta makten över sig själv. Vi matas ständigt med intryck och skolas in i 
tankemönster som gör att vi inte är nöjda med oss själva. Men måste det vara så? Fakta, tips, intervjuer 
med kända personer, övningar mm. 
 

Nilsson, Björn: Kommunikation                                                                                  Doe 
 

 Psykologi på 30 sekunder           Do 
50 av de mest kända tankegångarna förklaras för den vanliga läsaren på en halv minut, utan något 
annat till hjälp än två sidor, 300 ord och en bild. Förutom att skribenterna reder ut hur människans 

psyke fungerar presenteras även många av psykologins förgrundsfigurer i boken. 
 

 Solfors, Björn: Skärmtid    Dofa 
Journalisten Björn Solfors möter ledande forskare, läkare, psykologer samt föräldrar när han undersöker 
hur man ska förhålla sig till den nya digitala tekniken. 

 

       
 

Pedagogik 
 
Att leda mot skolans mål                                                                                     Em-c Skolledningen  
 

  Edenfeldt, Åsa: Läskompetens             Eab 
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Ledarskap i centrum               Em-c Skolledningen 
 
 

Språkvetenskap 
 

 Arabisk bildordbok                                                                                   Fsg(x) 
 
Johansson, Kerstin: Svenska uttryck och deras ursprung                                                      Fc(x)       
 
 

Konst, musik, teater, film och fotokonst 
 

Diakité, Jason: En droppe midnatt   Ijz Diakité 
I sökandet efter sina rötter gräver Jason "Timbuktu" Diakité i en familjehistoria från slaveriets USA till 

folkhemmets Sverige. En droppe midnatt är en berättelse om härkomst, identitet, motstånd, rasism och 
längtan efter tillhörighet. 

 
 

Historia 
 
Coates, Ta-Nehesi: Mellan mig och världen                                                                               Kqau  
Boken är utformad som ett brev från far till son, i vilket fadern behandlar USA:s historiska och samtida 
syn på rasskillnader. Det är en konflikt som löpt genom århundradena, en konflikt som gått hand i hand 
med ett imperiums uppbyggnad. 

 
  

Biografi 
 

  Edling, Lars: 101 historiska svenskar                                                                  Lm-c 
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 Hermansson, Kakan: Hela Kakan                                                       Lz Hermansson 
 
 
 

Samhälls- och rättsvenskap 
 
Augustsson, Lars Åke: Dömd till döden - om dödsstraffet i går, i dag …                                Oeb 

 

ISIS – vad är Daesh?                                            Ocf 
   

Linton, Magnus: Knark                                                                                                                       Ohi 
 

 Mattisson, Lisa: Feminismens ABC               Ohja(x) 
 
Tamas, Gellert: Det svenska hatet                  Ocg 
 

 Wennstam, Katarina: Flickan och skammen                Ohja 
Flickan och skammen är ett kritiskt reportage om ryktesspridning, sexualitet och skam. 
Kvinnor och flickor har i alla tider stämplats för sin sexualitet. Ibland har det inte ens med faktiska 
sexuella handlingar att göra, en flicka som tar plats kan snabbt stämplas som hora eller slampa.   

 

Teknik, industri och kommunikationer 

Ander, Gunilla: Den lilla svarta – modeindustrins mörka baksida                                           Pj 
Kläder har blivit allt billigare och modet växlar snabbt. Boken tar upp konsekvenserna av detta.  

Lättlästa körkortsboken                           Pra Info-disk 
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Söndergaard, Per Straarup: Fakta om drönare                        Prd u Lättläst 

 
 

Ekonomi och näringsväsen 

 Antas, Maria: Hår – fint, fräckt, och fusk                                  Qcd 
Om hur man har sett på hår genom historien. 

  

 Bergström, Hanna: Vegan vegan!               Qcab 
Från början ett projektarbete i skolan vars syfte var att pröva att äta veganskt under en månad. 

 

 Johansson, Jennie. Slow fashion – din guide till smart och hållbart …   Qcc 
Här finns tips om du älskar mode, men samtidigt tänker på miljön, rättvis handel och en hållbar 

utveckling. 

