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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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Cappelen Damm Akademisk

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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Cappelen Damm Akademisk

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.
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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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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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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.
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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.
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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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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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...men hvordan gjør vi det?
Tilpasset opplæring i grunnskolen
HILDE LARSEN DAMSGAARD OG CECILIE ISAKSEN EFTEDAL

• 2014 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202458744 | kr 499,Dette er en praksisnær, realistisk og mulighetsorientert bok. Den er ment som
en hjelp til å realisere kravet om tilpasset opplæring i skolehverdagen i
grunnskolen. Boka er et svar på spørsmål som ofte stilles i skolen: Hva betyr
tilpasset opplæring i praksis? Hvordan gjør vi det? Forfatterne viser at tilpasset
opplæring er viktig og krevende, mulig og givende.

...men hvordan gjør vi det?
Tilpasset opplæring i videregående skole
HILDE LARSEN DAMSGAARD OG CECILIE ISAKSEN EFTEDAL

• 2014 | 244 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202470968 | kr 499,Dette er en praksisnær, realistisk og mulighetsorientert bok. Den er ment som
en hjelp til å realisere kravet om tilpasset opplæring i videregående skole.
Boken er et svar på spørsmål som ofte stilles i skolen. Hva betyr tilpasset
opplæring i praksis? Hvordan gjør vi det? Forfatterne viser at tilpasset
opplæring er viktig og krevende, mulig og givende.

Alt begynner med en strek
Når barn skaper mening med tegning
MARIT HOLM HOPPERSTAD

• 2005 | 151 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202239671 | kr 419,Å tegne er en aktivitet som barn gjerne engasjerer seg i. De tegner hjemme, i
barnehagen og på skolen. Men hva innebærer det å tegne? Forfatteren ser på
barns tegning som en meningsskapende aktivitet og viser at barn i stor grad
behersker og bruker bildemediet, noe skolen til nå ikke har tatt nok på alvor.
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Anerkjennelse i skolen
En forutsetning for læring
ARNE NIKOLAISEN JORDET

• 2020 | 418 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202603182 | kr 559,For å sette barnet i sentrum for opplæringen og styrke elevenes motivasjon og
lærelyst er det nødvendig med en mer elevaktiv undervisning. Med
utgangspunkt i anerkjennelsesteori viser forfatteren hva det innebærer i praksis
i skolen. Her presenteres rammene for en anerkjennende pedagogikk og
hvordan en slik praksis vil styrke alle elevers muligheter til deltakelse, mestring
og læring.

Atferdsvansker hos barn
Evidensbasert kunnskap og praksis
MAY BRITT DRUGLI

• 2013 | 200 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202425272 | kr 429,Denne boken formidler evidensbasert kunnskap og praksis om atferdsvansker
hos barn. Den belyser hvordan utvikling av atferdsvansker kan forstås, hva som
kjennetegner alvorlige atferdsvansker hos barn, og hvordan slike vansker
kommer til uttrykk hjemme, blant barnets venner og i barnehage/skole. Boken
beskriver hvilke tiltak som anvendes for å hjelpe denne gruppen barn, samt
effekten av ulike tiltak.

Barn og unge med ADHD i skolen
ROAR ENGH

• 2014 | 118 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202419264 | kr 339,Hva vil det si å ha diagnosen ADHD? Hvordan er det å leve med ADHD? Hvordan
er det å være elev i skolen når du har ADHD? Hvordan er det å være foreldre til
barn og unge med ADHD? Hvordan bør lærere takle elever med ADHD i klassen?
Hvordan bør skolen og foreldre samarbeide om elever med ADHD? Slike
spørsmål har forfatteren forsøkt å gi svar på i denne boka. Forfatteren gir gode
råd og utførlige anvisninger til hvordan lærere kan skape et positivt og
utbytterikt læringsmiljø for elever med ADHD-diagnose.
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Barn og unge med Asperger syndrom i
skolen
ROAR ENGH

• 2010 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348712 | kr 429,Barn og unge med Asperger syndrom opplever sjelden skolen som en
inkluderende arena. De faller lett utenfor sosialt. Boka viser hvordan disse
elevene kan bli møtt og hjulpet i skolen slik at skolen kan gi dem positive
erfaringer og rom for optimal utvikling. Den gir også ideer til praktisk
tilrettelegging og undervisning.

Barn og unge med utviklingshemming i
skolen
ROAR ENGH

• 2016 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202520045 | kr 399,Utviklingshemmedes posisjon i skolen har forandret seg vesentlig i de siste tre
tiårene. Boka presenterer oppdatert kunnskap om undervisning av barn og unge
med utviklingshemming. Den er basert på en ny definisjon av og begrepsbruk
om personer med utviklingshemming. En viktig oppgave med denne boka å la
læreres stemmer bli hørt. Store deler av boka er derfor basert på intervjuer med
lærere som arbeider med utviklingshemmede elever.

Barn og unges læringsmiljø 3
Med vekt på sosiale og emosjonelle vansker
RICHARD HAUGEN (RED.)

• 2008 | 556 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276341980 | kr 809,Forfatterne tar opp en rekke diagnosegrupper som atferdsforstyrrelse, ADHD,
autisme, schizofreni, angstlidelser, stemningslidelser, spiseforstyrrelser,
selvskading, psykosomatiske problemer m.m. I tillegg får leseren en innføring i
krisepedagogikk samt god oversikt over mindre alvorlige problemer som
vanligvis ikke får en diagnose.
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Barn og unges læringsmiljø 4
Med vekt på lærevansker
RICHARD HAUGEN (RED.)

• 2010 | 362 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348989 | kr 659,I boka drøftes begrepet lærevansker i relasjon til språk og tospråklighet,
skriftspråk, matematikk, syn, hørsel, utviklingshemning, ADHD, autisme,
Tourette syndrom, migrasjon, psykiske vansker, sosial kompetanse og
nonverbale lærevansker. Boka gir en innføring i hvordan lærevansker kan
kartlegges, og hvordan barnehage/skole kan samarbeide med hjemmet.

Barnets rett til respekt
JANUSZ KORCZAK

• 2016 | 64 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202516000 | kr 249,Janusz Korczak (1878-1942) var en internasjonal forkjemper for barns
rettigheter. For den polsk-jødiske legen, pedagogen og forfatteren var respekt
for og kjærlighet til barnet vesentlig. Denne klassiske teksten om barnets
rettigheter maner til ettertanke om voksnes ansvar for å realisere barnets
likeverd, og for å vise barn respekt.

Barns livsverden:
Sosiokulturelle rammer for barns utvikling
KARSTEN HUNDEIDE

• 2003 | 226 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202217884 | kr 449,En ny tilnærming til studiet av barn. Barn handler rasjonelt ut fra egne
premisser, og utviklingen må ses som en kulturell utviklingsprosess der barn
justerer og binder seg til andre. Kjernen i studiet av barn blir derfor fortolkning
av premisser framfor vurdering av evner og ferdigheter.
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Barns utvikling i skolealder
RICHARD HAUGEN

• 2017 | 192 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202560492 | kr 449,Boka handler om barns endringer i skole- og ungdomsalder. De ulike
endringene er forankret i både klassiske teoretikere og nyere forskning. Leseren
får innblikk i barn og unges typiske væremåte på sentrale utviklingsområder.
Sentrale tema er: motorisk utvikling, sosiale relasjoner, emosjoner og
temperament, selvoppfatning, persepsjon og tenkning, språk, begreper og
kommunikasjon, moral og kjønnstypisk væremåte. Forskjeller i barn og unges
utvikling er også drøftet.

Den autoritative voksenrollen i
barnehage og skole
Relasjonskvalitet, utfordrende atferd, mobbing og sosial emosjonell
læring
PÅL ROLAND

• 2021 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202706357 | kr 299,Boken handler om hvordan den autoritative voksenrollen i barnehage og skole
kan fremme positiv sosial utvikling og forebygge negative handlinger og
mobbing. Forfatteren forklarer hvordan man kan forstå og arbeide med en
autoritativ voksenrolle i barnehage og skole, gjennom blant annet å bygge gode
relasjoner, avklare krav og forventninger og utvikle et autoritativt klima i
organisasjonen.

Den intensive leseopplæringen
Dialog og mestring når lesingen har låst seg
BENTE E. HAGTVET, JØRGEN FROST OG VIGDIS REFSAHL

• 2015 | 426 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202277161 | kr 609,Noen elever går gjennom det meste av barneskolen uten å få et godt forhold til
lesing. De skårer dårlig på prøver og har skapt «utmeldingshandlinger» som
forstyrrer læringen deres. Boka viser hvordan man kan snu en negativ utvikling
med skreddersydde individuelle lesekurs utviklet og veiledet av
spesialpedagoger.
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Den nye LUS-boken
En bok om leseutvikling
BIRGITA ALLARD, MARGRET RUDQVIST OG BO SUNDBLAD

• 2009 | 208 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202307714 | kr 559,Leseutviklingsskjemaet, LUS, er et kvalitativt vurderingsverktøy som bygger på
lærerens erfaringer med lesing og med vurdering av elevens leseutvikling over
tid. LUS er et redskap for å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs nivå og for
å organisere og tilpasse bruken av ressurser ut fra elevens kompetanse. Boka,
som er oversatt fra svensk, har også med et kapittel om bruken av LUS i norske
skoler.

Den triadiske modellen
Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
ANDREAS REIER JENSEN, HANS OTTO RINGEREIDE OG HILDE WITSØ

• 2019 | 88 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202566333 | kr 279,Boka gir en innføring i hvordan lærerstudenter og lærere kan planlegge,
gjennomføre og vurdere undervisning ved hjelp av en didaktisk modell kalt Den
triadiske modellen. Den triadiske modellen deler lærerens daglige arbeid inn i
tre hovedkategorier: Lærerrollen, undervisning og tilpassing. Boka integrerer
teori og praksis, og målet er å bidra til en enda bedre skole med mer tilpasset
opplæring.

Det digitale klasserommet
Utnytt mulighetene!
ANN SØRUM MICHAELSEN

• 2019 | 152 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202626174 | kr 319,Dette er en praktisk bok for lærere som ønsker å utvikle sin profesjonsfaglige
digitale kompetanse. Boka viser hvordan man kan utnytte mulighetene med
enkle grep. Det dreier seg om å bruke kjente og lett tilgjengelige verktøy til å
skape samarbeid, relevans og engasjement i faglige læringssituasjoner.
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Didaktikk
Nye teoretiske perspektiver på undervisning
JORUNN H. MIDTSUNDSTAD OG ILMI WILLBERGH (RED.)

• 2010 | 252 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202322311 | kr 529,Å undervise er en usikker og vanskelig aktivitet, men forfatterne av denne boka
ønsker å åpne opp for nye måter å forstå undervisning på. Ved å gi leseren en
grunnleggende innsikt i didaktikk og spesielt i den tyske didaktikktradisjonen
viser de hvordan man kan se seg selv som lærer og forstå hva undervisning kan
og ikke kan makte.

Didaktikk i skolen
HELGE RØYS, PEIK GJØSUND OG ROAR HUSEBY

• 2007 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788204141132 | kr 469,Dette er en begynnerbok i didaktikk for allmennlærerstudenter. Den har
tidligere vært utgitt med tittelen Sånn eller slik .
Boka gir studentene et grunnlag for å fungere som lærere under veiledning i
praksisperiodene og planlegge egen undervisning.

Differensiering i skolen
En praktisk bok om tilpasset opplæring
ELLA COSMOVICI IDSØE

• 2020 | 128 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202586393 | kr 289,Boken gir en praktisk innføring i hvordan lærere kan variere og differensiere
undervisningen for å nå alle elevene. Leseren får kunnskap om hva tilpasset
opplæring er og hva slags behov ulike elever har. Boken inneholder en rekke
eksempler fra forskjellige fag og nivåer, samt mange praktiske strategier som
lærere kan bruke til å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over
differensiert undervisning i eget klasserom. Målgruppen for boken er
grunnskolelærere og lærerskolestudenter på alle trinn.
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Differensiering og tilpasning i
grunnopplæringen
Rom for alle - blikk for den enkelte
ERLING LARS DALE OG JARL INGE WÆRNESS

• 2003 | 237 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202233044 | kr 519,Hvordan skal skolene gi elevene den helhetlige kompetansen de har krav på?
Målet kan nås ved tilpasset opplæring basert på elevenes ulike evner og
forutsetninger. Dette krever at skolene har en strategi for differensiert
opplæring der elevmedvirkning står i fokus.

Digitalt fortalte historier
Refleksjon for læring
KRISTIN HOLTE HAUG, GRETE JAMISSEN OG CARSTEN OHLMANN

• 2012 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202364366 | kr 489,Digitale fortellinger kan formidle personlig erfaring, informasjon og refleksjon
på kreative måter. Gjennom formidling av eksempler fra praksis og diskusjon av
læringsmuligheter er formålet med boka å inspirere førskole-, lærerstudenter
og undervisere på alle trinn til å arbeide med digital fortelling som et aktuelt og
nyttig verktøy i læring.

Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle
elever
- begavede elever og begavede elever med lærevansker
BRANCA LIE

• 2014 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202419028 | kr 449,Boka gir en grundig beskrivelse av begavede elever med lærevansker – et felt
som er ukjent i norsk pedagogisk/psykologisk praksis og utdanningsforskning,
noe som gjør at boka er unik i sitt slag på norsk. Boka har et spesielt fokus på
grunnskoleelever og gir svar på noen problemstillinger som forskere, pedagoger,
psykologer og lærere er opptatt av.
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Eldst i barnehagen og yngst i skolen
– om lek, læring og overganger
INGEBORG TVETER THORESEN OG SIGURD AUKLAND

• 2020 | 134 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202687243 | kr 319,Den viktigste oppgaven barnehagen, skolen og SFO skal ivareta er barnas behov
for lek, læring og mestring. Barna skal oppleve at det er sammenheng mellom
de ulike institusjonene. Barnehage skal ikke være skole – og omvendt. Samtidig
er det utfordrende å identifisere og praktisere det som skal være likt, og det
som skal være forskjellig. Boka gir eksempler på hvordan samarbeid og helhet
kan utvikles, og hvordan praktiske ordninger for overganger kan være. Sentralt
står tiltak som fremmer dialog og samarbeid mellom personalet i barnehage,
skole og skolefritidsordninger. Sentrale spørsmål i denne boka er om vi tilbyr 5og 6-åringene en hverdag som bygger på det forskning om lek og læring viser,
og hvordanog
skolen
best mulig kan være klar til å ta imot 6-åringene. Forfatterne
Mangfold
mestring
presenterer forskning, utdanningspolitiske dokumenter og politiske prosesser
MAY BRITT POSTHOLM, PEDER HAUG, RUNE JOHAN KRUMSVIK OG ELAINE
og vedtak. Er det samsvar mellom forskningsbidrag og politikernes
MUNTHE (RED.)
prioriteringer?

Elev i skolen 1–7

• 2021 | 344 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202659332 | kr 559,-

Boka presenterer og drøfter forskning som er rettet mot elevmangfoldet i skolen
og hvordan elever kan mestre livet både i og utenfor skolen. Innholdet i
kapitlene knyttes til konkrete praksiseksempler som er relevante for 1. - 7. trinn.
Kapitlene omhandler overgangen fra barnehage til skole, utviklingspsykologi,
barns rettigheter, spesialundervisning og inkluderende skolemiljø, kulturelt,
språklig og digitalt mangfold, kjønn og seksualitet, livssynsmangfold,
folkehelse og livsmestring og krisehåndtering. Boka henvender seg også til
lærerutdannere, lærere og forskere og andre som er interessert i skole og
utdanning.
Mangfold og mestring

Elev i skolen 5–10

MAY BRITT POSTHOLM, PEDER HAUG, RUNE JOHAN KRUMSVIK OG ELAINE
MUNTHE (RED.)

• 2021 | 344 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202659349 | kr 559,Boka presenterer og drøfter forskning som er rettet mot elevmangfoldet i skolen
og hvordan elever kan mestre livet både i og utenfor skolen. Innholdet i
kapitlene knyttes til konkrete praksiseksempler som er relevante for 5. - 10.
trinn. Kapitlene omhandler overgangen fra barnehage til skole,
utviklingspsykologi, barns rettigheter, spesialundervisning og inkluderende
skolemiljø, kulturelt, språklig og digitalt mangfold, kjønn og seksualitet,
livssynsmangfold, folkehelse og livsmestring og krisehåndtering. Boka
henvender seg også til lærerutdannere, lærere og forskere og andre som er
interessert i skole og utdanning.
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Eleven i fokus
Observasjonsarbeid i skolen
PEIK GJØSUND OG ROAR HUSEBY

• 2017 | 138 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202406516 | kr 389,Boka går systematisk gjennom sentrale observasjonsmetoder i skolen og
beskriver hvordan man kan gå frem når man observerer den enkelte elev i ulike
sammenhenger, både individuelt og i sosialt samspill med andre. Konkrete og
praktiske eksempler viser hvordan metodene kan brukes i undervisningen og
ellers i det daglige arbeidet i skolen. Boka tar også for seg observasjon som ledd
i spesialpedagogisk arbeid.

Elever med akademisk talent i skolen
ELLA COSMOVICI IDSØE

• 2014 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202419325 | kr 459,Hvordan vet man om en elev har akademisk talent, og hva kan skolen gjøre for å
motivere og stimulere akademiske talenter? Hva innebærer det for elevene å ha
et slikt talent, og skille seg sterkt fra de andre elevene i kognisjon og interesser?
Boken beskriver særtrekk ved elever med akademisk talent for språk, matte og
naturfag. Den inneholder en rekke konkrete metoder og strategier som lærere
kan ta i bruk i klasserommet for å tilpasse undervisningen slik at elevene får
faglige utfordringer og utvikler seg.

Elevsentrert skoleledelse
VIVIANE ROBINSON

• 2014 | 157 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202452421 | kr 489,Elevsentrert skoleledelse gir et etterspurt og tankevekkende
innspill til skoleledere som gjerne vil gjøre det de tror på, om til handling. Boka
oppsummerer forskning på skoleledelse med betydning for elevenes
læringsutbytte på en oversiktlig og lett forståelig måte. Forfatteren har
spesialisert seg på utdanningsledelse som forskningsfelt. Boka viser skoleledere
hvordan de kan gjøre en større positiv forskjell for undervisning og læring på
egne skoler, og gjennom dette forbedre elevenes læringsprestasjoner.
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Empirisk etikk i pedagogiske praksiser
Artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon
GEIR AFDAL, ÅSE RØTHING OG ESPEN SCHJETNE

• 2014 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202457389 | kr 479,Denne boken handler om etiske aspekter ved ulike pedagogiske praksiser.
Pedagogikk dreier seg ikke bare om hva som er effektivt, men også hva som er
godt. Forfatterne i boken forstår pedagogisk etikk på en ny måte. Tradisjonelt
har man startet med etiske teorier og så anvendt disse på pedagogiske
situasjoner og dilemmaer. Tanken i denne boken er at de etiske ressursene
finnes i og i forlengelsen av de pedagogiske praksisene.

En for alle
Hvordan håndtere konflikt, krenkelse og mobbing i skolen?
BODIL JENSSEN HOUG, JOSTEIN ALBERTI-ESPENES OG KATTI ANKER TEISBERG

• 2015 | 144 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202482169 | kr 399,Mange års iherdig innsats for gode skolemiljøer er ikke tilstrekkelig – vi leser
fremdeles om rektorer som ikke har klart å løse saker der elever opplever noe
eller noen i skolen som krenkende. Forfatterne peker med denne boka nettopp
på hvorfor sakene er vanskelige, og hvordan rektor kan løse dem, til fordel for de
involverte. Tillit, håndteringskompetanse og løsningsorienterte strategier er
nøkkelbegreper i arbeidet.

En inkluderende skole?
MIRJAM HARKESTAD OLSEN

• 2013 | 180 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202425319 | kr 469,Å etablere et inkluderende læringsmiljø er en av skolens store utfordringer.
En inkluderende skole? retter søkelyset mot to aktuelle
ytterpunkter i forståelsen av inkludering: det ideologiske perspektivet og det
erfarte perspektivet. Boken er todelt, hvor første del analyserer og diskuterer
begrepet inkludering. I del to beskrives en livshistoriestudie.
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Et helt vanlig barn
KIRSTEN FLATEN

• 2018 | 156 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202594466 | kr 389,Boken ser på mangfoldet i barns utvikling. Den viser hva som kan forventes av
et vanlig barn, og hvordan variasjon hos barn kan forklares innenfor et
normalitetsspekter. Alle barn er unike og skal få lov å kjenne på og bli anerkjent
for sin individualitet.

Faglig inkludert?
Fortellinger fra elever med ulik måloppnåelse
MIRJAM HARKESTAD OLSEN, ALF RUNE PLANTING MATHISEN OG ELISABETH
SJØBLOM

• 2016 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202525965 | kr 399,I denne boken stiller forfatterne spørsmål ved den faglige siden av inkludering.
Boken fokuserer på elevers erfaringer og hvilke ønsker de har til læreren og
læringsinstitusjonen. Dette gir viktige signaler til lærere og skoleledere når de
skal tilrettelegge for en inkluderende skole. Boken er egnet både for grunn- og
masterutdanninger innenfor pedagogikk og spesialpedagogikk.

Fem veier til elevengasjement
DENNIS SHIRLEY OG ANDY HARGREAVES

• 2022 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202729806 | kr 479,Fem veier til elevengasjement handler om hvordan lærere kan
hjelpe elever til å lykkes med egen læring. Forfatterne presenterer praktiske
tilnærminger innenfor klasseromsundervisning, skolelederskap og
utdanningspolitikk.
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Filosofi og etikk i skolen
ØYVIND OLSHOLT OG ARIANE B. SCHJELDERUP

• 2021 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202687625 | kr 419,-

Flere språk, flere muligheter
Håndbok i spesialpedagogisk tilrettelegging og flerspråklig læring
ESPEN EGEBERG

• 2022 | 324 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202727659 | kr 499,-

Flerkulturell virkelighet i skole og
samfunn
THERESE SAND (RED.)

• 2008 | 227 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202281243 | kr 469,Boka gir grunnleggende kunnskap om minoriteter i Norge og deres mulighet for
integrering i skole og samfunn. Minoritetsgruppers kultur, sosialisering og
etniske identitet drøftes. Tospråklighet, tospråklig opplæring, rasisme,
holdninger og kommunikasjon blir diskutert.
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Forsk med!
Lærere og forskere i læringsarbeid
MAY BRITT POSTHOLM

• 2007 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788204133540 | kr 449,Forsk med! er skrevet for lærere, klasseromsforskere,
lærerstudenter, lærerutdannere, skoleledere, rådgivere og politikere. Boka
inneholder flere artikler som på ulike måter kan bidra til å utvikle
undervisningspraksisen i skolen.

Forskerstudentene
Lærerstudenter i nye roller
TOVE LEMING, TOM TILLER OG EVA ALERBY (RED.)

• 2016 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202491451 | kr 319,Boka handler om lærerstudentene som forsker i sin utdanningshverdag. Den
begrunner og konkretiserer de viktige møtene mellom praksis og teori, og der
studentrollen dreies i retning av forskerrollen. Disse studentene er på vei til å bli
forskere gjennom sine FoU-oppgaver og masteroppgaver. Sentrale begreper i
boka er erfaringslæring, aksjonslæring og aksjonsforskning.

Fysikkaktiviteter i barnehage og
småskole
LEIF WEDØE

• 2005 | 304 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202243937 | kr 529,Forfatteren framstiller fysikkaktiviteter på et grunnleggende nivå og gir faglig
bakgrunn og praktiske anvisninger for en rekke forsøk. Han henvender seg til
studenter i førskolelærer- og allmennlærerutdanningen og lærere i før- og
småskole, men også lærere på andre nivåer i skoleverket vil ha glede av
innholdet.
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God leseutvikling
Kartlegging og øvelser
KATARINA HERRLIN OG INGVAR LUNDBERG

• 2008 | 80 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202274153 | kr 369,Hvordan kan lærere best møte barn som akkurat har begynt i skolen, i deres
leseopplæring? Boka viser hvordan man kan kartlegge leseutviklingen, og gir
redskap som gjør det mulig å følge og individuelt hjelpe hvert barn videre i de
3-4 første skoleårene, de årene hvor det viktigste grunnlaget for lesing legges.

God leseutvikling i praksis
Eksempler, metoder og kopieringsoriginaler
HEDENFALK, MUNCK OG PALM

• 2011 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202340179 | kr 429,Ved å kartlegge alle elever oppdager man dem som har stoppet opp i
leseutviklingen, men kartleggingen får mening først når den følges opp med de
riktige tiltakene. Denne boka gir læreren gode, konkrete øvelser og metodiske
tips til hjelp for elever som strever i sin leseutvikling, og er dermed et nyttig
verktøy i leseundervisningen.

God skriveutvikling
Kartlegging og undervisning
INGVAR LUNDBERG

• 2009 | 112 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202306540 | kr 399,Det må drives med skriveundervisning på alle trinn i skolen, og det er spesielt
viktig å gi elevene individuell hjelp i de første skoleårene. I denne boka får
lærerne redskap til å følge barnas skriveutvikling i form av et utviklingsskjema
som tydeliggjør hvor langt den enkelte eleven har kommet på sin vei mot gode
skriveferdigheter.
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Gode skrivestrategier
TRYGVE KVITHYLD, TRUDE KRINGSTAD OG GURI MELBY

• 2020 | 92 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202671532 | kr 319,Gode skriveferdigheter er nødvendig for å kunne delta i arbeidsliv og
samfunnsliv. Denne boka forklarer hva skrivestrategier er, hvilke strategier som
er nyttige på ulike tidspunkt i skriveprosessen og hvordan man kan arbeide
med dem i skolen. Boka passer for lærerstudenter og for lærere i skolen i alle
fag der elever skriver.

Grunnleggende felles verdier?
Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen
WINJE (RED.), BREIDLID, LYBÆK OG VALEN-SENDSTAD

• 2017 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202528027 | kr 449,Hvordan og i hvilken grad realiserer skolen sitt formål i en religionspluralistisk
virkelighet? Stadig flere religioner og livssyn i samfunnet gir nye muligheter og
utfordringer. I del 1 belyses skolens verdigrunnlag. Del 2 tar for seg
menneskerettighetene. Del 3 handler om de mange religionene som nå kan
kalles norske, mens del 4 belyser religionenes forhold til menneskerettigheter.

Grunnskolelærerutdanning gjennom
pedagogisk entreprenørskap
FRODE OLAV HAARA OG INGER KARIN RØE ØDEGÅRD (RED.)

