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Cappelen Damm Akademisk

Bacheloroppgaven i
barnehagelærerutdanningen
MIRJAM DAHL BERGSLAND OG HENRIETTE JÆGER (RED.)

• 2022 | 176 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202738495 | kr 399,Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen har til hensikt å støtte
studenten i arbeidet med å skrive en bacheloroppgave. Å skrive
bacheloroppgave er en prosess, og for studenten handler det om å knytte
sammen teori og praksis.
Boka berører ulike aspekter ved bacheloroppgaven, både studentens rolle som
forskende, det vitenskapsteoretiske fundamentet for bachelorutdanningen og
bacheloroppgaven, praktisk hjelp i arbeidet med bacheloroppgaven, veiledning
og vurdering. Boka retter også blikket mot hvilken kompetanse som vil være
viktig i framtidens barnehage.
Målgruppa for boka er studenter, faglig ansatte i barnehagelærerutdanningen
og praksisveiledere i barnehagen.

Mirjam Dahl Bergsland er førsteamanuensis i pedagogikk ved Dronning Mauds
Minne høgskole (DMMH) og har flere års erfaring med veiledning og vurdering
av barnehagelærestudenters bacheloroppgaver.
Henriette Jæger var førstelektor i norsk ved Institutt for
barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet.
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Cappelen Damm Akademisk

Barnehagens friluftsliv
HENRIK NEEGAARD OG INGER WALLEM KREMPIG (RED.)

• 2022 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202761301 | kr 439,Barnehagens friluftsliv er en fagfellevurdert antologi som bidrar med ny
kunnskap om og innsikt i barnehagens friluftsliv. Boka favner bredt om
friluftslivets muligheter i barnehagens hverdagsliv fra ulike faglige ståsteder.
Kapitlene i boka omhandler blant annet friluftslivspraksiser, de yngste barna og
friluftslivet, høstingsfriluftsliv, den frie leken i natur, naturfaglig oppdagelse,
skapende friluftsliv, samisk naturforståelse, minoritetsforeldres syn på
friluftsliv, litteratur i naturen, vinterfriluftsliv, bærekraft og livsmestring.
Kapitlene er tydelig forankret i Rammeplan for barnehagen og bidrar både
samlet og hver for seg til interessante betraktninger rundt friluftslivets plass i
barnehagens pedagogiske virksomhet. Innholdet er forskningsbasert og
drøftingene er basert på nyere forskning innen de ulike feltene.
Barnehagens friluftsliv er aktuell både for forskere, undervisere og studenter
innenfor barnehagefeltet samt andre som er engasjert i tematikken barn og
friluftsliv.

Henrik Neegaard er universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet og
underviser om barns friluftsliv, bevegelse og natur på
barnehagelærerutdanningen.
Inger Wallem Krempig er førstelektor ved UiT Norges arktiske universitet,
campus Alta. Her underviser hun innen natur, helse og bevegelse på
barnehagelærerutdanningen.
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Cappelen Damm Akademisk

Den kompetente barnehagen
Tre tilnærmingar til leiing og kunnskapsutvikling
JOHANNA BIRKELAND, HEGE FIMREITE OG ANNE GRETHE SØNSTHAGEN

• 2022 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202720636 | kr 399,Den kompetente barnehagen handlar om korleis leiing kan utøvast for å
skape felles læringskultur for å utvikle barnehagen sin pedagogiske praksis.
Boka byggjer på tre doktorgradsavhandlingar som belyser ulike sider av praksis
i norske barnehagar: observasjon, kollegarettleiing i gruppe, fleirkulturell
kompetanseheving og samarbeid med føresette. Fellesnemnaren er eit fokus på
endring og utvikling av praksis gjennom læring og kritisk refleksjon i fellesskap.
Teoriforankringa vektlegg at ein som deltakar i eit praksisfellesskap er del av
ein kultur og ein felles kontekst, med rammer og føresetnader, der personalet
saman arbeider for å realisere rammeplan for barnehagen sine intensjonar i
møte med barn og føresette.
Forfattarane framhevar at det er avgjerande med eit systemisk perspektiv på
leiing i barnehagen, der ein saman skal nå organisasjonen sine mål og sikre
kvalitet i arbeidet i barnehagen. I denne boka er hovudfokuset avgrensa til
barnehagen som organisasjon, det vil seie til leiingi barnehagen.
Den kompetente barnehagen er skriven for studentar i
barnehagelærarutdanninga. Den er også relevant for vidareutdanningar innan
barnehagefeltet og for alle som er interessert i å lese om leiing for læring og
kompetanseutvikling i barnehagen.

