NYHETER

Lærerutdanning

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Kontakt oss

akademisk@cappelendamm.no
21 61 66 13 / 21 61 65 00
www.cda.no

Besøks- og leveringssadresse: Akersgata 47/49, Oslo
Postadresse: Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo
Kristiansand: Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

Birgit Skaldehaug

Bjørn Olav Aas Hansen

FORLAGSSJEF

REDAKSJONSSJEF
lærerutdanningene

mob. 991 52 728
birgit.skaldehaug@
cappelendamm.no

mob. 481 01 453
bjorn.hansen@
cappelendamm.no

Katinka L. Christiansen

Maria R. Braadland

mob. 906 54 906
katinka.lonne.christiansen@
cappelendamm.no

mob. 938 43 731
maria.braadland@
cappelendamm.no

Camilla Kolstad
Danielsen

Mary-Ann Hjemdahl

REDAKTØR
lærerutdanningene

REDAKTØR
pedagogikk og
barnehagelærerutdanning

mob. 470 57 546
camilla.danielsen@
cappelendamm.no

mob. 404 28 281
mary-ann.hjemdahl@
cappelendamm.no

Inger Johanne Holth

Bente Aas Sjursen

REDAKTØR
lærerutdanningene

SENIORREDAKTØR
lærerutdanningene

MANUSREDAKTØR
lærerutdanningene

REDAKTØR
pedagogikk og
barnehagelærerutdanning

mob. 415 06 060
bente.sjursen@
cappelendamm.no

mob. 901 86 634
inger.johanne.holth@
cappelendamm.no

Kjersti Bjerkås

MARKEDSANSVARLIG
lærerutdanningene
mob. 916 27 818
kjersti.bjerkas@
cappelendamm.no

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Cappelen Damm Akademisk

Alt henger sammen!
Hjernevennlig praksis i skolen
GRETE HELLE OG TOM RUNE FLØGSTAD

• 2022 | 216 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202651138 | kr 439,Alt henger sammen! er skrevet for å koble sammen nyere hjerneforskning
med hjernevennlig praksis i skolen. Forfatterne er ikke hjerneforskere, de er
pedagoger, som er opptatt av at all den nye spennende kunnskapen om hjernen
skal komme ut i praksisfeltet.
Ved å følge hjernens spilleregler blir det tydelig hvorfor for eksempel fysisk
aktivitet har stor betydning for elevenes skoleresultater. For de som jobber i
ungdomsskolen, med tusenvis av hjerner som er under ommøblering og
ombygging, er det særlig aktuelt med inngående forståelse av hvor viktig søvn
og spisevaner er for både læring, utvikling og psykisk helse. Læring skjer i stor
grad ved gjentagelse. Hjernen trenger repetisjoner, mange repetisjoner, for å
lage raske koblinger. Så lekser er nødvendigvis ikke feil, men det gis ofte feil
lekser, og det er langt fra hjernevennlig!
Alt henger sammen! Hjernevennlig praksis i skolen er først og fremst
skrevet for lærere i grunnskolen, både nyutdannede og erfarne skolefolk som
trenger påfyll og oppdatering. Boken er også interessant for studenter på
lærerutdanningen.

Tom Rune Fløgstad har siden 2002 arbeidet i Ringer i vann sammen med
Grete Helle. Tom Rune Fløgstad er utdannet pedagog fra 1970-årene.
Grete Helle har siden 2002 arbeidet i Ringer i vann sammen med Tom Rune
Fløgstad. Grete Helle er utdannet pedagog fra 1970-årene.
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Alt henger sammen!
Hjernevennlig praksis i skolen
TOM RUNE FLØGSTAD OG GRETE HELLE

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202776596 | kr 309,Alt henger sammen! er skrevet for å koble sammen nyere hjerneforskning med
hjernevennlig praksis i skolen. Forfatterne er ikke hjerneforskere, de er
pedagoger, som er opptatt av at all den nye spennende kunnskapen om hjernen
skal komme ut i praksisfeltet.
Ved å følge hjernens spilleregler blir det tydelig hvorfor for eksempel fysisk
aktivitet har stor betydning for elevenes skoleresultater. For de som jobber i
ungdomsskolen, med tusenvis av hjerner som er under ommøblering og
ombygging, er det særlig aktuelt med inngående forståelse av hvor viktig søvn
og spisevaner er for både læring, utvikling og psykisk helse. Læring skjer i stor
grad ved gjentagelse. Hjernen trenger repetisjoner, mange repetisjoner, for å
lage raske koblinger. Så lekser er nødvendigvis ikke feil, men det gis ofte feil
lekser, og det er langt fra hjernevennlig!
Alt henger sammen! Hjernevennlig praksis i skolen, er først og fremst skrevet
for lærere i grunnskolen, både nyutdannede og erfarne skolefolk som trenger
påfyll og oppdatering. Boken er også interessant for studenter på
lærerutdanningen.

