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Ett urval nya böcker – Facklitteratur 

 
Allmänt och blandat 
 

Dunkels, Elza: Nätmobbning, näthat och nätkärlek          Bv 

Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete och lärarutbildare vid Umeå universitet samt en av landets 
främsta experter inom området unga och internet. Här finns konkreta strategier för hur vi vuxna kan 
agera för att stötta unga och göra deras nätanvändning tryggare. Ett par kapitel tar specifikt upp 
skolans viktiga roll för att motverka nätkränkningar. 
 

 

   

Filosofi och psykologi 
 

 Dweck, Carol S.: Mindset : du blir vad du tänker            Doe 
 
Lindenfors, Patrik ; Sturmark, Christer: Sekulär humanism                                 Db
          

 Nilsson, Thomas: Hur du motiverar dig själv när allt suger         Dokb 
  

 

Pedagogik 
 
Fleischer, Håkan: Digitalisering som lyfter skolan            Eab
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 Hajer, Maaike: Språkinriktad undervisning : en handbok                      Eab 
 
 

 Hermansson, Micke: The grej of the day            Eab   
 

 Nottingham, James: Utmanande undervisning I klassrummet               Eab 
 
Runström Nilsson, Petra: Pedagogisk kartläggning                       Eu Specialped 
 
Sjölund, Ann: Skolkompassen                        Eu Specialped 
 
 

Språkvetenskap 
 

 Wahlgren, Yens. Liftarens parlör till galaxen           Fy 
Författaren är intresserad av språk som egentligen inte finns, konstgjorda språk i litteratur och 
populärkultur. Här finns exempel från Tolkien, Star Trek, Game of Thrones, Tarzan och Tintin, till 
dystopiska dialekter hos Burgess och Orwell. 

 
Wikander, Ola: I döda språks sällskap – en bok om väldigt gamla språk           F 
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Historia 
 

 Phillips, Charles: 50 ledare som förändrade historien            K

  

 Ulvros, Eva Helen: Kvinnors röster                                   K 
Genom kvinnors egna röster; personliga brev och dagböcker, memoarer och intervjuer, möter vi tretton 
fascinerande livsöden, som samtidigt speglar Sveriges historia. Förändringar i samhället ger boken dess 
inramning och knyter samman de olika livsödena. 
 

 

 
Biografier 
 

  Sundberg, Anna: Älskade terrorist – 16 år med militanta            Lz Sundberg 
Älskade terrorist är berättelsen om en ung kvinna från de välbärgade villakvarteren i Halmstad som går 
med i den internationella jihadrörelsen och stannar där i 16 år. Från slutna grupper i Sverige tar hon sig 
över Berlin till mujahedins hemliga träningsläger vid gränsen till Tjetjenien. Vid sin sida har hon sin man, 
idag efterlyst som global terrorist. 
 
 

 

Samhälls- och rättsvenskap 
 
Adopterad från annat land                                                                                    Oeak   

Arnstad, Henrik: Älskade fascism  - de svartbruna rörelsernas ideologi            Ocg 

Mahmoud, Alexander: Mellan rummen                                                                                   O   
En skildring i dagboksform av hur identiteten och självbilden påverkas av uppväxten i en fientligt sinnad 

småstad. År 2014 åker DN-fotografen Alexander Mahmoud tillbaka till den lilla ort i Småland där han 
växte upp. Under ett år skriver han dagbok om platsen han kommer från och vad den har gjort med 
honom. 
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 Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria               Ohd 
En antologi med kvinnor - välutbildade, flerspråkiga och multikulturella som beskriver sin längtar efter 
att passa in, om smärtan i att alltid sticka ut, om viljan att förändra och ilskan över att inte räcka till. 
Många beskriver sökandet efter en identitet och hanterandet av okunniga frågor. 

                              

Teknik, industri och kommunikationer   

 Fölster, Stefan: Robotrevolutionen                                                                    Pb 
Författaren diskuterar vilka konsekvenser som digitalisering och automatiseringen kan få för framtidens 

jobb och människors liv. 

 

Ekonomi och näringsväsen 

  Ingvarsson, Anders: Makten över matkassen                                                 Qd 
Om matens ursprung. Samtidigt som det talas om surdegar, närodlat och småskaligt, pågår en helt 

annan utveckling i Sverige och i världen. Det är en utveckling där det är lönsamt att amputera grisens 

knorr och proppa grisen full med antibiotika.  