Johanna Birkeland er forsker ved BARNkunne – Senter for
barnehageforskning, Høgskulen på Vestlandet (HVL).
Hege Fimreite er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet,
og har særskilte forskingsinteresser innan rettleiing, leiing og
utdanningsreformer.
Anne Grethe Sønsthagen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen på
Vestlandet, og har særskilte forskingsinteresser innan kulturelt mangfald,
foreldresamarbeid, leiing og organisasjon.
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Cappelen Damm Akademisk

Den kompetente barnehagen
Tre tilnærmingar til leiing og kunnskapsutvikling
JOHANNA BIRKELAND, HEGE FIMREITE OG ANNE GRETHE SØNSTHAGEN

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202773465 | kr 279,Den kompetente barnehagen handlar om korleis leiing kan utøvast for å
skape felles læringskultur for å utvikle barnehagen sin pedagogiske praksis.
Boka byggjer på tre doktorgradsavhandlingar som belyser ulike sider av praksis
i norske barnehagar: observasjon, kollegarettleiing i gruppe, fleirkulturell
kompetanseheving og samarbeid med føresette. Fellesnemnaren er eit fokus på
endring og utvikling av praksis gjennom læring og kritisk refleksjon i fellesskap.
Teoriforankringa vektlegg at ein som deltakar i eit praksisfellesskap er del av
ein kultur og ein felles kontekst, med rammer og føresetnader, der personalet
saman arbeider for å realisere rammeplan for barnehagen sine intensjonar i
møte med barn og føresette.
Forfattarane framhevar at det er avgjerande med eit systemisk perspektiv på
leiing i barnehagen, der ein saman skal nå organisasjonen sine mål og sikre
kvalitet i arbeidet i barnehagen. I denne boka er hovudfokuset avgrensa til
barnehagen som organisasjon, det vil seie til leiingi barnehagen.
Den kompetente barnehagen er skriven for studentar i
barnehagelærarutdanninga. Den er også relevant for vidareutdanningar innan
barnehagefeltet og for alle som er interessert i å lese om leiing for læring og
kompetanseutvikling i barnehagen.

Johanna Birkeland er forsker ved BARNkunne – Senter for
barnehageforskning, Høgskulen på Vestlandet (HVL).
Hege Fimreite er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet,
og har særskilte forskingsinteresser innan rettleiing, leiing og
utdanningsreformer.
Anne Grethe Sønsthagen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen på
Vestlandet, og har særskilte forskingsinteresser innan kulturelt mangfald,
foreldresamarbeid, leiing og organisasjon.
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Cappelen Damm Akademisk

Eldst
MARIA ØKSNES OG TUVA SCHANKE (RED.)

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202759728 | kr 399,Overgangen fra å være eldst i barnehagen til å bli yngst i skolen involverer
mange aktører som kanskje har motstridende forventninger til hverandre.
Boken Eldst løfter frem ny forskning som bygger på ulike perspektiver og
synliggjør forventinger til denne overgangen.
Barnets perspektiv er et sentralt omdreiningspunkt i boken. Men også
barnehage- og skolepersonalets, samt foresattes forståelse av overgangen kan
bidra til viktig kunnskap for å møte utfordringene som utspiller seg i praksis
omkring overgangen.
Eldst er en antologi med kapittelbidrag fra forskere i Norden og femte bok i
bokserien Barndom i barnehagen . Artiklene tar del i den pågående utviklingen
av ny innsikt i hva det betyr å være eldst i barnehagen, i spenningen mellom å
få være barn og å forberedes til å bli skolelev. Forskningen springer ut av
forskjellige forskningstradisjoner innenfor samfunnsvitenskap og humaniora.
Den er både konstruktiv og kritisk og henvender seg til forskere med interesse
for barn og barndom.