Tom Rune Fløgstad har siden 2002 arbeidet i Ringer i vann sammen med
Grete Helle. Tom Rune Fløgstad er utdannet pedagog fra 1970-årene.
Grete Helle har siden 2002 arbeidet i Ringer i vann sammen med Tom Rune
Fløgstad. Grete Helle er utdannet pedagog fra 1970-årene.
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Cappelen Damm Akademisk

Demokrati og medborgerskap
KNUT DØRUM

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202658557 | Pris ikke fastsatt
Hva er demokrati og medborgerskap? Hva vil det si å være medborger?
Demokrati og medborgerskap handler om demokratiets forutsetninger, verdier
og spilleregler og demokratiske prosesser. Sentralt står sammenhengen mellom
demokrati og menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og
organisasjonsfrihet. Forfatteren er opptatt av å få fram at demokratiet har ulike
former og uttrykk, og Dørum viser sammenhengen mellom individets
rettigheter og plikter som aktive medborgere.
Demokratiske rettigheter – som personlig frihet og trygghet – kan kollidere
med hverandre og skape ufrihet og utrygghet for andre. Hva hender når
likestillingskampen er blitt utvidet fra kjønnslikestilling til likestilling på ulike
diskrimineringsgrunnlag? Får nye grupper sikret sine rettigheter, eller blir det
bare papirbestemmelser? Vil demokratiet overleve i møte med sterke
nasjonalkonservative vinder i ulike deler av verden i dag?

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har bred
erfaring fra mange områder av historiefaget, fra jernalder til i dag.
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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

Dialoger med elever
INGRID GRIMSMO JØRGENSEN

• 2023 | 58 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202774929 | kr 179,Som lærer snakker du med klassen din, med grupper og med enkeltelever.
Samtaler med elever er et selvfølgelig ledd i læreprosesser og er utgangspunkt
for at du som lærer kan få tilgang til elevenes opplevelse av skolemiljøet.
Grunnlaget for slike samtaler legges i alle treffpunktene mellom deg og elevene
i friminuttene, i gangene og i klasserommet. Forskning viser at alle samtaler vi
har med elever, og hvordan vi lykkes å komme i dialog, er avgjørende for hvor
langt vi kommer i arbeidet med å hjelpe elever inn i gode utviklingsmønstre.

Ingrid Grimsmo Jørgensen er pedagog, forsker og foredragsholder og arbeider
som høgskolelektor ved Høgskolen ved Lillehammer.
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Cappelen Damm Akademisk

Digital dannelse
JEPPE BUNDSGAARD

• 2022 | 76 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202700102 | kr 179,I dag kommer barn til verden med en mobiltelefon i hånden. Livet «på nett» gir
fantastiske muligheter, men farefulle veier lurer også ved hvert klikk. Lærere og
pedagoger må vise elevene vei. Digital dannelse er nødvendig og hører hjemme
i skolens undervisning.
Daniel Schofield, førsteamanuensis ved NTNU, har skrevet det norske forordet.

Jeppe Bundsgaard er professor i fagdidaktikk og it ved Aarhus Universitet.
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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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Geografididaktikk for klasserommet
ROLF MIKKELSEN OG PER JARLE SÆTRE (RED.)

• 2022 | 368 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202749828 | kr 569,Denne reviderte utgaven av Geografididaktikk i klasserommet er oppdatert i
tråd med ny læreplan og viser ved hjelp av konkrete eksempler hvordan ulike
metodiske geografiske innfallsvinkler kan gjøre undervisningen mer variert.
Forfatterne tar blant annet for seg geografifagets egenart, ekskursjoner og
feltarbeid i skolen, sammenligningers kraft, bruk av kart, Google og atlas og
bruk av fortellinger i geografifaget. Boka gir også innblikk i Tren
Tanken-metoden, geografi- og interessekonflikter, geografi som digitalt fag og
vurdering.
Flere av kapitlene i boka er nyskrevne. Et nyskrevet åpningskapittel forteller
hvordan geografifaget i LK20 skal hjelpe elevene til å forstå den verden vi lever i
og de utfordringer og muligheter vi står ovenfor. Et annet nytt kapittel tar for
seg geografi og bærekraftig utvikling, og konkretiserer bærekraftsundervisning
ved å løfte fram ulike former for geografisk danning.
Forfatterne er erfarne fagpersoner med bakgrunn som lærere i både
grunnskoler, videregående skoler, høgskoler og universiteter. Mange av bokas
forslag til undervisningsopplegg er prøvd ut med både elever og studenter.
Boka er skrevet for grunnskolelærerutdanningene, lektorutdanningene og
praktisk-pedagogiske utdanninger, og vil også være nyttig som idébok for
praktiserende samfunnsfag- og geografilærere.

