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Filosofi och psykologi  
 

 Azimi, Negin: Kämpa smart & dröm stort                                                   Dokb 
Författaren är en ung entreprenör som vill inspirera andra ungdomar till att kämpa hårt och förverkliga 
sina drömmar. 

 
Dahlén, Micael: En liten bok om meningen med livet                                                           Dokb 
 
Ungdomar och identitet                                                                                                               Dofa 

 

 

Pedagogik 
 
Att leda mot skolans mål                                                                                                                Em-c        
 
Blikstad-Balas, Marte: Literacy i skolan                                                                                       Eaa 
 
Rektor i fokus                                                                                                                                    Em-c 
 

  Edvardsson, Jenny: Digital kompetens i svenskundervisningen                   Eab 
Konkreta exempel på hur svensklärare kan arbeta med digitala verktyg inom momenten att läsa, skriva, 
tala och samtala. Författaren arbetar numera vid lärarutbildningen i Kristianstad.  
 

  För berättelsens skull – modeller för litteraturundervisningen                  Eab                                                           
 
Gustavsson, Anders: Betygssättning                                                                                              Eab 
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Jarl, Maria: Skolpolitik                                                                                                                     Em-c 
 
Ljungblad, Ann-Louise: Relationellt lärarskap                                                                               Em 
 
Skoljuridik                                                                                                                                          Em-c 
 
Thornberg, Anders: Det sociala livet i skolan                                                                               Eaa 
 
 
 

Språkvetenskap 
 
Eklund, Carin: Formativ svenska 3                                                                                             Inst Sv 
 

 Oskarsson, Marit: Grammatik i fickformat                                                             Fct 

 

 Svensson, Anders: Nusvenska  -  en modern svensk språkhistoria                   Fc 
 
 
 

Litteraturvetenskap 
 
Edvardsson, Jenny: Guide till att läsa och skriva poesi                                                                   G 
 
 
 

Historia 
 

Aubin, Nicolas: Förstå andra världskriget                                                        K.54    
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  Dömstedt, Tomas: Politiska mord                                                           K Lättläst  
 
 
 

Biografi med genealogi 
 

  Forskardrömmar                                                                                           Lm –c u      
Vad kan du bli när du blir stor? I Sverige har alla teoretiskt sett samma möjligheter för framtiden, men i 

praktiken spelar föräldrarnas utbildning, skolan och den egna självbilden en avgörande roll för vad vi 
vågar drömma om. Boken vill visa att vägen inte alltid varit spikrak mot forskarbanan och att forskning 
är mer än gråa hår och svåra ord. 
 

 Helsén, Nanna: Välkommen till helvetet                                                   Lz Helsén 
15-åriga Nanna insjuknar i anorexi och förloppet går snabbt. Här berättar hon själv tillsammans med 
systern om hur hela familjen drabbades av ätstörningen. 
 

 Larsson, Mari: Jag vill inte ha levt förgäves                                                Lz Frank 
Författaren läste som 12-åring Anne Franks dagbok och har sedan dess varit intresserad av Annes öde. 
Hon har undersökt och intervjuat för att få fram så mycket som möjligt om Anne och familjen Frank. 
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Samhälls- och rättsvetenskap 
 

 Carlsson, Karin: Kvinnosaker                                                                               Ohj 
Författaren utgår från 50 föremål från Stockholms kvinnohistoriska museum. Föremålen placeras i sin 
kontext och det berättas om människors livssituationer och rådande normer.  Läsaren får ett helt sekel 
av kvinnohistoria. 
 

 Hasselvall, Musse: Våldet – en bok om det som lockar, smärtar och ….    Ohjb 
Musse Hasselvall och Robert Svensson undersöker från ett personligt perspektiv manlighet och varför 
våld och våldskapital ibland framstår som så attraherande. Är det en drift som vi måste lära oss förstå, 
bemästra och prata om såsom vi gör med sexualiteten? För våldet finns där i olika former överallt 
omkring oss, till och med undertryckt i våra mest vardagliga relationer. 
 

 Marcal, Katherine: Att uppfinna världen                                                             Ohj 
Väldigt intressant bok som ger kunskap om teknik, ekonomi och kvinnor. Är det så att synen på manligt 
och kvinnligt har gjort att det fattats konstiga beslut och därmed även olönsamma beslut genom 
historien? 
 

 Mattsson, Britt-Marie: Kvinnorna byggde välfärden                                   Ohja 
Författaren hänvisar såväl till forskningsrapporter som personliga berättelser när hon skildrar den 
framväxande kvinnorörelsen och olika jämställdhetsreformer. 

