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Ett urval nya böcker – Facklitteratur 

 
Bok- och biblioteksväsen 
             
Björklund, Maria: Konsten att arbeta och skriva vetenskapligt               Aef  Gymnasiearbete 
Kortfattad och lättillgänglig handbok i uppsatsskrivande för gymnasieelever. 
 

 
Religion 
 

 Sandin, Daniel: Religion och hår                                                                              Cm 
En gymnasielärare har skrivit om synen på håret inom olika religioner. 
 

   Thunander, Tina: De bokstavstrogna                                                                 Cmd 

Reportagebok om radikal islam i Egypten, Saudiarabien och Turkiet, men också hur livet i Mellanöstern 
överlag har förändrats från den arabiska våren och framåt. Boken tar även upp salafism i Sverige.  
 

 

Filosofi och psykologi  
 

 Ardoris, Igor: Mind training – grunderna i mental träning                           Dokb     

 
 
Tolv teorier – att gå från teori till praktik                                                                           Doka SYV 
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 Dahlén, Micael: En liten bok om lycka                                                             Dokb 
Professorn Micael Dahlen har forskat om lycka och har här på ett lättsamt och kortfattat vis samlat 
sina bästa råd om vad som får oss att trivas bättre med livet. Resultatet är ett dussin tydliga, 
roliga, användbara tips som varken kräver stora ansträngningar eller mycket pengar genomföra. 

 

 Törnblom, Mia: Sårbar och superstark                                                            Dokb 
 

 Wikforss, Åsa: Alternativa fakta                                                                            Dd 
Finns det alternativa fakta? Är kunskap en social konstruktion? Kan något vara sant för mig men inte för 
dig, eller är sanning något objektivt? Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, undersöker det 
omdiskuterade fenomenet fakta- och kunskapsresistens från ett filosofiskt perspektiv. Hon diskuterar vad 
kunskap är, vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom resistensen och hur vi kan motverka den. 
 

 
 

Pedagogik 
 

 Bähr, Kristina: Psykisk hälsa i skolan                                                                  Eaa 
Författaren är skolöverläkare och i boken är det fokus på hur man kan förebygga psykisk ohälsa. 
 
Casemetodik för lärare – att övergreppa klyftan mellan teori och praktik                            Eab 
 
Ekdahl, Jonna: Dramaövningar för alla  - verktyg för att bygga trygga grupper                   Eab 
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Framtiden i sikte – skolans stöd för ungas karriärlärande                                                   Ex SYV 
 

 Green Landell, Malin: Främja närvaro                                                                    Eaa  
 
Håland, Anne: Skrivdidaktik i alla ämnen                                                                                     Eaa                             
 

  Nygren, Thomas: Fakta, fejk, fiktion                                                                      Eab 
Forskaren Thomas Nygren skriver om kritiskt tänkande och källkritiska metoder i skolan samt om det 
nya digitala medielandskapet. 
 

Odenbring, Ylva: Hot och våld i skolvardagen – att förstå och hjälpa utsatta elever.         Eaa 
 
 

 Willingham, Daniel T.: Varför gilla elever inte skolan?                                   Eaa 
 
                 
    

Språkvetenskap 
 

  Johansson, Sverker: På spaning efter språkets ursprung                                F 
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 Lindström, Fredrik: 100 svenska dialekter                                                   Fc 
En dialektresa genom hela Sverige, från sydligaste Skåne via nordligaste Norrland till den svenska som 
pratas i Finland i dag. Med boken kommer en ljudmodul som gör det möjligt att höra på hur en dialekt 
låter samtidigt som man läser om den. 
 

Vivers, Johannes: Partikelverbens värld                                                                         Fct Inst SVA 
 

  O som i ordbok - 2.563 ovanliga, oborstade, omistliga ord                              Fc(x) 
 
 

 

 
Litteraturvetenskap 
 

Werner, Jack: Creepypasta                                                                                           G 

 
 
 

Historia 
 
Harrison, Dick: Franska revolutionen         (Världens dramatiska historia)                               Kj 
 
Harrison, Dick: Mordet på Gustav III          (Världens dramatiska historia)                            Kc.4 
 
Hawes, James: Tysklands historia                                                                                                    Kfa 
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 Ström Melin, Annika: Världen sedan 1989                                                           K.59 
 
 

                                               
 
Biografi med genealogi 
 
Bremmer, Fatima: Ett jävla solsken – en biografi om Ester Blenda …                   Lz Nordström 

 

  Dömstedt, Thomas:  Hans Rosling – ett liv                          Lz Rosling Lättläst 
 

 Folman, Ari: Anne Franks dagbok                                                             Lz Frank 
I serieform kommer nu historien om Anne Franks dagbok och hur hennes familj lever gömda för att 
undgå nazisternas judeförföljelser. 