 

 

Idrott, lek och spel 

Tobias: Träningslärans grunder                                        Rb 

  Hansen, Anders: Hjärnstark                                                                 Ra 
Läkaren Anders Hansen visar hur fysisk aktivitet påverkar koncentrationen och minnet. Regelbunden 

träning har nämligen visat sig vara den bästa hjärngympan som finns. 
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 Lindnord, Mikael: Arthur – gatuhunden som lämnade …              Rbz Lindnord 
Historien om gatuhunden Arthur från Ecuador. När den svenske multisportaren Mikael Lindnord på en av sina 

många tävlingsresor stötte ihop med en hund mitt i djungeln blev det början på en lång vänskap. Efter att ha 

fått en köttbulle av Mikael följer hunden Mikael 700 kilometer över berg och genom iskallt vatten.   

                    

Lindwall, Magnus: Gruppdynamik inom idrott – nycklar till världens bästa lag                Rb                                                         

 

Matematik 

 Ribbing, Mattias: Fatta matte              Ta 

Minnesmästaren Ribbing förklarar med hjälp av vardagliga exempel och visualiseringsteknik. 

 

Naturvetenskap 

 

 Chaline, Eric: Femtio djur som ändrat historiens gång               Ug 
Berättelser om både stora och små djur som har spelat en central roll för människans och det moderna 

samhällets utveckling. Artiklarna sträcker sig från hästen, som har använts i strid sedan 300-talet f.Kr. 

och hjälpte mongolerna att lägga under sig stora delar av världen, till silkesmasken som under flera 

tusen år har varit viktig för textiltillverkningen. 

 

Ellervik, Ulf: Ursprung                                                                                                                      Ue 
En ny populärvetenskaplig essäsamling av professor Ellervik. Det handlar om livets ursprung och om 

avgörande genombrott i naturvetenskapernas historia, men även om modern bioteknik. 
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 Evolutionen på 30 sekunder              Uea 

 

Lacey, Minna: 365 experiment för nyfikna barn                                     Uc u 

 

  

Medicin 

Hoopmann, Kathy: Alla katter har AST                       Vlad u lättläst         
Mycket lättläst bok som med hjälp av charmiga foton på katter i olika situationer försöker förklara 

diagnoser av autismspektrumtillstånd.   

 

 Lindgren, Therese: Ibland mår jag inte så bra                                                 Vla 

 

Ludvigsen, Eva: Typ 1 diabetes                Veo 

 

 Rosén, Måns: Sanningen om mat och hälsa                                     Vmb 
Hur ska man tänka kring olika kostråd? Författaren går igenom forskningsläget när det gäller mat och 
hälsa. Om att man bör tänka kritiskt kring hur nya forskningsresultat presenteras och tolkas av 

massmedia.  
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Skönlitteratur  
 

 Ahnhem, Stefan: Arton grader minus                                                     Hc Deckare 
En bil kör ut över kajkanten i Helsingborgs hamn efter en våldsam biljakt. Allt pekar på att det var en 
olycka, men när föraren, en it-entreprenör som gjort sig en förmögenhet på mobilspel, obduceras visar 
det sig att han redan varit död i två månader … 
 

 Backman, Fredrik: Björnstad        Hc 
 

 Barlach, Peter: Nyckeln till Caroline                                                            Hc 
Fristående fortsättning på Konsten att vara Caroline. Caroline har förverkligat drömmen om en egen 
krog. Men trots att kunderna fullkomligt älskar hennes service, charm och maträtter i världsklass har hon 
efter ett år ännu inte kunnat ta ut någon lön. Dessutom finns det fler problem … 
 

 Bratlund, Bente: Hur kunde han?                        Hce u Lättläst 
 

 Drewsen, Annelie: Dagboken   Hc Lättläst 
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 Drewsen, Annelie: Ingen gör mål på mig                                            Hc u Lättläst 
 

Ekensten, Ann-Charlotte: Elsa i London                                                  Hc u Lättläst 
 

Ekensten, Ann-Charlotte: Första dansen                                                                        Hc Lättläst 
 

 Fioretos, Aris: Mary 
Mary, 23 år studerar arkitektur i ett land regerat av militären. Hon har en pojkvän som är politiskt aktiv 

och planerar en revolt. En novembernatt 1973 grips hon för statsfientlig verksamhet. Under tretton dygn 
hålls hon på säkerhetstjänstens beryktade högkvarter. 
En passionshistoria om en ung människas frihetslängtan, en berättelse om politiskt våld och kvinnors 
gemenskap.  
 

