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Ett urval nya böcker – Facklitteratur 

 
Allmänt och blandat 
             
Gelin, Martin: Internet är trasigt                                                                                                     Bv 
 
 

Filosofi och psykologi  
 

 

  Brask, Petra: Koll på tiden? : tips för skola, fritid, vänner, sömn               Dok 
 

 Fexeus, Henrik: Reload – så blir du återhämtningssmart                         Dokb 
 

 Filosofi på 30 sekunder                                                                                          Db 
Centrala filosofiska begrepp och teorier förklaras kortfattat. Gör dig förhoppningsvis nyfiken på 
fördjupning elle i alla fall lite filosofisk allmänbildning. 

 

 Gospic, Katarina: Orädd - med rädslan som bränsle                                      Dod 
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  Höckerstrand, Ida: Vi borde vara lyckliga - ångestpodden                         Dokb 
 

  Laurén, Jack: Hur menar du nu?  - om härskartekniker hos …                      Doe 
 

  Mannberg, Lisa: Lek istället för bråk : 64 lekar för enklare …                  Dofa 
 
Nilsson, Anna: Hjärnsmart lärande : fyra steg till ett bättre och mer effektivt …               Doe 
 
 
  

Pedagogik 
 
Bjärvall, Katarina: Pedagogikens pionjärer                                                                                    Em   
 

 Edfeldt, David: Autism och ADHD i gymnasiet                                                    Eu  
  
Hjelmström; Dennis: Introverta elever – teori och praktik                                                          Eu     
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Liljeqvist, Björn: Plugga smartare                                                                            Ep 
 
Nilsson Nordfors, Marie: Lära för livet - motiverande undervisning i särskolan                     Eu 
 

  Schewe, Olav: Superstudent – effektivare inlärning                                         Ep 
 
Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet                   Eab 
 
Zimmerman, Fredrik: Pojkar i skolan – vad lärare och andra vuxna behöver veta …          Eaa 
 
                    
    

Språkvetenskap 
 

English for everyone                                                                                                  Fe 

 
 
 
Litteraturvetenskap 
 
Dalén, Cilla: Selma Lagerlöf – ett liv                                                                                Gcz Lagerlöf 
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Konst, musik, teater, film och fotokonst 
 
 

 Lundberg, Aleksa: Bögtjejen – till alla bögtjejer därute, unga …      Ikz Lundberg           
 
 

 Ernman, Malena: Scener ur hjärtat                                                           Ijz Ernman 
 
 
 

Historia 
 
Bengtsson, Torsten: Andra världskriget                                                                         K.54 Lättläst 
 
Fredrikson, Bengt: Sveriges historia  - från istid till EU                                                                 Kc    
Journalisten från 8 sidor har gjort en lättläst översikt                                                                                                                                  

           

  Harrison, Dick: Brittiska imperiet – uppgång och fall                                        Ke 
 
Harrison, Dick: Vikingarnas historia                                                                                                  Kb 
 

 Höglund, Björn: Sveriges historia                                                                            Kc 
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Knopp: Guido: Farväl, DDR – terror övervakning och vardagsliv i Östtyskland …                 Kfa 
 
Szulc, Artur: Koreakriget 1950-1953                                                                                               Koe 
 

                                                  
 
Biografi med genealogi 
 

  Brooks, Ben: Sagor för pojkar som vågar vara annorlunda                             Ls 
Här möter läsaren andra slags hjältar, som har vågat gå sin egen väg. Här presenteras 100 män och 
pojkar, kända och mindre kända, nutida och dåtida, som varit banbrytande på sitt sätt, uträttat 
fantastiska saker och gjort världen till en lite bättre plats. I boken möter läsaren bland annat Buddha, 
Galileo Galilei, Oscar Wilde, Nikola Tesla, Stephen Hawking och Nelson Mandela. 

 

  Brooks, Ben: Sagor för pojkar som vågar vara annorlunda 2                         Ls 

 

 Drewesen, Annelie: Raoul Wallenberg                                                Lz Lättläst 
 

 Dömstedt, Tomas: Martin Luther King                                                Lz Lättläst 
 
Frank, Anne: Anne Franks dagbok                                                                                       Lz Lättläst 
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 Hedström, Hampus: Det skolan inte lärde dig                                Lz Hedström 
Om Youtube-komikern Hampus Hedström från värmländska Sunne, som idag är en av de mest omtyckta 
humorprofilerna på sociala medier. Hampus blev professionell trollkarl som 12-åring och började trots 
dyslexi och dyskalkyli driva eget företag när han var 14. 
 