Rolf Mikkelsen er dosent i fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og
skoleutvikling ved Universitetet i Oslo.
Per Jarle Sætre har doktorgrad i geografididaktikk og arbeider som dosent ved
Høgskulen på Vestlandet. Han har i 22 år arbeidet i
grunnskolelærerutdanningene og praktisk-pedagogisk utdanning.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Lærerutdanning
Nyheter

•

Cappelen Damm Akademisk

Geografididaktikk for klasserommet
ROLF MIKKELSEN OG PER JARLE SÆTRE (RED.)

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202775414 | kr 399,Denne reviderte utgaven av Geografididaktikk i klasserommet er oppdatert i
tråd med ny læreplan og viser ved hjelp av konkrete eksempler hvordan ulike
metodiske geografiske innfallsvinkler kan gjøre undervisningen mer variert.
Forfatterne tar blant annet for seg geografifagets egenart, ekskursjoner og
feltarbeid i skolen, sammenligningers kraft, bruk av kart, Google og atlas og
bruk av fortellinger i geografifaget. Boka gir også innblikk i Tren
Tanken-metoden, geografi- og interessekonflikter, geografi som digitalt fag og
vurdering.
Flere av kapitlene i boka er nyskrevne. Et nyskrevet åpningskapittel forteller
hvordan geografifaget i LK20 skal hjelpe elevene til å forstå den verden vi lever i
og de utfordringer og muligheter vi står ovenfor. Et annet nytt kapittel tar for
seg geografi og bærekraftig utvikling, og konkretiserer bærekraftsundervisning
ved å løfte fram ulike former for geografisk danning.
Forfatterne er erfarne fagpersoner med bakgrunn som lærere i både
grunnskoler, videregående skoler, høgskoler og universiteter. Mange av bokas
forslag til undervisningsopplegg er prøvd ut med både elever og studenter.
Boka er skrevet for grunnskolelærerutdanningene, lektorutdanningene og
praktisk-pedagogiske utdanninger, og vil også være nyttig som idébok for
praktiserende samfunnsfag- og geografilærere.
Boka er redigert av Rolf Mikkelsen og Per Jarle Sætre. Øvrige bidragsytere: Hans
Petter Andersen, Erlend Eidsvik, Siv Eie, Olav Fjær, Gitte Cecilie Motzfeldt,
Ronald Nolet og Trygve Wicklund Skavhaug.
E-boka tilsvarer 4. trykte utgave.

Rolf Mikkelsen er dosent i fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og
skoleutvikling ved Universitetet i Oslo.
Per Jarle Sætre har doktorgrad i geografididaktikk og arbeider som dosent ved
Høgskulen på Vestlandet. Han har i 22 år arbeidet i
grunnskolelærerutdanningene og praktisk-pedagogisk utdanning.
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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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Historiebevissthet og historiebruk i
skolen
En praktisk veileder for lærere og lærerstudenter
KETIL KNUTSEN

• 2023 | 80 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202783549 | kr 219,Hvordan knyttes historie til nåtiden og fremtiden? Og hva er formålet med å
knytte historie til nåtiden eller fremtiden?
I denne boka utvikler forfatteren en historiebevissthetsdidaktikk og presenterer
en modell for historiebevissthet og historiebruk i skolen. Boka inneholder en
rekke eksempler på undervisningsopplegg og viser hvordan læreren kan utvikle
egen undervisning og vurdere elevenes historiebevissthet. Boka er basert på
forfatterens forskning om hvordan skoleelever kan myndiggjøres, mestre egne
liv og delta i samfunnet med historie.
For å utvikle historiebevissthet er det ikke nok med kunnskaper om og
ferdigheter i historie. Elevene må også bevisstgjøres hvordan vi oppfatter
forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid og hvordan vi aktivt bruker historie.
Boka gir lærere og lærerstudenter kunnskapen de trenger for å utvikle elevenes
historiebevissthet i samsvar med Fagfornyelsen.

