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Ett urval nya böcker – Facklitteratur 

 
Bok och biblioteksväsen 
 
Nilholm, Claes: Teori i examensarbetet                    Aef 
 

 
Allmänt och blandat 
 

   Frans, Emma: Sant, falskt eller mittemellan                                                       Bb                                                            
Emma Frans är forskare på Karolinska institutet och vetenskapsskribent. Här redogör hon för de 
vetenskapliga svaren på stora och små frågor om allt från hälsa till kärlek. Genom alla exemplen får 
läsaren en lektion i vetenskapligt tänkande och hur trovärdiga och tillförlitliga olika forskningsmetoder 

verkligen är, samtidigt som en hel del myter bekräftas eller avfärdas.  

 

 

Filosofi och psykologi  
 
 

Etik i specialpedagogisk verksamhet                                                                                                Dg                                                                                                      
 

  Jarrick, Arne: det finns inga häxor                                                                         Dd     
 Arne Jarrick är professor i historia. I hela sitt liv har han sysslat med kunskap. Han har trott på 

kunskapen och dess självklara kraft. Det här är en bok om kunskap. En ny amerikansk presidents förakt 

för sanning och kunskap skrämmer honom.  
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  Livheim, Fredrik: Tid att leva - ett tioveckors program för stressh …      Dokb 

 

 

Pedagogik 
 
Barton, Craig: Hjärnan i matematikundervisningen                                                                    Eab                                           
                    
Boken om pedagogerna                                                                                                                         E 
 
Jakobsson, Inga-Lill: Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd                      Eaa 
 
Lehtinen, Tuija: Psykologi för klassrummet                   Eaa 
 

  Markstedt, Carl-Johan: Romanläsning i praktiken – samtala och …            Eab 
 
Skaalvik, Einar M.: Motivation och lärande                                                                                  Eaa 
 
Specialpedagogisk forskning – en mångfasetterad utmaning                                                    Eu 
 
                     
    

Konst, musik, teater, film och fotokonst 
 
Diakité, Jason Timbuktu: En droppe midnatt                                                    Ijz Diakité  Lättläst 
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 Dömstedt, Tomas: Tim Bergling                                                Ijz Avicii Lättläst 

 

  Stakset, Sebastian: Bara ljuset kan besegra mörkret                            Ijz Stakset 
Sebbe Staxx återkommer med en ny biografi där han berättar om sin väg bort från det destruktiva livet. 
Numera är han en gift trebarnsfar och troende kristen. 

 
 

Historia 
 

 Demokratins genombrott – människor som formade 1900-talet              Kc.5 
 

 Hubbard, Ben: Vikingar                                                                                          Kb 
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Biografi med genealogi 
 

 Dalén, Cilla: Alfred Nobel – ett liv                                              Lz Nobel Lättläst 
 

 Westover, Tara. Allt jag fått lära mig                                              Lz Westover 
Tara berättar om sin uppväxt i Idaho, USA. Som yngst i syskonskaran och den enda flickan bland alla de 
sex bröderna är det tufft. Familjen är mormoner och pappan anser att normal skolgång är helt onödigt. 
Han bunkrar istället mat, bensin och vapen inför det övriga samhällets kollaps. 
 

  Wiking, Albert: We have a dream  - om mod, medmänsklighet och …       Ls 
 
 

  Woodward, Kay: Starka kvinnor                                                                       Ls u 
Här presenteras 25 kvinnliga personligheter från olika tidsepoker och områden. Läsaren får möta 
Kleopatra, Jeanne d'Arc, Katarina den stora, Marie Curie, Marta Vieira, Frida Kahlo, Malala Yousafzai med 
flera. Man får ta del av deras liv och hur de har kämpat för att uppnå sina mål, vilka motgångar de har 

haft och vilka framgångar de har nått. 
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  Yi, Hyyon-so: Flickan med sju namn                                                                     Lz Yi 
Författarinnan växte upp i Nordkorea. Efter hungersnöden under 1990-talet började hon tvivla på 
propagandan och livet där och bestämde sig för att försöka fly till Kina. Hon berättar både om livet i 
Nordkorea, flykten och exilen i Kina samt om hur hon så småningom hamnar i Sydkorea. 
 