 

 Sjövall, Isabelle ; Gospic, Katarina: Neurodesign               Qcb 
När hjärnforskaren Katarina Gospic och inredningsdesignern Isabelle Sjövall slår sina kloka huvuden ihop 

blir resultatet en spännande inspirationsbok där hjärna, kropp och biologi möter inredning, arkitektur och 

design. 
 

 



 
                                                                                                                                 2016-05-23 

BIBLIOTEKET 

http://dencyklandebibliotekarien.wordpress.com/ 
 
 

Idrott, lek och spel 

 Jouper, John: Mental tuffhet        Rb Inst Id 

Rönnbäck, Julia: Det är väl typiskt tjejer – om basket, kropp och feminitet                         Rbb 

 

Naturvetenskap 

 Rovelli, Carlo: Sju korta lektioner i fysik                                          Ucc 
En introduktion till den moderna fysiken där de mest epokgörande genombrotten presenteras. 

Underhållande förklarar författaren den allmänna relativitetsteorin, kvantmekaniken, 

elementarpartiklarna, gravitationen, de svarta hålen. 

 

   Tell, Johan: 50 sätt att rädda Östersjön                                            Uh Miljöbibl 

 

  

Medicin 

 Hjärnan på 30 sekunder                                                                                     Vef 

En översikt av flera hundra års hjärnforskning presenteras här på ett lättfattligt sätt. Varje teori har en 

kort text, en illustration och en superkomprimerad sammanfattning. 
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 Hoopmann, Kathy: Alla hundar har ADHD                       Vlad u Lättläst 
Lättläst fotobok, full av bilder på charmiga hundar. Den går också att använda som lättläst faktabok där 

fotografierna tillsammans med korta bildtexter skildrar egenskaper hos personer med ADHD. 
 

 Lundström, Petra: Ät rätt när du tränar                 Vc
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Skönlitteratur 

 Abdolah, Kader: Huset vid moskén                                          Hce 
Ett familjedrama som utspelas i skuggan av islamska traditioner, fundamentalism och motrörelser. 
Berättelser om kärlek och svek, mycket förändras  i och med den islamiska revolutionen. 

 

 Ahbburg, Kirsten: Fångade på isen                                                    Hce u Lättläst 
 

Ahlburg, Kirsten: Får jag lov                                                Hce u lättläst 
  

  Asaad, Arkan: Stjärnlösa nätter                         Hc u Lättläst 
 En förkortad och lättläst version. Finns hos Inläsningstjänst också. 

 

 

 Clare, Cassandra: Förlorade själars stad                             Hce u 
Femte delen i serien The mortal instruments.  

 

  Cobley, Jason: Dracula                                  Hci 
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Klassikern i seriform. 

 

Dashner, James:  Maze runner  - I vansinnets öken                                                        Hce u 

 

Dashner, James: Maze runner – I solstormens spår                                 Hce u

     

 Davis, Brooke: Millie Birds bok om döda saker       Hce 

Millie Bird är sju år gammal och har hunnit lista tjugosju föremål i sin Bok om döda saker när hennes 

pappa plötsligt blir nummer tjugoåtta. Vem ska nu svara på alla Millies frågor om världen? Och vem ska 

göra hennes mamma glad igen? 

Feelgoodhistoria. 

 

Ekensten, Ann-Charlotte: Våga hoppa                         Hc Lättläst 

 

 Ferrante, Elena, pseud.: Min fantastiska väninna        Hce 
I femtiotalets Neapel växer de båda flickorna Elena och Lila upp och blir vänner för livet. Det är 

efterkrigstid, nödår och våldet präglar fortfarande Italien i form av lönnmord och godtyckliga 
avrättningar. Nu har de båda kvinnorna hunnit bli sextiosex år och Lila försvunnit spårlöst … 
 

 Foley; Douglas: Bårhuset             Hc u  
Novellsamling där Bårhuset är titelnovellen. Den handlar om 17-åriga Amanda som sommarjobbar som 
bårbärare på sjukhuset. Hon trivs bra och arbetskamraterna är trevliga, men så är det Bosse. Det är 

något med honom som känns fel … 
 

Gomér, Ann: Flörten                                                                                                    Hc Lättläst 
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 Gomér. Ann: Plånboken    Hc Lättläst 
 

 Haag, Martina: Det är något som inte stämmer            Hc 
Självutlämnande och högst personligt om om hur det är att bli lämnad av sin kärlek och närmaste 
människa. 