  Kanani, Sheila: Michelle Obama                                                           Lz Obama 
Lättläst om Michelle Obamas släkt och uppväxt. Rötterna sträcker sig till 1850-talet och slavflickan 

Melvina. 
 

 Larsson, Lisbeth: Märkvärdiga svenska kvinnor                                               Ls 
Porträtt av 200 intressanta kvinnor som på olika sätt varit framgångsrika. Alla finns med i databasen 
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. 
 

 Obama, Michelle: Min historia                                                                   Lz Obama 

 
 
 
 

Etnografi, socialantropologi och etnologi 

Sånt vi bara gör                                                                                                          Mc   
Om kultuellt eller social betingade handlingar som vi människor gör utan att tänka på det.    
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Samhälls- och rättsvetenskap 
 
Bergström, Gunnar: Kriminalitet som livsstil                                                                               Oep 

 
Ejlertsson, Göran: Enkäten i praktiken                                                                                            Oa                                   
En av de första böckerna som ger en heltäckande forskningsbaserad bild av moderna familjer. 
 

 Hariri, Dona: Fatta lagen! Från hatbrott till snatteri och svartjobb.            Oe 
Viktig kunskap om juridik förmedlas på ett lättförståeligt sätt direkt till ungdomar. 
 

Klintman, Mikael: Gruppens grepp                                                                                                Oaa 
 

  Lundberg, Jonathan: Sverigevänner                                                                   Oc 
Journalisten Lundberg skriver om ”nätkriget”. Han har undersökt hur Sverigedemokraterna under de 
senaste 15 åren använt sig av internet, främst sociala medier för att nå ut med sitt budskap.  

 
 

Lundin Karphammar, Marie: Implementeringen av barnkonventionen                                 Oc 
 
Rösträttens århundrade – kampen, utvecklingen och framtiden …                                        Occ 
 

  Var kommer du ifrån, egentligen?                                                                  Ohe 
Boken kommer från organisationen TNKVRT som vill sprida kunskap om förtryck och rasism. Fokus här är 

olika personers egna berättelser om särbehandling och utanförskap. 
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Teknik, industri och kommunikationer 
 
Mosegaard Amdisen, Eva: Fakta om robotar                                                               Pb u Lättläst 
 
Östergaard, Per: Minifakta om motorcyklar                                                             Prab u Lättläst 

 
 
 

Ekonomi och näringsväsen 
 

 Begner, Sara: Stora veckans vego                                                                 Qcab 
 

  Miklosi, Adam: Hunden – historia, biologi och beteende                       Qdfja 
 
Söderström, Bo: Hur tänker din hund?                                                                                       Qdfja 
 
                                    

 
Idrott, lek och spel 
 

  Alfredsson, Helen: Ett vinnande slag                        Rbz Alfredsson 
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Naturvetenskap   
 

 Bengtsson, Lennart: Vad händer med klimatet?                                             Uba    
 

  Bogren, Jörgen: Klimatförändringar                                                                    Uba 
 

  Burenhult, Göran: Evolutionen och du                                                              Uea 
 
Dömstedt, Tomas: Minifakta om dinosaurier                                                              Ud u Lättläst 
 
Klum, Mattias: Vatten – om att värdera det ovärderliga                                                            Ub 
 
Köje, Marianne: Havets djur och växter                                                                                          Ue 
 

  Meijer, Eva: Djurens språk                     Ug 
 
Müller, Arne: Elbilen och jakten på metallerna                                                                           Uhc 
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  Nordström, Anders. Dricksvatten – vårt viktigaste livsmedel                        Ub   
 

  Pedersen, Jan: Svenska djur                                                                             Ug                                                    
Förutom foto och fakta så kan man lyssna på djurens läten. 