Ketil Knutsen er professor i historie og historiedidaktikk ved Institutt for kulturog språkvitenskap, Universitetet i Stavanger.
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Inkluderende undervisning i høyere
utdanning
Oppstartsguide med inkluderende strategier for undervisere
RANNVEIG BEITO SVENDBY

• 2023 | 170 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202771690 | kr 379,Denne oppstartsguiden gir verktøy til undervisere som raskt og med enkle grep
vil komme i gang med inkluderende undervisning. For deg som underviser,
handler det om å ha en bevisst og gjennomtenkt undervisningsstil. Du får
konkrete forslag til hvordan du kan gå frem, for eksempel ved å

• gjøre en strategisk kartlegging av studentgruppene dine
• holde inkluderende introduksjoner ved semesterstart
• legge opp gruppearbeid etter studentenes sammensetning
• lage universelt utformede PowerPoint-presentasjoner
Målgruppen for denne oppstartsguiden er undervisere i høyere utdanning som
vil heve sin inkluderingskompetanse, og som søker konkrete verktøy for å
komme i gang. Boken kan også brukes som en fagressurs ved høyere
utdanningsinstitusjoner i opplæring i pedagogisk basiskompetanse for
vitenskapelige ansatte med fokus på inkludering og mangfoldsbevissthet.

Rannveig Beito Svendby er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Fakultet
for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer.
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Klasseledelse i den digitale skolen
RUNE JOHAN KRUMSVIK

• 2023 | 160 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202689162 | kr 349,En skole som blir stadig mer digitalisert krever mye av lærerens evne til
klasseledelse. Denne boken handler om hvordan læreren kan sikre et godt
læringsklima for elevene både i digitale (nettbaserte) og fysiske klasserom med
digitale læringsressurser. Særlig oppmerksomhet er rettet mot lærerens evne til
klasseledelse med de endrede premissene for sosial tilstedeværelse som
digitale ressurser og digital undervisning kan gi. Ved denne økte
kompleksiteten i klasseledergjerningen trenger læreren å vite mer om hvordan
ulike undervisningsdesign fungerer, både før, under og etter undervisningen, og
hvordan digitale distraksjoner kan utfordre klasseledelsen i digitale
læringskontekster.
Boken er spesielt aktuell for lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og
skoleledere, samt innenfor spesialpedagogiske og utdanningsvitenskaplige
bachelorgrader.
Denne 2. utgaven er oppdatert med nye og gjennomreviderte kapitler.

Rune Johan Krumsvik er professor (dr.philos.) i pedagogikk ved Universitetet i
Bergen og professor II ved Høgskulen i Volda.
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Kommunikasjon i klasserommet
ANNE BIRGITTA NILSEN

• 2022 | 76 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202769826 | kr 179,Hvordan kan du som lærer bli mer bevisst dine egne bidrag i muntlig
kommunikasjon med elever og kollegaer?
Kommunikativ bevissthet er nyttig for å bli mer oppmerksom på effekten av
språklige valg og for å kunne opptre etisk og reflektert i samhandling med
andre. Boka gir innsikt i hvordan lærere og elever kan samhandle i
klasserommet, ulike kommunikasjonsstiler og forholdet mellom språk og makt.

Anne Birgitta Nilsen er professor ved OsloMet – storbyuniversitetet og har sin
faglige bakgrunn fra anvendt språkvitenskap, arabisk og midtøstenstudier.
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KRLE på småskoletrinnet
KARI KROGSTAD

• 2022 | 148 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202750077 | kr 349,KRLE på småskoletrinnet handler om hva elever på 1.–4. trinn er forventet å
lære, og hvordan de kan lære i faget kristendom, religion, livssyn og etikk
(KRLE). Boka er basert på et feltarbeid forfatteren gjennomførte da hun fulgte
en klasse på småskoletrinnet over tre år.
Med utgangspunkt i konkrete undervisningssituasjoner bidrar boka med
KRLE-didaktiske perspektiver. Den tar opp begynneropplæring i KRLE i skolen i
lys av elevers erfaring med religion fra barnehagen og belyser ulike metoder
som fortellingsdidaktikk, filosofisk samtale, tilrettelegging for elevers etiske
refleksjon samt lekbasert læring. Basert på klasseromsobservasjoner og
elevintervjuer girKRLE på småskoletrinnet et innblikk i elevers undring over
og forståelse av ulike temaer i faget.
Målgruppen er grunnskolelærerstudenter og grunnskolelærere. Den er også
aktuell for studenter på barnehagelærerutdanningen samt lærerutdannere.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Lærerutdanning
Nyheter