Maria Øksnes er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.
Hennes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til områdene lek, fritid,
barndom og ungdom.
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Cappelen Damm Akademisk

Elevenes stemmer i skolen
Elevkunnskap og skolelivskvalitet
REIDUN TANGEN

• 2022 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202747695 | kr 399,Det kan være vanskelig for lærere og andre voksne å få tak i hvordan
skolehverdagen oppleves for elever, men forfatteren av denne boka slår fast at
det å lytte til elevenes stemmer, til deres erfaringer, forventninger og
bekymringer, er en forutsetning for å kunne skape god opplæring.
Skolen er en vesentlig del av barns og unges liv og har avgjørende betydning for
deres livsglede, utvikling og læring. Verdien av god skolelivskvalitet kan neppe
overvurderes. Et godt skoleliv gir dessuten de beste forutsetninger for å mestre
livet som voksen. Det viktigste lærere, skoleledere, politikere og forskere kan
gjøre, er derfor å arbeide for at barn og ungdom får et skoleliv som gir mening,
skaper tilhørighet og tillit til egne krefter. Det krever en elevkunnskap som bare
kan utvikles ved å lytte til elevene og prøve å se skolelivet fra deres perspektiv.
Boka henvender seg til lærerstudenter, lærere, spesialpedagoger, skoleledere,
politikere og andre med ansvar for barns og unges skoleliv.

Reidun Tangen er professor emerita i spesialpedagogikk ved Institutt for
spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
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Cappelen Damm Akademisk

Elevenes stemmer i skolen
Elevkunnskap og skolelivskvalitet
REIDUN TANGEN

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202779627 | kr 279,Det kan være vanskelig for lærere og andre voksne å få tak i hvordan
skolehverdagen oppleves for elever, men forfatteren av denne boka slår fast at
det å lytte til elevenes stemmer, til deres erfaringer, forventninger og
bekymringer, er en forutsetning for å kunne skape god opplæring.
Skolen er en vesentlig del av barns og unges liv og har avgjørende betydning for
deres livsglede, utvikling og læring. Verdien av god skolelivskvalitet kan neppe
overvurderes. Et godt skoleliv gir dessuten de beste forutsetninger for å mestre
livet som voksen. Det viktigste lærere, skoleledere, politikere og forskere kan
gjøre, er derfor å arbeide for at barn og ungdom får et skoleliv som gir mening,
skaper tilhørighet og tillit til egne krefter. Det krever en elevkunnskap som bare
kan utvikles ved å lytte til elevene og prøve å se skolelivet fra deres perspektiv.
Boka henvender seg til lærerstudenter, lærere, spesialpedagoger, skoleledere,
politikere og andre med ansvar for barns og unges skoleliv.

Reidun Tangen er professor emerita i spesialpedagogikk ved Institutt for
spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
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Cappelen Damm Akademisk

Etikk
Teori og praksis
SIRI GRANUM CARSON OG NORUNN KOSBERG

• 2022 | 214 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202741013 | kr 429,Etikk – teori og praksis er en aktuell og lettlest innføringsbok i etikk. Etikk
som fagfelt er en kombinasjon av nettopp teori og praksis – derfor inneholder
boka eksempler fra samfunnsliv og medier. Boka gir en god oversikt over
sentrale retninger innenfor etisk tenkning og argumentasjon, og etikk innen
yrkesliv, religion og politikk blir behandlet. Boka foreligger nå i 2. utgave med
oppdaterte eksempler og sterkere vektlegging av tema som bærekraft og
teknologi.
Etikk – teori og praksis er godt egnet som en innføringsbok i etikk for
studenter innenfor ulike emner hvor etikkspørsmål står sentralt. Den er blant
annet relevant for studenter innen ex.phil. og helsefag, og for alle som ønsker
en praktisk orientert innføring i etisk teori.

Siri Granum Carson er professor i anvendt etikk ved NTNU.
Norunn Kosberg er rådgiver i Forsvarsdepartementet i Etisk råd for
forsvarssektoren. I tillegg skriver hun bøker, artikler og bokanmeldelser.
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Cappelen Damm Akademisk