 
Söndergaard, Per Straarup: Fakta om klimatförändringar                                      Uba u Lättläst 
 

  111 sätt att rädda planeten – enkla tips att bli klimatsmart                       Uh 
 
 
 
 

Medicin 
 

 Oskarsson, Marie: Min lilla röda                                                                        Vga   
Lättläst faktabok om mens. 
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  Walker, Matthew: Sömngåtan – den nya forskningen om sömn och …   Vef                                                              
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Skönlitteratur 
 

 Adbåge, Emma: Folk - främlingar och vänner  - nån du kanske …        Hcf.03 
 

 Arikawa, Hiro: En katts resedagbok                                                                  Hce 
En japansk man, Satoru räddar en gatukatt som blivit påkörd. Det visar sig vara en katt med karaktär 
och stor integritet. Katten upplever att Satoru - i alla fall för att vara människa - har en ovanligt bra 
intuitiv känsla för katter och deras önskemål. En originell och känslosam berättelse om resorna som 
mannen och hans älskade katt gör. 

 
Asaad, Arkan: Bortom solens strålar                                                                                 Hc Lättläst 
 

 Atwwood, Margaret: Gileads döttrar                                                              Hce 
 

 Axelsson, Ida: Svart  skugga                                                                    Hc Deckare 
Svart skugga är den första fristående boken i Helsingborg Noir-serien om kriminalinspektör Linn Wide. 
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  Backman, Fredrik: Folk med ångest                                                                     Hc 
En misslyckad bankrånare låser in sig med en fastighetsmäklare, två bittra Ikea-missbrukare, en 
höggravid kvinna, en självmordsbenägen mångmiljonär och ett kaninhuvud. Till slut ger rånaren 
upp och gisslandramat tar slut. Men polisen blir förvirrad när alla berättar olika versioner om vad 
som egentligen hände… ett humoristiskt pusselmysterium. 

 
Berör och förstör : dikter för unga                                                                                     Hc.03(s) u 
 
Boye, Karin: Kallocain        Hc Lättläst 
 

 Bradman, Tony: Den spanska spionen                                                          Hce u                                                
En lättläst historisk berättelse där en ung pojke – William  - figurerar. Denne William blir så småningom 
den kände William Shakespeare. 
 

Bredow, Katarina von: Hur kär får man bli?                                                                 Hc u Lättläst 
 

 Bredow, Katarina von: Ska vi bada eller?                                        Hc u Lättläst 
 

 Byggmästar, Eva-Stina: Naturbarn - dikter i urval 1986-2016                    Hc.03 
 
Choyce, Lesley: Den jag är                          Hce u Lättläst 
 
Dickens, Charles: Natt i London                                                                                       Hce Novellix 
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    Drewsen, Annelie: Vi är bäst Amina                                            Hc u Lättläst 
 

  Ericson, Martina: Bit ihop nu!                                                         Hc u Lättläst 
 

  Hagerup, Hilde: Du får inte bitas                                                  Hce u Lättläst 
 

  Hellberg, Åsa: Sexstrejken                                                                              Hc u 
Har något förändrats i gymnasiekorridorerna genom årtiondena? Författaren Åsa Hellberg såg norska TV-
serien Skam och tyckte inte det. Hon låter därför sina huvudpersoner som går i åk 2 på gymnasiet 

planera en sexstrejk. 
 

Hetare – elva noveller som känns                                                                                            Hc(s) u 
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  Hitchcock, Bonnie-Sue: Doften av ett hem                                                   Hce u 
Boken utspelar sig i Alaska. Trots att det snart är vår så är det smällkallt och dags för tävlingen 
Isklassikern. Du får lära känna fyra ungdomar. Ruths hemlighet blir snart uppenbar för alla. Hank och 
hans bröder har rymt hemifrån. Alyce vill helst dansa. Dora vinner Isklassikern. Deras olika öden hänger 

samman och det är både sorgligt och roligt på en gång. 

 
Hoffman, Alice: Kärlekens magiska regler                                                                                     Hce  
 

   Jackson, Stina: Silvervägen                                                                 Hc Spänning 
Tre långa, hemska år har gått sedan Lina spårlöst försvann. Lelle letar fortfarande efter sin dotter - 
desperat fortsätter han sitt körande längs vägen som går från Skellefteå och inåt Norrlands glesbygd. 
Meja är nyinflyttad och 17 år - precis lika gammal som Lina. Vad har hänt Lina och kommer fler flickor 
att försvinna spårlöst? 