•

Cappelen Damm Akademisk

Læreren som regissør
Ledelse og læring i klasserommet
KRISTIN HELSTAD OG PER ARNE ØIESTAD

• 2022 | 220 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202755881 | kr 389,I Læreren som regissør viser forfatterne hva det innebærer å ta regi i
klasserommet. Boken bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag der lærerarbeidet
blir belyst fra pedagogiske, fagdidaktiske og teaterfaglige perspektiver.
Denne nye utgaven er gjennomgående revidert og oppdatert mot LK 20 og
nasjonal og internasjonal skole- og klasseromsforskning. Et nytt kapittel om
iscenesettelse av undervisning tilbyr en dramaturgisk forståelse av
undervisningsforløp. Kapitlet om ledelse og regi i klasserommet ser nærmere på
lærerens roller som læringsleder, relasjonsbygger, lagleder og sjef. Jonas Yassin
Iversen har skrevet et nytt kapittel om det mangfoldige klasserommet. Alle
kapitlene presenterer skjønnlitterære tekster og refleksjonsoppgaver til
inspirasjon og ettertanke.
Læreren som regissør utforsker hva ledelse og læring dreier seg om i teori og i
praksis. Som læringsleder har læreren ansvar for å utvikle gode relasjoner og en
læringskultur der klassen fungerer som et godt ensemble. Verktøyene i
lærerens verktøykasse er som i teateret – kroppen, stemmen, teksten og
rommet. I boka viser forfatterne hvordan lærere kan ta i bruk slike verktøy på
læringsfremmende måter. En rekke eksempler illustrerer hvordan det å være
lærer både er et komplekst og et meningsfylt arbeid.

Kristin Helstad er professor i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og
internasjonale studier ved OsloMet og ved Fakultet for lærerutdanning og
pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Per Arne Øiestad er regissør og utdannet teaterlærer, og har arbeidet med
drama på flere ungdoms- og videregående skoler. For tiden jobber han på
Hartvig Nissens skole i Oslo.
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Læreren som regissør
Ledelse og læring i klasserommet
KRISTIN HELSTAD OG PER ARNE ØIESTAD

• 2022 | 2. utg. | Ebok | 9788202790264 | kr 279,Hva dreier dramaturgisk didaktikk seg om og hvordan kan lærere iscenesette
undervisning? I denne boken viser forfatterne hva det innebærer å ta regi i
klasserommet. Det dreier seg om å utvikle læringsdriv og få klassen til å
fungere som et godt fungerende ensemble.
Denne reviderte utgaven er gjennomgående oppdatert mot nyere forskning og
nye læreplanforventninger, og Jonas Yassin Iversen har bidratt med et kapittel
om det mangfoldige klasserommet.

Kristin Helstad er professor i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og
internasjonale studier ved OsloMet og ved Fakultet for lærerutdanning og
pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Per Arne Øiestad er regissør og utdannet teaterlærer, og har arbeidet med
drama på flere ungdoms- og videregående skoler. For tiden jobber han på
Hartvig Nissens skole i Oslo.
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Melvillean Parasites
ANDERS M. GULLESTAD

• 2022 | Open Access | 9788202755430
Melvillean Parasites addresses an aspect of Herman Melville’s authorship
largely overlooked by previous scholars: the abundance of narrators and
characters in his writings in search of food–an aim they typically pursue
through sponging off the people they encounter.
Deploying the conceptual figure of the parasite as its primary analytical tool,
the book interprets how the dream of a free meal plays out and is given literary
form in Typee (1846), “Bartleby, the Scrivener (1853), “Jimmy Rose (1855), and
The Confidence-Man (1857). In so doing, Melvillean Parasites aims to explain
how Melville’s engagement with ethico-political issues concerning nourishment,
dependency upon others, hospitality, and responsibility toward strangers,
evolved and changed over time. Compared to the tendency of dehumanizing the
parasite found in many of his contemporaries, the book claims that what sets
him apart, is his insight into the unavoidable parasitic tendencies of us all:
Herman Melville–patron saint of the parasite.
Melvillean Parasites is intended for scholars, students, and general readers with
an interest in the concept of the parasite, as well as Herman Melville’s
authorship, American literature, and 19th century studies in general.