• 2015 | 221 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202481988 | kr 359,Denne boka handler om pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi i et
flerfaglig perspektiv. Forfatterne ønsker å bidra til forståelse og kunnskap om
hvordan dette kan bli en del av skolens fag. Pedagogisk entreprenørskap er en
faglig tilnærming som både studenter, lærerutdannere og nye og erfarne lærere
bør kjenne til.
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Hvordan elske et barn
JANUSZ KORCZAK

• 2018 | 88 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202523459 | kr 249,For Janusz Korczak var respekt for og kjærlighet til barnet vesentlig og i denne
teksten formulerer han sine tanker om barnets rettigheter. Hvordan
elske et barn handler om den livskraft, glede og kreativitet som barn
utvikler når de bare får sjansen. Store deler av boka ble skrevet i krigstid og de
pedagogiske tekstene har en svært personlig skrivestil.

Hvordan legge til rette for mestring,
medvirkning og motivasjon
i ungdomsskole og videregående skole
GERD MARTINA LANGELAND OG MAY OLAUG HORVERAK

• 2021 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202706722 | kr 319,-

Hvordan lære elevene å lære?
En håndbok i læringsstrategier
METTE BUNTING

• 2020 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202470661 | kr 419,-
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I fokus
Observasjonsarbeid i barnehagen
PEIK GJØSUND OG ROAR HUSEBY

• 2006 | 136 s. | 2. utg. | Heftet | 9788204118516 | kr 439,Boka er skrevet for studenter i førskolelærerutdanningen, men kan også brukes
som en idébok og inspirasjonskilde for førskolelærere. Den går systematisk
gjennom muligheter og begrensninger ved observasjonsmetoden.

Innføring i grunnleggende ferdigheter
Praktisk arbeid på fagenes premisser
KARIANNE SKOVHOLT (RED.)

• 2014 | 272 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202414474 | kr 579,Denne boka gir en teoretisk innsikt i hvordan en skal forstå
begrepet grunnleggende ferdigheter og konkrete eksempler på hvordan lærere
kan integrere arbeid med de fem ferdighetene i sin undervisningspraksis. Det er
kapitler med eksempler fra fagene kunst og håndverk, matematikk, naturfag,
RLE, samfunnsfag og norsk. Boka er skrevet for studenter i
grunnskolelærerutdanningen og for lærere i grunnskolen.

Klassen som fellesskap 1
Elevkultur – faglig og sosial læring
SIMON MICHELET

• 2020 | 148 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202542122 | kr 329,Boka handler om hvordan klassen som fellesskap kan forstås som elevkultur, og
viser hvordan dette fellesskapet har betydning for faglig og sosial læring. Et
godt grep om hva en klasse er, støtter arbeid med klasseledelse og
undervisning. Læreren skal bidra til allsidig læring for alle elevene, i spennet
mellom det å utfolde seg som enkeltperson og det å tilpasse seg fellesskapet.
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Klassen som fellesskap 2
Lærerarbeid med elevkultur for læring og danning
SIMON MICHELET

• 2020 | 284 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202634513 | kr 499,-

Klasserommet utenfor
Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom
ARNE NIKOLAISEN JORDET

• 2010 | 400 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202286293 | kr 629,Begrepet uteskole eksisterer ikke i læreplanene, men er likevel forholdsvis godt
kjent. Forfatterens misjon er å vise at uteskole er mye mer enn å flytte
undervisningen ut i naturen en gang iblant. Når skolen framhever at det er
viktig å knytte undervisningen tettere til elevenes erfaringsbakgrunn, bør
uteskole være et sentralt virkemiddel.

Kollegaveiledning med kritiske venner
LAUVÅS, LYCKE OG HANDAL

• 2016 | 233 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202480363 | kr 449,I denne boka presenteres de mest aktuelle arbeidsmåtene i kollegaveiledning
med teori, erfaringer og begrunnelser for dem. Ønsker man å komme i gang, gir
denne boka utprøvde redskaper, utviklet av personer med lang erfaring på
området. Boka er 4. utgave av Kollegaveiledning i skolen og
fremstår som en ny bok.
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Kultur for tilpasset opplæring
JORUN BULI-HOLMBERG, KJELL SKOGEN OG SVEN NILSEN

• 2015 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202418991 | kr 429,For at skolen skal lykkes med å møte mangfoldet i elevenes evner og
forutsetninger på en god og inkluderende måte, er det ikke nok med den
enkelte lærers innsats. Skolen må utvikle en kultur for tilpasset opplæring og
spesialundervisning, der personalet samarbeider om å legge til rette for læring
for alle elever. I denne boka belyses denne utfordringen med særlig fokus på
skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.

Ledelse i klasserommet
– undervisningskvalitet fra teori til praksis
RANDI M. SØLVIK OG SIGRUN K. ERTESVÅG (RED.)

• 2020 | 220 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202643782 | kr 449,Denne boka handler om lærerens ledelse i klasserommet og den interaksjonen
som foregår mellom lærere og elever. Det fokuseres på hvordan
lærer-elev-interaksjoner fremmer elevenes motivasjon og deres sosiale og
faglige læring og forfatterne viser hvordan skolen som organisasjon kan støtte
lærernes arbeid med å utvikle god klasseromspraksis.

Leseforståelse
Lesing i kunnskapssamfunnet - teori og praksis
IVAR BRÅTEN (RED.)

• 2007 | 286 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202261757 | kr 579,Det undervises lite i leseforståelse i skolen. Søkelyset rettes mot ordavkoding og
mot den kunnskapen elevene sitter igjen med etter å ha lest. Leseforståelse er
en kompleks prosess som lærere må ha et bevisst forhold til for å kunne tilpasse
undervisningen og gi gode strategier til elever med ofte svært ulik kompetanse.
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Leseforståelse i skolen
Utfordringer og muligheter
VIBEKE GRØVER OG IVAR BRÅTEN (RED.)

• 2021 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202650063 | kr 459,-

Lesson Study
I utdanning og praksis
ELAINE MUNTHE, NINA HELGEVOLD OG RAYMOND BJULAND

• 2015 | 120 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202470630 | kr 319,Lesson Study er en fremgangsmåte som barnehager, skoler og
lærerutdanninger kan arbeide systematisk med i utforskning av praksis og
formidling av kunnskap om praksis. I denne boken vil du få innsikt i bakgrunn
for Lesson Study og praktiske tips og forslag til hvordan det er mulig å innføre
og bruke prinsippene som ligger til grunn for Lesson study både i
lærerutdanning og praksis.

Levd observasjon
En vitenskapsteoretisk kommentar til observasjon som
forskningsmetode
GUNVOR LØKKEN

• 2012 | 160 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202322380 | kr 419,Boka handler om kunnskap som konstrueres gjennom observasjon som
forskningsmetode. Forfatteren framhever hvordan den kroppslig situerte
forskeren er interaktivt til stede i alle faser av kunnskapsproduksjonen, fra
fortolkende iakttagelse og transkripsjon til analyse og presentasjon.
Forskningsetiske sider i en slik prosess belyses.
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Lærer i skolen 1–7
Lærerarbeid og læringsmiljø
POSTHOLM, HAUG, MUNTHE OG KRUMSVIK (RED.)

• 2019 | 304 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202567231 | kr 529,Boka retter oppmerksomheten mot det å være lærer på 1.–7. trinn. Kapitlene
bidrar med innsikt i hvordan elevers læring kan forstås, hvordan skape et godt
læringsmiljø og hvordan undervisning kan planlegges og gjennomføres.
Vurdering, læringsstrategier, grunnleggende ferdigheter og digital kompetanse
er andre sentrale emner i boka. I kapitlene presenteres eksempler som er
relevante for trinnene som utdanningen kvalifiserer for. Boka henvender seg til
lærerstudenter, lærerutdannere, lærere og forskere

Lærer i skolen 5–10
Lærerarbeid og læringsmiljø
POSTHOLM, HAUG, MUNTHE OG KRUMSVIK (RED.)

• 2019 | 328 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202622015 | kr 529,Boka retter oppmerksomheten mot det å være lærer på 5.–10. trinn. Kapitlene
bidrar med innsikt i hvordan elevers læring kan forstås, hvordan skape et godt
læringsmiljø og hvordan undervisning kan planlegges og gjennomføres.
Vurdering, læringsstrategier, grunnleggende ferdigheter og digital kompetanse
er andre sentrale emner i boka. I kapitlene presenteres eksempler som er
relevante for trinnene som utdanningen kvalifiserer for. Boka henvender seg til
lærerstudenter, lærerutdannere, lærere og forskere.

Lærere i skolen som organisasjon
MAY BRITT POSTHOLM, PEDER HAUG, ELAINE MUNTHE OG RUNE JOHAN
KRUMSVIK (RED.)

• 2012 | 268 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348835 | kr 569,Boka er skrevet for lærerstudenter i GLU 1-7 og 5-10. Tema er skolens historiske
utvikling, skolens organisering, kollegasamarbeid, læreres profesjonelle
utvikling, skole og hjem samarbeidet, profesjonsetikk, samarbeid med ulike
etater utenfor skolen som PPT og barnevern, og hva som er skolens funksjon i
det norske samfunnet. Kapitlene har konkrete praksiseksempler.
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Lærerens relasjonsarbeid
- perspektiver, verktøy og caser
SIW SKRØVSET, SØLVI MAUSETHAGEN OG ÅSE SLETTBAKK

• 2017 | 128 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202555184 | kr 319,Den relasjonelle kompetansen er en sentral del av lærernes kunnskapsbase, på
samme måte som den faglige. Denne boken viser hvordan du kan gi elevene
god undervisning gjennom bevisst arbeid med relasjoner. Målet er å bidra til
inspirasjon, motivasjon og bevissthet rundt viktige sider av lærerjobben, og
samtidig gi konkret bistand og noen «verktøy» som kan brukes på veien.

Læring
I sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv
IVAR BRÅTEN (RED.)

• 2002 | 231 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202218171 | kr 529,Begrepet «læring» er omstridt. Det er betydelig uenighet om hvordan læring
skal defineres, hva som kjennetegner læring, og hvor læring finner sted. Denne
boka tar for seg de tre mest sentrale perspektivene på læring: det sosiale, det
kognitive og mellomperspektivet, det sosialt-kognitive.

Læring - en introduksjon til perspektiver
og metaforer
ROGER SÄLJÖ

• 2016 | 192 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202510176 | kr 489,Måten vi oppfatter læring på, spiller en avgjørende rolle for hvordan
undervisning planlegges, gjennomføres og evalueres. I denne boken
introduseres ulike perspektiver på læring som har vært fremtredende i
forskningen og i drøftingen av skole og utdanning de siste hundre årene.
Perspektivene spenner fra behaviorisme og nevrovitenskap til situerte og
sosiokulturelle tradisjoner.
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Læring i og mellom mennesker
- en innføring i sosiokulturelle perspektiver
LINE WITTEK

• 2012 | 236 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202364717 | kr 469,Boka fungerer godt som en introduksjon til og innføring i læring. Forfatteren
fokuserer på et sosiokulturelt perspektiv, dvs. antakelsen om at læring skjer
gjennom deltakelse i kultur og gjennom de redskaper som er utviklet gjennom
historien. Det gis praksisnære eksempler fra skole- og hverdagsliv. Boka er
revidert med nye og oppdaterte eksempler.

Læring i praksis
Et sosiokulturelt perspektiv
ROGER SÄLJÖ

• 2001 | 276 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202199173 | kr 579,Hvordan ser samspillet mellom læring og omverdenen ut? Forfatteren
argumenterer for at menneskers læring bør forstås i et kommunikativt og
sosiohistorisk perspektiv. Han viser hvordan kunnskap og metoder har utviklet
seg gjennom historien, og tegner et tankevekkende og utfordrende bilde av
menneskets muligheter og begrensninger. Oversatt fra svensk av Sigrid Moen.

Læring med digital teknologi
Teorier og utviklingstrekk
ANDERS KLUGE

• 2021 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202454548 | kr 479,-
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Læring og kulturelle redskaper
Om læreprosesser og kollektiv hukommelse
ROGER SÄLJÖ

• 2006 | 260 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202258054 | kr 529,Menneskets evne til å utvikle og bevare kunnskap er knyttet til vår evne til å
skape redskaper. Slike redskaper er ikke bare tekniske oppfinnelser som
forandrer verden rent fysisk, men også språk, bilder, skrift og lover. Dette gjør at
vår måte å arbeide, kommunisere og leve på forandres, og dermed endres også
vår måte å lære på.

Læring – et samspill mellom hjerne, kropp
og omverden
KJELD FREDENS

• 2019 | 262 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202614317 | kr 489,Enten du er barnehagelærer, lærer eller jobber med barn og unge i andre
sammenhenger, gir denne boken innspill til nye måter å tenke på. Bokens
gjennomgående tema er at læringens kroppslige fundament er avgjørende for
livslang læring. Den er skrevet til deg som er interessert i det nyeste innen
kognisjonsforskning, og er et oppgjør med den tenkningen som hevder at
hjernen alene styrer våre mentale funksjoner.

Læringsbaner
- om lærernes læring og praksis
LINE WITTEK OG BERIT BRATHOLM

• 2014 | 146 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202405915 | kr 409,Lærere står overfor store og krevende oppgaver hver eneste dag i møtet med
sammensatte grupper av barn og unge. I denne boka settes det søkelys på noe
av kompleksiteten i disse oppgavene og forfatternetematiserer spesieltlærernes
læreprosesser eller læringsbanerog tar utgangspunkt i en bred sosiokulturell
tilnærming til læring.
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Læringskoden
Fra karakterer til karakter
TOM TILLER

• 2014 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202452551 | kr 409,Boka diskuterer aktuelle pedagogiske læringsspørsmål og fokuserer blant annet
på årsaker til det store frafallet i den videregående skolen. Forfatteren er i boka
på jakt etter selve læringskoden. Målgrupper for boka er skoleinteresserte på
bred front, men spesielt lærerstudenter, samt lærere og ledere.

Læringsledelse
MIRJAM HARKESTAD OLSEN OG JORUN BULI-HOLMBERG (RED.)

• 2020 | 152 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202620745 | kr 329,-

Læringspotensial
MIRJAM HARKESTAD OLSEN OG KJELL SKOGEN (RED.)

• 2019 | 112 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202598129 | kr 309,I denne boken drøfter de fire forfatterne ulike sider ved læring og potensial for
læring. Hva er læringspotensial, og hvordan kan vi forstå dette begrepet med
utgangspunkt i tilgrensende begreper som inkludering og en skole for alle?
Hvilke faktorer utenfor skolen påvirker elevens potensial for læring? Hvilken
sammenheng er det mellom potensial for læring og psykisk helse?
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Læringsreisen
Hvordan skape aktiv læring og refleksjon i klasserommet
JAMES NOTTINGHAM

• 2012 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202334956 | kr 429,Denne boka fokuserer på hvordan lærere kan gi elever optimale
læringsbetingelser gjennom å skape tankemessige utfordringer for elevene
mens de lærer. Det presenteres en rekke undervisningsforslag (beregnet på
elever i alderen 5–18 år) som viser hvordan denne teorien kan praktiseres som
ledd i tilpasset opplæring.

Mangfoldskompetanse og kritisk
tenkning
Perspektiver på undervisning
ÅSE RØTHING

• 2020 | 172 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202592103 | kr 399,Mangfoldskompetanse og kritisk tenkning belyser hvordan innenforskap og
utenforskap etableres, opprettholdes og utfordres. I første del av boka skisseres
ideer til en kritisk mangfoldskompetanse. I bokas andre del drøftes
kjønnsmangfold i skole og samfunn, med vekt på hvordan skolens undervisning
kan bidra til større mulighetsrom for barn og unge. Mangfoldskompetanse og
kritisk tenkning er sentrale idealer i utdanningsfeltet, noe som blant annet
gjenspeiles i Fagfornyelsen. Mangfold er noe vi alle er del av og bidrar til å
skape, og boka utfordrer tenkemåter som reproduserer stereotypier. Den
Mangfoldig
og utvikling
stimulerer til ledelse
kritisk refleksjon
og utvikling av inkluderende praksiser.
LOVELEEN
RIHEL BRENNA
Mangfoldskompetanse
og kritisk tenkning. Perspektiver på
undervisninger
for |studenter
innen pedagogikk |og
2008 | 176 s.aktuell
| 1. utg.
Heftet | 9788204135926
kr 419,lærerutdanning og for lærere og lærerutdannere.
Manzil betyr målet på hindu og urdu og hjem (hus) på arabisk.
Denne boka er en veileder for ledere som vil skape en god barnehage eller skole,
med et miljø som fremmer læring og utvikling for alle barn – uansett kulturell
bakgrunn. Se bokåpner på cda.no.

Manzil
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Med livet som pensum
Danning og læringsprosesser i folkehøgskolen
SIGURD OHREM OG ODD HADDAL (RED.)

• 2011 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202358235 | kr 429,Som pensumløs og eksamensfri lærings- og danningsarena står folkehøgskolen
i en særstilling i utdanningssystemet. 10 % av ungdomskullet søker seg til
skolene hvert år. Denne boka, som henvender seg til det pedagogiske personalet
ved disse skolene, vil være med på å skape bevissthet og refleksjon om
folkehøgskolens egenart og rolle.

Med åpne øyne
Observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd
HILDE LARSEN DAMSGAARD

• 2003 | 249 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202230005 | kr 589,Boka handler om de krevende møtene mellom elever og lærere i skolen og om
hvordan vi kan møte problematferd på en konstruktiv måte. Ved å ta i bruk
observasjon som hjelpemiddel for å innhente og bearbeide informasjon kan vi
møte elevene med respekt for deres egenart og se eleven bak den negative
atferden.

Mediepedagogiske perspektiver
Mediesosialisering, undervisning om og med medier
FRITZE, NORDKVELLE OG HAUGSBAKK

• 2015 | 234 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202436124 | kr 449,I denne boken framstilles mediepedagogikken som et fagfelt med tre
perspektiver: Mediesosialisering, undervisning om medier og undervisning med
medier. Her behandles temaer som å vokse opp i nettverkssamfunn,
oppfatninger av ungdom som “digitalt innfødte, bruk av mediene i undervisning
om politikk og digital historiefortelling.
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Mentor for nye lærere
THERESE SAND OG MARIT STORHAUG (RED.)

• 2011 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202346072 | kr 429,Boka er rettet mot alle de som skal veilede nyutdannede lærere, både i
veilederutdanningen og de som har mentoroppgaver i skolen. Her tas det opp
temaer som nyutdannedes behov og mentors oppgaver, organisering og
gjennomføring av veiledning, sosialisering til læreryrket og utfordringer knyttet
til klasseledelse og elevens motivasjon.

Mobbing i barnehage og skole
Nye perspektiver
INGRID LUND OG ANNE HELGELAND

• 2020 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202681760 | kr 409,Boka handler om hvordan synet på barn og unge påvirker forståelsen av
mobbing og de tiltak som settes inn i barnehage og skole. Mobbing i barnehage
og skole drøftes, med bakgrunn i nasjonal og internasjonal forskning, hvordan
nye perspektiver på mobbing kan få betydning for barnehager og skolers arbeid
for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. Barneperspektivet og etiske
perspektiver er en rød tråd gjennom hele boken. I nyere mobbeteorier blir barn
og unges atferd i mobbesituasjoner primært forstått ut fra sosiale prosessers
kompleksitet, angsten for å bli holdt utenfor fellesskapet og behovet for å høre
til. Det betyr at hovedfokuset i mobbeforebyggende arbeid rettes mot
barnehage- og skolekulturer,
ledelse,-kollegasamarbeid
og foreldresamarbeid.
Spesialpedagogiske
utfordringer
en innføring

Normalitet og avvik
IVAR MORKEN

• 2012 | 184 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202382353 | kr 509,Boka er revidert og skrevet for bachelorstudenter i spesialpedagogikk og
pedagogikk. Faget aktualiseres i lys av det moderne flerkulturelle samfunn
preget av individualitet og mangfold. Forfatteren tar ikke utgangspunkt i de
ulike vanskegruppene innenfor spesialpedagogikk, men problematiserer
begreper og kjente dikotomier.
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Nye gutter og jenter
- en ny pedagogikk?
OLE BREDESEN

• 2004 | 148 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202233099 | kr 399,Hvorfor er gutter blitt det problematiske kjønn i skole og barnehage, og hvorfor
gjør de det gjennomsnittlig dårligere på skolen enn jenter? Hvordan reflekterer
lærere og førskolelærere om kjønn i sin pedagogiske praksis? Her presenteres
forskning om og tiltak for hvordan man kan endre bildet av gutter som
vanskelige og jenter som snille.

Nye perspektiver på minoritetsspråklige
elever
BRANCA LIE

• 2019 | 236 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202587390 | kr 409,Denne boka handler om begavede minoritetsspråklige elever, og også begavede
minoritetsspråklige elever med faglige, sosiale og/eller emosjonelle vansker.
Boka gir både en teoretisk og praktisk tilnærming til hvordan vi kan identifisere
og diagnostisere de to elevgruppene, og forfatteren viser hvordan lærere og
skolerådgivere kan hjelpe disse elevene med utfordringene de møter i
skolemiljøet.

Når læring er det viktigste
Undervisning i høyere utdanning
HELGE I. STRØMSØ, KIRSTEN HOFGAARD LYCKE OG PER LAUVÅS (RED.)

• 2016 | 268 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202527280 | kr 529,Forfatterne tar i denne boken utgangspunkt i nyere læringsforskning og peker
på mulige konsekvenser for undervisning og vurderingspraksis. Bidragene
veksler mellom drøftinger av helt konkrete undervisningsopplegg og mer
overordnede refleksjoner over læring, undervisning og vurderingsformer i
høyere utdanning. De diskuterer sentrale undervisningsformer ved universiteter
og høgskoler og bidrar med ideer til læringsfremmende undervisning.
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Oppdragelse til livsmestring og bærekraft
PER SCHULTZ JØRGENSEN

• 2021 | 148 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202701079 | kr 429,-

Opplæring i matematikk
MARIT HOLM

• 2012 | 144 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202378851 | kr 479,Opplæring i matematikk gir en innføring i prinsipper for
planlegging og gjennomføring av god matematikkopplæring for elever med
matematikkvansker og generelt for alle elever. Boka er en omfattende revisjon
av Opplæring i matematikk. For elever med matematikkvansker og
andre elever (2002).

Oppvekst og miljø
Barn og unges utvikling
KIRSTEN FLATEN OG TORKJELL SOLLESNES

• 2016 | 204 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202506032 | kr 479,Boka handler om barn og unges oppvekstprosess. Den viser hvordan den
personlige utviklingen skjer i samspillet mellom medfødte egenskaper og
relasjoner til andre mennesker. Forfatterne presenterer forskning og teori og
introduserer nye begreper og temaer. Et sentralt perspektiv i boka er hvordan
man kan styrke unges utvikling på en best mulig måte.
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Pedagogikk
- en grunnbok
JANICKE HELDAL OG LINE WITTEK (RED.)

• 2021 | 400 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202710248 | kr 589,-

Pedagogikk og humor
– på godt og vondt
KIRSTEN FLATEN

• 2021 | 160 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202664596 | kr 349,-

Pedagogisk entreprenørskap
Kreativitet, livsmestring og dybdelæring i skolen
INGER KARIN RØE ØDEGÅRD OG TORI VIRIK NØVIK

• 2019 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202575854 | kr 509,Boka gir en grundig innføring i læringsstrategien pedagogisk entreprenørskap. I
del 1 defineres pedagogisk entreprenørskap. Del 2 består av en rekke
praksiseksempler. Del 3 omhandler føringer for entreprenørskap i utdanningen.
Del 4 inneholder eksempler på entreprenøriell læring. I den digitale versjonen
av boka finnes det også filmer som tar for seg pedagogisk entreprenørskap.
Bokas målgruppe er lærerstudenter, lærere, lærerutdannere, og skoleledere.
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Pedagogisk entreprenørskap i
lærerutdanning
En framtidsrettet læringsstrategi
INGER KARIN RØE ØDEGÅRD

• 2014 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202446604 | kr 439,Denne boken handler om pedagogisk entreprenørskap i
lærerutdanningskontekst. Målet er å bidra til forståelse og kunnskap om temaet
og hvordan det kan gjennomføres i lærerutdanningen. Forfatteren beskriver og
analyserer entreprenørskap som et multidisiplinært fenomen der hovedfokus
rettes mot den pedagogiske fagdisiplinen.

Pedagogiske fenomener
En innføring
OLE ANDREAS KVAMME, TONE KVERNBEKK OG TORILL STRAND (RED.)

• 2016 | 428 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202494667 | kr 639,Boka gir utsyn over den store bredden i pedagogikkens oppgaver og
tenkemåter. Den er skrevet for studenter som skal begynne sin reise inn i
pedagogikkens mangfoldige og varierte landskap. Den tegner kart over
terrenget og oppmuntrer til å til å se på pedagogikkens oppgaver og
utfordringer ut fra et faglig perspektiv.

Profesjonelt arbeid i grensesoner
Skoleforbedring på tvers av virksomheter
RUTH JENSEN

• 2018 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202482480 | kr 409,Boka tematiserer arbeid i team der deltakere fra ulike profesjoner arbeider med
skoleforbedring. Den presenterer empiriske analyser og resultater fra to
forskningsprosjekter, samt metodologiske tilnærminger i prosjektene.
Analysene viser hvordan arbeidet blir innovativt, og hvordan det kan gi avtrykk i
skolers praksis.
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Profesjonsetikk i skolen
Læreres etiske ansvar
FRØYDIS OMA OHNSTAD

• 2018 | 176 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202556426 | kr 499,Boka belyser etiske utfordringene lærere møter i skolehverdagen. Den gir
grunnlag for å arbeide med etiske utfordringer og viser til nyere forskning innen
profesjonsetikk. Til hvert kapittel foreslås problemstillinger til diskusjon. Den
digitale ressursen gir deg mulighet til å trene opp din etiske bevissthet. Her
finner du en rekke etiske caser som omhandler elever, foreldre, faglige
dilemmaer, kollegaer og ledelse.

Profesjonsetikk i skolen (digital
læringsressurs)
FRØYDIS OMA OHNSTAD

• 2018 | 1. utg. | Nettsted | 9788202564667 | kr 179,I denne nettressursen kan du som lærerstudent eller lærer øve på å analysere
realistiske caser i forskjellige kategorier. Gjennom en rekke konkrete dilemmaer
fra læreres egen skolehverdag, belyses mange av de etiske utfordringene lærere
møter i skolehverdagen. Ved kjøp av boka Profesjonsetikk i skolen får du
gratis tilgang til nettressursen via e-nøkkel trykt i boka.