 

  Nessvold, Hampus: Säg att du älskar mig                                        Lz Nessvold 
Korta existentiella texter om hur det känns att vara ung och söka efter den egna identiteten. Trots kärlek 
och lyckorus så kan tomheten snabbt slå emot en när så mycket i dagens samhälle kretsar kring 
självbekräftelse. 
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Etnografi, socialantropologi och etnologi  
 
Andersson, Daniel: Ursprungsfolkens religioner                                                                            M 
 
 
 

Geografi 
 

 Lamothe, Matt: En dag i livet – en vanlig dag hos sju barn …                        N u 
 

  Marshall, Tim: Geografins makt                                                                              N 
Författaren, brittisk utrikeskorrespondent driver tesen att geografin förklarar politiken. Genom att förstå 
de geografiska förutsättningarna (bergskedjor, floder, hav mm) så får man en tydligare bild över varför 
det historiskt sett ser ut som det gör i världen idag. 
 

 Marshall, Tim: Geografins makt – 12 enkla kartor som förklarar världen   N u 
Förenklad och mer illustrerad version. 
 
 
 
                                        

Samhälls- och rättsvetenskap 
 

Breen, Marta: Kvinnor i kamp                                                                              Ohj 
Lättläst och med mycket illustrationer om kvinnors 150 år långa kamp för rösträtt, abort, jämställdhet 
mm.                                                                         
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 Gustavsson, Matilda: Klubben                                                                             Oer 
DN-journalistens undersökning av Svenska Akademien och kulturprofilen. 

 

  Mohr, Sanna: En bok om synligt och osynligt grupptryck                                Oa 
 
Moore, Martin: Hackad demokrati – informationskrig och övervakning i den …                 Ocg 
 
 
 

Teknik, industri och kommunikationer 
 

  AI och robotar på 30 sekunder                                                                         Pu 

 
 
 

Ekonomi och näringsväsen 
 
Behrend, Katrin: Katter                                                                                                                 Qdfjb 

 
Bernhardsson, Jonas: Investeraren - allt du behöver veta om finansmarknaden                Qae 
 

 Ekberg, Stefan: Vuxen – så funkar det                                                                 Qc 
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För unga vuxna om allt från hur man hittar sig själv och sin passion, till hur man blir rik och hur man 
hanterar livets normala motstånd - alltså göra det som de flesta vuxna inte har en aning om hur man 

gör.  
 

Holm, Estrid: Städa                                                                                                                            Qcb 
 

 Jensen, Per: Att leva med hund                                                                     Qdfja 
Etologiprofessorn vill ge en bild av hur den vetenskapliga hundforskningen förklarar hundens olika faser. 

 
Ström, Roger: Digital marknadsföring                                                                                            Qbl 
                                

 
 
 
Idrott, lek och spel 
 

 Williams, Len: Styrketräning                                                                                 Ra 
 
  
   

Naturvetenskap   
 

 Jackson, Tom: Grundämnen – ett illustrerat uppslagsverk över …             Uce 
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 Kolbert, Elizabeth: Det sjätte utdöendet                                                          Uea 
Boken beskriver hur många arter får allt svårare att överleva när människan orsakar klimatförändringar, 

miljögifter samt intensiv jakt och skövling av ekosystem. 
 