Anders M. Gullestad er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i
Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.
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Norsk kristendomshistorie 800-1800
Gjennom to trosskifter
KNUT DØRUM

• 2024 | 1. utg. | Fleksibind | 9788202728427 | Pris ikke fastsatt
Gjennom to trosskifter 800–1800 er fortellingen om to store
samfunnsomveltninger i Norge. Kristningen på 1000-tallet betydde helt nye
krav til innlevelse og refleksjon i en ny trosverden – rundt én gud, synd og
frelse. Reformasjonen på 1500-tallet innebar både streng straff og ensretting –
og frigjøring og større trosopplevelse. Katekismen kom til mange hjem. Nytt
med boka er to temaer: Hvordan kristne tanker formet politisk makt, lov og rett,
handel, skrift og kunst. Hvordan nordmenn definerte sin kristne tro på 1200-,
1500- og 1700-tallet.

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har bred
erfaring fra mange områder av historiefaget, fra jernalder til i dag.
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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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Samiske stemmer i skolen
BENTE FØNNEBØ, ANNE LISE JOHNSEN-SWART OG HEGE MERETE SOMBY (RED.)

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202755713 | kr 479,I fagboka Samiske stemmer i skolen møter du ulike samiske lærere og
formidlere fra hele Sápmi som forteller om samiske perspektiver og arbeid med
å forstå urfolkstradisjoner og integrere det i en skolehverdag.
Læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 (LK20) stiller større krav til at lærere
skal være oppdatert på kunnskap om det samiske urfolket, deres historie, kultur
og tradisjoner i Norge. Det innebærer at skoler og utdanningsinstitusjoner skal
formidle fra hele det komplekse Sápmi og formidle samiske perspektiver og
verdier som del av skolens pedagogikk. Samiske stemmer i skolen formidler
kompleksiteten i Sápmi og er et nyttig bidrag for skoler og lærerutdanningen
slik at urfolkskunnskap kan videreføres i den norske skolen.
Boka gir også inspirasjon til hvordan du som lærer kan implementere samiske
perspektiver i din skolehverdag. Ved å benytte fortellinger der samer og samisk
kultur og tradisjon blir omtalt som en naturlig del av norsk kultur og tradisjon,
kan man motvirke eksotiske og stereotypiske fremstillinger.

Bente Fønnebø er førstelektor i kunstfag ved Institutt for
barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet.
Anne Lise Johnsen Swart har samisk bakgrunn. Hun er foredragsholder,
kulturformidler og har mastergrad i sosialt arbeid med et urfolksperspektiv.
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Seksualitet i skolen
Perspektiver på undervisning
ÅSE RØTHING OG STINE HELENA BANG SVENDSEN

• 2022 | 291 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202788094 | kr 399,• Hvordan kan lærere undervise om seksualitet slik at elevene får relevant
kunnskap om seksuell samhandling?
• Hvordan kan skolens undervisning bidra til å hindre seksuell trakassering og
seksuelle overgrep blant unge?
• Hvordan kan undervisningen fremme et skolemiljø fritt for diskriminering og
mobbing på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsuttrykk?
Seksualitet i skolen er en viktig bok for alle som bryr seg om unge mennesker.
Den retter seg spesielt mot lærerstudenter og lærere, men har også mye å
tilføre foreldre, helsesøstre, skoleledere, ungdomsarbeidere og andre som
forholder seg til ungdom.

Åse Røthing er professor ved Seksjon for mangfoldsstudier ved OsloMet Storbyuniversitetet.
Stine H. Bang Svendsen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for
lærerutdanning. Hennes forskningsfelt er kjønn, seksualitet og etnisitet som
forskjell i og utenfor skole og utdanning.
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Skoleutvikling
i forskning, politikk og praksis
KRISTIN HELSTAD OG SØLVI MAUSETHAGEN