 

Roth, Emerich: 101 brev                                                                                                                Ohe u     
 
Schlingmann, Per: Corona express – en liten bok om världen efter pandemin                    Oab                                                                          
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  Summanen, Edward: Queera tider – Hbtqi då och nu                                 Ohj 
                                                                                        

 
 
Industri och kommunikationer 
 

Gospic, Katarina: Digital tsunami                                                                      Pu 
Är den enorma tekniska utvecklingen och digitaliseringen ett framtidslöfte eller hot? Hur kan AI bli en 
god kraft på många plan i samhället? 
 

 
 
Ekonomi och näringsväsen 
 

 Landqvist, Malin: Göra gott – kokbok för unga miljöhjältar                      Qcaa 
Klimatsmart kokbok med ett faktaavsnitt om matproduktion och en receptsamling. 
 

  Orstadius, Britt: Hur man blir entreprenör                                                       Qba 
Författaren som är psykolog intervjuar ett antal framgångsrika entreprenörer. Vad förenar dem och vilka 
förutsättningar och drivkrafter behövs för lyckat entreprenörskap? 
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 Sahlberg; Christina: Egen ekonomi                                                                      Qci 
Tips för dig som ska flytta hemifrån. Introduktion till hur det funkar med eget boende, försäkringar, 

arbete mm. 
 

  Sjövall, Isabelle: Designfulness                                                                          Qcb 
Med exempel från modern hjärnforskning kopplar inredningsdesignern Sjövall ihop hur forskning och 
design kan främja hälsa. 
 
 
 
 

Idrott, lek och spel 
 

 Andersson, Janne: Att bygga ett lag                                                                    Rb  

  

 Doeden, Matt: Motocross                                                                   Rbfb Lättläst   
 
Rundberg, Wenke: Välkommen till ridskolan                                                               Rbe Lättläst 
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Matematik 
 

 Barmark, Mimmi: Statistisk verktygslåda                                                            Th 
 

 
 
Naturvetenskap   
 
Bejder Klausen, Frida: Fakta om sopor                                                                             Uh Lättläst   
 
Ekensten, Ann-Charlotte: Minifakta om djurungar i regnskogen                           Ugf u Lättläst 
 
Fredrikson, Bengt: Vad är problemet med klimatet?                                                                   Uh 
15 frågor om klimathotet med svar på väldigt lätt svenska. 

 

 Karlsson, Andreas: Vatten – en historia om människor och …                   Ubba 

Om vatten i olika former och hur människan kunnat kontrollera vattnet genom historien. Förutom det 

breda historiska perspektivet så berör boken också nutida problem samt den ojämlika tillgången. 
 
 
 
 

Medicin 
 
Allgullander, Christer: Klinisk psykiatri                                                                                             Vl 
 
Berner, Ida: Tills mina fingrar blev blå                                                                                            Vla 
Tora var bara 11 år när hon drabbades av ätstörning. Här skriver hon tillsammans med sin mamma om 
kampen mot sjukdomen. 
 

 
Brändén, Henrik: Immunförsvaret och viruset                                                                          Veba 
 
Charpentier Ljungqvist, Fredrik: Corona – ett historiskt perspektiv på …                           Veba 
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Chavez Perez, Inti – en sexbok för killar                                          Vnd Lättläst 
 

 Frans, Emma: Alla tvättar händerna                                                              Veba 
Forskaren Emma Frans för dagboksanteckningar under den hektiska tiden där forskningsläget om 
coronaviruset och Covid-19 ständigt förändras. Samt om hur hon som kommentator i media snabbt 
hamnar i centrum för en hätsk debatt. 

 
Johansson, Ulla: Näring och hälsa                                                                                                     Vc 
 

  Paulún, Fredrik: Biohack                                                                                  Vmb                      
Hälsoprofilen Paulún är tillbaka med en bok om hur du ska äta rätt för just din kropp. 
 

Psykiatri – en orienterande översikt                                                                                                 Vl 
 

 Wallensten, Anders: Hälsogåtan                                                                    Vnaa 
Hur ska vi leva för att få ett långt hälsosamt liv? Hälsogåtan reds ut från ett evolutionärt, vetenskapligt 
såväl som ett erfarenhetsbaserat perspektiv. Tanken är att du själv ska kunna ta välgrundade beslut om 

din hälsa. 
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Skönlitteratur 
 

  Ajvide Lindqvist, John: Vänligheten                                                                     Hc                            
Alla är uppväxta i småstaden Norrtälje men i olika områden och med olika förutsättningar. Plötsligt så 
står det en mystisk klargul låst container i hamnen. När den så småningom öppnas så händer saker på 
gott och ont … 
 

 Ali, Elaf: Vem har sagt något om kärlek?                                                        Hc 
u 

En skildring av hur ett hedersstyrt liv i Sverige kan se ut. En direkt inblick i de förhållningsregler och 
förbud som präglade författarens uppväxt i Kristianstad, och som ingen av klasskompisarna kände till 
eller fick veta någonting om. Minnena av ett dagligt förtryck som utövades av de människor som stod 

henne allra närmast. 