Hahn, Kerstin L.: Kaos i skallen                                                                         Hc u Lättläst 
 

Hahn, Kerstin L.: Sista hållplatsen                           Hc u Lättläst 
 

Illustrerade grekiska sagor               Hcg(s) 
 

Landman, Tanya: Fiende                          Hce u Lättläst 
 

Landman, Tanya: Två ord                          Hce u Lättläst 
 

 Let it snow                                                                                                           Hce(s) u 
Tre romantiska, amerikanska noveller som utspelar sig i juletid. 
 

Morrison, Toni: Gud hjälpe barnet                                                                 Hce 
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 Morton, Kate: Huset vid sjön             Hce 
Hemligheter från det förflutna kommer fram i ljuset i nutid i Mortons roman, ett tema som är författarens 
specialitet. Försvunna barn, mödrars uppoffringar och hemligheter, hemligheter, hemligheter - Morton 
lägger ut gott om ledtrådar och just när sanningen tycks nära så öppnas nya, djupare lager. 
 

Moberg, Vilhelm: Invandrarna                                                     Hc Lättläst 
 

 Murphy, Julie: Dumplin’               Hce u 
Smeknamnet Dumplin har inte bekymrat huvudpersonen tidigare. Hon har alltid trivts med hur hon ser 
ut. Ja, hon är tjock, men vad gör det? Men när hon träffar den hopplöst snygga Bo börjar hon plötsligt 
känna sig osäker, och det stör henne. Så hon bestämmer sig för att vinna tillbaka sitt självförtroende och 
samtidigt visa alla i hemstaden Clover City att hon minsann duger precis som hon är. 
 

Nilsson, Johanna: Långt ifrån Zlatan                                           Hc u Lättläst 
 

 Nu är det äntligen jul                                                            Hcf(s) 
 

 Palmkvist, Conny: Vintern                 Hc 
En dystopi av Helsingborgsförfattaren Palmkvist.  
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 Sendker, Jan-Philipp: Hjärtats innersta röst              Hce 
Det har gått nästan tio år sedan Julia Win kom tillbaka från sin resa till Burma, landet där hennes far 

föddes och där hon fann en bror. Hon är framgångsrik advokat på Manhattan, men känner sig vilsen och 
utbränd. I ett försök att hitta tillbaka till sig själv och meningen med livet återvänder hon till Burma.    
 

  Stedman, M. L.: Fyren mellan haven                                       Hce     
Filmatiseringen av kärlekshistorien ute på den enliga ön har nyligen haft premiär. 
 

 Thorne, Jack: Harry Potter och det fördömda barnet                            Hcg.02 
 
Wahldén, Christina: Hamed blir kär                              Hc Lättläst 
 
Wahldén, Christina: Mina systrar badade aldrig      Hc Lättläst 
 

 Wollin, Malin: Till min dotter                 Hc 
Berättelsen om Stella och hennes väg från flicka till kvinna. Om att formas och att vägra formas. 
Träffsäkert och humoristiskt men samtidigt med bibehållen svärta. 
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Skönlitteratur på originalspråk  
 

 Davison Blad, Gail: The same stars                                                                He u 
 
Let it snow - three holiday romances              He(s) u 
 
Moriarty, Liane: Truly madly guilty               He 
 

 Riggs, Ransom: Miss Peregrine’s home for peculiar children             He u 
 
Vance, J. D.: Hillbilly Elegy                 He 
 
Whitehead, Colson: The underground railroad                                      He 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


