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Filosofi och psykologi  
 

Boltenstern, Isabel: Lycka till med resten av livet                                                                  Dokb 

Den unga journalisten från Helsingborg fick sitt drömjobb som sportreporter. Hon kände sig stolt och 
ville leverera, men allt blev till slut ohållbart. Här kan man läsa om hur hon drabbades av 
utmattningssyndrom och om hennes långa väg tillbaka till ett fungerande liv. 
 

 Poli, Siduri: Hur du lyckas i en vit värld                                                                       Dokb 
Entreprenören Siduri Poli skriver om sina egna erfarenheter och vill tipsa läsaren om hur man kan 
övervinna olika hinder som t ex diskriminering. 
 

 Thomas, Bertil: Hjärnan och lärandet – kunskaper för framtidens skola              Doe 
En introduktion till aktuell hjärnforskning. Författarna diskuterarar begreppet neurodidaktik. 
 
 
 

Pedagogik 
 
Basaran, Hülya: Läslust i en digital tid                                                                                            Eab 
 

 Edvardsson, Jenny: Läsa och samtal om skönlitteratur – med digitala …  Eab 
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 Jönsson, Anders: Lärande bedömning                                                              Eab 
 

 Rapp, Johan: Hjärnsmartare – hjälp dina elever att lära sig snabbare … Eaa 
 

 Sundén Jelmini, Maria: Supermetoderna                                                        Ead 
En handfull strategier när det gäller studieteknik och lärande vars effekt bevisats i flertalet studier. 

Tipsen är enkla att förstå och att använda. 
 

 Steinberg, John M.: Aktiva värderingar – värderingsövningar för skolan Eaa 
               
   

 
Litteraturvetenskap 
 
Leandoer, Kristoffer: L-ngta hem, l-ngta bort  : en essä om litteratur på flykt                         G 
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  McNab, Andy: När livet vänder                                           Gz McNab Lättläst 
Författaren växte upp hos fosterföräldrar i södra London och hade en stökig ungdomstid. Han kom tidigt 
in i kriminella kretsar och undvek skolan. När han är 16 tar han värvning och så småningom vänder livet. 

 
 
Historia 
 
Harrison, Dick: Kalla kriget                                                                                                              K.55 

 

  Stranne, Frida: Supermakten – vad varje svensk bör veta om USA          Kqa                                         
 
 
Biografi med genealogi 
 
Hoefnagel, Marian: Anne Frank – ett liv                                                                 Lz Frank Lättläst 

 

 Mede, Petra: Med skam och högmod i Sävedalen …                            Lz Mede 
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 Platen, Gunilla von: Draken i rummet                                                   Lz Platen 

 

 Sanari, Arash: Sverigevänner                                                                   Lz Sanari 
En familj flyr undan kriget i Iran och kommer till Sverige på 1980-talet. De bosätter sig på Tjörn och 
pappan gör allt för att barnen ska bli så svenska som möjligt. 
Det blir en del konstigheter och kulturkrockar. Sonens härliga berättelse om sin barndom varvas med 
pappans dagboksanteckningar. 
 

Sellou, Abdel: En oväntad vänskap                                                                                        Lz Sellou 
 
Spragg Nilsson, Tomas: Falukorv och andra fasor                                                             Lz Spragg 
Författaren som är engelsman är gift och bosatt i Sverige sedan flera år, men inser att han har mycket 
kvar i den svenska kulturen att ta till sig. Det blir rolig läsning när vi får följa hans olika försök med 
svensk mat och andra seder och bruk.  

