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Bøkane i serien «Dette vet vi om…»  

Bøkane blir seld i pakkar, men kan også kjøpast einskildvis.  
- Barnehage:  

Dette er ein serie som består av praksisnære og praksisretta hefter som gjev kunnskap om 
aktuelle utfordringar i barnehagen. Formålet med serien er å gjere forskingsbasert kunnskap 
om pedagogisk arbeid lettare tilgjengelig for barnehagens tilsette og leiarar. 

 
Denne serien inngår 9 bøker «Dette veit vi om…Barnehagen» som er forskingsbasert.  
Pakken består av 9 hefter: 

o Læringsmiljøet for de minste barna 2014 
o Observasjon og pedagogisk analyse 2014 
o Sosial kompetanse 2014 
o Betydningen av voksen-barn-kommunikasjon 2016 
o Betydningen av kvalitet i barnehagen 2016 
o Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid 2016 
o Gode rutinesituasjoner 2018 
o Språkstimulerende læringsmiljøer 2018 
o Barns lek og eksperimenterende virksomhet 2018 

 
Nettside: 
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Barnehagelaererutdanning/Dette-vet-
vi-om-Barnehagen 
 

- Skule:  

«Dette vet vi om … Skolen» er en serie som ter opp aktuelle problemstillingar som skuler støyter 
på i arbeidet med å utvikle gode læringsmiljø for elevane. 
Hefta er: 
• forskingsbaserte og viser til tiltak som har dokumentert effekt  
• skrevet av de fremste skandinaviske forskarane innanfor kvart område  
• et viktig verktøy for alle lærarar og skuleleiarar 

 
Serien blir selt i to samlepakker ev. einskild. 
- Pakke 1 inneheld dei 10 første heftane.  

o Anerkjennelse, ros og regler i klasserommet 2012 
o Klasseledelse 2012 
o Motivasjon og mestring 2012 
o Pedagogisk analyse 2012 
o Skoleledelse 2012 
o Utviklingsarbeid og endringsprosesser 2012 
o Vurderingspraksis 2012 
o Å skape gode relasjoner i skolen 2012 
o Inkludering 2014 
o Bruk av kartleggingsresultater i skolen 2016 

 
Nettside: https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Generell-pedagogikk/Dette-
vet-vi-om-samlepakke-1 
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- Pakke 2 inneheld dei seinare utgjevingar i serien.  
o Motivasjon, tro på seg selv og ros 2016 
o Forskningsinformert læringsledelse 2016 
o Spørsmål og interaksjon i klasserommet 2017 
o Diagnoser og læring 2017 
o Profesjonelle læringsfellesskap 2018 
o Tilbakemelding 2018 
o Barn, unge og etnisitet i skolen 2018 
o Anvendelse av forskningskunnskap 2018 

 
Nettside: https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Generell-pedagogikk/Dette-
vet-vi-om-samlepakke-2 

 
 
 

 