 
Jewell, Lisa: Och sen var han borta                                                                               Hce Spänning 
 
Khan, Vaseem: Gåtan med den försvunna bilen                                                       Hce u Lättläst 
 
Krog, Niklas: Karavanen                                                                                                    Hc u Lättläst 
 

  Lagercrantz, David: Hon som måste dö                                               Hc Spänning 
 

 Lakso, Lova: Så jävla kallt                                                                               Hc u 
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Karla och hennes kompis bor i Piteå och har tröttnat på kylan, minus 38. De längtar bort - till värmen 
söderut. Förutom kylan så är Hemingway, Karlas sjuka hund också ett skäl till att ge sig iväg på en 

roadtrip söderut. 

  

Lapidus, Jens: Aldrig fucka upp                                                                                           Hc Lättläst 
 

 Lidbeck, Agnes: Förlåten                                           Hc     
 
Ljunggren, Magnus: Mer bror än du                                                                               Hc u Lättläst   
 
Lowry, Malcolm: Under vulkanen                                                                                                   Hce     
 

   Lundberg Hahn, Kerstin: Det som lever under oss                         Hc u Lättläst   
 
Martin, Georg R. R.: Nightflyers                                                                                                      Hce 
  

  Melin, Mårten: Min längtan kvar : dikter om kärlek   - tappad …          Hcg.03  
 
Moberg, Vilhelm :  Nybyggarna                                                                                          Hc Lättläst 
 
Moberg, Vilhelm: Sista brevet till Sverige                                                                        Hc Lättläst 
 
Moshfegh, Otessa: Eileen                                                                                                                 Hce 
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 Neurath, Carolina: Fartblinda                                                                 Hc Spänning 
Stockholmsbankens vd Peder af Rooth avbryter sin jakthelg i Skåne när han nås av beskedet att den 
anrika banken är nära att gå under. Ekonomijournalisten Beatrice Farkas fick för länge sedan tipset som 
skulle kunna fälla banken. En natt faller en av hennes källor från en balkong på Strandvägen. Pressen 
skriver om det som ett självmord, men Beatrice är övertygad om att det inte stämmer. Någon ville 
stoppa honom 

 

Olsson, Vibeke: Ulrike och kriget                                                                                    Hc u Lättläst 
 

  Richell, Hannah: Påfågelsommar                                                                           Hce 
På 1950-talet lever den unga Lilian i ett olyckligt äktenskap på den engelska landsbygden. En sommar 
kommer en konstnär för att dekorera ett rum och de inleder en relation som får ödesdigra konsekvenser. 
Sextio år senare kommer Lilians barnbarn Maggie till godset efter att ha varit på flykt från en tragisk 
kärlekshistoria. De båda kvinnornas historier vävs samman till en gripande berättelse där 

familjehemligheterna slutligen kommer fram. 

 

  Ng, Celeste:  Små eldar över allt                                                                          Hce 
Hur kunde allt gå så snett i en så lycklig familj som Richardsons? När började idyllen Shaker Heights att 
förändras? Var det när Mia Warren flyttade in med tonårsdottern Pearl i släptåg? Eller började det redan 

vintern innan, när ett spädbarn hittades övergivet utanför brandstationen? En roman om hemligheter och 
lögner, om starka blodsband och om moderskärlek. 
 

 Niclas Christoffer, Pseud.: Sebbe sa nej                                                             Hc u 
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Sebbe flyttar till Skellefteå för att gå på hockeygymnasiet. Han har svårt att komma in i killgänget som 
har en hård och tuff jargong, och för att inte vara en mes dricker han för mycket alkohol på en fest, 
hamnar i sängen tillsammans med en tjej och sedan går allt fel.  

 Paver, Michelle: Skräcken på Wakenhyrst                                                        Hce 
På ett kusligt gods på engelska landsbygden bor Maud, en tonåring som har förlorat sin mor. En sträng 
far styr enväldigt. Vilka hemligheter döljer sig här? 
 