 
 

  Anderson-Dargatz, Gail: Kidnappad                                                   Hc Lättläst  
 

  Ardone, Viola: Hoppets tåg                                                                              Hce 
Efterkrigstid i Neapel och mycket fattigt. En 7-årig pojke skickas iväg till det rikare norra Italien. Kvar blir 
hans bror och deras olyckliga mor.  
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 Backe Åstot; Moa: Himlabrand                                                                         Hc u 
Ántes liv har präglats av de samiska traditionerna. För honom är det självklart att han, som familjens 
enda barn, ska fortsätta arbetet med renarna. Men plötsligt finns det något annat där … Känslorna för 
bästa kompisen Erik har utvecklats till något större. Men vad skulle alla andra säga om de visste? 
 

 Bendjelloul, Wanda                                                                                                          Hc    
Läsaren får följa en tjej som slutat gymnasiet och jobbar på en snabbmatsrestaurang i Stockholm. En 
mycket nutida och uppdaterad roman med svart humor om tjejer som drömmer om körkort, pengar och 
märkesprylar under sitt hårda yrkesarbete.                                                                              
 

Brontë, Charlotte: Jane Eyre                                                                                                           Hce 
 
Byekwaso, Monica: Moa och Miranda                                                                              Hc Lättläst 
 

 Carty-Williams, Candice: Queenie                                                                        Hce 
Queenie är 25 år och bor i London. Hennes liv har blivit lite trassligt sedan pojkvännen dumpat henne. 
Inte lätt att vara ung, svart kvinna i en sexistisk och rasistisk värld. 
 

  Cullhed, Elin: Eufori –en roman om Sylvia Plath                                                Hc 
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 Dahlgren, Helena: Bleke Karl                                                                 Hcg Lättläst 
 
David, Keren: Koppla ner                                                                                                Hce u Lättläst 
 

 Dolan, Naoise: Edith och Julian                                                                            Hce 
Är Julian förälskad i Ava? Har de ett seriöst förha ̊llande? 

Ava är bara 22 år och har nyss flyttat till Hongkong och arbetar som lärare. Trots att hon själv 
kommer från Irland så är det hennes uppgift att lära barnen i affärsdistriktet fin brittisk engelska. 
Julian reser och arbetar mycket. När Ava lär känna Edith så blir det så småningom ett triangeldrama ... 
 

Ehde, Louise: Himlen kallar                                                                                                                Hc         
 

Eriksson, Malin: Vänner i stallet                                                                                       Hcg Lättläst    
 

  Gomér, Ann: Älskar, älskar inte                                                            Hc Lättläst 
 

 Hadley, Tessa: Noveller                                                                                         Hce 
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  Hickman, John: Platsa i laget                                                               Hce u Lättläst     
 

 Hyltmark, Ebba: Jag skriver till honom och säger att …                  Hc u Lättläst 
Boken är skriven som en chatt och handlar om relationer, skuld och otrohet.  

 

  Ishiguro; Kazuo: Klara och solen                                                                      Hce 

 

 Jeridi, Sammy: Ghettokungen                                                              Hc Spänning 
Leon driver framgångsrikt sitt företag Ghettosäljarna. Han fixar de flesta av kundernas möjliga och 
omöjliga önskemål. Dock blir det inte alltid inom lagens ram och nu har han lyckats få ”riktiga” gangstrar 
efter sig … 
 

 Karlsson, Helena: spring för livet                                                       Hc  u Lättläst  
En tjej blir vittne till ett rån under sin löprunda. Det värsta är att hon tycker sig känna igen rånarna … 
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 Kepler, Lars: Spegelmannen                                                              Hc Deckare 
 
Koli, Lyra: Allting växer                                                                                                                   Hc        
 

  Laestadius, Ann-Helén: Stöld                                                                                  Hc    
Som 9-åring blir renskötardottern Elsa vittne till hur man dödar en av hennes renar. Hon blir därmed 
snabbt medveten om att hennes ursprung väcker hat.                                                                                          
                              