Profesjonsfellesskap og skoleutvikling
Lærere som lærer
BJART GRUTLE

• 2018 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202572501 | kr 369,Boka gir PPU-studenter og nyutdannende lærere en introduksjon til temaet
profesjons- og skoleutvikling. Sentrale teorier på organisasjonsfeltet blir belyst
med eksempler fra skolehverdagen. Med utdanning kvalifierer du deg til arbeid i
skolen sier forfatteren, men det er først når du blir lærer starter
kompetanseutviklingen for alvor.
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Profesjonsrettet pedagogikk 8 - 13
TOM TILLER OG MAY BRITT POSTHOLM (RED.)

• 2014 | 320 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202419271 | kr 599,Denne boken er skrevet for lærerstudenter som skal få en utdanning tilpasset
8.-13. trinn i grunnskolen og i videregående skole. Boken retter
oppmerksomheten både mot lærerens yrkesutøvelse, og mot elevenes
motivasjon og læring. Kapitlene i boken rammes inn av det nyeste
rammeverket for lærerutdanningene for ungdomstrinnet og videregående
opplæring.

Profesjonsveiledning
Fra praktisk virksomhet til teoretisk felt
EVA BJERKHOLT

• 2017 | 252 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202482886 | kr 429,Boka drøfter formaliserte og uformelle veiledningspraksiser, og framhever
betydningen av ulike tilnærminger til veiledning der flere perspektiver kommer
i spill. Boka gir et teoretisk grunnlag basert på en vitenskapelig og empirisk
tilnærming. Den skriver fram et sosiokulturelt Vygotskyinspirert perspektiv på
veiledning der veiledning defineres som en dialogisk virksomhet som foregår i
en historisk, kulturell og institusjonell sammenheng.

På egne vilkår
En strategi for veiledning med lærere
GUNNAR HANDAL OG PER LAUVÅS

• 1999 | 160 s. | 1. utg. | Heftet | 9788245607086 | kr 459,Et standardverk i veiledningsteori. Forfatterne tar utgangspunkt i at vi alle har
en «praksisteori» som preger vår måte å undervise på. Målet med veiledningen
må være å øke bevisstheten om vår egen «praksisteori» og å utvikle den videre.
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På vei til å bli skrivelærer
Lærerstudenten i dialog med teori og praksis
CARL FREDRIK DONS, TORUNN KLEMP, ELIN STRØMMAN OG VIVI LISBETH
NILSSEN

• 2016 | 256 s. | 1. utg. | Open Access | 9788202525163
Boka setter søkelys på grunnskolelærerstudenters kompetanseutvikling som
skrivelærere. Grunnlaget for boka er skriftlige, digitale dialoger mellom
studenter, praksislærere og faglærere knyttet til praksisperioder i barnetrinnet
og ungdomstrinnet.

Relasjonen lærer og elev
- avgjørende for elevenes læring og trivsel
MAY BRITT DRUGLI

• 2012 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202334949 | kr 429,Denne boka handler om relasjonen mellom lærer og elev, hva den betyr for
hvordan elever finner seg til rette på skolen, og ikke minst for deres
læringsprosess. Boka gir en bred oversikt over forskning på området. I tillegg
beskriver den konkrete forslag til hvordan man kan legge til rette for utvikling
av positive relasjoner, og til hvordan negative relasjoner kan endres.

Relasjoner, tanker og følelser i skolen
Samskapt læring knyttet til fagfornyelsen
ANNE TORHILD KLOMSTÉN OG CAMILLA FIKSE

• 2021 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202726492 | kr 429,-
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Religioner og livssyn i skolehverdagen
SØDAL, HODNE, REPSTAD OG TALLAKSEN

• 2020 | 360 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202673291 | kr 519,-

Respekt for barns og unges NEI!
ERIK SIGSGAARD

• 2014 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202450656 | kr 369,Denne boken er skrevet til voksne som har et ønske om å leve i et demokratisk
samvær med barn og unge – i familien, i barnehagen, i grunnskolen eller i
videregående – og som søker møtet fremfor konfrontasjonen. Med et nytt
forhold mellom generasjonene kan vilje, mot, egenverd og fellesskap styrkes
slik at kommende generasjoner blir bedre rustet til å løse de globale
problemene de står overfor, enn vi som er voksne i dag.

Rådgivning i skole og barnehage
Mange muligheter for hjelp til barn og unge
ADAM VOGT

• 2016 | 376 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202482626 | kr 599,Rådgivning handler om å hjelpe andre til å utforske sin situasjon, bli klar over
egne muligheter og målsettinger, finne egnede strategier for å nærme seg
målene, gjennomføre konkrete handlinger og vurdere disse. Boka gir en oversikt
over arbeidsfeltet rådgivning, behandler ulike teoretiske tradisjoner og
tilnærminger til rådgivning og gjennomgår sentrale arbeidsoppgaver og
intervensjoner.
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Sammen for elevers psykososiale miljø
MIRJAM HARKESTAD OLSEN OG RIGMOR MIKKELSEN

• 2015 | 216 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202448295 | kr 409,Forfatterne har tatt utgangspunkt i to elevgrupper; barn med ADHD og barn
med epilepsi. Boka tar for seg prinsippet om elevers rett til et godt psykososialt
miljø og videre om sammenhengen mellom hjerne og atferd. Læreren er en
nøkkelperson i arbeidet med å skape et helse- og læringsfremmende miljø. Det
legges vekt på det relasjonelle møtet mellom læreren og elevene, og mellom
læreren og de foresatte. I tillegg gis konkrete råd til hvordan læreren kan
tilrettelegge for en god læringssituasjon for enkeltelever og elevgruppa.

Samtalen i skolen
PER ARNEBERG, JAN HARALD KJÆRRE OG BJØRN OVERLAND (RED.)

• 2004 | 342 s. | 1. utg. | Heftet | 9788204094247 | kr 419,Boka består av artikler om de ulike samtalene som foregår i skolen, for
eksempel elevsamtaler, foreldresamtaler, kollegasamtaler og klassesamtaler.
Blant forfatterne er Kirsten Limstrand, Yngve Nordkvelle, Aslaug Kristiansen,
Geir Lahnstein, Berit Aanderaa, Ola Sjøbakken og Tore Frost.

Sentrale forskningsmetoder
- med etikk og statistikk
EDVARD BEFRING

• 2020 | 154 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202669980 | kr 319,I denne boka behandles historiske, kvalitative og kvantitative
forskningsmetoder og forfatteren behandler også vitenskapsteoretiske
perspektiver, forskningsetikk og pedagogisk statistikk. Her får studentene en
systematisk oversikt over et stort antall relevante forskningsdesign og
empiriske metoder for innsamling og analyse av forskningsdata.
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Skolebiblioteket
Læring og leseglede i grunnskolen
LINE HANSEN HJELLUP (RED.), ANNE HÅLAND, JORON PIHL OG ARNE SVINGEN

• 2018 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202587802 | kr 399,Boka forklarer hvorfor skolebiblioteket bør være en sentral del av den
pedagogiske virksomheten i enhver skole. Den vil bevisstgjøre deg som lærer,
lærerstudent eller skolebibliotekar på gevinstene ved å gi skolebiblioteket en
sentral posisjon i leseopplæringen. Boka er fylt med gode, praktiske eksempler
på hvordan man legger til rette for læring og leseglede gjennom aktiv bruk av
skolebiblioteket.

Skolen som samfunnsbygger
Å bli til noen, ikke bare noe
BJØRG-ELIN MOEN OG GRETE LILLIAN MOEN

• 2020 | 276 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202625030 | kr 449,Lærere er en av de viktigste bidragsyterne for å bygge morgendagens samfunn.
Måten de presenterer verdier for elevene og hvordan de ser på hver enkelt elev
og klassen som helhet, har stor betydning. Denne boken handler om hvordan
ungdom opplever mestring og tilhørighet i skolen og hva det har å si for deres
individuelle utvikling og for samfunnsutviklingen.

Skolesamfunnet
Kompetansekrav og ungdomsfellesskap
METTE BUNTING OG GEIR H. MOSHUUS (RED.)

• 2017 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202555177 | kr 509,Hvordan kan lærere bedre forstå og møte ungdom? Mange av dagens ungdom
har utfordrende historier om psykisk helse, fokus på kosthold og trening og
ulike oppfatninger av hvordan det er å vokse opp i et flerkulturelt samfunn.
Denne boken presenterer ny forskning knyttet til disse temaene.
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Skriving i lærerutdanningene
MARGARETH SANDVIK

• 2006 | 128 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202245207 | kr 429,Skrivingen blir lettere og mer lystbetont med denne boka! En praktisk håndbok
for alle typer fagskriving i førskole- og allmennlærerutdanningen fram til
masternivå. Forfatteren belyser skriveprosessen fra idé til ferdig tekst. Man kan
også bruke boka som oppslagsverk og finne hjelp og råd der man støter på
problemer.

Små skritt eller store sprang?
Om digitale tilstander i skolen
TROND EILIV HAUGE OG ANDREAS LUND (RED.)

• 2012 | 304 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202364380 | kr 559,Hvorfor går den digitale utviklingen i skolen og i samfunnet i utakt? Hvorfor tror
de fleste at lærerne i skolen ikke klarer å benytte seg produktivt av de nye
mediene? Her rettes søkelyset mot samspillet mellom lærer og elev når de
bruker digital teknologi og nye medier, og hva slags kunnskaper de får ut av
dette læringsarbeidet.

Snakk med oss lærer
Trening i kommunikasjon og konfliktløsning
THOMAS GORDON

• 1999 | 235 s. | 1. utg. | Heftet | 9788250425811 | kr 429,Forfatterens siktemål er å hjelpe til å bedre kontakten mellom læreren og
elevene, fremme demokratiske holdninger og metoder i skolen og minske
maktbruk og krangel i klasserommet. Boka er et konkret hjelpemiddel når
skolen opplever kommunikasjonsbrist mellom elevene og læreren.
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Spesialpedagogikk
EDVARD BEFRING, KARI-ANNE B. NÆSS OG REIDUN TANGEN (RED.)

• 2019 | 720 s. | 6. utg. | Heftet | 9788202592059 | kr 849,Denne 6. utgaven av Spesialpedagogikk gir oppdatert innsikt i
det spesialpedagogiske fagfeltet og presenterer fagets oppgaver, utfordringer
og muligheter. Det er lagt vekt på å belyse betydningen av spesialpedagogisk
kompetanse for å imøtekomme behov og realisere rettighetene til barn og unge
med ulike funksjonshemminger og vansker. Faglige forståelsesmåter, erfaringsog forskningsresultater står sentralt.

Spesialpedagogikk: Fagidentitet og
samfunnsnytte
RUNE SARROMAA HAUSSTÄTTER OG SOLVEIG MAGNUS REINDAL (RED.)

• 2016 | 173 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202494643 | kr 389,Denne boka handler om forutsetningene og grunnlagstenkningen innen
spesialpedagogikken og om spesialpedagogikk både som fagdisiplin og
yrkesprofesjon. Spesialpedagogikken skal både å løse konkrete pedagogiske
utfordringer for barn og unge og være en fagdisiplin som skal skal forstå og
utfordre ekskluderingstendenser i skole og samfunn.

Spør barn. Få svar
Samtaler med barn om sosiale relasjoner
MAY BRITT DRUGLI OG MONA ENGEN

• 2004 | 176 s. | 1. utg. | Spiral | 9788204092397 | kr 499,Dette er en metodebok for fagfolk som har behov for å få informasjon om
sosiale relasjoner fra barnet selv, for eksempel i forbindelse med
barnevernssaker. Bakerst i boka ligger det ark med figurer som kan stanses ut
og brukes under samtalene.
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Studenten skal bli lærer
Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling
AUDHILD LØHRE OG ANNE BONNEVIE LUND (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202652371

Synlig læring
Et sammendrag av mer enn 800 metaanalyser av skoleprestasjoner
JOHN HATTIE

• 2013 | 554 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202415174 | kr 639,I denne boka presenteres forskning som omfatter mange millioner elever og
studenter, og som representerer den største samlingen noensinne av
evidensbasert forskning på hva som faktisk virker for å forbedre læring på
skolene. En modell for undervisning og læring blir utviklet, med utgangspunkt i
begrepet synlig undervisning og synlig læring.

Synlig læring - hvordan vi lærer
JOHN HATTIE OG GREGORY YATES

• 2014 | 432 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202443078 | kr 609,Boka forklarer de viktigste prinsippene og strategiene for læring og beskriver
hvorfor det noen ganger kan være så vanskelig, mens det andre ganger likevel
kan være så enkelt. Denne boka henvender seg til lærere og elever og er skrevet
i en tilgjengelig og engasjerende stil. Den kan leses fra perm til perm eller kan
brukes kapittel for kapittel som grunnlag for essayskriving eller utvikling.
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Synlig læring for lærere
Maksimal effekt på læring
JOHN HATTIE

• 2013 | 352 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202415181 | kr 619,Boka forklarer hvordan man kan implementere prinsippene i Synlig
læring til hvilket som helst klasserom. Forfatteren oppsummerer de
mest vellykkete intervensjonene på en konsis og brukervennlig måte, og tilbyr
en praktisk steg-for-steg veiledning for å implementere synlig læring og synlig
undervisning på en vellykket måte i klasserommet.

The Teacher as English Student
JENNIFER DUGGAN, INGUNN OFTE, MARTHE S. PANDE-ROLFSEN AND
KRISTOFFER HUMPHREY

• 2019 | 120 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202566722 | kr 229,This handbook is aimed specifically at teachers returning to university to
qualify as English teachers through Kompetanse for Kvalitet (KfK). It provides
students with practical and theoretical tips about what they can expect from a
KfK course and what will be expected of them as KfK students.

Tilpasset opplæring
MIRJAM HARKESTAD OLSEN OG PEDER HAUG (RED.)

• 2020 | 152 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202665869 | kr 359,-
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Tilpasset opplæring - i forskning og
praksis
METTE BUNTING (RED.)

• 2014 | 248 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202419011 | kr 499,Prinsippet om tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp som skolen er
tuftet på. Boka belyser prinsippet ved å ta for seg forskning i spenningsfeltet
skolen som organisasjon, lærerne som leder av elevgruppen og elevenes
læringsarbeid. Forfatterne søker å utforske muligheter og mangfoldet i
klasserommet gjennom å speile teori og forskning opp mot praksis.

To eller flere
Basiskunnskaper i gruppepsykologi
PEIK GJØSUND OG ROAR HUSEBY

• 2015 | 220 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202490225 | kr 519,Boken er spesielt rettet mot studenter som utdanner seg i yrker der samarbeid
mellom mennesker er sentralt. Et vesentlig mål for studiet av gruppepsykologi
er å gi studentene de grunnleggende kunnskapene som er nødvendig for å
utvikle kompetanse til å lede og arbeide i grupper. Bokens kapitler, med mange
praksisnære oppgaver, er valgt ut fra ulike temaer med særlig stor relevans
innen undervisning og opplæring.

Tospråklig oppvekst og læring
KAMIL ØZERK

• 2016 | 234 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202482466 | kr 509,I denne boka presenteres fenomenet tospråklighet i sin bredde. Forfatteren ser
også på ulike aspekter ved tospråklig oppvekst hos barn fra ulike
minoritetsgrupper. Han belyser vilkårene for god språktilegnelse og
argumenterer for at disse barnas utfordringer må møtes med både gode
pedagogiske metoder og etisk forsvarlige holdninger.
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Transspråking
Språk, tospråklighet og opplæring
OFELIA GARCÍA OG LI WEI

• 2019 | 172 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202610579 | kr 389,Det nye begrepet «transspråking» har potensial til å endre vår forståelse av
språkbrukere og påvirke samfunnets strukturer rundt språklæring. Denne boken
presenterer tankegangen bak begrepet og hvordan det skiller seg fra tidligere
teorier og modeller for språklæring og flerspråklighetsutvikling. Forfatterne
viser også hvordan transspråking kan brukes i opplæring.

Undervisning som veiledning
MARIT HONERØD HOVEID, HALVOR HOVEID, KARI PAULINE LONGVA OG ØYVIN
DANIELSEN

• 2018 | 242 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202569297 | kr 469,Boka reiser spørsmål rundt forståelsen av undervisnings- og læreprosesser. Den
drøfter en undervisningspraksis med særlig vekt på elevens deltakelse, en
deltakelse som handler om å aktivere det eleven bærer med seg i sitt minne.
Undervisning handler om å få eleven eller studenten til å uttrykke seg selv.
Forfatterne er opptatt av at læring og undervisning er ulike handlinger, men at
de hører sammen og ikke kan forstås uavhengige av hverandre.

Ungdom, danning og fellesskap
Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv
MARIA ØKSNES, EINAR SUNDSDAL OG CECILIE R. HAUGEN (RED.)

• 2018 | 244 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202503635 | kr 449,Denne boka bidrar med forskningsbasert kunnskap om ungdom, danning og
fellesskap i skole- og hverdagsliv. Bokas bidragsytere representerer et mangfold
av samfunns- og kulturpedagogiske tilnærminger og artiklene viser
fagområdets bredde både metodisk og tematisk. De handler blant annet om
frafall, tilhørighet, rus, Instagram, dataspill og lek. Ungdom er et lite prioritert
forskningsområde.
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Ungdom, læring og forebygging
EDVARD BEFRING OG BJØRG-ELIN MOEN

• 2017 | 152 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202533366 | kr 439,Boka handler om de unges ressurser, muligheter og utfordringer i skolen.
Forfatterne er blant annet opptatt av hvordan læringsprosesser foregår med
planlagt og ikke-planlagt læring, hvordan skolen kan styrke unges
livsmuligheter, motvirke krenkelser og drive med forebyggende tiltak rettet mot
ungdom.

Utenfor
Elever med atferdsutfordringer
ROSS W. GREENE

• 2011 | 272 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202367879 | kr 529,I denne boka beskriver forfatteren hvordan «Problemløsning gjennom
samarbeid» – en tilnærmingsmetode som har gitt overbevisende resultater –
kan hjelpe utfordrende barn på skolen. Boka passer godt for alle lærere og
foreldre samt politikere og andre som bryr seg om skoleproblematikk. Norsk
forord ved Jesper Juul.

Uteskoledidaktikk
Ta fagene med ut
TOVE ANITA FISKUM OG JON ARVE HUSBY (RED.)

• 2014 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202470678 | kr 569,Dette er en antologi om hvordan vi kan drive faglige aktiviteter og legge til rette
for økt faglig læringsutbytte ute. Alternative læringsarenaer kan gi elevene økt
læringsutbytte. Når vi møter den reelle verden, enten i den frie naturen eller i
det konstruerte miljøet, møter vi en virkelighet der fagene er blandet sammen.
Undervisning utenfor klasserommet har dermed et stort potensial for å gjøres
tverrfaglig. Derfor er denne boka skrevet som et samarbeid mellom flere fag.
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Utforsking i alle fag
STIG BJØRSHOL OG RONALD NOLET (RED.)

• 2017 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202551490 | kr 509,Dette er en tverrfaglig bok som presenterer ulike perspektiver på utforsking og
dybdelæring i seks sentrale skolefag; engelsk, matematikk, naturfag, norsk,
samfunnsfag og kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Hvert av
fagkapitlene tar for seg hvordan utforsking og dybdelæring kan inngå som en
naturlig del av faget, og avsluttes med en metodedel med eksempler på
hvordan elevene praktisk kan arbeide med dette i klasserommet på alle trinn.

Utvikling, personlighet og borderline
ANDERS EVANG

• 2010 | 416 s. | 5. utg. | Heftet | 9788202316211 | kr 639,Forfatteren gir en samlet og oppdatert innføring i den psykologiske bakgrunnen
for borderlinevansker. Han integrerer en helhetlig forståelsesramme med
kliniske eksempler. Nye funn fra forskning på feltet er innarbeidet i tre helt nye
kapitler, og flere av de øvrige kapitlene er omarbeidet i tråd med ny forskning.

Veiledning og praktisk yrkesteori
PER LAUVÅS OG GUNNAR HANDAL

• 2014 | 378 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202411176 | kr 629,Tredje utgave av denne klassikeren i veiledningsfeltet er en fullstendig revisjon
med oppdateringer fra nyere forskning og med ny struktur. Et nytt emne,
forholdet mellom veiledning og vurdering, er nå viet stor oppmerksomhet. Det
sentrale tema er likevel som i tidligere utgaver: Veiledning for å utvikle den
enkeltes praktiske yrkesteori.
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Veiledning som redskap i profesjonell
utvikling
Om yrkesfaglig veiledning for lærere
SISSEL ØSTREM

• 2015 | 236 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202482435 | kr 339,Yrkesfaglig veiledning er et viktig redskap for å utvikle profesjonell
læreridentitet, enten man er under utdanning eller er nyutdannet lærer.
Søkelyset rettes mot lærernes spesielle profesjonskunnskap: didaktikken. Alle
lærerutdanningsinstitusjoner oppfordres i dag til å ha en veilederutdanning.
Denne boka er ment som en lærebok i dette studiet.

Veiledningssamtaler med elever
RUNE HØIGAARD, ARILD JØRGENSEN OG PETTER MATHISEN

• 2001 | 100 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276343632 | kr 409,Utgangspunktet for denne boken er at veiledning kan læres.
Veiledningssamtaler med elever er skrevet med tanke på å gi
lærere en innføring i veiledningspedagogikk. Boken er praktisk og metodisk
innrettet med eksempler fra skolehverdagen.

Vellykket arbeid med vanskelig atferd
TORKJELL SOLLESNES

• 2018 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202563875 | kr 339,Pedagoger og sosialarbeidere vil i sitt arbeid møte på atferd fra barn og unge
som er vanskelig å forholde seg til. Boka forklarer på en enkel måte de
teoretiske prinsippene som ligger bak vellykket arbeid med vanskelig atferd, og
henter eksempler fra datamateriale forfatteren har samlet inn. Boka henvender
seg til studenter innen lærerutdanning, spesialpedagogikk,
barnevernspedagogikk og sosialt arbeid, både på bachelor- og masternivå.
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Verdsettende ledelse
SIW SKRØVSET OG TOM TILLER

• 2015 | 208 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202494889 | kr 419,Vi har fått stadig større sikkerhet for at arbeidsglede og læringslyst øker når
ledere er bevisste på og praktiserer verdsettende ledelse i det daglige. I denne
reviderte utgaven av boka har vi tatt med lærdom fra to nye ledergrupper:
ledere for de fremragende forskningssentrene ved norske universiteter samt
rektorer ved norske folkehøgskoler. I boka vektlegges metoder, praktiske råd og
gode eksempler.

Videregående opplæring for (nesten) alle
EIFRED MARKUSSEN (RED.)

• 2009 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202283759 | kr 449,Alle ungdomsskoleelever har i dag rett til å begynne i videregående skole.
Samfunnet har dermed ambisiøse målsettinger om at videregående opplæring
skal være for alle og bidra til sosial utjevning. Men er målsettingene nådd når
det fortsatt er mange som ikke fullfører eller består? Hvorfor er skolen fortsatt
bare for nesten alle?

Vurdering for læring
ROAR ENGH, STEPHEN DOBSON OG ELI KARI HØIHILDER

• 2007 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276341935 | kr 389,Elevvurdering kan brukes som en didaktisk nøkkelfaktor i undervisningen og
føre til at tilpasset opplæring gjennomføres i større grad, og med bedre
læringsutbytte.Denne boka kan brukes i arbeidet med planlegging og
gjennomføring av forskjellige vurderingsformer, slik som mappevurdering,
vurderingsdialoger, loggføring, alternative prøveformer og skriftlig og muntlig
vurdering.
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Vurdering for læring i fag
STEPHEN DOBSON OG ROAR ENGH (RED.)

• 2010 | 238 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348972 | kr 479,Vurdering for læring er et prioritert satsingsområde i norsk skole, med vekt på
egen- og hverandrevurdering, tilbake- og framovermelding, underveisvurdering
og formativ bruk av summative prøver. Forfatterne viser hvordan en
vurderingspraksis i sentrale fag kan baseres på prinsipper fra vurdering for
læring og integreres i daglig undervisning.

Vurdering for læring i skolen
På vei mot en bærekraftig og demokratisk læringskultur
ROAR ENGH OG LILLIAN GRAN

• 2021 | 216 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202710606 | kr 459,-

Vurdering i skolen
PER LAUVÅS

• 2018 | 220 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202572532 | kr 449,De siste årene har det blitt gjort mye for å bedre kvaliteten på vurdering av
elevers læring i skolen, men det er fortsatt et stykke igjen. I god vurdering
skilles det tydelig mellom faser av formativ og faser av summativ vurdering,
mens den vanligste vurderingsformen i skolen i dag er en blanding mellom
disse to og er, etter forfatterens mening, den minst effektive.
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Vygotsky i pedagogikken
IVAR BRÅTEN (RED.)

• 1996 | 192 s. | 1. utg. | Heftet | 9788245600735 | kr 439,Boka innledes med et kapittel om Vygotskys liv og lære. I de øvrige kapitlene
aktualiseres hans teorier gjennom temaene læring og utvikling i lek og
undervisning, metakognitiv teori, språkoppfatninger og skolefaglig læring, den
nærmeste utviklingssonens betydning for pedagogisk praksis, den historiske
dimensjonen og tospråklighetsforskningen.

Å forske blant barn
Kvalitative metoder
MERETE LUND FASTING, LISBETH LJOSDAL SKRELAND OG JAN KAMPMANN
(RED.)

• 2021 | 164 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202689025 | kr 389,Å forske blant barn er ei bok om kvalitative forskningsmetoder
der forfatterne konkret beskriver hvordan de går frem i sine
forskningsprosjekter i ulike barnehager. Det er med andre ord ei bok hvor
leseren kan se over skulderen til forskeren og få innblikk i hvordan det
teoretiske og metodiske håndverket praktiseres. Boka favner bredt omkring
metodologiske utfordringer og muligheter som oppstår når man som forsker
entrer små barns hverdagsliv.

Å utforske praksis - grunnskolen
RUTH JENSEN OG MARIT AAS

• 2011 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202338060 | kr 459,Formålet med boka er å inspirere til profesjons- og organisasjonslæring i
grunnskolen. Boka drøfter skolen i kunnskapssamfunnet og presenterer teorier
og forskning om profesjons- og organisasjonslæring, likeledes om samspill og
læring. Konkrete praksisepisoder analyseres, og det gis eksempler på hvordan
skolen kan utforske for å kvalitetsutvikle daglig praksis.
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Å utforske praksis - grunnskolen (digital
læringsressurs)
RUTH JENSEN OG MARIT AAS

• 2011 | 1. utg. | Nettsted | 9788202352554 | kr 109,Formålet med nettstedet er å stimulere til læring under studiet med
utgangspunkt i autentiske situasjoner fra lærer- og lederpraksis. Nettstedet
inneholder videoepisoder fra klasseromspraksis og fra arenaer der lærere og
ledere møtes. Det er utviklet egne refleksjonsspørsmål for den enkelte episode
som kan danne utgangspunkt for analyser.