 

Langvad, Maja Lee: Hon är arg 
Hon är arg är ett poetiskt och ursinnigt vittnesmål om upplevelsen att vara adopterad, men också en 
kritisk granskning av den adoptionsindustri som omsätter 15 miljoner dollar per år enbart i Sydkorea. 
Här blandas reflektioner kring arv, etnicitet, genus, krig och global jämlikhet med en djupt personlig 
berättelse från Danmark och Seoul. 

 

 Lindström, Christina: Hälsningar från havets botten                    Hc u 
Det är första dagen på gymnasiet och när Fille får se Hanna är det som om tiden stannar. Det är ju hon! 
som stal hans hjärta och tog det med sig när hon flyttade från staden på mellanstadiet … 
 

Lowry, Lois: Blå tråd               Hce u 
 
Lowry, Lois: Budbäraren                                      Hce u 
 
Lundberg, Patrik: Gul utanpå                                                                                              Lz Lättläst 
Förkortad lättläst version. Finns även hos inläsningstjänst. 
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 Moriarty, Liane: Öppnas i händelse av min död                                                 Hce   
Det lyckliga äktenskapet i Sydney i Australien blir omkullkastat av ett mystiskt brev som den intet ont 
anande hustrun hittar på vinden … 
 
 

  Lu, Marie: Rosensällskapet                                         Hce u 
Fortsättning på Den unga eliten.  

 

Lövestam, Sara: Önska kostar ingenting     Hc Deckare 
 

  Melin, Mårten: Första gången                          Hc u Lättläst 
 
Nilsson, Johanna: Efter båten     Hc Lättläst 
 

  PewDiePie, pseud: Den här boken älskar dig                                    Hce  
Youtube-stjärnan i bokform. En samling ironiska visdomsord från killen som på Youtube  har otroligt många 
följare. 
 

Ramqvist, Karolina: Den vita staden                   Hc 
 
Svensk poesi                                                            Hc.03(s) 
Antologi med närmare 200 poeter och 650 dikter, från runorna till Athena Farrokhzad. Här finns alla de 
kända och betydande dikterna, men också nytt material hämtat från forskningsbibliotekens 
handskriftssamlingar.  
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 Söderberg, Hjalmar: Den allvarsamma leken   Hc  Lättläst 
Förkortad, lättläst version av klassikern.  
 

  Thors Rudvall, Eva: Biobesöket                           Hc Lättläst 
 
  
 

 Tromley, Stephanie: Det är dags att inte freaka ut                              Hce u  
Zoe flyttar från Brooklyn till en trist håla längre norrut i delstaten New York. Hon är övertygad om att 
hennes liv är över, tråkigare än så här blir det inte. Så när en kille, som presenterar sig som Digby, 
dyker upp och bestämmer att de ska vara vänner gör hon inget större motstånd, trots att hon inte vet 
något om honom. Vem är han? Var bor han?  

  
Wahldén, Christina: Konserten                           Hc u Lättläst 
 

Wahldén, Christina: vardag – ring polisen                                                                     Hc u Lättläst 
 

Wikström, Bim: Vägg i vägg                                                     Hc Lättläst 

 

 

 

 

 

Skönlitteratur på originalspråk 

 
Albom, Mitch: The magic strings of franke Presto                                                                        He 
  
Atwood, Margaret: The heart goes lost                    He 
 
Bohjalian, Chris: The guest room                                            He 
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Brooks, Geraldine: The secret chord                                     He 
 

Franzén, Jonathan: Purity                                                                                                                 He 
                                                                   
Irving, John: Avenue of mysteries                                                                                                   He 
 

 Phillips, Dee: Titanic – the story of a disaster                                       He u 
Lättläst, kortfattat och mycket bilder.  

       
Smiley, Jane: Early warning                                           He 
 
Tsiolkas, Christos: Barracuda                    He 
 
 
 

 

 

 

 