 Lapidus, Jens: Paradis City                                                                     Hc Spänning 
 

 
 

 

 
 
Lefteri, Christy: Biodlaren från Aleppo                                                            Hce 
 

Nuri är biodlare i Aleppo och hans familj har ett bra liv tills kriget kommer. Han älskar sina bin, men när 

sonen har dödats av en bomb och hustrun förlorat synen påbörjar de trots allt sin flykt. Det blir en lång 
och farlig resa. Nuri saknar sina bin men försöker återfå livslusten. 
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 Lundberg Hahn, Kerstin: Vill inget ont                                               Hc u Lättläst 
Skräckberättelse om ett gammalt soldattorp som numera är familjens sommarstuga. Det sägs att den 
siste soldaten fortfarande spökar där … 
 

Mafi, Tahereh: Frukta mig                                                                                                             Hce u  
 
Mafi, Tahereh: Trotsa mig                                                                                                             Hce u 
 

 Melin, Mårten: Spöksomrar                                                                               Hcg 
Tre skräckhistorier som börjar mitt i det vardagliga på sommarlovet, men som snart övergår till mystiska 

händelser … 

 
Mivelli, Tamara: Jag klyver er itu                                                                                                   Hc u 
 

 Ohlsson, Sara: Fula tjejer                                                                                    Hc u 
Ett elakt instagramkonto har dykt upp och flera av tjejerna på skolan drabbas av nätmobbningen. Några 
av tjejerna börjar samarbeta trots att de egentligen inte gillar varandra. De vill avslöja mobbaren och få 
slut på eländet. 
 

Orwell, George: 1984                                                                                                          Hce Lättläst 
 
Orwell, George: 1984                                                                                                                         Hce  
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Papin, Line: Det tredje kriget                                                                             Hce  
Autofiktiv roman som följer tre generationer vietnamesiska kvinnor.                                                                                                

 

 Ringdahl, Åsa: Efter det som hände                                                                  Hc u 
Sista året på gymnasiet. Men allt blir så konstigt för hockeykillen Simon. Hans bästa kompisar har blivit 
ovänner och han står mitt emellan dem. Hans tjej vill ta en paus. Vad innebär det? 
Och hur blir det med granntjejen Fanny? 
 

 Sahlin, Pär: Ingen normal flyttar hit                                                     Hc u Lättläst 
 

  Sten, Camilla: Bergtagen                                                                                    Hc u 
”Pojkar försvinner i skogarna kring Järvhöga – så är det bara”. Julia vill inte acceptera vad den äldre 
generationen brukar säga. Speciellt inte nu när hon lärt känna Emil som går på ortens anrika gamla 
internatskola. Det är Emils rumskamrat som är spårlöst försvunnen i skogen. 
Konstiga händelser tillbaka i tiden gör pojkarnas mystiska försvinnande än mer obehagligt ... 
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 Stuart, Douglas: Shuggie Bain                                                                            Hce  
När Agnes är nykter älskar och stöttar hon sin yngste son Shuggie och möter världen med högburet 
huvud. Men hennes drömmar om ett bättre liv drunknar i misären i ett nedgånget gruvsamhälle i 1980-

talets Skottland. En hjärtekrossande berättelse om en pojkes envisa kärlek till sin mamma. 

 Tevis, Walter: The queen’s gambit                                                                  Hce  

Thors Rudvall, Eva: Gå till tvättstugan                                                                               Hc Lättläst 

  Thúy, Kim: Em                                                                                                          Hce 
En djupt mänsklig historia inspirerad av verkliga händelser. Romanen tar avstamp i Operation Babylift, 
då tusentals föräldralösa barn evakuerades från Vietnam till USA i april 1975, och rör sig 
mellan gummiplantager i det gamla Indokina till nagelsalonger i väst.  
 

 Wennstam, Katarina: Vargen                                                              Hce Deckare 
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 Wåhlund, Elias: Handbok för superhjältar 1                                                       Hcf 

Wåhlund, Elias: Handbok för superhjältar 2                                                                                  Hcf 
Wåhlund, Elias: Handbok för superhjältar 3                                                                                  Hcf  
Wåhlund, Elias: Handbok för superhjältar 4                                                                                  Hcf 
Wåhlund, Elias: Handbok för superhjältar 5                                                                                                 Hcf 
Wåhlund, Elias: Handbok för superhjältar 6                                                                                                 Hcf 

    
    
    
                                                                                               
 

Skönlitteratur på originalspråk 
 
 
Tevis, Walter: The queen’s gambit                                                                                                   He 
                                      
 
 