 Plastbanta – 101 sätt att få bort plasten ur ditt liv …                                   Uhcd 
 

 Svensson, Patrik: Ålevangeliet                                                                             Ugi 
 
 
 
 

Medicin 
 
Borg Skoglund, Lotta: ADHD - från duktig flicka till utbränd kvinna                                   Vlad 
 

 Chavez Perez, Inti: Snacka om oskulden!                                                       Vnd 
Lättläst faktabok om oskulden, mödomshinnan och om oskuldsnormer. Oskuldsnormerna kan vara  
starka och styra många unga människors liv, på olika sätt. Men saken med oskuldsnormer är att de 
är just normer. De är alltså bara tankar och tankar och regler kan vi ändra på - med kunskap. 
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 Giordano, Paolo: Smittans tid                                                                          Veba 
Från sin karantän i Italien skriver författaren och fysikern Paolo Giordano med skärpa och värme om hur 
viruset påverkar oss och hur vi som både samhälle och individer måste formera oss för att möta det. 

 

 
Steding-Ehrenborg; Katarina: Hjärtsmart                                                                                     Veh                                                                       
 

Sörman, Karolina: Psykopaten – verkligheten bortom myten                                                 Vla 
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Skönlitteratur 
 
Ahlund, Anna: Någon annan                                                                                            Hc u Lättläst 
 

 Baek, Heena: Molnbullar                                                                                        Hcf 
 

 Blevins, Wiley: Askungen och vampyrprinsen                                                   Hcf 
 

 Blevins, Wiley: Dödluvan och vargen                   Hcf 
 

 Blevins, Wiley: Rapunzel och varulven                                                               Hcf 
 

 Blevins, Wiley: Snövit och de sju trollen                                                           Hcf 
 



                                                                                                                                                           200520 
 
                                                                                                                                                          Biblioteket   

http://dencyklandebibliotekarien.wordpress.com/ 
 

 Blixt, Thea: Äntligen ihop                                                                        Hc Lättläst 
 

 Braithwaite, Oyinkan: Min syster seriemördaren                         Hce Spänning 
Koredes syster har en konstig vana när det gäller pojkvänner. När systern har tröttnat på pojkvännerna 
så brukar det gå illa för dem. Korede vet att hon borde gå till polisen i stället för att hjälpa systern sopa 
undan spåren …  

 
 

 Frey-Skött, Emma: Hjärtat – 13 korta berättelser om det fina …   Hc Lättläst 
Mycket bilder och lättlästa texter om kärlek i olika varianter. Om känslorna som är himlastormande men 
också om att kärlek ibland kan göra ont.  
 

Frey-Skött; Emma: När allt förändras                                                                            Hc u Lättläst 
 

 Frostenson, Katarina: K                                                                                          Hc 
 
Gomér, Ann: Linus är ledsen                                                                                            Hc u Lättläst 
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 Gomér: Moa <hjärta>Leo?     Hc u Lättläst 
 
Gomér, Ann: Molly är död                                                                                                Hc u Lättläst 
 
Gomér, Ann: Ska vi ha sex?                                                                                              Hc u Lättläst 
 
Gomér, Ann: Är du arg Moa?                                                                                           Hc u Lättläst 
 
Hahn, Kerstin L. : Oväntat besök                                                                                     Hc u Lättläst 
 

 Han, Jenny: Nu och för alltid                                                                            Hce u 
 

 Han, Jenny: PS. Jag gillar dig fortfarande                                                       Hce u 
 

 Han, Jenny: Till alla killar jag har gillat                                                           Hce u 
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 Helle, Helle: De                    Hce 
Romanen utspelar sig i en dansk småstad på 1980-talet och handlar om en 16-årig flicka och hennes 
ensamstående  mamma. Flickan går på gymnasiet och hennes liv kretsar kring tentor, fester och killar. 
Mor och dotter är nära varandra, men de verkar blunda när det gäller sjukdomshotet som modern står 
inför. 
 

  Howard, Catherine Rya: Lögnarens flickvän                                  Hce Spänning 
Will verkade vara en drömkille innan Alisons bästa vän råkade illa ut. Sedan dömdes han till livstids 
fängelse för en rad mord både på väninnan och ett antal andra unga kvinnor. Nu kommer händelserna 
upp igen … 
 

  Jackson, Stina: Ödesmark                                                                     Hc Spänning 
 
 

 Johansson, Tony: Smugglaren                                                                 Hc Deckare 
Deckare som utspelar sig i Landskrona. 
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  Jägerfeld, Jenny: Monster i terapi                                                                      Hc    
En psykolog är försvunnen. På hennes mottagning hittas en samling dokument som hon genomfört 
inom ramen för ett bokprojekt. Bland annat har hon fört samtal med Dr Frankenstein och hans 
älskade samt ”varelsen” . De andra samtalen hänger också ihop med klassiska bokkaraktärer.   
 