                                                
Samhälls- och rättsvetenskap 
 
Bergfeldt, Carina: Sju dagar kvar att leva – en berättelse om brott och dödsstraff            Oer 

 

  Golombok, Susan: Moderna familjer                                                           Oac 
En av de första böckerna som ger en heltäckande forskningsbaserad bild av moderna familjer. 
 

Ohlander, Ann-Sofie: Tusen svenska kvinnoår                                                                            Ohj 
 

 Wennstam, Katarina: Har du ingen humor?                                                 Ohj u 
När någon säger eller gör något som är kränkande eller fördomsfullt är det viktigt att säga ifrån. 
Tystnaden blir annars ett godkännande av det hen säger eller gör. Boken visar hur feminism och 
mänskliga rättigheter hänger ihop med sunt förnuft. Boken är indelad i fyra avdelningar: Ord som 
skaver, Sådant man bara säger, Min feministiska kamp och Våldtäkt på film. 
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Teknik, industri och kommunikationer 
 

 Boisen, Frida: Digital passion – så blir du en vinnare med sociala …           Pubd 

 

 Dufva, Maria: Mitt barn på nätet                                                                        Pucb 
 

 Dufva, Maria: Värsta bästa nätet                                                                        Pucb 
                         
Livet med AI   (Stiftelsen för strategisk forskning)                                                                    Pucb 
 
Polson, Nick: AIQ – hur artificiell intelligens fungerar                                                                 Pu 
 
Sindt, Ulf: Fakta om cyklar                                                                                              Pra u Lättläst 
 
Staub Halling, Monika: Koll på nätet                                                                                          Pucb 
 
Söndergaard, Per Straarup: Minifakta om tåg                                                            Prb u Lättläst 
 
 
 

Ekonomi och näringsväsen 
 
Ekensten, Ann-Charlotte: Minifakta om hundvalpar                                             Qdfja u Lättläst 
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 Ellervik, Ulf: Magnifika frukostar – för kemister och andra livsnjutare        Qca   
Kemiprofessorn blandar traditionella frukostar med mer spektakulära och menar att det är den bästa 
måltiden. 

 

                                       

 
Idrott, lek och spel 
 

  Smith, Axel: På andra sidan väggen                                            Rb 
På andra sidan väggen är en reportagebok om fantastiska idrottsprestationer, livet, hälsan, och vägen 
tillbaka efter ett utmattningssyndrom. 
Forskningen visar att var tionde svensk elitidrottare drabbas av utmattningssyndrom. Lika plötsligt som 
mystiskt försvinner de från såväl prispallar som media. I boken möter du åtta framgångsrika idrottare 

som ignorerade kroppens varningssignaler tills hela deras vardag kraschade, 

 

    

Naturvetenskap   
 
Fascinerande forskning : för skolan med fokus på cell- och molekylärbiologi                        Ue    
Specialnummer av Bi-lagan från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.                                                    

 

  Stål, Johanna: Naturskyddsföreningens guide till ett hållbart liv             Uh                      
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  Tell, Johan: Ekologik – 100 enkla sätt att leva hållbart                                    Uh                                                          
 
 
 

Medicin 
 

 Brewer, Britton W.: Idrottsskadornas psykologi                                               Vu                                                             
 

 Hansen, Anders: Skärmhjärnan                                                                        Veb 
 

 Hejlskov Elvén, Bo: Hantera, utvärdera och förändra                                        Vlb 
 

 Stora boken om människokroppen                                                                 V u 
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Skönlitteratur 
 
Ajvide Lindqvist, John: Nattrodd                                                                                       Hc Novellix 
 

  Alcott, Louisa M.: Unga kvinnor                                                           Hce Lättläst 
 

 Almond, David: En sång till Ella                                                              Hce u 
Claire och Ella är vänner. När Claire och hennes klasskamrater åker på en campingresa till kusten 

möter de en mystisk ung man som fascinerar dem med sin musik. När han träffar Ella uppstår en 

kärleksrelation som blir komplicerad för Claire. En variant på myten om Orfeus och Eurydike. 