 

 
Etnologi 
 

 Bergting, Peter: Skräck – stora boken om mörkrets monster från …        Mz 
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Geografi 
 

 Wright, Ian: Atlas för nyfikna – 100 kartor som visar världen på nytt sätt     N 
 
 
                                      

Samhälls- och rättsvetenskap 
 

  Buxton, Charlotta: Landet som äter sig självt                                                 Ocf 
 

 Bäckström Lerneby, Johanna: Familjen                                                           Oer 
 

Eriksson, Mia: Genus                                                                                                                          Ohj 

 
Liedman, Sven-Eric: Från Platon till demokratins kris                                                                Ocg 
 

 Westerman, Matilda: Du har rätt                                                                  Oc u                                                        
Författaren har tillsammans med Timbuktu gjort en bok om barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention. 
Boken innehåller också temakapitel t ex framtiden, rasism. 
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 Wierup, Lasse: Gangsterparadiset – så blev Sverige arena för …              Oep 
Kriminalreportern gör en djupdykning i gängkriminaliteten och beskriver läget i olika delar av Sverige. 
 

 
 

Industri och kommunikationer 
 

 Historien om Titanic                                                                                         Prcd u 

 

 Höjer, Henrik: Människor i rörelse                                                                         Pr 
Idéhistoriska texter om olika innovationer som har förändrat vårt sätt att tänka och vara. Viljan till 
rörelse tycks definiera den mänskliga arten. 

 
Wetterberg, Gunnar: Ingenjörerna                                                                                                     P 
Ingenjörskonstens historia i Sverige från 1600-talet och framåt. Boken är rikt illustrerad och bygger på 
teknik- och vetenskapshistorisk forskning 
 
 
 
 

Ekonomi och näringsväsen 
 

Djuphammar, Lena: Studentköket – klimatsmart                                     Qcaa 
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Eklund, Klas: vår ekonomi                                                                                                                  Qa 
 

 Higgins, Gillian: Ridningens anatomi – träna rätt och prestera …         Qdfd 

 

 Lilliesköld, Therese: Katt och människa emellan                                      Qdfjb                
 
Ovanliga husdjur                                                                                                               Qdf u Lättläst  

 
 
Idrott, lek och spel 
 
Andersson, Dan: Fysisk aktivitet                                                                                                        Ra    
 
Andersson, Henrik: Idrottspsykologi med ACT                                                                   Rb Idrott 
 

   Bergström, Viktor: Fångad av djävulens drog                        Rbz  Bergström      
Författaren som är handbollsspelare på elitnivå berättar om sitt spelberoende. Han vill varna ungdomar 

och uppmärksamma föräldrar och andra anhöriga på varningssignaler.       
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 Bryant, Kobe: The mamba mentality                                               Rbz Bryant 
 
Ekvall, Daniel: Fotbollspsykologi -  för nästa träning och för en långsiktig …          Rbba Idrott 
 
Enhager, Kjell: NÖHRA – coachande ledarskap i världsklass                                                       Rb 
 

  Hansen, Anders: Hälsa på recept                                                                      Ra      
 
Idrottens ledarskap                                                                                                                              Rb 
 
Ousset, Emmanuelle: Basket                                                                                       Rbba u Lättläst   
              
 
   

Naturvetenskap   
 

  Bjerström, Erika: Klimatkrisens Sverige                                        Uhd Miljöbibl 
 

  Holmund, Per: Kebnekaises glaciärer                                                             Ud 
Förutom om utvecklingen av Kebnekaises glaciärer så handlar boken också om hur polarforskningen 
totalt utvecklats de senaste 100 åren. 
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  Nguyen-Kim, Mai Thi: Allting handlar om kemi                                             Uc 
Det mesta i vår vardag handlar om kemiska reaktioner. Läsaren får följa författarinnan som är forskare 

och vetenskapsjournalist. 
 

Persson, Christel: Hållbar utveckling : människa, miljö och samhälle                  Uh Miljöbibl 
 

  Wallace-Wells, David: Den obeboeliga planeten                       Uhd Miljöbibl 
 

 Wollard, Alison: Stora boken om DNA                                                             Ue u 
 
 

  Wynes, Seth: SOS – vad kan du göra för att minska ditt …                    Uhd Miljöbibl 
 
 
 

Medicin 
 
Bengtsson, Helena: Beroendeboken                                                                                               Vln 
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 Dufva, Maria: Värsta bästa hälsan                                                                   Vna 
Om ungdomars hälsa samt förhållande till internet, skärmtid och sociala medier. 