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202769086 | kr 329,I denne boka gir sentrale fagpersoner og forskere ulike blikk på skoleutvikling.
Forfatterne presenterer ny forskning og peker på utviklingstrekk som vil ha
betydning for skoleutvikling i årene fremover. De viser blant annet hvordan
skoleutvikling kan forstås fra et lærerperspektiv, et ledelsesperspektiv, et
læreplanperspektiv og et historisk perspektiv.
Hva dreier skoleutvikling seg om – i forskning, politikk og praksis? Vi som jobber
i og med skolen ønsker å utvikle den slik at den blir så god som mulig for
elevene våre. Ofte har vi forskjellig forståelse av og erfaring med hva slags
kunnskap og hvilke arbeidsmåter som kan føre til god skoleutvikling. Hvilket
teoretisk eller metodisk ståsted vi har, vil også ha betydning. Gjennom 15
kapitler bidrar denne boka med en rekke innfallsvinkler til skoleutvikling, der
både bredde- og dybdekunnskap vies plass.
Boka er skrevet for studenter, lærere, skoleledere, lærerutdannere, forskere og
andre som er involvert i utviklingsarbeid i skolen og som har interesse og
engasjement for skoleutvikling.
Boka er redigert av Kristin Helstad og Sølvi Mausethagen, begge professorer ved
OsloMet og Høgskolen i Innlandet. Øvrige bidragsytere er Yngve Antonsen, Silje
B. Fekjær, Heidi Granberg, Egil Weider Hartberg, Hege Havn, Hege Hermansen,
Berit Karseth, Guro Kirkerud, Ana Lucia L. da Silva, Jorunn Møller, Christina N.
Mølstad, Ann-Therese Dalbakk Nomerstad, Thomas Nordahl, Lene Nyhus, May
Britt Postholm, Tine S. Prøitz, Åse Slettbakk, Tone Dyrdal Solbrekke og Ingrid
Tvete. Forfatterne er ansatt ved universiteter, høgskoler og skoler i Tromsø,
Trondheim, Lillehammer, Hamar, Vestfold og Oslo.

Kristin Helstad er professor i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og
internasjonale studier ved OsloMet og ved Fakultet for lærerutdanning og
pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Sølvi Mausethagen er professor i utdanningsforskning ved Senter for
profesjonsstudier, OsloMet, og ved Høgskolen i Innlandet.
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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.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Lærerutdanning
Nyheter

•

Cappelen Damm Akademisk

Å skrive akademisk
En veiviser for forskere
SOLVEIG ØSTREM

• 2022 | 2. utg. | Ebok | 9788202777630 | kr 229,Å skrive akademisk innebærer å orientere seg i et uoversiktlig og krevende
landskap. Denne boka er et forsøk på å stake ut en kurs, peke på mulige veier og
identifisere snublesteiner. Forfatteren tar for seg spørsmål knyttet til formålet
med skrivingen og diskuterer hva som kjennetegner et godt akademisk språk. I
boka rettes oppmerksomheten mot etiske, metodiske, politiske og praktiske
dimensjoner ved forskeres skrivearbeid.
I denne reviderte utgaven er alle referanser til de forskningsetiske
retningslinjene, som kom i ny utgave 2021, oppdatert.

Solveig Østrem er professor i pedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet.
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Å skrive akademisk
En veiviser for forskere
SOLVEIG ØSTREM

• 2022 | 156 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202777647 | kr 319,Å skrive akademisk innebærer å orientere seg i et uoversiktlig og krevende
landskap. Denne boka er et forsøk på å stake ut en kurs, peke på mulige veier og
identifisere snublesteiner. Forfatteren tar for seg spørsmål knyttet til formålet
med skrivingen og diskuterer hva som kjennetegner et godt akademisk språk. I
boka rettes oppmerksomheten mot etiske, metodiske, politiske og praktiske
dimensjoner ved forskeres skrivearbeid.
Boka tematiserer blant annet spørsmål som formålet med å skrive, kjennetegn
ved et presist fagspråk, etterrettelig henvisnings-skikk, formulering av
forskningsspørsmål og ansvarlig bruk av kilder. Dette er emner som behandles i
mange bøker. Forskjellen her er at Østrem gjør det på en mer grunnleggende og
mindre lærebokaktig måte.
Boka anbefales for alle som skriver faglige tekster, ikke bare for forskere.
Dessuten anbefales den for lesere av faglige tekster.
Sjelden finner man så mye innsikt i en bok på bare litt over hundre sider.
Hallvard Håstein, Spesialpedagogikk 4/2021
Østrem ønsker å lage en poetikk for akademiske tekster og stiller viktige
spørsmål om hvordan en god forskertekst skal være. Hun understreker at
skrivingen skaper innsikt, og at skriving er en vitenskapelig metode for de
fagene hun tar utgangspunkt i. Hennes egen tekst er forbilledlig når det gjelder
godt språk, flyt og ryddighet. Hun sier selv: «Et presist språk er så enkelt som
mulig og så komplisert som nødvendig». Det burde broderes i korssting og
henges over sengen!
Sissel Lie, Prosa 2/2021
I denne reviderte utgaven av Å skrive akademisk er alle referanser til de
forskningsetiske retningslinjene, som kom i ny utgave 2021, oppdatert.