Å utforske praksis - videregående skole
RUTH JENSEN OG MARIT AAS

• 2012 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202338077 | kr 429,Formålet med boka er å inspirere til profesjons- og organisasjonslæring i
videregående skole. Boka drøfter skolen i kunnskapssamfunnet og presenterer
teorier og forskning om temaet. Konkrete praksisepisoder analyseres, og det gis
eksempler på hvordan videregående skole kan utforske for å kvalitetsutvikle
daglig praksis.
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AD/HD
Impulsivitet, overaktivitet, konsentrasjonsvansker
TORE DUVNER

• 2004 | 164 s. | 1. utg. | Heftet | 9788204104045 | kr 459,Boka henvender seg til fagfolk i barnehage, SFO, skole og helse- og
sosialtjeneste og forklarer både begrepet konsentrasjonsevne og ulike vansker
som er typiske hos barn med AD/HD. Dessuten gir den en bred oversikt over
mulige støtte- og behandlingstiltak. Oversatt av Bodil Sunde.

Arr i hjertet
Lærerstøtte til elever som har vært utsatt for mobbing
GUDRUN AAS OG JORUN BULI-HOLMBERG

• 2021 | 170 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202580377 | kr 349,-

Asperger syndrom
En håndbok for foreldre og fagfolk
TONY ATTWOOD

• 2004 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788204104038 | kr 499,Boka er skrevet for foreldre og fagfolk i skole, barnehage og PPT. Boka beskriver
og analyserer særegenhetene ved Asperger syndrom. Dessuten inneholder den
erfaringer fra forfatterens egen praksis og innspill fra personer med Asperger
syndrom. Oversatt av Roar Engh.
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Atferdsvansker hos barn
Evidensbasert kunnskap og praksis
MAY BRITT DRUGLI

• 2013 | 200 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202425272 | kr 429,Denne boken formidler evidensbasert kunnskap og praksis om atferdsvansker
hos barn. Den belyser hvordan utvikling av atferdsvansker kan forstås, hva som
kjennetegner alvorlige atferdsvansker hos barn, og hvordan slike vansker
kommer til uttrykk hjemme, blant barnets venner og i barnehage/skole. Boken
beskriver hvilke tiltak som anvendes for å hjelpe denne gruppen barn, samt
effekten av ulike tiltak.

Autisme og pedagogikk
En teoretisk og metodisk håndbok
MERAL ØZERK OG KAMIL ØZERK

• 2020 | 472 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202567408 | kr 659,Dette er en teoretisk og metodisk håndbok for å skape gode lærings- og
utviklingsvilkår for barn med autisme/autismespekterforstyrrelse (ASF). Disse
barna trenger ofte mye hjelp for å mestre sosial kommunikasjon, språk, lek,
vennskap, motoriske ferdigheter og felles oppmerksomhet. Her presenteres en
rekke teoretiske tilnærminger for arbeid med denne barnegruppen.

Barn med atferdsvansker
En utviklingspsykopatologisk tilnærmingsmåte
LARS SMITH

• 2004 | 270 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276344721 | kr 569,Denne boken omhandler to av barnealderens mest vanlige problemer;
hyperaktivitet og utagerende atferdsvansker. En utviklingspsykopatologisk
tilnærmingsmåte synliggjør at mange av atferdsforstyrrelsene har sin rot i
tidlig barnealder. Det fremgår også at det er mange muligheter for å endre
utviklingsveier underveis.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Lærerutdanning
Spesialpedagogikk

•

Cappelen Damm Akademisk

Barn og unge med ADHD i skolen
ROAR ENGH

• 2014 | 118 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202419264 | kr 339,Hva vil det si å ha diagnosen ADHD? Hvordan er det å leve med ADHD? Hvordan
er det å være elev i skolen når du har ADHD? Hvordan er det å være foreldre til
barn og unge med ADHD? Hvordan bør lærere takle elever med ADHD i klassen?
Hvordan bør skolen og foreldre samarbeide om elever med ADHD? Slike
spørsmål har forfatteren forsøkt å gi svar på i denne boka. Forfatteren gir gode
råd og utførlige anvisninger til hvordan lærere kan skape et positivt og
utbytterikt læringsmiljø for elever med ADHD-diagnose.

Barn og unge med Asperger syndrom i
skolen
ROAR ENGH

• 2010 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348712 | kr 429,Barn og unge med Asperger syndrom opplever sjelden skolen som en
inkluderende arena. De faller lett utenfor sosialt. Boka viser hvordan disse
elevene kan bli møtt og hjulpet i skolen slik at skolen kan gi dem positive
erfaringer og rom for optimal utvikling. Den gir også ideer til praktisk
tilrettelegging og undervisning.

Barn og unges læringsmiljø 1
Grunnleggende prosesser i læring og utvikling
RICHARD HAUGEN

• 2021 | 200 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202700270 | kr 409,Barn og unges læringsmiljø 1 omhandler sentrale faktorer som
kan innvirke på barns læring og læringsmiljø. Boka inneholder både klassiske
og nyskapende tanker om grunnleggende prosesser som inngår i all læring og
utvikling, belyst fra ulike teoretiske perspektiver. Kapitlene omhandler blant
annet læring, tenkning, motivasjon, emosjoner, selvoppfatning, språk og
kommunikasjon.
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Barn og unges læringsmiljø 2
Med vekt på sosialisering, lek og tospråklighet
RICHARD HAUGEN (RED.)

• 2006 | 176 s. | 2. utg. | Heftet | 9788276347173 | kr 459,I boka vektlegges de komplekse relasjoner som inngår i sosialiseringsprosessen,
overgangen barnehage skole, flerkulturell forståelse, tospråklighetspedagogikk
og barn med spesielle behov. Boka er spesielt rettet inn mot studenter innen
barnehagelærerutdanningen og idrettsstudenter der sosialisering og lek for
barn utgjør sentrale aspekter.

Barn og unges læringsmiljø 3
Med vekt på sosiale og emosjonelle vansker
RICHARD HAUGEN (RED.)

• 2008 | 556 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276341980 | kr 809,Forfatterne tar opp en rekke diagnosegrupper som atferdsforstyrrelse, ADHD,
autisme, schizofreni, angstlidelser, stemningslidelser, spiseforstyrrelser,
selvskading, psykosomatiske problemer m.m. I tillegg får leseren en innføring i
krisepedagogikk samt god oversikt over mindre alvorlige problemer som
vanligvis ikke får en diagnose.

Barn og unges læringsmiljø 4
Med vekt på lærevansker
RICHARD HAUGEN (RED.)

• 2010 | 362 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348989 | kr 659,I boka drøftes begrepet lærevansker i relasjon til språk og tospråklighet,
skriftspråk, matematikk, syn, hørsel, utviklingshemning, ADHD, autisme,
Tourette syndrom, migrasjon, psykiske vansker, sosial kompetanse og
nonverbale lærevansker. Boka gir en innføring i hvordan lærevansker kan
kartlegges, og hvordan barnehage/skole kan samarbeide med hjemmet.
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Barn som vekker bekymring
MAY BRITT DRUGLI

• 2008 | 176 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202287221 | kr 449,Ta tak i egen bekymring og fokuser på hvordan du som voksenperson kan
handle aktivt og reflektere over egen praksis. Boka er en «redskapskasse» som
du kan ta fram i situasjoner der det trengs å jobbe systematisk med bekymring
i forhold til barn i barnehage og småskole.

Barnehagen som samfunnsinstitusjon
SOLVEIG ØSTREM (RED.)

• 2018 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202570453 | kr 399,Boka handler om barnehagens mange og ulike oppgaver, som velferdsordning,
som pedagogisk virksomhet og som møtested. Forfatterne skriver om
barnehagens kompleksitet ut fra ulike perspektiver og de har et ønske om at
innsiktene som presenteres, kan bli gjenstand for en åpen diskusjon der både
barnehagelærere, foreldre og politikere deltar.

Barnevern i barnehage og skole
Møte mellom barn, foreldre og profesjoner
EVELYN ERIKSEN OG SIDSEL GERMETEN

• 2012 | 268 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202368616 | kr 459,Boka handler om barn, foreldre, barnehage, skole og barneverntjenesten, det vil
si barnevern i vid betydning. Den har fokus på læreres arbeid med barn som
bekymrer i barnehager og skoler. Et viktig spørsmål som diskuteres er hvordan
samarbeidet mellom barnehagen, skolen og barneverntjenesten kan realiseres.
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Barns møte med psykisk lidelse
En datters historie
GRETE LILLIAN MOEN

• 2012 | 160 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202357504 | kr 429,Hvordan er det å vokse opp med en psykisk syk forelder og ikke bli sett av
hjelpeapparatet? Forfatteren ønsker å gjøre de usynlige barna synlige ved å
fortelle sin egen historie og gjennom den vise hva fagfolk kan gjøre når de
møter disse barna. I denne 2. utgaven vises det til mer relevant teori for
utdanningene og for lærere som har elever med psykisk syke pårørende.

Barns utvikling i barnehagealder
En utviklingspsykologisk innføring
RICHARD HAUGEN

• 2015 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202478513 | kr 439,Denne boka gjør rede for endringer som skjer i barns liv og væremåte fra barnet
unnfanges, gjennom barnehagealderen og fram til skolealder. De ulike
endringene er forankret i både klassiske teoretikere og nyere forskning. Boka gir
innblikk i barns typiske væremåte på sentrale utviklingsområder som biologisk
betinget utvikling, sosial utvikling, emosjonell utvikling og kognitiv utvikling.
Forskjeller i barns utvikling er også diskutert.

Barns utvikling i skolealder
RICHARD HAUGEN

• 2017 | 192 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202560492 | kr 449,Boka handler om barns endringer i skole- og ungdomsalder. De ulike
endringene er forankret i både klassiske teoretikere og nyere forskning. Leseren
får innblikk i barn og unges typiske væremåte på sentrale utviklingsområder.
Sentrale tema er: motorisk utvikling, sosiale relasjoner, emosjoner og
temperament, selvoppfatning, persepsjon og tenkning, språk, begreper og
kommunikasjon, moral og kjønnstypisk væremåte. Forskjeller i barn og unges
utvikling er også drøftet.
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Begavede barn i barnehagealder
BRANCA LIE

• 2016 | 160 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202487249 | kr 329,I denne boka bruker forfatteren teorier fra nyere forskning for å belyse
problematikken rundt begavelse hos barnehagebarn, med et ønske om at
barnehagen blir mer proaktiv når det gjelder å oppdage begavede barn og å
støtte deres begavelse i samarbeid med foreldre, fagfolk i ulike miljøer og
rådgivere i PPT.

Begavede barnehagebarns læring i teori
og praksis
BRANCA LIE

• 2017 | 156 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202541439 | kr 329,Denne boka gir grunnleggende kunnskap om begavede barns sosiale,
emosjonelle og kognitive behov i barnehagen. Boka belyser sentrale temaer om
disse barnas sosiale læring og personlige egenskaper som har betydning for
deres atferd og for organiseringen av det pedagogiske arbeidet med dem. Boka
omhandler begavede barn i alderen 3-6 år, men kan også være relevant med
tanke på barn i småskolealder.

Den intensive leseopplæringen
Dialog og mestring når lesingen har låst seg
BENTE E. HAGTVET, JØRGEN FROST OG VIGDIS REFSAHL

• 2015 | 426 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202277161 | kr 609,Noen elever går gjennom det meste av barneskolen uten å få et godt forhold til
lesing. De skårer dårlig på prøver og har skapt «utmeldingshandlinger» som
forstyrrer læringen deres. Boka viser hvordan man kan snu en negativ utvikling
med skreddersydde individuelle lesekurs utviklet og veiledet av
spesialpedagoger.
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Den krevende barndommen
Om barndom, sosialisering og politikk for barn
IVAR FRØNES

• 2018 | 176 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202595494 | kr 339,Den krevende barndommen beskriver de problemene barn og
ungdom møter når de vokser opp i dagens kunnskaps- og kompetansesamfunn.
Denne samfunnsformen byr også på nye utfordringer innen politikken for
pedagogikk og barnevern, og for å kunne takle disse må vi kjenne og forstå
samfunnsutviklingen.

Den kroniske tilstanden
Barnets og familiens utfordringer, håp og skam
INGER-LISE SÆTHER

• 2018 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202576196 | kr 419,Boka avdekker hvordan kroniske tilstander preger og utfordrer barnet som er
rammet, og barnets familie, i hverdagen. Forfatteren viser hvordan livet kan
forløpe, og hvordan de som er rammet kan få kompetanse på sin egen helse og
takle utfordringene.

Den viktige kjærligheten
Hvordan følelser former barnets hjerne
SUE GERHARDT

• 2021 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202634919 | kr 499,-
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Det er lurt å spørre...
Om Asperger syndrom og høytfungerende autisme
GUNILLA GERLAND

• 2001 | 48 s. | 1. utg. | Heftet | 9788250821149 | kr 229,Dette er en bok om Asperger syndrom og høytfungerende autisme. Dette er
ingen alminnelig fagbok, men en bok om og for barn og ungdom som har fått
vite at de har Asperger syndrom. Boka er skrevet av Gunilla Gerland, som først i
voksen alder fikk vite at hun har Asperger syndrom. Boka inneholder ingen
faguttrykk og er så enkelt skrevet at elever på grunnskolen og ungdomstrinnet
vil ha glede av å lese den.

Egenledelse i lek og læring
KRISTIAN SØRENSEN, MARIANNE GODTFREDSEN, METTE MODAHL OG BJØRN
LERDAL

• 2011 | 128 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276349078 | kr 319,Boka gir leseren kunnskap om det dynamiske samspillet mellom hjernens
utvikling, barnets atferd og miljøets påvirkning, og rollelekens betydning når
det gjelder utvikling av barns egenledelsesfunksjoner, er i fokus. Boka gir
konkrete forslag til hvordan utvikling av egenledelsesfunksjoner kan ivaretas
ved hjelp av lek og naturlige aktiviteter i barnehagen, og hvordan den voksne
kan bidra til en positiv utvikling hos barn.

Elever med akademisk talent i skolen
ELLA COSMOVICI IDSØE

• 2014 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202419325 | kr 459,Hvordan vet man om en elev har akademisk talent, og hva kan skolen gjøre for å
motivere og stimulere akademiske talenter? Hva innebærer det for elevene å ha
et slikt talent, og skille seg sterkt fra de andre elevene i kognisjon og interesser?
Boken beskriver særtrekk ved elever med akademisk talent for språk, matte og
naturfag. Den inneholder en rekke konkrete metoder og strategier som lærere
kan ta i bruk i klasserommet for å tilpasse undervisningen slik at elevene får
faglige utfordringer og utvikler seg.
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Elevers språkbruk
Hvordan forbedre relasjoner i klasserommet
ANNE BIRGITTA NILSEN

• 2021 | 146 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202632748 | kr 339,Denne boka handler om hvordan ulik språkbruk kan skape ulike stemninger og
relasjoner i et klasserom og hvordan du som lærer kan jobbe for gode
relasjoner mellom deg og elevene og elevene seg imellom. I Elevers
språkbruk presenteres en ny metode for hvordan lærere kan jobbe for et
godt læringsmiljø. Forfatteren viser hvordan du kan utvikle elevenes verbale og
ikke-verbale ressurser og hvordan disse utspiller seg i relasjon mellom
medelever og lærere. Ved hjelp av metoden vil du kunne forebygge og motvirke
mobbing og annen aggressiv språkbruk i skolen og fremme trivsel. Boka støtter
opp under viktige kompetansemål i skolen, som at elevene skal lære å opptre
etisk og reflektert
i kommunikasjon
med andre. Den er skrevet med
MIRJAM
HARKESTAD
OLSEN
utgangspunkt i de nye læreplanene som ble fastsatt høsten 2019, der kritisk
2013 | 180
s. | 1. utg.
| Heftet | 9788202425319
kr 469,tenkning,
håndtering
av meningsbrytninger
og respekt| for
uenighet står
sentralt.
Å etablere et inkluderende læringsmiljø er en av skolens store utfordringer.

En inkluderende skole?

•

En inkluderende skole? retter søkelyset mot to aktuelle
ytterpunkter i forståelsen av inkludering: det ideologiske perspektivet og det
erfarte perspektivet. Boken er todelt, hvor første del analyserer og diskuterer
begrepet inkludering. I del to beskrives en livshistoriestudie.

Et helt vanlig barn
KIRSTEN FLATEN

• 2018 | 156 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202594466 | kr 389,Boken ser på mangfoldet i barns utvikling. Den viser hva som kan forventes av
et vanlig barn, og hvordan variasjon hos barn kan forklares innenfor et
normalitetsspekter. Alle barn er unike og skal få lov å kjenne på og bli anerkjent
for sin individualitet.
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Fleire vegar mot mål
Lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole
MARGUNN MOSSIGE, ASTRID SKAATHUN OG MARIANNE RØSKELAND

• 2007 | 233 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202269913 | kr 459,Kva er lese- og skrivevanskar, og korleis kan ein hjelpe elevar med lese- og
skrivevanskar i vidaregåande skole? Fleire vegar mot mål har
som si grunnhaldning at ein kan lære både mykje og godt trass i lese- og
skrivevanskar dersom ein går fram på ein måte som fungerer for den enkelte.
Med forsking i ryggen viser forfattarane kva for tiltak som verkar for
aldersgruppa, og korfor.

Flere språk, flere muligheter
Håndbok i spesialpedagogisk tilrettelegging og flerspråklig læring
ESPEN EGEBERG

• 2022 | 324 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202727659 | kr 499,-

Gode fagfolk vokser
Personlig kompetanse i arbeid med mennesker
GRETA MARIE SKAU

• 2017 | 204 s. | 5. utg. | Heftet | 9788202547721 | kr 489,Personlig kompetanse er en betydningsfull og integrert del av profesjonaliteten.
Temaer som behandles, er blant annet personlig utvikling og forandringsarbeid,
møter med andre mennesker som del av yrkesutøvelsen, kommunikasjon og
konflikthåndtering. I femte utgave av boka er teksten gjennomgående
oppdatert.
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Hvordan elske et barn
JANUSZ KORCZAK

• 2018 | 88 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202523459 | kr 249,For Janusz Korczak var respekt for og kjærlighet til barnet vesentlig og i denne
teksten formulerer han sine tanker om barnets rettigheter. Hvordan
elske et barn handler om den livskraft, glede og kreativitet som barn
utvikler når de bare får sjansen. Store deler av boka ble skrevet i krigstid og de
pedagogiske tekstene har en svært personlig skrivestil.

Hvordan legge til rette for mestring,
medvirkning og motivasjon
i ungdomsskole og videregående skole
GERD MARTINA LANGELAND OG MAY OLAUG HORVERAK

• 2021 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202706722 | kr 319,-

Inkludering av minoritetsspråklige elever
i skolen
MARYANN JORTVEIT

• 2017 | 273 s. | 1. utg. | Heftet | 9788283141184 | kr 439,Hvordan er det å være lærer i en mangfoldig skole? Samtaler med lærere og
vurdering av offentlige dokumenter viser at det er behov for mer kunnskap
omkring opplæring av minoritetselever. Det er nødvendig å drøfte hva
inkludering er og hvilke konsekvenser det skal få i opplæringen av språklige
minoriteter. Det betyr at hele skolen må gjenspeile de verdiene som ligger til
grunn for et inkluderende samfunn.
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Kulturmøter i matematikkundervisningen
Matematikk på 41 ulike språk
MADELEINE LÖWING OG WIGGO KILBORN

• 2013 | 272 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202394257 | kr 539,Hvordan tallene er bygd opp, hvordan tid og klokkeslett uttrykkes, hvordan
skriftlig regning utføres, og hvordan for eksempel brøk oppfattes, kan variere
betydelig fra land til land. I denne boka får man en kortfattet oversikt over
hvordan matematikken kan se ut på drøye 40 forskjellige språk.

Kvalitet i leseopplæringen
Erfaringer med oppstart av språk- og leseveiledning
JØRGEN FROST

• 2010 | 120 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202335120 | kr 399,Kvalitet i leseopplæringen krever at skolen utvikler seg innenfra. Løsningen kan
være å gi språk- og leseveiledere ansvar for å planlegge og koordinere
leseopplæringen. Denne boka presenterer erfaringer med oppstart av språk- og
leseveiledning i en kommune og er nyttig for andre som vurderer å gjøre det
samme.

Ledelse i klasserommet
– undervisningskvalitet fra teori til praksis
RANDI M. SØLVIK OG SIGRUN K. ERTESVÅG (RED.)

• 2020 | 220 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202643782 | kr 449,Denne boka handler om lærerens ledelse i klasserommet og den interaksjonen
som foregår mellom lærere og elever. Det fokuseres på hvordan
lærer-elev-interaksjoner fremmer elevenes motivasjon og deres sosiale og
faglige læring og forfatterne viser hvordan skolen som organisasjon kan støtte
lærernes arbeid med å utvikle god klasseromspraksis.
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Leseforståelse i skolen
Utfordringer og muligheter
VIBEKE GRØVER OG IVAR BRÅTEN (RED.)

• 2021 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202650063 | kr 459,-

Lesepraksis
- på teoretisk grunnlag
JØRGEN FROST

• 1999 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788245607192 | kr 459,Målet med denne boka er å bygge bro mellom leseundersøkelser og
leseundervisning. Forfatteren presenterer en ramme for den lesepedagogiske
tilretteleggingen, der elevenes arbeidsmåte og språklige kontroll under lesingen
og utviklingen av basisferdigheter står sentralt. Aktuell bok for alle med ansvar
for begynneropplæring i norsk.

Læring – et samspill mellom hjerne, kropp
og omverden
KJELD FREDENS

• 2019 | 262 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202614317 | kr 489,Enten du er barnehagelærer, lærer eller jobber med barn og unge i andre
sammenhenger, gir denne boken innspill til nye måter å tenke på. Bokens
gjennomgående tema er at læringens kroppslige fundament er avgjørende for
livslang læring. Den er skrevet til deg som er interessert i det nyeste innen
kognisjonsforskning, og er et oppgjør med den tenkningen som hevder at
hjernen alene styrer våre mentale funksjoner.
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Læringsledelse
MIRJAM HARKESTAD OLSEN OG JORUN BULI-HOLMBERG (RED.)

• 2020 | 152 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202620745 | kr 329,-

Læringspotensial
MIRJAM HARKESTAD OLSEN OG KJELL SKOGEN (RED.)

• 2019 | 112 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202598129 | kr 309,I denne boken drøfter de fire forfatterne ulike sider ved læring og potensial for
læring. Hva er læringspotensial, og hvordan kan vi forstå dette begrepet med
utgangspunkt i tilgrensende begreper som inkludering og en skole for alle?
Hvilke faktorer utenfor skolen påvirker elevens potensial for læring? Hvilken
sammenheng er det mellom potensial for læring og psykisk helse?

Mangfold og mestring i barnehage og
skole
Migrasjon som risikofaktor og ressurs
HILDEGUNN FANDREM

• 2011 | 182 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348637 | kr 449,Hvordan kan migrasjon være både en risikofaktor og en ressurs? Denne boka gir
perspektiver til svar på dette spørsmålet. Målet er at studenter innen lærer-,
barnehagelærer- og spesialpedagogikkutdanninger skal få økt kunnskap om
hvilke utfordringer og muligheter migrasjon innebærer.
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Masteroppgaven i lærerutdanninga
Temavalg, forskningsplan, metoder
MARIT KROGTOFT OG JARLE SJØVOLL (RED.)

• 2018 | 266 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202592127 | kr 469,Denne boka henvender seg til masterstudenten i lærerutdanninga som skal i
gang med oppgaveskriving. Her får studenten en grunnleggende innføring i
planlegging og skriving av oppgaven. Forfatterne fokuserer på temavalg,
problemstilling, valg av ulike design som casestudier og bruk av ulike metoder
som observasjon eller intervju.

Med åpne øyne
Observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd
HILDE LARSEN DAMSGAARD

• 2003 | 249 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202230005 | kr 589,Boka handler om de krevende møtene mellom elever og lærere i skolen og om
hvordan vi kan møte problematferd på en konstruktiv måte. Ved å ta i bruk
observasjon som hjelpemiddel for å innhente og bearbeide informasjon kan vi
møte elevene med respekt for deres egenart og se eleven bak den negative
atferden.

Mestring, medvirkning og motivasjon
i voksenopplæring og integreringsarbeid
MAY OLAUG HORVERAK, TONJE LEVERNES SOLBERG OG GERD MARTINA
LANGELAND

• 2022 | 196 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202737092 | kr 339,Metoden Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon
ble først utviklet for å motivrke frafall og lav motivasjon i videregående
skole. I denne andre boken er metoden videreutviklet for lærere i
voksenopplæringen og andre som jobber med å hjelpe innvandrere og
flyktninger.
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Minoritetsspråk og flerspråklighet
En håndbok i utredning og vurdering
ESPEN EGEBERG

• 2016 | 224 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202496142 | kr 529,En stigende andel av den norske befolkningen har et annet førstespråk enn
norsk, noe som gir en stor variasjon i erfaringer og kunnskaper hos flerspråklige
i barnehage og skole. Dette kan gi en del utfordringer for barnehager, skoler og
dem som av ulike grunner skal gjøre psykologiske eller pedagogiske vurderinger
og utredninger.

Normalitet og avvik
Spesialpedagogiske utfordringer - en innføring
IVAR MORKEN

• 2012 | 184 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202382353 | kr 509,Boka er revidert og skrevet for bachelorstudenter i spesialpedagogikk og
pedagogikk. Faget aktualiseres i lys av det moderne flerkulturelle samfunn
preget av individualitet og mangfold. Forfatteren tar ikke utgangspunkt i de
ulike vanskegruppene innenfor spesialpedagogikk, men problematiserer
begreper og kjente dikotomier.

Norsk språklydlære med øvelser
Sammenligninger med engelsk, tysk og fransk
INGEBJØRG SKAUG

• 2005 | 244 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202246372 | kr 529,En praktisk bok i norsk språklydlære som kombinerer fonetikk og logopedi. Her
sammenliknes norsk, engelsk, tysk og fransk. Boka inneholder øvelser for
artikulasjonstrening. Den er skrevet for logopeder, spesialpedagoger,
språklærere, foreldre og utlendinger som skal lære norsk.
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Når lesing er vanskelig
Leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne
VIGDIS REFSAHL

• 2012 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202372705 | kr 459,Mange unge og voksne sliter med å mestre lesing i sin hverdag, å forstå norske
tekster, eller de kan slett ikke lese. Denne boka gir pedagoger i videregående
skole og voksenopplæring et fleksibelt undervisningsopplegg på fire
grunnleggende områder der lesing kan være vanskelig: avkoding, tempo og flyt,
leseforståelse og å lese for å lære.