Gode foreldresamtaler om utfordrende
temaer
MAY BRITT DRUGLI OG RAGNHILD ONSØIEN

• 2022 | 124 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202698935 | kr 309,Denne boken handler om foreldresamtaler som tar for seg tema som det kan
være utfordrende å snakke om, for eksempel bekymring for barnets utvikling
og/eller barnets omsorgssituasjon.
De fleste som jobber med barn har lite erfaring med denne type samtaler og vil
kunne grue seg til å gjennomføre dem. Forfatterne beskriver hvordan
kommunikasjonsteori og kunnskap om gode samarbeidsrelasjoner kan
benyttes i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av foreldresamtaler.
Boken veksler mellom å presentere fagstoff, konkrete eksempler, tips og
refleksjonsspørsmål.
Gode foreldresamtaler om utfordrende temaer er en revisjon og fornyelse av
boken Vanskelige foreldresamtaler – gode dialoger som ble utgitt i 2010.
Bokens målgruppe er først og fremst ansatte i barnehage og skole, men er også
aktuell for eksempel for helsesykepleiere ansatte i PPT, kommunale
ressursteam, barnevern og BUP.

May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt
kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved
NTNU og professor II ved Høgskolen i Innlandet.
Ragnhild Onsøien er psykologspesialist og har lang erfaring fra både kommuneog spesialisthelsetjenesten.
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Gode foreldresamtaler om utfordrende
temaer
MAY BRITT DRUGLI OG RAGNHILD ONSØIEN

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202775346 | kr 219,Denne boken handler om foreldresamtaler som tar for seg tema som det kan
være utfordrende å snakke om, for eksempel bekymring for barnets utvikling
og/eller barnets omsorgssituasjon.
De fleste som jobber med barn har lite erfaring med denne type samtaler og vil
kunne grue seg til å gjennomføre dem. Forfatterne beskriver hvordan
kommunikasjonsteori og kunnskap om gode samarbeidsrelasjoner kan
benyttes i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av foreldresamtaler.
Boken veksler mellom å presentere fagstoff, konkrete eksempler, tips og
refleksjonsspørsmål.
"Gode foreldresamtaler om utfordrende tema" er en revisjon og fornyelse av
boken "Vanskelige foreldresamtaler – gode dialoger" som ble utgitt i 2010.
Bokens målgruppe er først og fremst ansatte i barnehage og skole, men er også
aktuell for eksempel for helsesykepleiere ansatte i PPT, kommunale
ressursteam, barnevern og BUP.

May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt
kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved
NTNU og professor II ved Høgskolen i Innlandet.
Ragnhild Onsøien er psykologspesialist og har lang erfaring fra både kommuneog spesialisthelsetjenesten.
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Cappelen Damm Akademisk

Kunstneriske bevegelser i barnehagen
De yngstes formgiving, bildeskaping og verksteder
BENTE FØNNEBØ

• 2022 | 296 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202756239 | kr 549,Kunstneriske bevegelser i barnehagen handler om barns,
barnehagepersonalets og barnehagelærerstudenters kunstneriske ressurser.
Forfatter reiser debatt om hvordan estetiske læringsprosesser kan se ut og
vektlegger omsorg for barns kreativitet, fantasi, lek og læring. Boka er
gjennomillustrert og viser mange eksempler på hvordan barn,
barnehagepersonalet og barnehagelærerstudenter uttrykker seg i kunstneriske
former.
Kunstneriske bevegelser i barnehagen tar leseren med på en «historisk
barnehagereise» fra formingslek på 1970-tallet og fram til det obligatoriske fagog kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreatitivet. Boka består av fire deler:
Danning og omsorg i lek og læring, improvisasjon i barnehage og utdanning,
bærekraftige tenkninger i kunstfag og tilslutt verksteder og estetiske
læringsprosesser.
Boka henvender seg til barnehagelærere, barnehagelærerstudenter,
barnehagelærerutdannere og forskere innen pedagogikk og kunstfag.

Bente Fønnebø er førstelektor i kunstfag ved Institutt for
barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet.
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Cappelen Damm Akademisk

Leseglede i barnehagen
10 nøkler til god lesekultur
LINE HANSEN HJELLUP OG SISSEL HADLAND

• 2022 | 108 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202761714 | kr 269,Hvordan lykkes med å skape en kultur for lesing i barnehagen? I denne boka
presenterer forfatterne 10 nøkler som kan åpne en verden av leseglede.
Her kan du lese om å gjøre bøker tilgjengelig overalt i barnehagen og om
hvordan god barnelitteratur kan gi magiske leseopplevelser gjennom daglig
høytlesing. Forfatterne forteller også om å finne bøker som fenger, om
spennende leseprosjekter, om hvordan man bygger opp en boksamling eller et
barnehagebibliotek, samt om hvordan samarbeid internt i personalet og
samarbeid med foreldre, skoler og biblioteker kan forsterke kulturen for
leseglede.
Lesegledenøklene har vært prøvd ut med stort hell i utvalgte barnehager
gjennom flere år. Boka byr på en rekke autentiske eksempler og mange gode
råd og smarte tips.