Solveig Østrem er professor i pedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet.
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Én fortid – mange fortellinger
Introduksjon til historiebruk
HÅKON RUNE FOLKENBORG

• 2022 | 220 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202760571 | kr 429,Én fortid – mange fortellinger er en praktisk orientert innføring i hva
historiebruk er. Boka tar for seg ulike spørsmål som: Hvorfor er fortiden viktig
for oss, og hvorfor kommer det stadig nye framstillinger med nye fortellinger
om de samme fortidige hendelsene? Hvorfor engasjerer mange seg i hvordan
fortiden formidles, og i hvilke sammenhenger møter vi på referanser og
iscenesettelser av fortiden? I hvilke former kommer disse i, og hvilke typer
funksjoner fyller historiebruken?
Sentrale nøkkelbegreper og kategoriseringer gjennomgås for å gi leseren både
innsikt i historiebruk og analytiske redskaper for egne undersøkelser. Boka gir
grunnlag for å tilegne seg en reflektert holdning til dette mangfoldige og
sammensatte feltet som utgjør historiebruk.
Boka henvender seg særlig til lærere og studenter som skal undervise i
samfunnsfag og historie. Den vil også være aktuell innenfor fagområder som
sosialantropologi og sosiologi hvor samtidens ulike varianter av historiebruk
tematiseres, og for alle andre med interesse for ulike framstillinger av fortiden.

Håkon Rune Folkenborg er dosent i historiedidaktikk ved Institutt for
lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø Norges arktiske
universitet.
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Én fortid – mange fortellinger
Introduksjon til historiebruk
HÅKON RUNE FOLKENBORG

• 2022 | 2. utg. | Ebok | 9788202776527 | kr 309,Én fortid – mange fortellinger er en praktisk orientert innføring i hva
historiebruk er. Boka tar for seg ulike spørsmål som: Hvorfor er fortiden viktig
for oss, og hvorfor kommer det stadig nye framstillinger med nye fortellinger
om de samme fortidige hendelsene? Hvorfor engasjerer mange seg i hvordan
fortiden formidles, og i hvilke sammenhenger møter vi på referanser og
iscenesettelser av fortiden? I hvilke former kommer disse i, og hvilke typer
funksjoner fyller historiebruken?
Sentrale nøkkelbegreper og kategoriseringer gjennomgås for å gi leseren både
innsikt i historiebruk, og analytiske redskaper for egne undersøkelser. Boka gir
grunnlag for å tilegne seg en reflektert holdning til dette mangfoldige og
sammensatte feltet som utgjør historiebruk.
Boka henvender seg særlig til lærere og studenter som skal undervise i
samfunnsfag og historie. Den vil også være aktuell innenfor fagområder som
sosialantropologi og sosiologi hvor samtidens ulike varianter av historiebruk
tematiseres, og for alle andre med interesse for ulike framstillinger av fortiden.

Håkon Rune Folkenborg er dosent i historiedidaktikk ved Institutt for
lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø Norges arktiske
universitet.
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Ordbøker

Ordbøker fra Cappelen Damm
Cappelen Damms ordbøker er grundig gjennomarbeidet og oppdatert, og
framstår som moderne oppslagsverk som speiler språket i vår tid.
Serien består av ni innholdsrike bøker på sju språk for allmenn og faglig bruk,
og er prisbelønnet for sin gode lesbarhet og funksjonalitet.
•
•
•
•
•

Oppdatert ordutvalg
Tydelig og brukervennlig artikkelstruktur
Rikelig med eksempler og faste uttrykk
Minigrammatikk, kart og faktasider
Leservennlig oppsett og design

Tittel 				 ISBN			Pris

www.cda.no

Norsk ordbok – bokmål 		

9788202307738 		

395,-

Bokmål-nynorsk ordbok 		

9788202495503 		

285,-

Engelsk ordbok 			

9788202505455

295,-

Tysk ordbok 			

9788202492335 		

295,-

Fransk ordbok 			

9788202491932 		

295,-

Spansk ordbok 			

9788202498238		

295,-

Spansk juridisk-økonomisk ordbok

9788202337537 		

585,-

Medisinsk–biologisk ordbok
latin – gresk – norsk

9788202403409		

795,-

Latinsk ordbok 			

9788202423230		

795,-
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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:
Skolelovsamlingen 2018–2019
9788202604523

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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