  Ljunggren, Magnus: Polare eller golare?                                            Hc Lättläst                      
 
Loe, Erlend: Djuren i Afrika                                                                                                               Hce     
 

 McEwan, Ian: Maskiner som jag                                                                         Hce 
Boken utspelar sig i London på 1980-talet. Adam köper hem Adam, en mänsklig robot.Charlie har ett 
förhållande med sin granne Miranda. Roboten Adam är väldigt mänsklig och allt blir inte som Charlie 
tänkt sig utan snart så kastas alla in i ett triangeldrama med stora konsekvenser. 
 

 Nissen, Ulla M.: De kommer ändå inte att tro mig                                      Hc u 
Elsa får snabbt kompisar på sin nya skola, men på en fest händer det hemska. Elsa tror att alla vet och 
hon skäms fruktansvärt. Hon vågar inte prata med någon om det onämnbara. Hon mår så dåligt och 
självförtroendet är kört i botten så trots att snygge Isak är kär i henne så vågar hon inte tro på det. 
 



                                                                                                                                                           200520 
 
                                                                                                                                                          Biblioteket   

http://dencyklandebibliotekarien.wordpress.com/ 
 

 Palmqvist, Martin: Döden från skyn                                                   Hc u Lättläst 
Lättläst deckare om polisen Ester Hård som försöker lösa fallet med den döde mannen som hittades 
nedanför höghusets balkong. 

 

 Persson, Elin: De afghanska sönerna                                                               Hc u 
Om tillvaron för de unga ensamkommande afghanska pojkarna på ett HVB-hem. Rebecka är en ung tjej 
som är nyanställd. Hon är faktiskt bara några år äldre än den äldste av killarna. Kollegerna uppmanar 
henne att ”lämna jobbet på jobbet”, men hur ska man undgå att engagera sig i killarnas liv? 
 

 Proulx, E. Annie: Brokeback moutain                                                 Hce Novellix 

                                                                                                

  Remvall, Ingrid: Fjärilarnas stad                                                                          Hc u 
En dystopisk ungdomsroman med om Vega. Hon bor i den fattiga delen av staden och det är 
förbjudet att ta sig över muren till andra sidan där de rika och vackra människorna bor. Men det är 
just vad Vega och hennes väninna Maxine gör. Här träffar Vega Fenix som har allt som hon inte har. Men 
vad är det som pågår under stadens polerade yta och vem är det som kidnappar folk? 
 

Sebag-Montefiore, Mary: Illustrerade sagor av Dickens                                                             Hcf   
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 Stridsberg, Sara: Vi var rovdjur                                                              Hc Novellix 
 
Söderberg, Hjalmar: Doktor Glas                                                                                        Hc Lättläst 
 

  Söderquist, Catarina: Isvaken                                                                         Hc u 
Ett kompisgäng går sista året på Lerums gymnasium. Helgerna fylls av festande och droger och som 
extra kick ibland något inbrott i Lerums centrum. Men en festnatt går något helt fel och en olycka sker. 

Gänget splittras och så även deras framtidsdrömmar. 
 

 Winterson, Jeanette: Frankissstein – en kärlekshistoria                                 Hce 
1816 berättar Mary Shelley och hennes vänner spökhistorier och funderar på om man kan ge en död 
människa liv. Tvåhundra år senare är Ry Shelley, läkare och transperson på en konferens i USA och 
diskuterar robotars påverkan på människans hälsa. Han träffar där den karismatiske Victor … 
 
Woolf, Virginia: Mrs Dalloway     Hce Lättläst 
 

Wägner, Elin: Pennskaftet                                                                                                    Hc Lättläst 
 

 Wähä, Nina: Testamente                     Hc 
När Annie blir gravid åker hon motvilligt hem till sitt barndomshem i Tornedalen. Ingen blir särskilt glad 
över att återse henne. Familjen är stor och mörka hemligheter ligger under ytan … 
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Skönlitteratur på originalspråk 
 
 

  Carty-Williams, Candice: Queenie                                                                       He 
 

  Perry, Sarah: Melmoth                                                                                           He 
 
 

 

      

      

       

 
 
 
 
  
 
 