 Raskin, Allison: Hatar alla utom dig                                                             Hce u 

Ava och Gen har varit bästa vänner sedan de var små. Nu har de gått ut high school och kommit in på 
var sitt college i olika delar av USA. De lovar varandra att hålla kontakt, skriva mejl och meddelanden så 
ofta de hinner. Men deras upplevelser blir väldigt olika. Ava isolerar sig och får svårare och svårare att 
hantera sitt tvångssyndrom, medan livet på college får Gen att blomstra och leva ut, ibland kanske lite 
väl vilt. 
 

Rohi, Pooneh: Kräftfångst                              Hc Novellix 
 

  Rooney, Sally: Normala människor                                                                     Hce 
Connell och Marianne växer upp i samma småstad. Han är en populär fotbollskille, hon rik men ensam. 
De börjar prata, snart ligger de med varandera, kort därefter gör de slut. Så fortsätter det , hela vägen 
till universitetet i Dublin. Där blir rollerna omvända.En roman om kärlek, klass och makt och hur man 
kan förändras. 

 

 Rudberg, Denise: Det första chiffret                                                                      Hc 
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Sahlin, Per: Nadir och det svåra valet                                                                             Hc u Lättläst  
 
Sehlstedt, Kicki: Sweet Lolita                                                                                           Hc Spänning 
 

  Slimani, Leila: Vaggvisa                                                                                      Hce 
Barnflickan Louise, en äldre fransyska som valts ut med omsorg, har kommit in i Myriam och Pauls liv 
och förändrat det. Hemmet har aldrig tidigare varit så välstädat och barnen avgudar henne. Efter ett tag 
märker de hur hon förändras och får plötsliga vredesutbrott, men de undviker i det längsta att 
konfrontera henne. I det vackra huset i Paris tionde arrondissement har ett mörker sipprat in och 
nedräkningen mot en katastrof har tagit sin början.  
 

 Strandberg, Mats: Slutet                                                                              Hc u 
En dystopisk berättelse om två ensamma unga människor i en värld som lever på lånad tid. De väntar på 

katastrofen – världen kommer gå under. En tragedi binder dem samman och växer till en besatthet. Hur 
hinner man leva ett helt liv på bara några månader? 
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 … 

 

 Strömqvist, Liv: Den rödaste rosen slår ut                                                          Hci 
 

  Säfstrand, Caroline: Alltid din dotter                                                                    Hc 

Mörka familjehemligheter kommer upp till ytan i det gula huset på åsen här i Nordvästskåne. 
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 Thomas, Angie: Min tur nu                                                                                Hce u 
Bri, 16 år drömmer om en framtid som rappare. Men i hennes område är fattigdom och diskriminering 
vardagsmat för den svarta befolkningen. Själv blir hon misstänkt för drogförsäljning. 
 

Tokarccuk; Olga: Spel på många små trummor                                                                           Hce   

Novellsamling av den polska nobelpristagaren för 2018.                                                                

       

  Tokarccuk; Olga: Styr din plog över de dödas ben                                          Hce      
 

 Tudor, C. J.: Kritgubben                                                                                     Hce  
 

  Vad håller ni på md?                                                                                       Hc(s) u     

24 texter och tecknade serier om klimatet. Intervjuer blandas med noveller poesi och serier. 
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  Whitehead, Colson: Nickelpojkarna                                                                 Hce 
Romanen handlar om slaveriets historia i USA. Det är 1960-tal och grundar sig på verkliga händelser.  
 
Åkerström, Linda: Mellan glädje och sorg                                                                        Hc Lättläst 
 

Östnäs, Elisabeth: Mod att ta plats                                                          Hc Lättläst  
Sverige 1919, året då kvinnor fick rösträtt. Teo vill gå i skolan, men han arbetar som isbärare för att 
försörja familjen. En dag levererar träffar han Rosa, som han blir förälskad i. Rosa kämpar för kvinnlig 
rösträtt och bjuder med honom på ett möte.  
 

 

 

 

 

Skönlitteratur på originalspråk 
 
 

  Dale, Elizabeth: Fit for love                                                                                   He u 
 

 Martin, George R. R. : Nightflyers                                                                        He 
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Jones, Cath: The lottery ticket                                                                                                        He u 
 

  Rickard, Stephen: Shopping with zombies                                                       He u 

 

      

      

       

 
 
 
 
  
 