Boka er nyttig for alle som jobber i barnehagen, barnehagelærerstudenter,
fagskolestudenter, lærlinger i barne- og ungdomsarbeid og bibliotekarer.

Line Hansen Hjellup er lærer og skolebibliotekar ved Spangereid skole, samt
rådgiver for språk, lesing og skriving for barnehager og skoler i Lindesnes
kommune.
Sissel Hadland er barnehagelærer og tidligere styrer i Spangereid
naturbarnehage. Sissel har et brennende engasjement for leseglede og har
etablert en god lesegledekultur i sin egen barnehage.
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Cappelen Damm Akademisk

Leseglede i barnehagen
10 nøkler til god lesekultur
LINE HANSEN HJELLUP OG SISSEL HADLAND

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202761721 | kr 189,Hvordan lykkes med å skape en kultur for lesing i barnehagen? I denne boka
presenterer forfatterne 10 nøkler som kan åpne en verden av leseglede.
Her kan du lese om å gjøre bøker tilgjengelig overalt i barnehagen og om
hvordan god barnelitteratur kan gi magiske leseopplevelser gjennom daglig
høytlesing. Forfatterne forteller også om å finne bøker som fenger, om
spennende leseprosjekter, om hvordan man bygger opp en boksamling eller et
barnehagebibliotek, samt om hvordan samarbeid internt i personalet og
samarbeid med foreldre, skoler og biblioteker kan forsterke kulturen for
leseglede.
Lesegledenøklene har vært prøvd ut med stort hell i utvalgte barnehager
gjennom flere år. Boka byr på en rekke autentiske eksempler og mange gode
råd og smarte tips.

Boka er nyttig for alle som jobber i barnehagen, barnehagelærerstudenter,
fagskolestudenter, lærlinger i barne- og ungdomsarbeid og bibliotekarer.

Sissel Hadland er barnehagelærer og tidligere styrer i Spangereid
naturbarnehage. Sissel har et brennende engasjement for leseglede og har
etablert en god lesegledekultur i sin egen barnehage.
Line Hansen Hjellup er lærer og skolebibliotekar ved Spangereid skole, samt
rådgiver for språk, lesing og skriving for barnehager og skoler i Lindesnes
kommune.
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Cappelen Damm Akademisk

Religioner og hverdagspluralisme i
barnehagen
KJARTAN BELSETH OG GEIR WINJE

• 2022 | 136 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202748579 | kr 289,Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen handler om hvordan
barnehagen kan arbeide med religiøst mangfold i hverdagen. I motsetning til
høytider, som kan planlegges før de markeres, retter denne boka seg mot
hverdagssituasjonene hvor religion dukker opp i samtaler om fødsel og død,
mat og klær, og annet. Boka inneholder også fortellinger, bilder og fagtekster
som kan brukes som et utgangspunkt for å snakke med barn om hva
religionene står for.
Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen inneholder ingen former for
forkynnelse. Den er ment som en nøktern fagbok om et fenomen som mange
barn er opptatt av, men som ikke alltid følges opp av de voksne.
Boka er aktuell for barnehagelærerstudenter og alle som arbeider med barn i
barnehagealder.

Kjartan Belseth er førstelektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen
ved Høgskolen i Østfold. Han er utdannet barnehagelærer og har lang erfaring
fra barnehagen.
Geir Winje er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, der han arbeider ved
lærerutdanningene.
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Tidlig innsats – i en skole for alle?
HALVOR BJØRNSRUD OG SVEN NILSEN (RED.)