 Ardelius, Gunnar: Tjuren från Solna                                                      Hc u 

Sebastian kämpar för att bli vuxen, för att hitta en vän, en lägenhet, pengar, någon att älska och en 

utbildning som leder till ett jobb. Han stretar för att komma bort från sin mamma. Utan att riktigt veta 

hur det har gått till har Sebastian inlett ett förhållande med mammas kollega Hanna. Han har sökt in till 

scenskolan där han träffar Jakob. Nu kanske allt kan bli bättre och livet äntligen kan börja? 

 

Asaad, Arkan: Blod rödare än rött                                                                                    Hc Lättläst 
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 Bengtsson, Torsten: Möte i natten                                                       Hc Lättläst 
Olle och Max är ute och kör i Olles EPA-traktor. De åker en tur till torget, sedan vänder de hemåt. Olle 
ger full gas och farten ökar. De hinner se en mörk skugga, sedan hörs en smäll. Olle tvärbromsar. 

Framför dem i diket ligger det någon som han har kört på … 
 

Bengtsson, Torsten: Två timmar till avspark                                        Hc Lättläst 
Det är en viktig match mellan Barcelona och Real Madrid. Kevin vill in på ett ställe där de visar matchen. 
Men han har inte åldern inne och han har inga pengar. Han åker ändå in till stan. Då ser han en kille som 
tappar sin plånbok. Det ger en möjlighet … 
 

 Bjäro, Lisa: inuti huvudet är jag kul                                                                      Hc 
Liv har levt hela sitt liv på Södermalm i Stockholm, men nu har hennes pappa plötsligt bestämt att de 
ska flytta ut på landet till ett fallfärdigt ruckel i Småland, mitt ute i ingenstans. Busshållplatsen är 

omgiven av skog och inget mer. Att börja i en ny gymnasieskola blir nästan katastrof … 
 

 Cederlund, Charlotte: Midnattsljus                                                                  Hc u 
Tredje boken om Áili. Áili betalade ett högt pris när hon skyddade den magiska urseiten från Borri noaidi. 
Nu plågas hon av inre demoner och i ett försök att fly undan dem lämnar hon samebyn för 
gymnasieskolan i Kiruna. Skrämmande saker händer, saker som verkar centrera sig runt Áili. Sakta 
återvänder ljuset till Sápmi, men med ljuset kommer också ett löfte om en sista strid. Är det en strid Áili 
kan vinna utan att bli någon hon inte vill vara? 
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   Dahlberg, Linnea: Dagen du förstörde allt                                                        Hc u 
Melanie och Kassandra har varit bästisar sen de var små. De brukar besöka Tidssmygen, en glänta i 
skogen där det känns som man kan resa i tiden. De reser till gemensamma minnen och till allt roligt de 
ska göra i framtiden. En tidig morgon vaknar Melanie av telefonen. Kassandra har tagit livet av sig. Det 
kan inte vara sant. Hur ska Melanie fortsätta leva?  
 

 Clark, Julia: Jag ”hjärta” glitterpojken                                              Hce Lättläst 
 

   Eriksson Sandberg, Moa: Årets semla                                                  Hc Lättläst 
Lättläst kärleksberättelse i pocket. 

 
 

 Farshin, Melody                                                                                                     Hc u 
Trots att de är tvillingar ser Aicha och Alis liv olika ut. Något de har gemensamt är hur mycket de 
försöker dölja för sin oroliga mamma. 
Aicha försöker läka ett krossat hjärta efter att hennes livs kärlek lämnat henne. Ali kämpar för att få 

högsta betyg i skolan, men hamnar av en slump i en skjutning och blir felaktigt utpekad. 
 

Fler nobeller : noveller av Nobelpristagare                                                                              Hce(s) 
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  Forss, Lina: Inte någon som du                                                                Hc Lättläst 
 
Frey-Skott, Emma: Ögat – 13 korta skräcknoveller                                                         Hc Lättläst 
 

  Frid, Johanna: Nora eller brinn Oslo brinn                                                            Hc 
Hur svartsjuk får man bli? Hur ofta kan man titta på en främmande människas Instagram? Hur mycket 
mensvärk måste man ha? Är Norge paradisets mittpunkt? Johanna är ihop med Emil.  
Emil har en exflickvän som heter Nora. Nora är allt Johanna inte är: vacker, norsk, offentligt älskad i 

sociala medier … 
 
 

     

  Fredriksson, Anna: Resväskan                               Hc Lättläst 
”Feelgood” i lättläst pocket. 

