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En guide för dig som vill förstå

Högkänslighet, eller High Sensitivity, är inte en diagnos
utan ett medfött personlighetsdrag som drygt en femtedel
av världens befolkning har. I Högkänslig … än sen då? svarar
författarenpå frågor som:
◊

Vad är egentligen högkänslighet?

◊

Vad har högkänsliga människor gemensamt?

◊

Varför utgör högkänsliga människor en minoritet?

◊

Hur inverkar högkänsligheten på människors liv?

◊

Hur fungerar den högkänsliga hjärnan?

I den illustrerade boken blir läsaren guidad in i högkänslighetens fascinerande värld. Ju mer vi, exempelvis skolpersonal och föräldrar, lär oss om högkänslighet, desto bättre lär vi
känna och förstå högkänsliga barns sätt att tänka och fungera.
Att vara högkänslig är ett sätt att leva – i boken ges förslag på
hur högkänsliga personer kan föra ett balanserat liv i en värld
som inte alltid förstår dem.
Books on Demand, ISBN 9789176996249

Skolan i en digital omvärld
Anders Thoresson

Skolan i en digital omvärld ger grundkunskaper om det digitala
samhälle som lärare ska undervisa om. Möjligheter och utmaningar i vår digitala omvärld diskuteras och bakomliggande
mekanismer och datatekniska uttryck som filterbubblor, digitala fotspår, big data, blockprogrammering, dns, molnet och
nätneutralitet sätts in i sina sammanhang och förklaras.
En utgångspunkt för bokens innehåll är de nya krav som nu
finns på skolan i och med de reviderade läroplanerna. Digital
kompetens för alla är en hörnsten och även om dagens elever
växer upp i en digitaliserad värld behöver de vuxnas stöd för
att förstå vad som finns bakom skärmarna, inte bara tekniskt
utan också etiskt och hur de kan agera säkert på nätet.
I bokens inledning uppmanas läsaren att själv fundera
på vad digital kompetens innebär både för personlig del och
med tanke på eleverna. I slutet av boken återkommer frågan
och svaret är troligen att många har fått en både bredare och
djuparesyn på vad digital kompetens är.
Lärarförlaget, ISBN 9789188149282
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