Når læring er det viktigste
Undervisning i høyere utdanning
HELGE I. STRØMSØ, KIRSTEN HOFGAARD LYCKE OG PER LAUVÅS (RED.)

• 2016 | 268 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202527280 | kr 529,Forfatterne tar i denne boken utgangspunkt i nyere læringsforskning og peker
på mulige konsekvenser for undervisning og vurderingspraksis. Bidragene
veksler mellom drøftinger av helt konkrete undervisningsopplegg og mer
overordnede refleksjoner over læring, undervisning og vurderingsformer i
høyere utdanning. De diskuterer sentrale undervisningsformer ved universiteter
og høgskoler og bidrar med ideer til læringsfremmende undervisning.

Pedagogisk systemarbeid
Endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og PP-tjenesten
ROLF FASTING (RED.)

• 2018 | 210 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202567309 | kr 409,En god skole og en god opplæring skapes ikke en gang for alle. Det innebærer et
systematisk arbeid med tidlig innsats, tilpasset opplæring og inkludering.
PP-tjenesten skal bistå skolen med å skape en inkluderende opplæring og en
inkluderende skole. I tillegg til ansatte i PP-tjenesten er boka for studenter i
spesialpedagogikk.
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Pedagogiske fenomener
En innføring
OLE ANDREAS KVAMME, TONE KVERNBEKK OG TORILL STRAND (RED.)

• 2016 | 428 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202494667 | kr 639,Boka gir utsyn over den store bredden i pedagogikkens oppgaver og
tenkemåter. Den er skrevet for studenter som skal begynne sin reise inn i
pedagogikkens mangfoldige og varierte landskap. Den tegner kart over
terrenget og oppmuntrer til å til å se på pedagogikkens oppgaver og
utfordringer ut fra et faglig perspektiv.

Perspektiver på livsmestring i skolen
AUDUN MYSKJA OG CAMILLA FIKSE (RED.)

• 2020 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202651077 | kr 469,I denne boken presenteres ny kunnskap om folkehelse og livsmestring i skolen.
Antologien består av ni kapitler der forfatterne belyser tematikken fra ulike
fagtradisjoner. Boken kombinerer perspektiver fra både pedagogikk og medisin,
og den ser på læring og helse som en helhet.

Prinsipper for god leseopplæring
Innføring i den første lese- og skriveopplæringen
JØRGEN FROST

• 2003 | 173 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202218157 | kr 479,Stadig mindre homogene elevgrupper øker behovet for å forstå hva lesing er,
hvordan leseutviklingen forløper, og hvordan man kan iaktta elevenes
leseutvikling. En aktuell teori- og metodebok for lærere og i lærerutdanningen.
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Psykososialt læringsmiljø
MIRJAM HARKESTAD OLSEN OG JORUN BULI-HOLMBERG (RED.)

• 2019 | 146 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202598136 | kr 329,Gjennom fem kapitler belyser boken ulike sider ved et psykososialt
læringsmiljø: Hva er psykososialt miljø og hvordan blir begrepet tatt i bruk i
ulike styringsdokumenter? Hvordan opplever elever seg selv i relasjon til
jevnaldrende? Hva kan vi lære av fortellinger fra minoritetsspråklige elever? Hva
er betydningen av lærerstøtte når elever har vært utsatt for mobbing? Hvordan
kan læreren tilrettelegge for et godt psykososialt miljø?

Relasjonen lærer og elev
- avgjørende for elevenes læring og trivsel
MAY BRITT DRUGLI

• 2012 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202334949 | kr 429,Denne boka handler om relasjonen mellom lærer og elev, hva den betyr for
hvordan elever finner seg til rette på skolen, og ikke minst for deres
læringsprosess. Boka gir en bred oversikt over forskning på området. I tillegg
beskriver den konkrete forslag til hvordan man kan legge til rette for utvikling
av positive relasjoner, og til hvordan negative relasjoner kan endres.

Relasjonsledelse
MIRJAM HARKESTAD OLSEN OG RIGMOR MIKKELSEN (RED.)

• 2019 | 116 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202598143 | kr 309,-
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Relasjonsvansker blant barn og unge
RICHARD HAUGEN

• 2019 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202612641 | kr 429,Boka gir en oversikt over sentrale faktorer som kan innvirke på barn og unges
naturlige relasjoner med hverandre. Det kan være flere grunner til at et barn har
problemer med å inngå i naturlige relasjoner med andre. En grov todeling av
årsaker til relasjonsvansker kan grupperes i sosialt betingede vansker og
emosjonelt betingede vansker.

Robuste barn
PER SCHULTZ JØRGENSEN

• 2017 | 190 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202568993 | kr 449,Med stor innsikt og treffsikre eksempler undersøker Per Schultz Jørgensen de
forskjellige psykologiske og pedagogiske sidene ved begrepet robusthet. Han
supplerer det teoretiske grunnlaget for presentasjonen med konkrete metoder
som kan hjelpe oss til å bidra til barns robusthet i familien, i barnehagen og på
skolen.

Samtalebilder
Et kommunikasjonsverktøy
MERETE HOLMSEN

• 2010 | 34 s. | 1. utg. | Perm | 9788202314491 | kr 739,Denne samtalepermen er til bruk for pedagoger, lærere, førskolelærere,
spesialpedagoger, helsesøstre, PPT, barnevern og eventuelt annet pedagogisk
personell som kjenner metoden omkring bruk av samtalebilder i
kommunikasjon med barn. Permen bygger på forfatterens teoretiske metode
som er beskrevet i Samtalebilder og Samtalebilder og
tegninger .
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Samtalebilder
En vei til kommunikasjon med barn
MERETE HOLMSEN

• 2007 | 160 s. | 1. utg. | Heftet | 9788250821187 | kr 469,Boka viser hvordan man kan samtale med barn om deres opplevelser, tanker og
egne vurderinger av hverdagen i barnehagen og skolen. Illustrert av Kjell E.
Midthun. Boka inneholder 15 samtalebilder i farger. Bildene viser et musebarn i
dagligdagse situasjoner og gir barna mulighet til identifikasjon. Boka er skrevet
for ansatte i barnehage, skolens første klassetrinn og SFO.

Samtalebilder og tegninger
En vei til kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner
MERETE HOLMSEN

• 2011 | 248 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202365134 | kr 489,Boka handler om hvordan man kan kommunisere med barn ved hjelp av
samtalebilder og barnas egne tegninger. Den inneholder 18 samtalebilder.
Målgruppen er helsepersonell og ansatte i barnevern, BUP, PPT og
barnehage/skole. Illustrert av Kjell E. Midthun.

Samtaler med barn
Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner
HALDOR ØVREEIDE

• 2009 | 250 s. | 3. utg. | Heftet | 9788276345834 | kr 529,Barn som møter særlige utfordringer i livet, trenger faglig bistand, og fagfolk
trenger redskaper for å hjelpe barn. Det viktigste redskapet er samtalen. Denne
boka er skrevet for å stimulere til flere samtaler med barn som har det
vanskelig. Samtaler med barn er praktisk og løsningsorientert
med mange eksempler fra samtalesituasjoner.
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Sentrale forskningsmetoder
- med etikk og statistikk
EDVARD BEFRING

• 2020 | 154 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202669980 | kr 319,I denne boka behandles historiske, kvalitative og kvantitative
forskningsmetoder og forfatteren behandler også vitenskapsteoretiske
perspektiver, forskningsetikk og pedagogisk statistikk. Her får studentene en
systematisk oversikt over et stort antall relevante forskningsdesign og
empiriske metoder for innsamling og analyse av forskningsdata.

Sjenerte elever
KIRSTEN FLATEN

• 2022 | 88 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202730802 | kr 179,Sjenanse kan ha negativ innflytelse på både faglig og sosial utvikling og kan
hindre elever i å utnytte sitt potensiale. I denne boka viser forfatteren hvordan
lærere kan støtte sjenerte elever i å mestre skolehverdagen bedre.

Skolefravær
SARA ELINE EIDE

• 2021 | 75 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202737085 | kr 179,-
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Skolen som samfunnsbygger
Å bli til noen, ikke bare noe
BJØRG-ELIN MOEN OG GRETE LILLIAN MOEN

• 2020 | 276 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202625030 | kr 449,Lærere er en av de viktigste bidragsyterne for å bygge morgendagens samfunn.
Måten de presenterer verdier for elevene og hvordan de ser på hver enkelt elev
og klassen som helhet, har stor betydning. Denne boken handler om hvordan
ungdom opplever mestring og tilhørighet i skolen og hva det har å si for deres
individuelle utvikling og for samfunnsutviklingen.

Skriveutvikling og skrivevansker
KARI-ANNE B. NÆSS OG HILDE CHRISTINE HOFSLUNDSENGEN (RED.)

• 2022 | 322 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202694319 | kr 469,Kunnskap om skriveutvikling og tiltak for å avhjelpe skrivevansker er mindre i
fokus enn leseutvikling og lesevansker. Derfor presenterer forfatterne ny
vitenskapelig innsikt fra egen forskning på emnet. De legger spesielt vekt på
tiltak for barn i risiko for skrivevansker i barnehage og skole og henvender seg
til lærere og spesialpedagoger.

Småbarnspedagogikk
Fenomenologiske og estetiske tilnærminger
SYNNØVE HAUGEN, GUNVOR LØKKEN OG MONIKA RÖTHLE (RED.)

• 2013 | 296 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202409203 | kr 559,Synet på de minste barnehagebarna, 1-3 år, har endret seg radikalt de siste
årene. Fra å bli betraktet som noen som er avhengig av omsorg, ser vi nå små,
kompetente individer i sin verden. Med forståelsen for det lille barnet kommer
også behovet for en ny småbarnspedagogikk. Boka er oppdatert i forhold til ny
barnehagelærerutdanning.
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Sosial selvoppfatning og livsmestring i
skolen
JORUN BULI-HOLMBERG OG CHRISTIAN BLOMEID ENGEBRETSEN

• 2022 | 116 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202734589 | kr 219,-

Spesialpedagogikk
EDVARD BEFRING, KARI-ANNE B. NÆSS OG REIDUN TANGEN (RED.)

• 2019 | 720 s. | 6. utg. | Heftet | 9788202592059 | kr 849,Denne 6. utgaven av Spesialpedagogikk gir oppdatert innsikt i
det spesialpedagogiske fagfeltet og presenterer fagets oppgaver, utfordringer
og muligheter. Det er lagt vekt på å belyse betydningen av spesialpedagogisk
kompetanse for å imøtekomme behov og realisere rettighetene til barn og unge
med ulike funksjonshemminger og vansker. Faglige forståelsesmåter, erfaringsog forskningsresultater står sentralt.

Spesialpedagogikk og etikk
Kollektivt ansvar og individuelle rettigheter
SOLVEIG M. REINDAL OG RUNE SARROMAA HAUSSTÄTTER (RED.)

• 2010 | 186 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348507 | kr 489,Boka inviterer til en etisk refleksjon over spesialpedagogikkens grunnlag ut fra
ulike historiske og filosofiske innfallsvinkler. De etiske sidene ved den
spesialpedagogiske profesjonen blir konkretisert gjennom spesialpedagogikk i
praksis.
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Spesialpedagogikk: Fagidentitet og
samfunnsnytte
RUNE SARROMAA HAUSSTÄTTER OG SOLVEIG MAGNUS REINDAL (RED.)

• 2016 | 173 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202494643 | kr 389,Denne boka handler om forutsetningene og grunnlagstenkningen innen
spesialpedagogikken og om spesialpedagogikk både som fagdisiplin og
yrkesprofesjon. Spesialpedagogikken skal både å løse konkrete pedagogiske
utfordringer for barn og unge og være en fagdisiplin som skal skal forstå og
utfordre ekskluderingstendenser i skole og samfunn.

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen
VIVIAN D. NILSEN (RED.)

• 2014 | 320 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202406264 | kr 569,Boka gir en innføring i barns utvikling i barnehagealder og de vanskene som
kan oppstå i denne aldersperioden. Fokus er på de ulike spesialpedagogiske
utfordringene som ansatte i barnehagen møter. Forfatterne viser til viktigheten
av å identifisere barns behov for hjelp og støtte, og hvordan
barnehagepersonalet gjennom tidlig innsats og ved individ- og systemrettet
arbeid kan sette inn nødvendige tiltak overfor barn med spesielle behov.

Spesialpedagogisk tilrettelegging i
skolen
VIVIAN D. HAUGEN OG RICHARD HAUGEN

• 2020 | 284 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202542139 | kr 519,Boka handler om de ulike spesialpedagogiske utfordringene som ansatte i
skolen møter. Tema er språkvansker, lese- og skrivevansker,
matematikkvansker, emosjonelle vansker, oppmerksomhetssvikt (ADHD), tics
og Tourettes, synsvansker, hørselsvansker, utviklingshemning, hjerneskade og
autisme. Det er en rekke forhold som kan medvirke til at elever trenger
spesialpedagogisk tilrettelegging eller en forsterket innsats i skolen. Hvordan
kan skolen tilrettelegge skolehverdagen for å redusere eksisterende vansker hos
elever og tidlig avdekke og igangsette tiltak? Målet er å oppnå best mulig
trivsel, utvikling og læring blant enkeltelever og elevgrupper.
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Språk- og leseveiledning
- i teori og praksis
JØRGEN FROST (RED.)

• 2009 | 432 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202283476 | kr 749,For å kunne gi god leseopplæring til alle må hele skolen som system fungere
godt. Løsningen i denne boka er å la en "språk- og leseveileder"
få særskilt ansvar for å utvikle, planlegge og koordinere skolens
leseopplæring. Boka kan brukes som håndbok for språk- og leseveiledere,
skoleeiere, skoleledere, lærere, spesiallærere og PPT.

Språkvansker
Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer
IRENE VELSVIK BELE (RED.)

• 2008 | 262 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202277246 | kr 589,Mange barn, unge og voksne har store problemer med forståelse og bruk av
språket. Språkvanskene blir tydelige med økte krav til kognitive funksjoner og
får store konsekvenser for læring og utdanning. Forfatterne skriver om hva
språkvansker er, og om hvordan personer med språkvansker bør møtes i skolen.
Sentrale dilemmaer knyttet til kartlegging av spesifikke språkvansker blir også
presentert.

Spør barn. Få svar
Samtaler med barn om sosiale relasjoner
MAY BRITT DRUGLI OG MONA ENGEN

• 2004 | 176 s. | 1. utg. | Spiral | 9788204092397 | kr 499,Dette er en metodebok for fagfolk som har behov for å få informasjon om
sosiale relasjoner fra barnet selv, for eksempel i forbindelse med
barnevernssaker. Bakerst i boka ligger det ark med figurer som kan stanses ut
og brukes under samtalene.
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SVANTE-N
Testverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker - norsk versjon
A. LOHMANDER, E. BORELL, G. HENNINGSSON, C. HAVSTAM, I. LUNDEBORG OG C.
PERSSON

• 2013 | Pakke | 9788202399313 | kr 2 979,Testen brukes til å undersøke artikulasjon og nasalitet hos personer med
taleavvik som følge av for eksempel leppe-kjeve-ganespalte, og til å analysere
språklydsystem/fonologi. Verktøyet er utviklet av svenske logopeder og er
oversatt og tilpasset norsk i samarbeid med Statped.

Tidlig innsats
MIRJAM HARKESTAD OLSEN OG ROLF B. FASTING (RED.)

• 2021 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202698850 | kr 349,Boken presenterer ulike perspektiver på tidlig innsats i et
skoleperspektiv, noe som gjør at den skiller seg noe ut fra øvrig litteratur på
området. Dette gjelder både det rettslige grunnlaget og tidlig innsats som
systemisk strategi. Forfatterne diskuterer også spørsmål knyttet til
samarbeidsarenaer for tidlig innsats og samtalen som pedagogisk verktøy for
tidlig innsats. Det er bred enighet om at tidlig innsats har stor betydning, men
mer usikkerhet knyttet til begrepets innhold. Inkluderende fellesskap har fått
stor tyngde i overordnet del for grunnopplæringen, som trådde i kraft august
2020. Tidlig innsats er helt sentralt for å kunne oppnå et inkluderende
fellesskap. Boken vil derfor få stor betydning i lærernes arbeid med nytt
læreplanverk.
Bidragene
til boken
er gitt
av fagpersoner
som forsker på ulike
MIRJAM
HARKESTAD
OLSEN
OG PEDER
HAUG
(RED.)
sider ved begrepet tidlig innsats. På denne måten blir boken aktuell både for
2020 | 152
s. | 1. utg. | Heftet
| 9788202665869
| krinnsats
359,pedagoger,
lærerutdannere,
studenter
og forskere. Tidlig
inngår i serien "Inkluderende skolemiljø".
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Tilpasset opplæring og flerfaglig
samarbeid
Fra lov til praksis
LARS GUNNAR BRISEID

• 2006 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276346688 | kr 469,Boka tar utgangspunkt i prinsippet om «tilpasset opplæring» som overordnet
for all pedagogisk virksomhet i barnehage og skole. Både differensiering innen
ordinære rammer, og forutsetninger for spesialundervisning er grundig
behandlet. Den tar opp juridiske rammer og etiske problemstillinger knyttet til
samarbeid mellom ulike fagprofesjoner.

Tospråklig oppvekst og læring
KAMIL ØZERK

• 2016 | 234 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202482466 | kr 509,I denne boka presenteres fenomenet tospråklighet i sin bredde. Forfatteren ser
også på ulike aspekter ved tospråklig oppvekst hos barn fra ulike
minoritetsgrupper. Han belyser vilkårene for god språktilegnelse og
argumenterer for at disse barnas utfordringer må møtes med både gode
pedagogiske metoder og etisk forsvarlige holdninger.

Ung i Norge. Psykososiale utfordringer
INGELA LUNDIN KVALEM OG LARS WICHSTRØM (RED.)

• 2007 | 198 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202262884 | kr 499,Hvordan forholder ungdom seg til at kroppen endres og modnes, til de mentale
forandringene som gjør at de tenker på en annen måte, og til endringene i
seksuelle følelser og atferd? Boka er skrevet for høgskolestudenter i grunn- og
videreutdanninger der ungdom og psykisk helse er en del av tematikken, samt
for alle som arbeider med ungdom.
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Ungdom, læring og forebygging
EDVARD BEFRING OG BJØRG-ELIN MOEN

• 2017 | 152 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202533366 | kr 439,Boka handler om de unges ressurser, muligheter og utfordringer i skolen.
Forfatterne er blant annet opptatt av hvordan læringsprosesser foregår med
planlagt og ikke-planlagt læring, hvordan skolen kan styrke unges
livsmuligheter, motvirke krenkelser og drive med forebyggende tiltak rettet mot
ungdom.

Utvikling, personlighet og borderline
ANDERS EVANG

• 2010 | 416 s. | 5. utg. | Heftet | 9788202316211 | kr 639,Forfatteren gir en samlet og oppdatert innføring i den psykologiske bakgrunnen
for borderlinevansker. Han integrerer en helhetlig forståelsesramme med
kliniske eksempler. Nye funn fra forskning på feltet er innarbeidet i tre helt nye
kapitler, og flere av de øvrige kapitlene er omarbeidet i tråd med ny forskning.

Utviklingsstøtte
Foreldrefokusert arbeid med barn
REIDUN HAFSTAD OG HALDOR ØVREEIDE

• 2011 | 352 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276346114 | kr 609,Dette er en optimistisk, men realistisk bok om hvordan og hvor langt vi kan
bistå barn og deres viktige voksne når de strever. I ulike roller kan vi alle bli
betydningsfulle for barn. Forfatterne utvikler teori og begreper med sikte på
anvendelse i omsorg, rådgiving, pedagogikk og behandling. Det er tydelig
sammenheng mellom teori og en praktisk metodikk som er prøvd ut over lang
tid.
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Vellykket arbeid med vanskelig atferd
TORKJELL SOLLESNES

• 2018 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202563875 | kr 339,Pedagoger og sosialarbeidere vil i sitt arbeid møte på atferd fra barn og unge
som er vanskelig å forholde seg til. Boka forklarer på en enkel måte de
teoretiske prinsippene som ligger bak vellykket arbeid med vanskelig atferd, og
henter eksempler fra datamateriale forfatteren har samlet inn. Boka henvender
seg til studenter innen lærerutdanning, spesialpedagogikk,
barnevernspedagogikk og sosialt arbeid, både på bachelor- og masternivå.

Våre evnerike barn
En utfordring for skolen
ELLA COSMOVICI IDSØE OG KJELL SKOGEN

• 2011 | 162 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348958 | kr 469,Boka gir studenter og lærere innsikt i og kunnskap om hva som karakteriserer
evnerike og talentfulle barn, og de spesielle oppgaver og utfordringer som
skolen står overfor i undervisningen av disse barna. Diverse
undervisningsstrategier vil bli diskutert. Viktigheten av skole-hjem-samarbeid
blir belyst, og hvilke strategier skolen bør implementere for å møte behovene til
disse barna.

Å leve med Asperger
Åpenhet, selvtillit, diagnostisering
DINAH MURRAY (RED.)

• 2007 | 324 s. | 1. utg. | Heftet | 9788204140784 | kr 529,Å leve med Asperger tar opp de utfordringene man står overfor
når man selv eller noen i ens nærmeste familie får diagnosen Asperger
syndrom. Boka presenterer en bred samling av personlige, profesjonelle og
forskningsbaserte beretninger. Oversatt av Roar Engh.
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Andrespråksdidaktikk
- en innføring
MARTE MONSEN OG GUNHILD TVEIT RANDEN

• 2022 | 156 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202738426 | kr 349,En grunnleggende innføring i hvordan elever med et annet morsmål lærer norsk
og bruker norsk når de lærer seg fag i skolen. Boka er skrevet for studenter i
lærerutdanning og lærere i grunnskolen, og kan også være aktuell som en
innføringsbok for studenter i norsk som andrespråk eller lærere i
voksenopplæring.

Barnelitteratur
- sjangrar og teksttypar
TONE BIRKELAND, INGEBORG MJØR OG ANNE-STEFI TEIGLAND

• 2018 | 230 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202594473 | kr 459,Boka gir ei samla og brei framstilling av det barnelitterære feltet, og kombinerer
litteraturteori og sjangerkunnskap med didaktiske og formidlingsmessige
perspektiv. Eit rikt utval teksteksempel frå norsk og omsett barnelitteratur
syner mangfaldet i barnelitteraturens uttrykk og tematikk.

Begynneropplæring i en sammensatt
tekstkultur
ELISE SEIP TØNNESSEN OG MAGNHILD VOLLAN

• 2010 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348811 | kr 529,Forfatterne drøfter hvilken tekstkompetanse elevene bør utvikle i skolen. De
viser eksempler på en tekstkompetanse for dagens og framtidas
uttrykksformer, som ikke går på bekostning av de klassiske ferdighetene i å lese
og skrive.
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Blikk for språk
Sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighet
STIAN HÅRSTAD, BRIT MÆHLUM OG RIKKE VAN OMMEREN

• 2021 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202687359 | kr 449,Forfatterne presenterer ideologiske aspekter og sosiale funksjoner ved
fenomener som standardisering, dialektnivellering, «knoting» og multietnolekt,
språkbruk i digitale tekster og reklame, og forholdet mellom norsk og blant
annet samisk, dansk, tysk og engelsk. Boka er skrevet for studenter i norsk- og
nordiskfaget, og passer på bachelor- og masternivå.

Den nye LUS-boken
En bok om leseutvikling
BIRGITA ALLARD, MARGRET RUDQVIST OG BO SUNDBLAD

• 2009 | 208 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202307714 | kr 559,Leseutviklingsskjemaet, LUS, er et kvalitativt vurderingsverktøy som bygger på
lærerens erfaringer med lesing og med vurdering av elevens leseutvikling over
tid. LUS er et redskap for å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs nivå og for
å organisere og tilpasse bruken av ressurser ut fra elevens kompetanse. Boka,
som er oversatt fra svensk, har også med et kapittel om bruken av LUS i norske
skoler.

Det norske dialektlandskapet
Innføring i studiet av dialekter
BRIT MÆHLUM OG UNN RØYNELAND

• 2012 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202349417 | kr 429,Boka gir en oversikt over dialektsituasjonen i Norge på begynnelsen av
2000-tallet. Forfatterne bygger på nyere forskning og legger vekt på refleksjon
omkring språklig variasjon og dialektendringer, ved siden av å beskrive
tradisjonelle dialekttrekk. Boka inneholder dialektkart og nye dialekteksempler.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Lærerutdanning
Norsk

•

Cappelen Damm Akademisk

Diktboka
Om arbeid med poetiske tekstar i skolen
PER OLAV KALDESTAD OG HANNE KNUTSEN

• 2019 | 340 s. | 5. utg. | Heftet | 9788202615826 | kr 569,Dette er boka for alle som vil stimulere skrivelyst og språkglede hos barn. Boka
inneheld ei solid metodisk og teoretisk rettleiing og ein romsleg antologidel
med aktuelle dikt av norske og nordiske forfattarar. Ein klassikar i
lærarutdanninga.

Elevene og litteraturen
Estetisk lesing på barnetrinnet
INGEBORG EIDSVÅG FREDWALL, ELIN ARNESEN MOSEID OG SVEIN SLETTAN
(RED.)

• 2022 | 264 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202718848 | kr 439,Elevene og litteraturen handler om hvordan man kan arbeide
med estetisk lesing på barnetrinnet, slik at elevenes møter med skjønnlitterære
tekster gir rom for sanser, følelser og opplevelser. Forfatterne viser verdien av å
arbeide med skjønnlitteratur i skolen og hvordan litteraturundervisning kan
engasjere og berøre elevene.

Elevens tekst
Et utgangspunkt for skriveopplæring
DAGRUN SKJELBRED

• 2021 | 196 s. | 5. utg. | Heftet | 9788202687410 | kr 429,En skriveopplæring med utgangspunkt i elevenes egne tekster krever at læreren
kan sette ord på hva hver enkelt elev har fått til, og på hva eleven trenger å
arbeide videre med. Denne boka gir læreren nødvendig fagspråk, tekstkunnskap
og kunnskap om skriving. Forfatteren analyserer elevtekster og modellerer en
nyansert vurderingspraksis.
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Elevfortellinger
Analyse og vurdering
TONE SENJE OG SYNNØVE SKJONG

• 2005 | 228 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202245757 | kr 509,Spesifikk tekstkompetanse er nødvendig for å videreutvikle og vurdere
elevtekster. Elevfortellinger fra mellomtrinnet og ungdomstrinnet blir i denne
boka analysert og vurdert, også ved hjelp av gradert karakterskala.