 

 Götzsche, Peter C.: Vacciner – sanning, lögn och konrtroverser                Va 
Boken tar upp den forskning som finns om våra vanligaste vacciner. 
 

Haug, Jon: Diabetespsykologi                                                                                                          Veo 
 
Holmberg, Martin: Pandemier och epidemier                                                                           Veba 
 

   Kornfedt, Torill: Människan i provröret                                                         Va 
Boken ger tillbakablickar på milstolpar i genetikens historia. Kontroversiella möjligheter med genteknik 
diskuteras på ett populärvetenskapligt sätt. 

 

 Rück, Christian: Olyckliga i paradiset                                                                 Vl 
Forskaren och professorn i psykiatri skriver om psykisk ohälsa och hänvisar till aktuell forskning. 
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Skönlitteratur 
 

 Alsaati, Seluahn: Inte din baby                                                                       Hc u                             
Om stark förälskelse som gör att huvudpersonen glömmer bort sig själv. Tidigare hade Samira alltid tre 
krav på en kille, men nu är hon är superförälskad så tycks hon ha glömt detta totalt. 

 
Angerborn, Ingelin: Hjärta av sten                                                                                                  Hcg 
 
Coates, Ta-Nehisi: Vattendansaren                                                                                                Hce 
 

 Collins, Suzanne: Balladen om sångfåglar och ormar                              Hce u                                      
Del 4 i serien som börjar med Hungerspelen, men nu är det 64 år innan händelserna i Hungerspelen-trilogin. 
Regimen ska välja ut vilka två ungdomar som ska delta, och med all sannolikhet slaktas, i Hungerspelen.  

 

    Colombani, Laetitia: Krigarinnor                                                                   Hce 

Två kvinnor, två tidsepoker, ett palats. Solène har satsat allt på sin advokatkarriär men en dag får hon ett 
sammanbrott. Hon engagerar sig som volontär på Kvinnopalatset, ett boende för kvinnor i utsatthet. 
Dokumentärroman om Kvinnopalatset som fortfarande har kvar sin verksamhet. 
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 Cox, Natalie pseud: En oväntad jul                                                               Hce 

Dessen, Sarah: Jag glömmer dig aldrig                                                                                    Hce u 

 Dirawi, Gina: Paradiset ligger under mammas fötter                                     Hc 
Mona längtar efter frihet, revolution och att slippa alla småstadens hyenor som inte fattar något. Hennes 
bästa vän Mila måste skaffa betyg för att komma in på läkarlinjen och flytta från Norrland. Nour bor i ett 

palestinskt flyktingläger i Beirut som styrs av en grupp korrupta män. Hur ska kvinnor klara sig … 
 

  Doughty, Louise: Spår 7                                                                 Hce Spänning 
Klockan är fyra en kall novembermorgon och Peterborough järnvägsstation ligger så gott som öde. Vid 
spår 7 på perrongen syns en man. Han sitter på en bänk och väntar helt stilla. När ljudet av ett 
annalkande tåg hörs ställer han sig upp. Beslutsamt, nästan mekaniskt, går han fram till kanten … 
 

Frensborg, Maria: De svarta glasögonen                                                                          Hc Lättläst 
 
Frensborg, Maria: Den blå kappan                                                                                     Hc Lättläst  
 
Gomér, Ann: Spåren i snön                                                                                                 Hc Lättläst                                                                                         
 
Grebe, Camilla: Skuggjägaren                                                                                            Hc Deckare  
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 Henry, Veronica: Möte vid havet                                                          Hce Lättläst 
 

 Hyltmark, Ebba: Jag kan nästan känna solen                                                   Hc u 
 
Ikstena, Nora: Modersmjölken                                                                                                        Hce 
 
Jones, Cath: I den mörka skogen                                                                                      Hce Lättläst 
 

  Kallentoft, Mons: Se mig falla                                                              Hc Deckare 
 
Lindgren, Astrid: Vi har så roligt när det är jul                                                                              Hcf 
 

  Lindström, Christina: Välj mig                                                                          Hc u 
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 Lundberg Hahn, Kerstin: Råttorna                                                    Hc u Lättläst                   
En ny familj har flyttat in och det verkar vaar synd om den lille pojken som passas av en konstig äldre 
tant. 
En lättläst rysare. 
 