 
Gray, Keith: Monster                                                                                                                      Hce u 
 
Hahn, Kerstin L.: Bara vänner?                                                                                         Hc u Lättläst 
Sjätte delen i serien om Tobias 
 

Hahn, Kerstin L.: Blodigt allvar                                                                                         Hc u Lättläst 
Sjunde delen i serien om Tobias 
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 Halahmy, Miriam: Yasmins flykt                       Hce u Lättläst 
 
Hemming, Alice: Det står skrivet i stjärnorna                                                                Hce Lättläst 
 

  Hemming, Alice: Messa mig                                           Hce Lättläst 
 

 Hooper, Mary: Mörk handel                                                                                 Hce  
I 1800-talets London är Gina glad över sin nya tjänst som kökspiga på Villa Rose. Det innebär hårt 
arbete, men är ändå betydligt bättre än livet på barnhemmet. Så får husets unge herre syn på Gina och 
Villa Rose är inte längre en trygg plats. För att känna sig säkrare förvandlar sig Gina till George vilket 
leder henne till ett nytt jobb och snart snubblar hon över en riktigt skum verksamhet. Lättläst historisk 
berättelse. 
 

Jones, Cath: Bennys foodtruck                                                                                          Hce Lättläst 
 

  Lapidus, Jens: Snabba cash                             Hc Lättläst 
 
Le Guin, Ursula: Ett nytt Atlantis                                                                                     Hce Novellix 
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 Martin, R. T.: Utan vingar                                               Hce u Lättläst 
På sin 16-årsdag upptäcker Cassie att hon kan flyga. Med sin lillebrors hjälp lär hon sig kontrollera 
sin nya kraft. Hon vill absolut hålla sin superkraft hemlig. Därför tränar hon mitt i natten, ljuger för 

sina föräldrar och lurar sina vänner.  
En lättläst superhjältehistoria. 

 

  Melin, Mårten: Det har hänt en sak                                                   Hc u Lättläst 
 
Mohseni, David: Eller sjunk i havet                                                                                   Hc Novellix 
 

  Nesbö, Jo: Macbeth                                                                               Hce Deckare 
 
Poe, Edgar Allan: Den svarta katten                                                                               Hce Novellix 
 

  Riggs, Ransom: Dagarnas karta               Hce u 
Fjärde boken om Miss Peregrines besynnerliga barn 
  

Schiefauer, Jessica: Pojkarna                                                                                               Hc Lättläst 
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 Schwartz, Sandra: Oskar 1.0                                                                   Hcg Lättläst 
 
Svensson, Susanna: Är vi på riktigt?                          Hc  u Lättläst 
 

 Wallén, Karin: Tio platser du måste besöka efter min död                             Hc 
När Mias arbetsgivare och extramamma Kerstin går bort lämnar hon efter sig en lista till Mia med tio 
uppdrag som ska utföras. Varken Kerstin eller Mia är resenärer men listan består av långväga resmål. 
Krönikören i resemagasinet Vagabond har debuterat med en feelgood roman. 
 

Thors Rudvall, Eva: Året runt med Eva och Adam                                                           Hc Lättläst 
 

 Ullberg Westin, Gabriella: Snöfall och längtan                                   Hc Lättläst 
 

 Widholm, Annika: Luftsprång                                                                           Hc u 
Linnea är på sommarläger för elitgymnaster, men hon trivs inte riktigt utan rymmer. Hon hamnar istället 
i ett rivningsområde där hon träffar på några andra ungdomar. De håller på med parkour och Linnea som 

är en vältränad gymnast lär sig snabbt. 
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Skönlitteratur på originalspråk 
 
Gappah, Petina: An elegy for easterly                                                                                             He 
 
Greer, Andrew Sean: Less                                                                                                                   He 
 

  Hammer, Chris: Scrublands                                                                                     He 
 

  Moriarty, Liane: Nine perfect strangers                                                               He 
 
Rowell, Rainbow: Almost midnight                                                                                               He u 
 
Winton, Tim: The shepherd’s hut                                                                                                     He 
 

  Westover, Tara: Educated                                                                        Lz Westover 

 