Film
En innføring
ARNE ENGELSTAD OG ELISE SEIP TØNNESSEN

• 2011 | 272 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202291167 | kr 619,Denne boka gir leseren grunnleggende kunnskaper om film. Forfatterne tar
utgangspunkt i filmanalyse og presenterer noen av de verktøyene analysen
krever. Boka passer for alle som er interessert i film og ønsker å utvide sine
kunnskaper. Særlig aktuell er boka for studenter i film- og medieutdanninger
ved høyskoler og universiteter.

Fra bok til film
Om adaptasjoner av litterære tekster
ARNE ENGELSTAD

• 2013 | 188 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202380793 | kr 459,Hva skjer når en fortelling overføres fra et medium til et annet? Hva må
tilrettelegges, hva må adapteres – og hvordan? Når sier ord mer enn levende
bilder? Og når er film uslåelig? Denne boka berører slike spørsmål på en
lettfattelig måte, med utgangspunkt i filmatiserte romaner og noveller. Den gir
en systematisk innføring i adaptasjonsteori og adaptasjonsanalyse med norske
og nordiske eksempler.
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God leseplanlegging
UNNI FUGLESTAD, TORIL FRAFJORD HOEM OG ANNE HÅLAND

• 2017 | 108 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202533922 | kr 319,God leseplanlegging presenterer verktøyet «Leseplanleggeren»
og viser hvordan det kan anvendes i alle fag. Lærere støtter elevenes
leseutvikling best når undervisningsplanleggingen er helhetlig: når
utgangspunktet er læringsmålene i de ulike fagene, slik at det blir god
sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering.

God leseutvikling
Kartlegging og øvelser
KATARINA HERRLIN OG INGVAR LUNDBERG

• 2008 | 80 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202274153 | kr 369,Hvordan kan lærere best møte barn som akkurat har begynt i skolen, i deres
leseopplæring? Boka viser hvordan man kan kartlegge leseutviklingen, og gir
redskap som gjør det mulig å følge og individuelt hjelpe hvert barn videre i de
3-4 første skoleårene, de årene hvor det viktigste grunnlaget for lesing legges.

God leseutvikling i praksis
Eksempler, metoder og kopieringsoriginaler
HEDENFALK, MUNCK OG PALM

• 2011 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202340179 | kr 429,Ved å kartlegge alle elever oppdager man dem som har stoppet opp i
leseutviklingen, men kartleggingen får mening først når den følges opp med de
riktige tiltakene. Denne boka gir læreren gode, konkrete øvelser og metodiske
tips til hjelp for elever som strever i sin leseutvikling, og er dermed et nyttig
verktøy i leseundervisningen.
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God nok i norsk?
Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk
HARALD BERGGREEN, KJARTAN SØRLAND OG VIGDIS ROSVOLD ALVER

• 2012 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202370015 | kr 489,Hvordan utvikler elevene skriveferdighetene sine når de skriver på
andrespråket? Hva kan elevtekster fortelle oss om elevenes språkutvikling?
Denne boka er en hjelp til lærere som skal vurdere språk- og skriveutviklingen
hos elever med et annet morsmål enn norsk, og for studenter som skal lære om
andrespråksutvikling.

God skriveutvikling
Kartlegging og undervisning
INGVAR LUNDBERG

• 2009 | 112 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202306540 | kr 399,Det må drives med skriveundervisning på alle trinn i skolen, og det er spesielt
viktig å gi elevene individuell hjelp i de første skoleårene. I denne boka får
lærerne redskap til å følge barnas skriveutvikling i form av et utviklingsskjema
som tydeliggjør hvor langt den enkelte eleven har kommet på sin vei mot gode
skriveferdigheter.

Gode digitale lesestrategier
EVA WENNÅS BRANTE OG ØISTEIN ANMARKRUD

• 2021 | 80 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202657925 | kr 279,Denne boka presenterer gode digitale lesestrategier fra de enkle til de mer
avanserte. Forfatterne viser hvordan elever kan utvikle kompetanse i kritisk
kildevurdering, også kalt kritisk literacy, fra mye støtte fra læreren til gradvis
mer selvstendighet. Boka inneholder konkrete tips til undervisningsopplegg og
arbeidsverktøy som er prøvd ut i norske klasserom.
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Gode lesestrategier
ØISTEIN ANMARKRUD OG VIGDIS REFSAHL

• 2019 | 88 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202596804 | kr 319,Etter den første leseopplæringen skal elever «lese for å lære». Forfatterne av
denne boka tar til orde for eksplisitt undervisning i lesestrategier for å styrke
forståelsen og dermed læringsutbyttet. De viser hvordan man kan lære elevene
å velge hensiktsmessige lesestrategier i møte med ulike tekster og ulike
lesesituasjoner.

Gode skrivestrategier
TRYGVE KVITHYLD, TRUDE KRINGSTAD OG GURI MELBY

• 2020 | 92 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202671532 | kr 319,Gode skriveferdigheter er nødvendig for å kunne delta i arbeidsliv og
samfunnsliv. Denne boka forklarer hva skrivestrategier er, hvilke strategier som
er nyttige på ulike tidspunkt i skriveprosessen og hvordan man kan arbeide
med dem i skolen. Boka passer for lærerstudenter og for lærere i skolen i alle
fag der elever skriver.

Grammatikken i bruk
HARALD MORTEN IVERSEN, HILDEGUNN OTNES OG MARIT SKARBØ SOLEM

• 2020 | 318 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202671525 | kr 589,Grammatikken i bruk begynner med språket slik det brukes i
ulike sammenhenger og utleder grammatisk kunnskap derfra. Slik står boka for
et funksjonelt syn på grammatikkdidaktikk. En tradisjonell oversikt over det
grammatiske systemet, med ordklasser, bøyningsformer, setningsledd m.m.,
finnes dessuten i en oppslagsdel bak i boka.
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Hatprat
ANNE BIRGITTA NILSEN

• 2014 | 112 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202453602 | kr 319,Boka gir innsikt i hva hatprat er, og kunnskap om hvorfor denne formen for
språkbruk virker. Hvilke språklige virkemidler er det som gjør at noen lar seg
forføre eller manipulere av mobbing, netthets og hatretorikk? Hva kan man
gjøre for å motvirke hatprat? Hatprat er en form for språkbruk som kan forsterke
og skape negative følelser, holdninger og oppfatninger overfor en gruppe
mennesker eller et individ.

Innføring i dramaturgi
Teater, film, fjernsyn
MICHAEL EVANS

• 2006 | 304 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202198756 | kr 559,Lærebok i dramaturgi som gir basiskunnskap i oppbygning av dramatiske
tekster for teater, film og fjernsyn. Boka omhandler både standarddramaturgi
og alternative former og skisserer særtrekk ved ulike typer dramatiske tekster.
Egnet for studier i drama, teater og medievitenskap ved universiteter og
høgskoler.

Innføring i norsk språkhistorie
AGNETE NESSE

• 2013 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202400484 | kr 499,Boka presenterer hele språkhistorien i Norge fra de eldste runefunnene til de
nyeste språkendringene i vår samtid. Framstillingen tar utgangspunkt i
forholdet mellom tale, skrift og samfunn til ulike tider. Vesentlig gjennom hele
boka er hvordan kunnskap om eldre perioder kan gjøre oss bedre kjent med
språket slik det er i dag.
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Leseboka
Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet
ATLE SKAFTUN, ODDNY JUDITH SOLHEIM OG PER HENNING UPPSTAD

• 2014 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202404574 | kr 489,Hovedtanken i denne boka er at elevene i ungdomsskolen må lære å snakke,
lese, skrive og tenke på de ulike fagenes premisser. Lærernes oppgave som
leselærere er å veilede elevene inn i sitt fags tekstkultur. Boka er aktuell for
studenter og forskere i lærerutdanning og pedagogiske fag, og for lærere i
ungdomsskolen.

Leseforståelse
Lesing i kunnskapssamfunnet - teori og praksis
IVAR BRÅTEN (RED.)

• 2007 | 286 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202261757 | kr 579,Det undervises lite i leseforståelse i skolen. Søkelyset rettes mot ordavkoding og
mot den kunnskapen elevene sitter igjen med etter å ha lest. Leseforståelse er
en kompleks prosess som lærere må ha et bevisst forhold til for å kunne tilpasse
undervisningen og gi gode strategier til elever med ofte svært ulik kompetanse.

Leseforståelse i skolen
Utfordringer og muligheter
VIBEKE GRØVER OG IVAR BRÅTEN (RED.)

• 2021 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202650063 | kr 459,-
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Leselosboka
LIV ENGEN OG LISE HELGEVOLD

• 2017 | 218 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202533915 | kr 469,Leselosboka presenterer verktøyet «Leselos» og viser hvordan
det kan brukes til å styrke grunnskoleelevers lesing i alle fag. Den inneholder
mange gode eksempler på «Leselos» i bruk i konkrete undervisningssituasjoner.
Boka er nødvendig lesning for lærere og andre som bruker «Leselos», og er også
nyttig for lærerstudenter.

Literacy i læringskontekster
DAGRUN SKJELBRED OG ASLAUG VEUM

• 2013 | 320 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202405984 | kr 609,Hvordan kan vi arbeide for at barn og unge skal utvikle den tekstkyndigheten de
trenger for å leve og lære i et komplekst tekstlandskap? Artiklene i boka gir et
mangfoldig bilde av hva literacy eller tekstkyndighet i læringskontekster både
er og kan være, for barnet i barnehagen, for eleven på ulike trinn i skolen, for
studenten og læreren.

Litteraturdidaktikk
ATLE SKAFTUN OG PER ARNE MICHELSEN

• 2017 | 248 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202318536 | kr 479,Unibok er en digital utgave av læreboka. Denne boka diskuterer godt
litteraturarbeid og modellerer hvordan det kan foregå gjennom et rikt utvalg
eksempler. For å oppnå dyp forståelse må elevene lære å bruke egne erfaringer
og assosiasjoner på en faglig relevant måte, med læreren som veileder. Boka er
aktuell for studenter i norsk i lærerutdanningene og lærere i etterutdanning.
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Med språklige minoriteter i klassen
Språklige og faglige utfordringer
ELISABETH SELJ OG ELSE RYEN (RED.)

• 2019 | 304 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202615833 | kr 529,Denne boka gir en bred oversikt over utfordringer og muligheter for språk- og
fagopplæringen i grunnskolen. Forfatterne beskriver og drøfter aktuelle
tilnærminger til opplæringen, basert på norsk og internasjonal forskning,
autentiske klasseromssituasjoner og elevhistorier.

Mening i tekst
Teorier og metoder i grunnleggende lese- og skriveopplæring
INGOLV AUSTAD (RED.)

• 2003 | 320 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202232078 | kr 499,Grunnleggende lese- og skriveopplæring behandles her fra både en praktisk og
en teoretisk synsvinkel. Boka viser hvordan pedagogiske prinsipper fungerer i
praksis.

Muntlig fortelling i norskfaget
En vei til danning, livsmestring og literacy
FRIDUNN TØRÅ KARSRUD

• 2021 | 164 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202688073 | kr 349,Denne boka viser hvordan elever og lærere kan bli gode fortellere, og hvordan
man kan bruke muntlige fortellinger til å utvikle barn og unges tekst- og
tolkningskompetanse hånd i hånd med livsmestring og danning. Målet er å
engasjere elevenes fantasi og følelser, styrke deres indre beredskap og bidra til
utvikling av literacy i bred forstand.
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Nabospråk og nabospråkundervisning
STIAN HÅRSTAD

• 2021 | 80 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202711764 | kr 189,Denne boka viser hvorfor arbeid med nabospråkforståelse er viktig og nyttig,
hva de språklige utfordringene består i og ikke minst hvordan man kan arbeide
med nabospråk på varierte og læringsfremmende måter. Boka er rettet mot
lærere og lærerstudenter som har – eller kommer til å få – grunnskolen som sin
arbeidsplass.

Norsk grammatikk for grunnskolelæreren
MORTEN RØNNING, KJARTAN SØRLAND OG OLAV VAAGEN

• 2020 | 262 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202666590 | kr 489,Denne boka gir leserne en forståelse av grunnleggende språk- og
tekststrukturer. En slik grunnmur er en forutsetning for at læreren på en faglig
måte skal kunne undervise i emner som muntlig og skriftlig språkbruk,
språkvariasjon i tid og rom, lese- og skrivevansker, sidemål og norsk som
andrespråk. Boka har kapitler om fonologi, morfologi, syntaks,
tekstgrammatikk og norsk som andrespråk.

Oppdagende skriving
- en vei inn i lesingen
KLARA KORSGAARD, MONIQUE VITGER OG SARA HANNIBAL

• 2011 | 120 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202352288 | kr 429,Oppdagende skriving er en metode for skriftspråklæring der barna knekker
lesekoden gjennom egen skriving. Forfatterne viser hvordan man kan
gjennomføre oppdagende skriving, og hvilke gevinster det gir. Boka er aktuell
for alle som jobber med den første lese- og skriveopplæringen, samt studenter i
førskolelærer- og lærerutdanningene.
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Prinsipper for god leseopplæring
Innføring i den første lese- og skriveopplæringen
JØRGEN FROST

• 2003 | 173 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202218157 | kr 479,Stadig mindre homogene elevgrupper øker behovet for å forstå hva lesing er,
hvordan leseutviklingen forløper, og hvordan man kan iaktta elevenes
leseutvikling. En aktuell teori- og metodebok for lærere og i lærerutdanningen.

På vei til å bli skrivelærer
Lærerstudenten i dialog med teori og praksis
CARL FREDRIK DONS, TORUNN KLEMP, ELIN STRØMMAN OG VIVI LISBETH
NILSSEN

• 2016 | 256 s. | 1. utg. | Open Access | 9788202525163
Boka setter søkelys på grunnskolelærerstudenters kompetanseutvikling som
skrivelærere. Grunnlaget for boka er skriftlige, digitale dialoger mellom
studenter, praksislærere og faglærere knyttet til praksisperioder i barnetrinnet
og ungdomstrinnet.

Sammensatte tekster
Arbeid med digital kompetanse i skolen
GUNNAR LIESTØL, ANDERS FAGERJORD OG GISLE HANNEMYR

• 2009 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202278267 | kr 449,Ifølge Kunnskapsløftet skal elever i skolen utvikle digital kompetanse gjennom
arbeid med «sammensatte tekster». Denne boka gir en grundig innføring i hva
slike tekster består av, hvordan de er satt sammen, og hvordan de virker.
Forfatterne gir også praktiske og metodiske innspill til arbeid med
sammensatte tekster i skolen.
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Samtaleanalyse
En praktisk innføring
KARIANNE SKOVHOLT, ANNE MARIE DALBY LANDMARK, REIN OVE SIKVELAND
OG MARIT SKARBØ SOLEM

• 2021 | 252 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202689711 | kr 479,Boka gir en innføring på norsk i etnometodologisk samtaleanalyse eller CA
(Conversation Analysis ). Forfatterne viser hvordan metoden kan
brukes til å forske på og forbedre samtaler i skolen og helse- og
omsorgstjenesten. Boka er aktuell for studenter på master- og PhD-nivå, lærere
og helse- og omsorgspersonell, profesjonsutdannere og forskere.

Skolebiblioteket
Læring og leseglede i grunnskolen
LINE HANSEN HJELLUP (RED.), ANNE HÅLAND, JORON PIHL OG ARNE SVINGEN

• 2018 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202587802 | kr 399,Boka forklarer hvorfor skolebiblioteket bør være en sentral del av den
pedagogiske virksomheten i enhver skole. Den vil bevisstgjøre deg som lærer,
lærerstudent eller skolebibliotekar på gevinstene ved å gi skolebiblioteket en
sentral posisjon i leseopplæringen. Boka er fylt med gode, praktiske eksempler
på hvordan man legger til rette for læring og leseglede gjennom aktiv bruk av
skolebiblioteket.

Skrift, bilde, lyd
Analyse av sammensatte tekster
MARTIN ENGEBRETSEN (RED.)

• 2010 | 260 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348583 | kr 579,Hvordan kan man arbeide analytisk med tekster som består av både skrift,
bilder, lyder og grafikk? Dette er et spørsmål som stilles med økende kraft og
hyppighet i klasserom, i lærerutdanning og på forskerseminarer. I boka tilbys
svar fra ledende forskere på feltet. Den passer for lærere og studenter i siste
fase av lærerutdanningen.
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Skriveutvikling og skrivevansker
KARI-ANNE B. NÆSS OG HILDE CHRISTINE HOFSLUNDSENGEN (RED.)

• 2022 | 322 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202694319 | kr 469,Kunnskap om skriveutvikling og tiltak for å avhjelpe skrivevansker er mindre i
fokus enn leseutvikling og lesevansker. Derfor presenterer forfatterne ny
vitenskapelig innsikt fra egen forskning på emnet. De legger spesielt vekt på
tiltak for barn i risiko for skrivevansker i barnehage og skole og henvender seg
til lærere og spesialpedagoger.

Språklig samhandling
Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse
JAN SVENNEVIG

• 2020 | 302 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202626181 | kr 589,Språklig samhandling gir en oversiktlig, helhetlig og faglig
oppdatert innføring i språklig kommunikasjonsteori og diskursanalyse.
Gjennom et rikt, autentisk eksempelmateriale presenterer forfatteren begreper
og metoder for å analysere samtaler og tekster i det virkelige liv. Boka egner seg
særlig for studenter i språk- og kommunikasjonsfag.

Språkmøte
Innføring i sosiolingvistikk
MÆHLUM, AKSELBERG, RØYNELAND OG SANDØY

• 2008 | 264 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202283445 | kr 579,Denne boka gjev ei innhaldsrik og grunnleggjande innføring i sosiolingvistikk
basert på norske tilhøve, med vekt på mellom anna språkleg endring, dialektar,
fleirspråklegheit og den norske skriftspråksituasjonen. Boka er aktuell for alle
som vil vite meir om språkvariasjon og norsk språk, til dømes studentar i norsk
og lingvistikk.
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Støttende skriveundervisning
En sjangerpedagogisk tilnærming til skriveopplæring
MAY OLAUG HORVERAK, ANN SYLVI LARSEN, MARIT OPLAND BRUJORDET OG
ANNE CHARLOTTE TORVATN

• 2020 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202374655 | kr 319,Denne boka er rettet mot lærerstudenter og grunnskolelærere i alle fag. Boka
gir den første samlede fremstillingen av en sjangerpedagogisk
skriveundervisning med eksempler fra norske klasserom. Forfatterne gir en
innføring i sjangertrekk for de mest aktuelle sjangrene i norsk skole og en rekke
ideer til meningsfylt skriveopplæring på ulike trinn i grunnskolen.

Tekstanalyse
Ei innføring
ASLAUG VEUM OG KARIANNE SKOVHOLT

• 2022 | 200 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202687724 | kr 399,Denne boka handler om korleis vi kan analysere sakprosatekstar som
innhaldsreklame, haldningskampanjar, avistekstar og tekstar i sosiale media.
Boka inneheld ei rekkje illustrerande analyseeksempel og forslag til
framgangsmåtar for tekstanalyse i praksis. Boka eignar seg for lærarar og
studentar i fag som norsk og kommunikasjonsfag.

Tid for tale
- munnleg norsk i skolen
LIV MARIT AKSNES

• 2007 | 184 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202269937 | kr 449,Munnlege ferdigheiter blir no rekna som «grunnleggjande» i skolen. Tid
for tale gir allmennlærarstudentar og norsklærarar ei oversikt over feltet
«munnleg norsk» og kjem med ei rekkje praktiske og teoretiske innfallsvinklar
til munnlegarbeidet.
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Ungdomslitteratur
– ei innføring
SVEIN SLETTAN (RED.)

• 2020 | 312 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202615840 | kr 489,Denne boka gir en introduksjon til litteratur skrevet for ungdom og til tekster
som inngår i ungdomskulturen. Boka presenterer sentrale sjangre og har egne
kapitler om litteraturundervisning og litteraturanalyse. Diskusjon av gode
eksempler får stor plass, med vekt på nyere norske ungdomslitterære tekster.

Veiledet lesing og skriving i
begynneropplæringen
GRETHE KLÆBOE OG DAGRUN KIBSGAARD SJØHELLE

• 2013 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202404048 | kr 459,Veiledet lesing og veiledet skriving bør være parallelle aktiviteter fra første
skoledag. Forfatterne av denne boka forklarer metodikkens teoretiske grunnlag
og viser hvordan den kan settes ut i praksis i begynneropplæringen. Boka
inneholder mange engasjerende eksempler fra norsk skole og forslag til ulike
undervisningsopplegg.

Velkommen til språket
Skriveøvelser for lærere, elever og andre skrivelystne
GRO DAHLE OG KJERSTI WOLD

• 2005 | 337 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202249175 | kr 599,Boka er en verktøykasse med nyttige skriveverktøy, skriveleker og praktiske
oppgaver for alle som har lyst til og behov for å lære å skrive bedre og mer
kreativt. Oppgavene er samlet og utprøvd av forfatterne gjennom mange års
skrivekursvirksomhet.
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Vurdering for læring i fag
STEPHEN DOBSON OG ROAR ENGH (RED.)

• 2010 | 238 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348972 | kr 479,Vurdering for læring er et prioritert satsingsområde i norsk skole, med vekt på
egen- og hverandrevurdering, tilbake- og framovermelding, underveisvurdering
og formativ bruk av summative prøver. Forfatterne viser hvordan en
vurderingspraksis i sentrale fag kan baseres på prinsipper fra vurdering for
læring og integreres i daglig undervisning.

Å lese for livet
Barn lærer å lese
LEARNING MEDIA

• 2003 | 158 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202226220 | kr 399,Denne boka gir innsikt i hvordan barn lærer å lese. Elevenes livserfaring og
tillærte ferdigheter integreres med deres språkkunnskaper. Opplæringen må ta
utgangspunkt i elevenes interesser, og innholdet må bety noe for elevene. I
boka presenteres en interaktiv lesemodell utviklet i New Zealand.
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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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Blant baller og klosser
Matematikk for de yngste i barnehagen
CAMILLA BJÖRKLUND

• 2012 | 192 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202390440 | kr 479,I denne boka er det fortellinger fra hverdagen i barnehagen. Fortellingene gir
gode eksempler på hvordan små barn møter matematikken gjennom lek og i
samtaler med jevnaldrende og voksne. Fortellingene er knyttet til forskning og
gir rom for refleksjon og drøfting. Boka retter seg mot førskolelærerstudenter og
ansatte i barnehagen.

Formelsamling i matematikk for lærere

• 2014 | 64 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202430429 | kr 279,Formelsamlingen er et nyttig hjelpemiddel i arbeidet som matematikklærer.
Heftet gir ryddig oversikt over formler man trenger i lærerutdanningen og i
matematikkundervisningen på ungdomstrinnet.

Fysikkaktiviteter i barnehage og
småskole
LEIF WEDØE

• 2005 | 304 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202243937 | kr 529,Forfatteren framstiller fysikkaktiviteter på et grunnleggende nivå og gir faglig
bakgrunn og praktiske anvisninger for en rekke forsøk. Han henvender seg til
studenter i førskolelærer- og allmennlærerutdanningen og lærere i før- og
småskole, men også lærere på andre nivåer i skoleverket vil ha glede av
innholdet.
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Grunnbok i matematikk
for grunnskolelærerutdanningen
ANDERS MÅNSSON

• 2014 | 312 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202418502 | kr 519,Denne boka presenterer det man trenger å kunne av matematikk for å bli
matematikklærer i grunnskolen. Boka dekker grunnkursene i matematikkfaget i
grunnskolelærerutdanningen, både 1.-7. og 5.-10. trinn. Forfatteren gir korte,
men grundige forklaringer av de ulike temaene, med utdypende eksempler og
oppgaver. Bak i boka er det fasit og løsningsforslag. Regn, øv og stå på
eksamen!

Håndbok i matematikkundervisning
PERNILLE PIND

• 2011 | 336 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202342524 | kr 599,Boka er en uvurderlig støtte i matematikkundervisning. Boka foreslår blant
annet varierte aktiviteter, og den vektlegger forventet faglig progresjon, vanlige
misoppfatninger og faglige utfordringer. Boka retter seg mot matematikklærere
i grunnskolen, og den er skrevet av en av Danmarks fremste
matematikkformidlere.

Les og forstå matematikk
MICHAEL WAHL ANDERSEN OG TRINE KJÆR KROGH

• 2012 | 72 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202382346 | kr 329,Lesing i matematikk er en grunnleggende ferdighet, og boka gir lærere og
lærerstudenter teoretisk forståelse og en modell for eksemplarisk
matematikkundervisning. I boka er det materiell til elevene, henvisninger til
læreplanen, grunnlag for vurdering og et undervisningsopplegg.
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Leseboka
Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet
ATLE SKAFTUN, ODDNY JUDITH SOLHEIM OG PER HENNING UPPSTAD

• 2014 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202404574 | kr 489,Hovedtanken i denne boka er at elevene i ungdomsskolen må lære å snakke,
lese, skrive og tenke på de ulike fagenes premisser. Lærernes oppgave som
leselærere er å veilede elevene inn i sitt fags tekstkultur. Boka er aktuell for
studenter og forskere i lærerutdanning og pedagogiske fag, og for lærere i
ungdomsskolen.

Læreren som matematikkstudent
LINDA G. OPHEIM OG ANITA M. SIMENSEN

• 2018 | 88 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202579012 | kr 229,Boka Læreren som matematikkstudent gir praktiske tips og råd
til deg som studerer matematikk i lærerutdanningen, enten gjennom
Kompetanse for kvalitet, eller som ordinær lærerstudent. Dersom du er usikker
på hvordan matematikk er som fag, eller du lurer på hvor du kan finne
matematikkdidaktiske ressurser, vil forfatterne vise deg gode arbeidsmåter og
ressurser som kan brukes i studiet. Ulike digitale verktøy vil også bli presentert.
Denne boka gir studentene et solid grunnlag for å få maksimalt utbytte av
matematikkstudiet.

Lærerutdanner i matematikk - mange
forventninger
FRODE OLAV HAARA

• 2014 | 214 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202445164 | kr 449,Denne boka handler om matematikkfaget i lærerutdanningene og i skolen.
Forfatteren diskuterer faget opp mot studentenes, skolens og samfunnets
forventninger: Hva vil det si å være student for å bli matematikklærer? Hva
innebærer det å være lærerutdanner i matematikk? Hvilke forventinger har
nyutdannede matematikklærere til skolehverdagen? Hvilke forventninger har
skolen og samfunnet til matematikklæreren og matematikklærerutdanningen?
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Matematikktalenter i skolen - hva med
dem?
GRØNMO, JAHR, SKOGEN OG WISTEDT

• 2014 | 160 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202420536 | kr 439,Norsk skole trenger økt kompetanse om matematikktalenter og om hvordan
man gir dem riktig tilpasset opplæring. Forfatterne av denne boka avliver myter
om evnerike barn og erstatter dem med forskningsbasert kunnskap som gir
lærere nødvendig kunnskap og verktøy for å kunne veilede matematikktalenter
og gi dem god undervisning.