 Moyes, Jojo: Bergens stjärnor                                                                            Hce 

Året är 1937 och engelska Alice har gift sig med Bennett som bor i USA i Kentucky. Hennes äktenskap är 
inte som hon tänkt sig, så när staden efterlyser frivilliga kvinnor till att bli ridande bibliotekarier anmäler 
sig Alice entusiastiskt. Kentuckys Ridande Bibliotekarier tampas med beväpnade hembrännare och 
giftormar, snöiga bergssluttningar och översvämningar.  
 
 

 Oates, Joyce Carol: Jagad                                                                                     Hce 
Abby har mörka hemligheter som hon dolt för sin blivande make. Strax före bröllopet kommer hennes 

mardrömmar tillbaka och maken försöker förstå vad som egentligen händer och varför … 
 

 Porter, Regina: Resenärerna                                                                                 Hce 

En svepande släktkrönika från amerikanskt 50-tal till president Obamas första år. Resenärerna talar om 
vad det innebär att vara amerikansk medborgare idag, i ett land där hudfärg fortfarande spelar stor roll. 
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  Rasmussen, Kit A. : Kobragift                                                            Hcg Lättläst 
 
Roskifte, Kristin: Alla räknas                                                                                                             Hcf 
 
Savonlahti, Sisko: I sommar blir det nog bättre                                                                           Hce 
 

 Schreiber, Johanna: Inte som du                                                                    Hc u 
Ester är skolans mest populära tjej. Hon är lagkapten i konståkningslaget och blir bjuden på alla fester. Vincent 
är ingen speciell. Han har precis börjat på idrottsgymnasiet och spelar hockey. Men något händer som förändrar 
allt.  
Mycket om idrott, kärlek, vänskap och svek. 

 
Shelley; Mary W.: Frankenstein                                                                                        Hce Lättläst 
 
Strömblad, Julia: Vänskap mellan sill och falafel                                                            Hc Lättläst    
 

   Säfström, Elin: När jag vågar                                                           Hcg Lättläst 
Danne är kär i Katja. Men när de ses i skolan får han inte fram ett ord. Han måste vara fegast i världen. 
Så en dag får Danne ett brev i sitt skåp. "Det här är en skattjakt. Följ ledtrådarna"… 
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  Unge, Christian: Går genom vatten, går genom eld                          Hc Deckare                                                                    
Tekla är akutläkare på Nobelsjukhuset i Stockholm. En explosionsbrand och misstänkt terrorattack 
orsakar katastroflarm i Stockholm. Tekla är en av de som är först på plats och räddar livet på en svårt 
brännskadad man. Vem är han? Branden berör snart både sjukhusledningen, polisen och kriminella 
nätverk. 
 

  Welander, Felicia: Dan före dan                                                                           Hc     
 

 Woodson, Jacqueline: Genom märg och ben                                                   Hce      
En släkthistoria om en medelklassfamiljs resa från 1920-talets Södern till dagens New York. 
Familjemedlemmarnas berättelser vävs samman till en laddad familjesaga om klass och värdighet, 

utbildning och makt, föräldraskap och relationen mellan mor och dotter. 

                                
 

 Yoon, David: Planeten Frank                                                                            Hce u 
Dejting är för Frank och hans kompisar komplicerat. Franks föräldrar är koreaner och trots att de levt i 
USA länge så umgås de bara med landsmän. Dessutom är de väldigt tydliga med att det bara är 

koreanska flickvänner respektive pojkvänner som är aktuellt. 
 
 

 