• 2022 | 352 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202762452 | kr 449,Boka handler om tidlig innsats for læring og utvikling hos barn og unge.
Tidlig innsats er, sammen med tilpasset opplæring, grunnleggende i den norske
skolens ambisjoner om å utvikle en skole der alle elever opplever mestring ut fra
sine evner og forutsetninger. Tidlig innsats er viktig både for å forebygge
vansker med, og barrierer for, læring og for å oppdage og gripe inn med individog systemrettede tiltak når problemer likevel oppstår.
Boka er delt i to deler. Første del har kapitler som omhandler ulike temaer
knyttet til overordnede perspektiver på tidlig innsats (kapittel 1–7). Tidlig
innsats er viktig for utviklingen av en skole for alle, forebygging, utviklingen i
små lokalsamfunn, spesialundervisningens tiltakskjede, elevens rolle,
lærerrollen og skoleledelse.
Andre del av boka tar for seg tidlig innsats på noen mer konkrete kompetanseog innsatsområder (kapittel 8–14). Det omfatter tidlig innsats knyttet til lesing
og skriving, matematikk, digital kompetanse, problematferd, mobbing, elever
med stort læringspotensial og tospråklige barn.
Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning, pedagogikk og
spesialpedagogikk og er aktuell for skoleeiere, skoleledere, lærere, ansatte i PPT
og forskere.

Halvor Bjørnsrud er dr.polit. og professor emeritus i pedagogikk ved
Universitetet i Sørøst-Norge.
Sven Nilsen er dr.scient. og professor emeritus i spesialpedagogikk ved
Universitetet i Oslo.
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Tidlig innsats – i en skole for alle?
HALVOR BJØRNSRUD OG SVEN NILSEN (RED.)

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202770204 | kr 319,Boka handler om tidlig innsats for læring og utvikling hos barn og unge.
Tidlig innsats er, sammen med tilpasset opplæring, grunnleggende i den norske
skolens ambisjoner om å utvikle en skole der alle elever opplever mestring ut fra
sine evner og forutsetninger. Tidlig innsats er viktig både for å forebygge
vansker med, og barrierer for, læring og for å oppdage og gripe inn med individog systemrettede tiltak når problemer likevel oppstår.
Boka er delt i to deler. Første del har kapitler som omhandler ulike temaer
knyttet til overordnede perspektiver på tidlig innsats (kapittel 1–7). Tidlig
innsats er viktig for utviklingen av en skole for alle, forebygging, utviklingen i
små lokalsamfunn, spesialundervisningens tiltakskjede, elevens rolle,
lærerrollen og skoleledelse.
Andre del av boka tar for seg tidlig innsats på noen mer konkrete kompetanseog innsatsområder (kapittel 8–14). Det omfatter tidlig innsats knyttet til lesing
og skriving, matematikk, digital kompetanse, problematferd, mobbing, elever
med stort læringspotensial og tospråklige barn.
Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning, pedagogikk og
spesialpedagogikk og er aktuell for skoleeiere, skoleledere, lærere, ansatte i PPT
og forskere.
Boka er redigert av Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen. Øvrige bidragsytere er:
Agnete Andersen Bueie, Edvard Befring, Janaina Hartveit Lie, Camilla Herlofsen,
Ella Cosmovici Idsøe, Sølvi Lillejord, Ingrid Lund, Torill Moen, Elisabeth
Stenshorne, Olaug Ellen Lona Svingen, Ingunn Valbekmo, Kjersti Wæge, Gül
Øzerk og Kamil Øzerk.

Halvor Bjørnsrud er dr.polit. og professor emeritus i pedagogikk ved
Universitetet i Sørøst-Norge.
Sven Nilsen er dr.scient. og professor emeritus i spesialpedagogikk ved
Universitetet i Oslo.
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Tverretatlig samarbeid
MIRJAM HARKESTAD OLSEN OG PEDER HAUG (RED.)

• 2022 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202763015 | kr 379,Denne boken handler om tverretatlig samarbeid i skolens virksomhet, både
internt og med ytre etater og virksomheter. Kvaliteten på dette tverretatlige
samarbeidet har stor betydning for hvordan skolen lykkes med å legge til rette
for at elevene opplever et inkluderende skolemiljø slik målsettingen er i
Utdanningsdirektoratets «Kompetanseløft for spesialpedagogikk og
inkluderende praksis» som innholdet i denne boken er relatert til.
Fem ulike perspektiver ved tverretatlig samarbeid drøftes gjennom følgende
spørsmål:

• Hva er tverretatlig samarbeid i et skoleperspektiv?
• Hva er skoleledernes rolle og betydning i tilrettelegging av tverretatlig
samarbeid?
• Hvordan utnytter de ulike etatene hverandres kompetanse?
• Hvordan forstår ulike etater hverandres roller i utviklingen av et inkluderende
skolemiljø?
• Hvordan er prinsippet om barns beste tatt hensyn til i det tverretatlige
samarbeidet?