Matematikkundervisning 1-7
BARBRO GREVHOLM (RED.)

• 2013 | 314 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202405458 | kr 749,Matematikkundervisning 1–7 er skrevet av en gruppe erfarne
norske og svenske lærerutdannere i matematikk. Boken bygger på utprøvd
erfaring – så vel egen som andres – og på aktuell, relevant forskning i
matematikkdidaktikk. Teksten vever sammen matematikk og
matematikkdidaktikk, det vil si faget det skal undervises i, og spørsmål om
hvordan faget kan læres og undervises.

Matematikkundervisning i en digital
verden
ANNE NORSTEIN OG FRODE OLAV HAARA (RED.)

• 2018 | 144 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202555214 | kr 389,I boka legges det vekt på å beskrive det digitale mangfoldet som er tilgjengelig
innenfor matematikkundervisning, og det blir gått dypere inn i didaktiske
prioriteringer. Denne todelingen er gjort for å tydeliggjøre hvordan man kan
undervise i matematikk ved hjelp av digitale ressurser, og for å hjelpe skolen og
matematikklærerne med de didaktiske prioriteringene.
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Mathematics textbooks, their content, use
and influences
Research in Nordic and Baltic countries
BARBRO GREVHOLM (ED.)

• 2017 | 520 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202566296 | kr 509,In this book well-established researchers and academic teachers who are well
acquainted with mathematics teaching in school, present their studies of
mathematics textbooks. What they present clearly shows that there is a great
potential to improve mathematics textbooks and thus ease the learning of
mathematics for pupils.

Målrettet samtale
Hvordan strukturere og lede gode, matematiske diskusjoner
ELHAM KAZEMI OG ALLISON HINTZ

• 2019 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202623678 | kr 419,Boken gir lærere et rammeverk for å planlegge og gjennomføre meningsfulle
matematiske samtaler som beriker elevers læring. Detaljerte
klasseromsfortellinger viser hvordan lærerne tenker når de leder samtalene, og
hvordan de tar viktige pedagogiske og matematiske avgjørelser underveis.
Forfatterne ser også på elevenes roller som både tilhørere og deltakere, og tilbyr
en rekke strategier for å forbedre elevenes deltakelse og læring.

Opplæring i matematikk
MARIT HOLM

• 2012 | 144 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202378851 | kr 479,Opplæring i matematikk gir en innføring i prinsipper for
planlegging og gjennomføring av god matematikkopplæring for elever med
matematikkvansker og generelt for alle elever. Boka er en omfattende revisjon
av Opplæring i matematikk. For elever med matematikkvansker og
andre elever (2002).
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Prioritering og progresjon i
skolematematikken
En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre
internasjonale studier
LIV SISSEL GRØNMO OG ARNE HOLE (RED.)

• 2017 | 340 s. | Open Access | 9788202585280
Boka presenterer forskningsresultater om matematikk på alle nivåer i skolen
over de siste 20 årene. Norge har deltatt i internasjonale komparative studier fra
1995 til 2015 i regi av IEA og OECD.

Programmering i matematikkfaget
TOR ESPEN KRISTENSEN OG CHRISTOPH KIRFEL

• 2022 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202742232 | kr 489,-

QED 5-10 Bind 2
Matematikk for grunnskolelærerutdanningen
TROND GUSTAVSEN, KRISTIN RAN CHOI HINNA, INGER CHRISTIN BORGE OG
PEER SVERRE ANDERSEN

• 2014 | 848 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202420987 | kr 1 199,Boka er tilpasset de siste 30 av de 60 studiepoengene i matematikk rettet mot
undervisning på 5.-10. trinn. Den er delt inn i 12 kapitler. Utvalget er gjort med
utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen.
Boka presenterer oppdatert kunnskap om matematikk som undervisningsfag
tilpasset behovene i dagens skole og samfunn.
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QED 1-7 Bind 1
Matematikk for grunnskolelærerutdanningen
TROND STØLEN GUSTAVSEN, REINERT A. RINVOLD, KRISTIN RAN CHOI HINNA OG
TRUDE SUNDTJØNN (RED.)

• 2022 | 824 s. | 2. utg. | Fleksibind | 9788202491888 | kr 995,-

QED 1-7 Bind 2
Matematikk for grunnskolelærerutdanningen
GUSTAVSEN, HINNA, BORGE OG ANDERSEN (RED.)

• 2014 | 904 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202420925 | kr 1 199,Denne boka er tilpasset de siste 30 av de 60 studiepoengene i matematikk
rettet mot undervisning på 1.-7. trinn. Den er delt inn i 12 kapitler. Utvalget er
gjort med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene for
grunnskolelærerutdanningen. Boka presenterer oppdatert kunnskap om
matematikk som undervisningsfag tilpasset behovene i dagens skole og
samfunn.

QED 5-10 Bind 1
Matematikk for grunnskolelærerutdanningen
KRISTIN RAN CHOI HINNA, REINERT A. RINVOLD OG TROND STØLEN GUSTAVSEN

• 2011 | 1120 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348903 | kr 1 369,Boka er delt inn i en matematikkfaglig og en matematikkdidaktisk del. Den
viser hvordan ulike deler av matematikken og teorier om læring og
undervisning henger sammen. Flere temaer i denne boka tas grundigere opp
enn det som har vært vanlig i litteratur for lærerutdanningen, blant annet
visualisering, bevis og argumentasjon, det flerkulturelle aspektet ved
matematikklæring og kognitive kart.
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Special needs education in mathematics
New trends, problems and possibilities
ANNE BERIT FUGLESTAD

• 2014 | 142 s. | 1. utg. | Heftet | 9788292712986 | kr 339,The book reports from recent or on-going research and development in teaching
and learning mathematics for pupils with mathematical difficulties in the
Nordic countries. Topics discussed are learning environment and social setting,
learning communities and teaching approaches, inquiry, and creative learning
contrasting traditions of rote and imitative learning. Relations between test
anxiety, working memory, and pupils' self-image are discussed as well as
inclusion and the right of every student to understand and enjoy mathematics.

Tenk det!
Utforsking, forståelse og samarbeid - elever som tenker sjæl i
matematikk
LISBET KARLSEN

• 2014 | 115 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202445157 | kr 429,Vi får de beste matematikkresultatene når elevene tenker selv og forstår hva de
gjør. Siden prosessen fram til innsikt er viktig for å utvikle forståelse, bør
elevene aktivt utforske matematiske sammenhenger. Forfatteren forklarer
viktige begreper knyttet til utforskende matematikkundervisning og viser
hvordan vi kan lage undervisningsopplegg med vekt på elevaktivitet.

Undervisningskunnskap i matematikk
ELLEN KONSTANSE HOVIK OG BODIL KLEVE (RED.)

• 2021 | 208 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202697167 | kr 489,Boken belyser undervisningskunnskap i matematikk fra ulike innfallsvinkler.
Bidragene er revidert i henhold til fagfornyelsen, LK20. Boken formidler
mangfoldet i lærerutdanningens matematikkfag når det gjelder forskning og
utviklingsarbeid, og i tillegg synliggjøre bredden i skolefaget matematikk.
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Vurdering for læring i fag
STEPHEN DOBSON OG ROAR ENGH (RED.)

• 2010 | 238 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348972 | kr 479,Vurdering for læring er et prioritert satsingsområde i norsk skole, med vekt på
egen- og hverandrevurdering, tilbake- og framovermelding, underveisvurdering
og formativ bruk av summative prøver. Forfatterne viser hvordan en
vurderingspraksis i sentrale fag kan baseres på prinsipper fra vurdering for
læring og integreres i daglig undervisning.
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Barnets rett til respekt
JANUSZ KORCZAK

• 2016 | 64 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202516000 | kr 249,Janusz Korczak (1878-1942) var en internasjonal forkjemper for barns
rettigheter. For den polsk-jødiske legen, pedagogen og forfatteren var respekt
for og kjærlighet til barnet vesentlig. Denne klassiske teksten om barnets
rettigheter maner til ettertanke om voksnes ansvar for å realisere barnets
likeverd, og for å vise barn respekt.

Den Andre
Etikk og filosofi i skolen
LEVI GEIR EIDHAMAR, PAUL LEER-SALVESEN OG VIGDIS HØLEN

• 2007 | 344 s. | 2. utg. | Heftet | 9788276347166 | kr 639,Dette er ei innføringsbok i etikk og filosofi for lærerstudenter. Boka tar opp
emner som etikkens historie, prinsipiell etikk, etikk innen ulike livssyn,
menneskerettigheter, etisk og moralsk utvikling, verdiformidling,
etikkundervisning, områdeetikk og yrkesetikk for lærere. Den gjennomgår
sentrale filosofer fra antikken til vår tid.

Det kristne Norge
innføring i konfesjonskunnskap
HELJE KRINGLEBOTN SØDAL

• 2001 | 330 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276343540 | kr 659,Boka inneholder: Innføringskapitler om konfesjonskunnskap og økumenikk,
kapitler om lutherdommen og det evangelisk-lutherske mangfoldet i Norge,
kapitler om tolv andre kristne trostradisjoner og et kapittel om trostradisjoner
med røtter i kristendommen. Hvert kapittel er skrevet slik at det kan leses som
en selvstendig enhet.
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Ett fag - mange muligheter
En praktisk håndbok i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap
MARIE VON DER LIPPE OG OLE HENRIK BORCHGREVINK HANSEN

• 2005 | 122 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276346541 | kr 399,Dette er en praktisk håndbok i RLE-faget med kreative og utradisjonelle
løsninger som inneholder mange eksempler på arbeidsmåter og metoder. De
grunnleggende ferdighetene er integrert i undervisningsoppleggene.
Oppleggene kan lett tas i bruk og samler elevene på tvers av religions- og
livssynstilhørighet.

Filosofi og etikk i skolen
ØYVIND OLSHOLT OG ARIANE B. SCHJELDERUP

• 2021 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202687625 | kr 419,-

Grunnleggende felles verdier?
Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen
WINJE (RED.), BREIDLID, LYBÆK OG VALEN-SENDSTAD

• 2017 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202528027 | kr 449,Hvordan og i hvilken grad realiserer skolen sitt formål i en religionspluralistisk
virkelighet? Stadig flere religioner og livssyn i samfunnet gir nye muligheter og
utfordringer. I del 1 belyses skolens verdigrunnlag. Del 2 tar for seg
menneskerettighetene. Del 3 handler om de mange religionene som nå kan
kalles norske, mens del 4 belyser religionenes forhold til menneskerettigheter.
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Hinduismen og buddhismen
KNUT A. JACOBSEN OG NOTTO R. THELLE

• 1998 | 362 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276341485 | kr 599,Boka gir oversikt over hinduismens og buddhismens historie og utvikling, og
holder fast på både enheten og mangfoldet i de to religionene. Fortellingsstoffet
får rikelig plass. Religionenes lære og forestillinger blir grundig gjennomgått,
med teksteksempler, kommentarer og billedstoff. Samtidig får deres praktiske
side bred omtale.

Hvordan elske et barn
JANUSZ KORCZAK

• 2018 | 88 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202523459 | kr 249,For Janusz Korczak var respekt for og kjærlighet til barnet vesentlig og i denne
teksten formulerer han sine tanker om barnets rettigheter. Hvordan
elske et barn handler om den livskraft, glede og kreativitet som barn
utvikler når de bare får sjansen. Store deler av boka ble skrevet i krigstid og de
pedagogiske tekstene har en svært personlig skrivestil.

Kristendommen I
Bibelen
HELJE KRINGLEBOTN SØDAL (RED.)

• 2009 | 286 s. | 2. utg. | Heftet | 9788276347838 | kr 569,Boka gir en innføring i bibelkunnskap og tar opp historisk bakgrunnsstoff til
skriftene i den bibelske boksamlingen. Den gir en presentasjon av de mest
sentrale fortellingene. Tilnærmingen er historisk-litterær og behandler
fortellingene som litteratur samtidig som de får en forankring i den tiden og det
miljøet de ble til i.
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Kristendommen II
Tro og tradisjon
HELJE KRINGLEBOTN SØDAL (RED.)

• 2009 | 360 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276347821 | kr 569,Boka gir innføring i sentrale emner innen kristendommens historie, kristen
troslære og etikk og konfesjonskunnskap. Historiedelen tar opp temaer fra
norsk og europeisk kristendomshistorie. Troslære- og etikkdelen er forankret i
luthersk kristendomsforståelse. Konfesjonskunnskapsdelen legger vekt på de
store trostradisjonene i Norge og på økumenikk.

Leseboka
Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet
ATLE SKAFTUN, ODDNY JUDITH SOLHEIM OG PER HENNING UPPSTAD

• 2014 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202404574 | kr 489,Hovedtanken i denne boka er at elevene i ungdomsskolen må lære å snakke,
lese, skrive og tenke på de ulike fagenes premisser. Lærernes oppgave som
leselærere er å veilede elevene inn i sitt fags tekstkultur. Boka er aktuell for
studenter og forskere i lærerutdanning og pedagogiske fag, og for lærere i
ungdomsskolen.

Mennesker, meninger, makter
En introduksjon til religionsvitenskap
MARIANNE HAFNOR BØE OG ANNE KALVIG

• 2020 | 280 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202610036 | kr 399,-
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Norsk kristendomshistorie 1800–2020
Fra selvsagt tro til mangfold
HELJE KRINGLEBOTN SØDAL

• 2021 | 280 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202726416 | kr 529,I 1800 var det kirkeplikt og forventninger om tilslutning til statskirken i tro og
handling. Nå er nordmenn med i forskjellige trossamfunn og tenker ulikt om
Gud og moral. Boka er fortellingen om en langsom utvikling fra oppslutning om
en statsreligion til mangfold og splittelse – og en fortelling om revitalisering,
kristen enhet og levedyktig kristendom i møte med modernisering og
sekularisering.

Populisme og kristendom
KRISTIN GRAFF-KALLEVÅG, SVEN THORE KLOSTER OG STURLA J. STÅLSETT (RED.)

• 2021 | 292 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202720315 | kr 479,-

Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene
KARI REPSTAD OG INGER MARGRETHE TALLAKSEN

• 2014 | 296 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202446475 | kr 519,Dette er ei fagdidaktisk bok som tar utgangspunkt i klasserommet og den
praktiske undervisningen i religionsfagene på ungdomstrinnet og i
videregående skole. Boka har et stort fokus på arbeidsmåter og
vurderingsmetoder i religionsundervisning, og den tar også opp det spesielle
ved å undervise i de enkelte delene av faget. I tillegg blir lærerrollen, eleven,
læremidler og fagets historie i grunnskole og videregående skole behandlet.
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Religion og etikk i skole og barnehage
BENTE AFSET OG ARNE REDSE (RED.)

• 2019 | Open Access | 9788202659851

Religioner og livssyn
LEVI GEIR EIDHAMAR

• 2004 | 432 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276345179 | kr 689,Boka gir en oversiktlig innføring i religioner og livssyn som utgjør
livssynsminoriteter i Norge: Livssynshumanisme, Jødedom, Islam, Hinduisme,
Buddhisme, Bahá’i, Sikhisme, Jehovas vitner, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige og Alternativ religiøsitet.

Religioner og livssyn i skolehverdagen
SØDAL, HODNE, REPSTAD OG TALLAKSEN

• 2020 | 360 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202673291 | kr 519,-

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Lærerutdanning
KRLE

•

Cappelen Damm Akademisk

Religions- og livssynsdidaktikk
En innføring
HELJE KRINGLEBOTN SØDAL (RED.)

• 2009 | 200 s. | 4. utg. | Heftet | 9788276347814 | kr 479,Boka er beregnet for fagdidaktikkstudier i RLE i grunnskolelærerutdanningen,
PPU og for alle som er interessert i religions- og livssynsdidaktikk. Forfatterne
knytter teori og praksis nært sammen og vil gi inspirasjon, forståelse og
kunnskaper til å arbeide med religions- og livssynsundervisning.

Vurdering for læring i fag
STEPHEN DOBSON OG ROAR ENGH (RED.)

• 2010 | 238 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348972 | kr 479,Vurdering for læring er et prioritert satsingsområde i norsk skole, med vekt på
egen- og hverandrevurdering, tilbake- og framovermelding, underveisvurdering
og formativ bruk av summative prøver. Forfatterne viser hvordan en
vurderingspraksis i sentrale fag kan baseres på prinsipper fra vurdering for
læring og integreres i daglig undervisning.

Å undervise om religion og livssyn på
barnetrinnet
HANS HODNE OG HELJE KRINGLEBOTN SØDAL

• 2016 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202483142 | kr 479,Boka handler om skrifter, fortellinger, høytider, religionsutøvelse og estetikk i
religioner og livssyn som er obligatoriske emner i KRLE-faget på barnetrinnet.
Den har også med noe stoff om tro, lære og historie. Boka ligger
gjennomgående tett på kompetansemålene i læreplanen. Den gir faglig og
fagdidaktisk inspirasjon og hjelp til undervisningen.
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Aktivitetslære i kroppsøving
– en fagdidaktisk grunnbok
GEIR ØVREVIK (RED.)

• 2019 | 544 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202575816 | kr 779,Boken gir en innføring i mange av aktivitetene som kan gjennomføres i
kroppsøvingsfaget. Det gis tips og råd til hvordan elevene skal øve seg på
grunnleggende elementer i aktivitetene for å kunne oppleve mestring. Disse
rådene er både av organisatorisk art, men også innen teknikk, taktikk og
aktivitetsforståelse.

Aktivitetslære i kroppsøving
en fagdidaktisk grunnbok
GEIR ØVREVIK (RED.)

• 2020 | 1. utg. | Ebok | 9788202659837 | kr 499,-

Aktivitetslære i kroppsøving (nettsted)
GEIR ØVREVIK (RED.)

• 2019 | 1. utg. | Nettsted | 9788202658687 | kr 109,-
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Barns fysiske utvikling
Hvordan stimulere barns fysiske utvikling
GERD LISE N. NORDBOTTEN

• 2014 | 184 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202452544 | kr 479,Boka beskriver den normale fysiske utviklingen for barn fra fødsel til pubertet,
og hvordan fysisk aktivitet påvirker denne utviklingen. Denne nye utgaven
inneholder utvidet teori om det enkelte organsystem, og legger større vekt på
hvordan kostholdet kan påvirke utviklingen av det enkelte organsystem,
sammenlignet med den forrige utgaven. Boka beskriver også små barns
nåværende fysiske aktivitetsnivå.

Didaktiske utfordringer i kroppsøving
ERLEND ELLEFSEN VINJE (RED.)

• 2021 | 230 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202675288 | kr 429,I Didaktiske utfordringer i kroppsøving presenteres
problemstillinger som etter innføringen av fagfornyelsen har spesiell relevans i
kroppsøvingsfaget. Forfatterne drøfter ulike sider ved lærerens undervisningsog vurderingspraksis i faget Boka henvender seg til forskere, lærerutdannere,
studenter og lærere.

Didaktiske utfordringer i kroppsøving
ERLEND ELLEFSEN VINJE

• 2021 | 229 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202707606 | kr 299,-
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Fremtidens kroppsøvingslærer
ERLEND ELLEFSEN VINJE OG JOAR SKREDE (RED.)

• 2019 | 212 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202592141 | kr 409,Boka presenterer problemstillinger og ulike aspekter knyttet til
kroppsøvingsfaget og kroppsøvingslærerrollen. I del 1 drøftes begreper som
dybdelæring, kulturelt mangfold og nye tverrfaglige temaer på den ene siden,
og kroppsøvingsfaget og –lærerrollen på den andre siden. I del 2 er vurdering,
alternative bevegelsesaktiviteter og fagets kjernedimensjon sentrale temaer. I
del 3 skisseres alternative fremtidsscenarioer for faget. Boka henvender seg til
forskere, lærerutdannere og studenter.

Fremtidens kroppsøvingslærer
ERLEND ELLEFSEN VINJE OG JOAR SKREDE

• 2019 | 1. utg. | Ebok | 9788202637194 | kr 259,-

Friluftslivspedagogikk
LINDA HALLANDVIK OG JANNICKE HØYEM (RED.)

• 2019 | 170 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202575830 | kr 369,Boka redegjør for teoretisk og praktisk kunnskap knyttet til ulike
friluftslivskontekster, og tar for seg spørsmål knyttet til danning, undervisning
og læring. Danning i denne sammenheng omhandler kunnskap, verdier og
holdninger til natur og mennesker. Undervisning omhandler planlegging,
gjennomføring og evaluering for læring i autentiske situasjoner i naturen.
Læring involverer læring i, om og gjennom natur. Målgruppen er
lærerutdannere, forskere og studenter innen friluftsliv.
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Friluftslivspedagogikk
LINDA HALLANDVIK OG JANNICKE HØYEM

• 2021 | 170 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202728083 | kr 249,-

Gruppedynamikk og ledelse i idrett
RUNE HØIGAARD

• 2020 | 374 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202675264 | kr 639,Gruppedynamikk og ledelse i idrett gir en innføring i
gruppepsykologi for studenter i idrettsfag på universitets- og høgskolenivå. De
ulike teoriene og forskningsresultatene som blir presentert, gir leseren et bedre
grunnlag for å forstå hva som påvirker en idrettsgruppe, hva som skjer i
gruppen og hvordan vi kan skape inkluderende, effektive og godt presterende
grupper.Boken er en revidert og omarbeidet versjon av Gruppedynamikk
i idrett . Kapitlene inkluderer nå også tema som felles mentale modeller,
kommunikasjon i grupper, individuell motivasjon i grupper og nyere
perspektiver på ledelse. I tillegg er det 10 nye kapitler som blant annet
omhandler sosial identitetsteori, subgrupper, humorklima i grupper,
gruppekonflikt,
RUNE
HØIGAARDteambygging og teamkultur.

Gruppedynamikk og ledelse i idrett

• 2020 | 374 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202686178 | kr 439,-
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Hvordan er idrett mulig?
Skisse til en idrettssosiologi
JAN OVE TANGEN

• 2004 | 280 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276346473 | kr 679,I boken blir det skissert et svar på hvordan idrett er mulig. Sterkt inspirert av
Niklas Luhmanns sosiologiske systemteori foreslår forfatteren at idrett må
forstås som et sosialt system som produserer og reproduserer seg selv.
Forfatteren håper bokens innhold vil stimulere til refleksjon og diskusjon, slik at
det som nå er en skisse, på sikt kan bli et mer helhetlig og fullstendig bilde.

Inkluderende kroppsøving
ØYVIND FØRLAND STANDAL OG GRO RUGSETH (RED.)

• 2021 | 168 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202675639 | kr 319,Boka handler om hvordan kroppsøvingsfaget kan bli en god plass å være for alle
elever. Forfatterne ønsker å gi et kunnskapsbasert bidrag som kan hjelpe
kroppsøvingslærere til å reflektere over og analysere sin egen
undervisningspraksis, med sikte på å skape rom for inkludering.

Inkluderende kroppsøving
ØYVIND FØRLAND STANDAL OG GRO RUGSETH (RED.)

• 2021 | 1. utg. | Ebok | 9788202732134 | kr 219,-

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Lærerutdanning
Kroppsøving

•

Cappelen Damm Akademisk

Innføring i kroppsøvingsdidaktikk
STEINAR BRATTENBORG OG BERIT ENGEBRETSEN

• 2021 | 218 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202697976 | kr 499,Boka tar utgangspunkt i grunnleggende fagdidaktiske problemstillinger for
kroppsøvingslærere i grunnskolen. Boka gir leseren en plattform å arbeide ut fra
når man skal planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning med
utgangspunkt i gjeldende læreplanverk, LK20. Boka ng.tar for seg sentrale
fagdidaktiske emner som planlegging, undervisningsmetoder,
vurderingsformer, undervisningsprinsipper, lærerrollen, og inkludering og
tilpasset opplæring.

Innføring i kroppsøvingsdidaktikk
STEINAR BRATTENBORG OG BERIT ENGEBRETSEN

• 2021 | 2. utg. | Ebok | 9788202731373 | kr 339,-

Innføring i statistikk og dataanalyse for
studenter i idretts- og helsefag
JON INGULF MEDBØ

• 2018 | 416 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202516888 | kr 729,Innføring i statistikk og dataanalyse for studenter i idretts- og
helsefag er en brukerrettet lærebok for studenter som jobber med
praktisk statistikk. Etter hvert kapittel gis det øvingsoppgaver, og noen kapitler
har oppgaver underveis. Til boka er det utarbeidet et eget løsningsforslag. På
bokas hjemmeside finner du tabeller med data til flere av oppgavene slik at
studentene skal slippe tidkrevende inntastinger.
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Innføring i statistikk og dataanalyse for
studenter i idretts- og helsefag
JON INGULF MEDBØ

• 2021 | 106 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202730116 | kr 509,-

Innføring i statistikk og dataanalyse for
studenter i idretts- og helsefag:
Løysingsforslag
JON INGULF MEDBØ

• 2018 | 112 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202588588 | kr 249,Dette heftet inneheld løysingsforslag til alle øvingsoppgåvene i hovudboka.
Heftet gjev også ei kort innføring i bruk av reknearket Excel og
statistikkprogrammet SPSS. Tabellar med data til oppgåvene finst i tillegg på
bokas heimeside slik at studentane skal sleppe tidkrevjande inntastingar.

Innføring i statistikk og dataanalyse for
studenter i idretts- og helsefag:
Løysingsforslag
JON INGULF MEDBØ

• 2021 | 106 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202730123 | kr 179,-
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Lek med yoga
ISABELLE SCHJELDERUP OG YVETTE JANSEN RUDLANG

• 2019 | 170 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202607210 | kr 429,Boken introduserer yoga gjennom lek og den er særdeles konkret med fysiske
øvelser, pusteøvelser og meditasjon - alt organisert etter årstidene. Tekstene er
enkle og de vakre bildene forteller hvordan øvelsene skal gjøres - dette for å
inspirere til å prøve ut yoga sammen med barna. Boken er skrevet både for deg
som aldri har vært borti yoga før, og for deg som kjenner yoga godt.

Lek med yoga
ISABELLE SCHJELDERUP OG YVETTE JANSEN RUDLANG

• 2020 | 165 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202676018 | kr 279,-

Nærmiljøfriluftsliv i skolen
KETIL ØSTREM (RED.)

