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Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning Hent PDF Forlaget skriver: Å oppdra kommende generasjoner i
tråd med sentrale medborgerskaps-idealer, som evne til kritisk tenkning, tolkning av aktuelle

samfunnsforhold og å forstå seg selv som sosiale og politiske subjekter, er i stor grad samfunnsfaglærernes
ansvar. Det er nok å lese nasjonale læreplaner for å se at samfunnsfagene, både som et fellesemne og i de

enkelte fag, er komplekse, mangetydige og utfordrende. Disse utfordringene er viktige for den enkelte lærer,
for lærerutdanningene og for skolemyndighetene i de enkelte land.

Denne boken presenterer ny samfunnsfag- og historiedidaktisk kunnskap om alle disse tre nivåene.
Utgangspunktet er fagdidaktikkens grunnspørsmål: Hva bør fagets innhold være? Med andre ord: Hva slags

type kunnskaper og ferdigheter bør faget prioritere å formidle? Hvorfor er faget viktig i dagens
utdanningsløp; hvilke funksjoner har det og kan det ha? Og hvordan kan man formidle kunnskaper på en

måte som gir elever og studenter best mulig læringsutbytte?

Sentrale forskere fra Norden har bidratt med artikler som viser spennvidden i samfunnsfagets utfordringer: fra
læreplanarbeid til klasseundervisning i de respektive land, men som også diskuterer mulige løsninger på

utfordringene som finnes. Boken inneholder 11 tekster av teoretisk, metodisk, empirisk og normativ art som
hver for seg og til sammen gir nye innsikter i samfunnsfagenes problemstillinger, status og funksjoner i

dagens samfunn.
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