Mirjam Harkestad Olsen er professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges
arktiske universitet.
Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda.
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Tverretatlig samarbeid
MIRJAM HARKESTAD OLSEN OG PEDER HAUG (RED.)

• 2022 | 181 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202784331 | kr 269,Denne boken handler om tverretatlig samarbeid i skolens virksomhet, både
internt og med ytre etater og virksomheter. Kvaliteten på dette tverretatlige
samarbeidet har stor betydning for hvordan skolen lykkes med å legge til rette
for at elevene opplever et inkluderende skolemiljø slik målsettingen er i
Utdanningsdirektoratets «Kompetanseløft for spesialpedagogikk og
inkluderende praksis» som innholdet i denne boken er relatert til.
Fem ulike perspektiver ved tverretatlig samarbeid drøftes gjennom følgende
spørsmål: Hva er tverretatlig samarbeid i et skoleperspektiv? Hva er
skoleledernes rolle og betydning i tilrettelegging av tverretatlig samarbeid?
Hvordan utnytter de ulike etatene hverandres kompetanse? Hvordan forstår
ulike etater hverandres roller i utviklingen av et inkluderende skolemiljø?
Hvordan er prinsippet om barns beste tatt hensyn til i det tverretatlige
samarbeidet?
Tverretatlig samarbeid er aktuell for studenter innen pedagogiske og
spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med
interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere
som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.
Redaktører: Mirjam Harkestad Olsen og Peder Haug. Øvrige bidragsytere: Silje
Ims Lied, Hilde Sofie Stokke, Marianne Sandvik Tveitnes og Ivar Lie.

Mirjam Harkestad Olsen er professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges
arktiske universitet.
Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda.
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Nordic Open Access
Scholarly Publishing

NORDIC
OPEN ACCESS
S C H O L A R LY P U B LI S H I N G

Cappelen Damm Akademisk tilbyr åpen publisering av vitenskapelige
bøker og tidsskrifter, fritt og gratis tilgjengelig for alle lesere, på plattformen Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).
NOASP tilbyr redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører, håndtering av
manus i de ulike fasene og en god teknologisk plattform for publiseringsprosessen. Alle våre utgivelser er gull Open Access.
På NOASP publiseres vitenskapelige tidsskrifter, skriftserier, antologier og
monografier. Våre tidsskrifter har redaksjonsråd i Norge eller Norden, og
publiserer fagfellevurderte artikler på engelsk, norsk, dansk eller svensk. I
tillegg kan tidsskriftene inneholde stoff som ikke er fagfellevurdert, men
hører til i fagtidsskrifter, for eksempel bokanmeldelser og populariserte
versjoner av artikler. Bokutgivelser skal alltid fagfellevurderes, og publiseres
på norsk, engelsk, dansk eller svensk.
NOASP er en brukervennlig plattform som gir god presentasjon og
lesbarhet, enkel navigasjon, optimal søkbarhet og bred spredning av
forskningslitteraturen.
Bla i våre utgivelser: noasp.no
Vil du vite mer?
Lurer du på om Open Access-publisering kan være aktuelt for en kommende
artikkel eller bok fra ditt fagmiljø? Er du involvert i et akademisk tidsskrift og
interessert i å vite mer om hvordan dere kan gå over til Open Access?
Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby!

noasp.no
noasp@cappelendamm.no
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Lover og forskrifter

Særtrykk av lover og forskrifter
Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av
særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange
sentrale lover og forskrifter, med historiske og faglige noter.
Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet,
vennligst kontakt oss per e-post: jus@cappelendamm.no.

Noen aktuelle lover og forskrifter:
Barnehageloven m/forskrifter
9788202612504

Arbeidsmiljøloven og ferieloven
9788202629588

Forvaltningsloven m/forskrift og
offentleglova m/forskrift
9788202592882

En komplett oversikt over våre særtrykk av lover og forskrifter finner du på
cda.no og i katalogen Lover og forskrifter.
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