• 2021 | 304 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202675813 | kr 589,-

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Lærerutdanning
Kroppsøving

•

Cappelen Damm Akademisk

Nærmiljøfriluftsliv i skolen
KETIL ØSTREM (RED.)

• 2021 | 304 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202703608 | kr 409,-

Spill og lær ballspill
En innføring i skudd-på-mål-spill
KOLBJØRN RAFOSS OG HERBERT ZOGLOWEK

• 2008 | 180 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276345872 | kr 509,Boka handler om de fire skudd-på-mål-spillene: basketball, fotball, håndball og
innebandy. Første del omhandler innføring i ballek og ballspill. Del to beskriver
og diskuterer ulike læringsmål og læringsinnhold. I del tre presenteres
forskjellige metodiske modeller. Del fire inneholder et stort utvalg lek- og
spilleformer.

Styrketrening
i individuelle idretter og ballspill
EYSTEIN ENOKSEN, ESPEN TØNNESSEN OG LEIF INGE TJELTA (RED.)

• 2007 | 288 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276347043 | kr 659,Boka tar for seg den nyeste forskningen og erfaringsbaserte kunnskapen som
ligger til grunn for testing og trening av styrke-, spenst- og
hurtighetsegenskaper i individuelle idretter og ballspill. Den beskriver det
fysiologiske, psykologiske og idrettsfaglige grunnlaget for trening av styrke,
spenst og hurtighet sett i forhold til krav som stilles i utvalgte individuelle
idretter og lagballspill.
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Utholdenhetstrening
Forskning og beste praksis
TJELTA, ENOKSEN OG TØNNESSEN (RED.)

• 2013 | 336 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202419257 | kr 619,God utholdenhet er av stor betydning for prestasjonsevnen i mange idretter. I
denne boken kombineres teorigrunnlag for utholdenhetstrening med praktisk
erfaring fra elitenivå i flere utholdenhetsidretter. En rekke tidligere og
nåværende toppidrettsutøvere har gjort sin trening tilgjengelig.

Veiledningssamtaler i idrett
RUNE HØIGAARD OG ARILD JØRGENSEN

• 2000 | 108 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276342819 | kr 379,En av de viktigste metodene en trener kan benytte overfor utøveren er
individuelle samtaler. Gjennom veiledningssamtaler kan en både motivere
utøveren og bidra til at utøveren gjør gode valg og handlinger. I boka
presenteres ulike kommunikasjonsteknikker og ulike veiledningsstrategier
gjennom mange praktiske eksempler. Hensikten er at samtalen med utøveren
blir mest mulig målrettet og effektiv.
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Barnekulturens iscenesettelser I
Lekens dynamiske verdener
FAITH GABRIELLE GUSS

• 2014 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202451400 | kr 499,Boka omhandler kunstfaglige aspekter ved barns "late-som-lek" som supplerer
samfunnsfaglige perspektiver. Forfatteren analyserer en mengde eksempler på
en barnehagegruppes nysgjerrige, sanselige måter å være i verden på. Hun viser
hvordan barna, på lekens symboliserende formspråk, iscenesetter, utforsker og
fortolker både seg selv, hverandre og omverdenen. Hennes forskningsfunn kan
øke vår bevissthet om det siamesiske begrepsparet "lek og læring".

Barnekulturens iscenesettelser II
Dramaturgiske spiraler
FAITH GABRIELLE GUSS

• 2017 | 248 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202471255 | kr 529,I denne boken skriver Guss om dramaturgisk komposisjon og gjensidig
berikende spiralvirkninger mellom lek, teaterkunst og dramapraksiser for og
med barn. Boken gir utgangspunkt for kunstnerisk interaktivitet med barn i
barnehage- og småskolealder, i et dialogisk samvær på barns lekende
premisser. Boken har en tilhørende nettside. Tilgang til denne gis via
kode-i-bok.

Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk
Gjenbruke – Oppvinne – Skape
RAGNHILD NÄUMANN, KIRSTINE RIIS OG HELENE ILLERIS

• 2020 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202631413 | kr 499,Dette er den første norske boken som tar for seg bærekraftdidaktikk og
bærekraftig utvikling i faget kunst og håndverk. Med utgangspunkt i ny
forskning ønsker forfatterne å endre måten vi tenker på når det gjelder læring,
kunnskap og danning slik at bærekraft inngår som en naturlig del av alt arbeid i
kunst- og håndverksfaget. Gjennom didaktiske modeller viser forfatterne blant
annet hvordan bærekraftdidaktikk kan integreres i undervisningen. Med egne
prosjekter presenterer de videre undervisning med barn og unge, hvor
kreativitet og utforskertrang fremheves, samtidig som de har fokus på å
minimere miljøbelastningen ved de ulike prosjektene. Boken henvender seg til
studenter, lærere og forskere som er opptatt av en pedagogisk tilnærming
gjennom bærekraftig tenkning og bruk av bærekraftige materialer.
Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk består av to deler. Del I
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presenterer bokens tilnærming til læring, kunnskap og dannelse gjennom å
etablere begrepet BKH (Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk). I tillegg
gjennomgår forfatterne læreplanene i kunst og håndverk med særlig fokus på
det tverrfaglige tema bærekraftig utvikling. Del II tar for seg en rekke ulike
gjenbruksmaterialer og ser på hvordan disse kan brukes som aktive "partnere" i

Lærerutdanning
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De undertryktes teater
Augusto Boals metoder og praksis
ARNE ENGELSTAD

• 2001 | 144 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202217655 | kr 409,Boka handler om hvordan teatrets språk til konflikt- og problemløsning er
nyttig. På det personlige og yrkesmessige plan kan vi bli aktive deltakere
istedenfor passive tilskuere. Augusto Boal var en brasiliansk teatermann,
politiker, forfatter og pedagog, og boka gir en praktisk og systematisk
presentasjon av hans teaterteknikker.

Fagdidaktikk i mat og helse
ELSE MARIE ØVREBØ OG DAGRUN ENGESET

• 2020 | 206 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202658588 | kr 449,-

Ibsen og Holberg i skolen
Et møte med dramatikk, drama og estetiske læringsformer
ANNA S. SONGE-MØLLER OG AUD BERGGRAF SÆBØ

• 2007 | 192 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276347746 | kr 539,Hvordan engasjere elevene i arbeidet med dramatiske verk i klasserommet?
Hvordan realisere læreplanens krav om elevaktive og kreative læringsformer?
Hvordan bruke drama for å motivere til læring? Dette er en praktisk bok som tar
Ibsen, Holberg og elevene på alvor.
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Innføring i dramaturgi
Teater, film, fjernsyn
MICHAEL EVANS

• 2006 | 304 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202198756 | kr 559,Lærebok i dramaturgi som gir basiskunnskap i oppbygning av dramatiske
tekster for teater, film og fjernsyn. Boka omhandler både standarddramaturgi
og alternative former og skisserer særtrekk ved ulike typer dramatiske tekster.
Egnet for studier i drama, teater og medievitenskap ved universiteter og
høgskoler.

Kulturforståelse i musikkfaget
ANDERS RØNNINGEN OG ØYVIND HUSEBØ

• 2022 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202730918 | kr 369,Boka viser hvordan lærere kan forstå og jobbe med kulturforståelse i
klasserommet. Gjennom bokas tre hoveddeler behandles
tematikken både teoretisk, didaktisk og metodisk. Forfatterne har som mål å
styrke musikklærerens kulturforståelse og gi et godt grunnlag for å vurdere
hvilken plass dette kjerneelementet kan ha i musikkundervisningen. Boka
inneholder praktiske eksempler som lett kan tas i bruk i klasserommet.

Kunstens betydning?
Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge
LISBET SKREGELID OG KRISTIAN NØDTVEDT KNUDSEN (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202738723
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Kunstner eller lærer?
Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning
ELIN ANGELO OG SIGNE KALSNES (RED.)

• 2014 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202415075 | kr 499,Denne boka forbereder studenter på de ulike og ofte motstridende rollene og
forventningene de kan møte i sitt yrkesliv. Boka egner seg for bachelor- og
masterstudenter i kunstpedagogiske, utøvende og skapende kunstutdanninger
og for andre som jobber med formidling og undervisning i musikk, dans, drama,
teater og visuelle kunstfag.

Mat og helse
BJØRG KORSNES OG CAMILLA SANDVIK

• 2020 | 368 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202658540 | kr 609,-

Musikk – dannelse og eksistens
ØIVIND VARKØY

• 2017 | 192 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202533380 | kr 389,I denne artikkelsamlingen drøfter forfatteren legitimering av
musikkundervisning og den musikalske erfaringens egenverdi. I de 11
kapitlene, som dels er nye og dels er reviderte tekster, tar han opp fenomener
som erkjennelse og dannelse, møter og eksistensiell erfaring. Boken er aktuell
for studenter ved musikkpedagogiske studier.
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Musikkaktiviteter
KNUT DJUPDAL

• 2008 | 128 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788292712160 | kr 359,Boken handler om musikkaktiviteter som kan gjøres i små og store grupper.
Aktivitetene foregår innenfor områdene rytme og puls, spill, sang og
stemmebruk, musikk og bevegelse, grunntrening og lytting, komponering,
gehør og akkorder. Bokens målgruppe er først og fremst lærestudenter med
musikk i fagkretsen, lærere som underviser i musikk i grunnskolen, og andre
som arbeider med gruppeundervisning i musikk på ulike nivå og alderstrinn.

Musikkhistorisk oversikt
SIGMUND HJORTHAUG

• 2002 | 124 s. | 2. utg. | Heftet | 9788276344851 | kr 369,Boken gir en innføring i kunstmusikkens utvikling i den vesteuropeiske kultur, i
norsk folkemusikk, i jazz, pop/rock og etnomusikk/all verdens folkemusikk. Det
følger med CD med innspilte lytteeksempler. Målgruppen for boken er
grunnskolelærer- og barnehagelærerstudenter som har musikk i utdanningen. I
tillegg er boken aktuell for elever på videregående skole med musikk som
programfag.

Musikkundervisningens didaktikk
INGRID MARIA HANKEN OG GEIR JOHANSEN

• 2021 | 292 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202668150 | kr 489,-
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Samsang gjennom livsløpet
REGINE VESTERLID STRØM, ØYVIND JOHAN EIKSUND OG ANNE HAUGLAND
BALSNES (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202716356

Tribuner for dissens
Ungdoms møter med samtidskunst
LISBET SKREGELID

• 2019 | 364 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202566593 | kr 469,-

Utøverkunnskap
PER DAHL

• 2019 | 222 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202618025 | kr 439,Utøverkunnskap tar utgangspunkt i en musikers fremføring og
kartlegger elementene som inngår i musikerens utøverkunnskap.Boken er
tredelt: Første del tar for seg hvordan utøverkunnskap omfatter både
ferdigheter, holdninger og taus kunnskap. Andre del beskriver selve musikken
og presenterer ulike måter å bygge opp kunnskap på i en innstuderingsfase.
Tredje del beskriver prosessen med å etablere seg som musiker og hvilke
utfordringer man da kan støte på.Boken er aktuell for studenter innen utøvende
musikkutdanninger og musikkvitenskap, samt for profesjonelle musikere,
kulturarbeidere og musikklærere.
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Vestens musikkhistorie
Fra 1600 til vår tid
ERLEND HOVLAND (RED.)

• 2012 | 448 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202277284 | kr 739,Denne læreboka i musikkhistorie for bachelornivå gir innblikk i tidligere tiders
forhold til og oppfatninger av musikk, sett i lys av vår tid. Forfatterne
problematiserer også hvordan musikkhistorie har vært fortalt, og fortelles. Boka
omhandler Vestens kunstmusikk fra og med 1600-tallet, samt jazz, pop og rock.

Å skape gjennom forming
Tema og prosjektarbeid i barnehagen
KARIN FURNESS

• 2018 | 266 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202561154 | kr 529,Dette er en bok om forming og prosjektarbeid i barnehagen. Forfatteren
beskriver både yngre og eldre barns skapende arbeid med tegning, maleri og
poetisk tenkning. Boken inneholder konkrete kunnskaper om farge, teknikker,
materialvalg, sammen med faglige og metodiske valg. Boken er inspirerende og
rik på både foto og illustrasjoner.
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Academic Writing in English
A practical handbook
PER LYSVÅG OG GJERTRUD F. STENBRENDEN

• 2014 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202445249 | kr 369,Well-written academic texts have certain textual and linguistic characteristics:
a particular kind of cohesion, compactness and vocabulary, as well as rules for
quoting. The authors of this book offer students in higher education practical
advice on how to attain such qualities in their own writing. The book includes
practical exercises.

Enacting Multilingualism
From research to teaching practice in the English classroom
ANNA KRULATZ, ANNE DAHL AND MONA EVELYN FLOGNFELDT

• 2018 | 284 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202595623 | kr 469,This book deals with multilingualism in the English classroom. It offers a
comprehensive overview of key theoretical concepts pertaining to
multilingualism, explaining why it is important for English teachers to create
inclusive learning environments that draw on children’s home languages as an
important resource, and it presents various pedagogical practices that support
the development of multilingualism with English.

English for Teachers and Learners
MONA E. FLOGNFELDT OG RAGNHILD E. LUND

• 2021 | 360 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202687397 | kr 679,This book offers a unified description of vocabulary, grammar, pronunciation
and varieties of English. The study of these four aspects of the language
provides teachers and teacher students with a broad understanding of language
structure, which is a prerequisite for giving systematic and effective language
instruction.
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Fremmedspråksdidaktikk
CAMILLA BJØRKE OG ÅSTA HAUKÅS (RED.)

• 2020 | 382 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202671099 | kr 599,-

Leseboka
Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet
ATLE SKAFTUN, ODDNY JUDITH SOLHEIM OG PER HENNING UPPSTAD

• 2014 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202404574 | kr 489,Hovedtanken i denne boka er at elevene i ungdomsskolen må lære å snakke,
lese, skrive og tenke på de ulike fagenes premisser. Lærernes oppgave som
leselærere er å veilede elevene inn i sitt fags tekstkultur. Boka er aktuell for
studenter og forskere i lærerutdanning og pedagogiske fag, og for lærere i
ungdomsskolen.

Modern Britain
Developments in Contemporary British Society
JAN ERIK MUSTAD, ULLA RAHBEK, JØRGEN SEVALDSEN OG OLE VADMAND

• 2012 | 160 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202350611 | kr 359,This introduction to British society and culture is written for students in English
and/or political/cultural studies. The focus is on understanding the main
features of contemporary British society through discussions of political,
historical and cultural processes.
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Moving English Language Teaching
Forward
MAGNE DYPEDAHL (ED.)

• 2022 | Open Access | 9788202738808

Reading and Teaching English Literature
SIGNE MARI WILAND

• 2016 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202497200 | kr 499,This book gives student teachers of English confidence and knowlegde to
become good readers and teachers of English literature. The book presents
reader-friendly theoretical reflections and practical approaches to literature.
This book will be a valuable resource both for students of English and for
teachers in primary and lower secondary school.

Teaching and learning English
CHRISTIAN CARLSEN, MAGNE DYPEDAHL OG SARAH HOEM IVERSEN

• 2020 | 384 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202671082 | kr 599,This new edition of the book provides up-to-date knowledge on some of the
most essential aspects of modern English teaching and learning in Norway and
shows how teachers can help learners increase their learning outcomes. All the
chapters are revised according to the new national curriculum, four new
chapters are added and three of the revised chapters are now available online.
Teaching and Learning English centers around the four basic
skills of language teaching and learning: speaking, listening, reading and
writing. Other essential topics covered include the new national curriculum,
plurilingual teaching and learning, intercultural learning, online and digital
tools, literature, grammar, pronunciation, vocabulary learning, assessment,
language awareness and teachers’ beliefs, norms and variation and the use of
language corpora. Readers are also introduced to the history of English
teaching and learning by one of the pioneers of modern English didactics in
www.cda.no
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Norway,
Aud Marit Simensen.
The book is an excellent guide for anyone
who66is13
going to teach English, is currently teaching English or is interested in English
teaching and learning in Norway, such as students in teacher education
programmes, teachers and teacher educators.
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Teaching and learning English
interculturally
MAGNE DYPEDAHL AND RAGNHILD ELISABETH LUND (EDS.)

• 2020 | 192 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202636326 | kr 409,The national curriculum for English underlines the subject’s role in developing
learners’ intercultural understanding and ability to communicate with others,
“regardless of cultural and linguistic backgrounds. This includes the ability to
relate to different ways of life, mindsets and communication patterns.
Teaching and Learning English Interculturally follows up these
requirements and shows how teachers and learners can work to develop
intercultural competence in the English classroom. The chapters cover different
aspects of the subject and provide a wealth of practical ideas related to work
with language skills, literature, picture books, film, area studies and
multilingual
JENNIFER
DUGGAN,
issues. INGUNN
In the final
OFTE,
chapter,
MARTHE
theS.
pioneer
PANDE-ROLFSEN
in the field,AND
Michael Byram,
shares his thoughts
KRISTOFFER
HUMPHREY
on assessment of intercultural competence. The bookis
relevant for teachers and those who study to become teachers of English at all
2019 | 120 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202566722 | kr 229,levels in Norwegian compulsory school.
This handbook is aimed specifically at teachers returning to university to
qualify as English teachers through Kompetanse for Kvalitet (KfK). It provides
students with practical and theoretical tips about what they can expect from a
KfK course and what will be expected of them as KfK students.

The Teacher as English Student

•

Twinkle Twinkle
JULIET MUNDEN OG ASTRID MYHRE

• 2020 | 232 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202612573 | kr 519,-
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Vurdering for læring i fag
STEPHEN DOBSON OG ROAR ENGH (RED.)

• 2010 | 238 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348972 | kr 479,Vurdering for læring er et prioritert satsingsområde i norsk skole, med vekt på
egen- og hverandrevurdering, tilbake- og framovermelding, underveisvurdering
og formativ bruk av summative prøver. Forfatterne viser hvordan en
vurderingspraksis i sentrale fag kan baseres på prinsipper fra vurdering for
læring og integreres i daglig undervisning.
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20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall
Analyser fra TIMSS Advanced og andre internasjonale studier
LIV SISSEL GRØNMO OG ARNE HOLE (RED.)

• 2019 | Open Access | 9788202590987

Barn og naturvitenskap
Oppdage, utforske og lære i barnehage og skole
INGELA ELFSTRØM, BODIL NILSSON, LILLEMOR STERNER OG CHRISTINA
WEHNER-GODÈE

• 2016 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202512156 | kr 449,Hva har naturvitenskap med læring og barn å gjøre? En hel del faktisk. Barn vil
også utforske, undersøke og eksperimentere for å finne ut hvordan verden
fungerer. Boken behandler de naturvitenskapelige fagenes didaktikk for
barnehage og småskole. Forfatterne vektlegger viktigheten av å ha tro på barns
egne evner og tar utgangspunkt i barns egen utforskning.

Biologididaktikk
PETER VAN MARION OG ALEX STRØMME (RED.)

• 2015 | 264 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202419301 | kr 609,Biologididaktikk er en bok som behandler en rekke av de mest
sentrale spørsmålene som knytter seg til undervisning i biologi og til andre
former for formidling av biologikunnskap. Biologiens didaktikk handler om hva
som læres i biologi, hvorfor det læres, samt hvordan og hvor det læres. Bokas
artikler gir også eksempler på ideer og forslag til tilnærminger og
undervisningsopplegg, og gir konkrete tips som kan komme til nytte i
undervisningen.
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Den samiske medborgeren
PER SELLE, ANNE JULIE SEMB, KRISTIN STRØMSNES OG ÅSTA DYRNES NORDØ

• 2015 | 320 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202414856 | kr 519,Etableringen av Sametinget ved lov i 1987 har gitt den samiske befolkningen en
helt spesiell politisk stilling i Norge som medlemmer av to politiske systemer:
det samiske og det norske. Denne boka kaster et nytt lys over den samiske
befolkningens borgeridentitet, politiske interesser og deltakelsesmønster.

Fysikkdidaktikk
ANGELL, BUNGUM, HENRIKSEN, KOLSTØ, PERSSON OG RENSTRØM

• 2019 | 456 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202623357 | kr 849,Boka dekker et stort spenn av temaer, fra fysikkens historie og egenart som
vitenskapsfag til hva som kjennetegner elevers forhold til faget, og hvordan
læreren kan hjelpe elevene til faglig forståelse gjennom for eksempel bevisst
bruk av språk og eksperimenter i undervisningen. Boka gir helt konkrete tips til
undervisning i sentrale temaer, og viktige aspekter av elevvurdering i faget
inngår i bokas siste del. Målgruppen er studenter, lærere i fysikk og naturfag og
lærerutdannere.

Innføring i historiebruk
JAN BJARNE BØE OG KETIL KNUTSEN

• 2012 | 192 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276349580 | kr 509,Boka viser hvordan en kultur eller et samfunn bruker fortiden i form av
minnesmerker, høytidsdager, undervisning, festivaler og reklame. Det er altså
samtidens bruk av historien som aktualiseres og drøftes. Gjennom en rekke
eksempler viser forfatterne hvordan historien tilpasses konkrete behov i
nåtiden.
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Klasserommet utenfor
Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom
ARNE NIKOLAISEN JORDET

• 2010 | 400 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202286293 | kr 629,Begrepet uteskole eksisterer ikke i læreplanene, men er likevel forholdsvis godt
kjent. Forfatterens misjon er å vise at uteskole er mye mer enn å flytte
undervisningen ut i naturen en gang iblant. Når skolen framhever at det er
viktig å knytte undervisningen tettere til elevenes erfaringsbakgrunn, bør
uteskole være et sentralt virkemiddel.

Kulturelle hjørnesteiner
Teoretiske og didaktiske perspektiver på klimaomstilling
INGER BIRKELAND

• 2014 | 246 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202426163 | kr 489,Her presenteres ny forskning og nye, teoretiske og didaktiske perspektiver på
klimaomstilling. God klimaomstilling starter hjemme, der folk bor, i skoler og
barnehager, gjennom utvikling av kultur, kunnskap og læring. Forfatteren
undersøker hvilke betydninger sted har for dannelse og sosialisering og for
undervisning om klimaendringer.

Kvifor vart det slik?
Norsk historie gjennom 10 000 år
DAG HUNDSTAD (RED.), SVEIN IVAR ANGELL, KNUT DØRUM OG JOHN RAGNAR
MYKING

• 2021 | 432 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202517502 | kr 669,-
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Leseboka
Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet
ATLE SKAFTUN, ODDNY JUDITH SOLHEIM OG PER HENNING UPPSTAD

• 2014 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202404574 | kr 489,Hovedtanken i denne boka er at elevene i ungdomsskolen må lære å snakke,
lese, skrive og tenke på de ulike fagenes premisser. Lærernes oppgave som
leselærere er å veilede elevene inn i sitt fags tekstkultur. Boka er aktuell for
studenter og forskere i lærerutdanning og pedagogiske fag, og for lærere i
ungdomsskolen.

Mangfoldskompetanse og kritisk
tenkning
Perspektiver på undervisning
ÅSE RØTHING

• 2020 | 172 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202592103 | kr 399,Mangfoldskompetanse og kritisk tenkning belyser hvordan innenforskap og
utenforskap etableres, opprettholdes og utfordres. I første del av boka skisseres
ideer til en kritisk mangfoldskompetanse. I bokas andre del drøftes
kjønnsmangfold i skole og samfunn, med vekt på hvordan skolens undervisning
kan bidra til større mulighetsrom for barn og unge. Mangfoldskompetanse og
kritisk tenkning er sentrale idealer i utdanningsfeltet, noe som blant annet
gjenspeiles i Fagfornyelsen. Mangfold er noe vi alle er del av og bidrar til å
skape, og boka utfordrer tenkemåter som reproduserer stereotypier. Den
Barnet,
læreren
ogrefleksjon
naturen og utvikling av inkluderende praksiser.
stimulerer
til kritisk
GISLE
GRIMELAND
Mangfoldskompetanse
og kritisk tenkning. Perspektiver på
undervisninger
aktuell
for
innen pedagogikk |og
2012 | 192 s. | 2. utg. |studenter
Heftet | 9788202350659
kr 529,lærerutdanning og for lærere og lærerutdannere.
Denne boka er skrevet for førskolelærerutdanningen og de som jobber i
barnehagen. Boka forteller hvorfor det er viktig å ta barna med ut, og hvordan
man kan gi barna positive møter med naturen. Boka gir faglig påfyll og har
mange gode illustrasjoner samt eksempler på aktiviteter.

Med åpne sanser

•
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Norway
Society and Culture
EVA MAAGERØ AND BIRTE SIMONSEN (EDS.)

• 2021 | 316 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202566487 | kr 429,Norway - Society and Culture gir en innføring i det norske
samfunnet på engelsk og tar for seg historien, samfunnet og kulturen. Boken er
beregnet på utenlanske studenter som trenger en innføring i norske
samfunnsforhold og nordmenn som skal presentere Norge i utlandet.

Seksualitet i skolen
Perspektiver på undervisning
ÅSE RØTHING OG STINE HELENA BANG SVENDSEN

• 2009 | 296 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202297077 | kr 599,Skolens undervisning om seksualitet er viktig, men mye tyder på at den ikke er
god nok. Forfatterne viser hvorfor dagens lærebøker og undervisning ikke i
tilstrekkelig grad bidrar til å hindre trakassering, diskriminering og overgrep
relatert til seksualitet og kjønn blant elevene. Samtidig skisserer de nye
perspektiver og måter lærere kan undervise på.

Utforsking i alle fag
STIG BJØRSHOL OG RONALD NOLET (RED.)

• 2017 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202551490 | kr 509,Dette er en tverrfaglig bok som presenterer ulike perspektiver på utforsking og
dybdelæring i seks sentrale skolefag; engelsk, matematikk, naturfag, norsk,
samfunnsfag og kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Hvert av
fagkapitlene tar for seg hvordan utforsking og dybdelæring kan inngå som en
naturlig del av faget, og avsluttes med en metodedel med eksempler på
hvordan elevene praktisk kan arbeide med dette i klasserommet på alle trinn.
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Økologi for grunnskolelærerutdanningen
Naturfag 1-7
HJØRDIS H.K. BAKKE OG ELI MUNKEBYE

• 2016 | 472 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202518134 | kr 749,Denne læreboka er skrevet for studenter i grunnskolelærerutdanningen som
skal undervise i naturfag fra første til sjuende trinn. Boka gir studentene
grunnleggende innsikt i økologi og utvalgte emner knyttet til
miljøproblematikken. Den er også ment å gi tilstrekkelig naturfagsdidaktisk
innsikt for å praktisere som gode naturfaglærere. Boka har nettside med
læringsressurser.
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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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