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Redaksjonelt

Fagdidaktisk bredde
Acta Didactica Norge 2009 ser ut til å kunne bli en årgang som synliggjør
bredden i norsk fagdidaktisk forskning. På begynnelsen av året kan vi presentere
fire artikler som til sammen spenner over et vidt fagdidaktisk område, fra klasseromsdialog om etiske utfordringer og pluralitet i livstolkninger i skole og lærerutdanning til det nye programfaget Teknologi og forskningslære og naturfaglig
kompetanse i PISA. Artiklene henter empiri fra de ulike trinnene i grunnopplæringen og fra lærerutdanningen, og de veksler mellom å ha empiriske eller
teoretiske tyngdepunkt. I tillegg til de fire artiklene presenterer vi anmeldelser
av en fagbok om lesing og av en fagbok om opplæring for språklige minoriteter.
Sylvi Penne (Høgskolen i Oslo) baserer artikkelen ” ’Hvis du redder et
menneske, så har du reddet hele verden’. Den gode moralen og den dialogiske
samtalen i et norsk klasserom” på klasseromsobservasjoner av et tverrfaglig
arbeid i norsk, KRL og samfunnsfag på ungdomstrinnet. Temaet er jødenes
situasjon før og under krigen. Elevene konkluderer med at de ikke ville ha våget
å gjøre noe for å hjelpe jødene. Penne diskuterer disse svarene som ”naturlige” i
den konteksten som skapes i klasserommet, og gjennom det språket som elevene
utfordres i. Uten en narrativ ramme forsvinner muligheten for etisk erkjennelse,
konkluderer hun. Penne er områderedaktør i ADNO, og hennes manus har gjennomgått den samme anonyme fagfellevurderingen og den samme redaksjonelle
bearbeidingen som øvrige artikler i tidsskriftet.
Teknologi og forskningslære er et nytt fag i videregående skole. I artikkelen
”Teknologi og forskningslære i videregående skole: Hvem er lærerne og hvordan former de faget?” presenterer Berit Bungum (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) en undersøkelse av hva slags bakgrunn lærerne i faget har,
hva de vurderer som sin styrke, hvilke utfordringer de møter, og hvordan de
realiserer ideene bak læreplanen. Resultatene viser at disse lærerne utgjør en
svært kompetent gruppe, men at de framtrer som enten "teknolog" eller
"forsker" i vurderingen av egen styrke og utfordringer i faget.
I artikkelen ”Mangfold i det livstolkingsplurale norske klasserommet –
utfordringer og muligheter for lærerutdanningen” diskuterer Sidsel Lied
(Høgskolen i Hedmark) hvordan lærerutdanningen kan møte de utfordringer og
muligheter som pluraliteten i livstolkninger i norske klasserom representerer,
med bakgrunn i empiri fra grunnskolen og allmennlærerutdanningen og med
studenter som både informanter og medforskere. Hun peker på hvor viktig det er
at studentene utvikler forståelse for at alle elever, uavhengig av livstolkningstradisjon, trenger å møtes med toleranse, empati og forståelse.
Anne Kristine Byhring (Naturfagsenteret) og Erik Knain (Universitetet for
miljø- og biovitenskap) diskuterer i artikkelen ”Kompetansebegrepet i PISA –
teori og praksis” kompetansebegrepet i naturfagdelen av den norske PISARita Hvistendahl
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rapporten 2006 som et funksjonelt og helhetlig begrep og som en tekstlig
kompetanse. De viser betydningen av å finne pragmatisk mening i tekster og tar
spesielt opp den kompetansen som er knyttet til å kunne bruke naturvitenskapelig evidens i tilknytning til framtidas miljøutfordringer. Byhring og Knain
konkluderer med at PISAs rammeverk støtter fagdidaktiske tilnærminger som
gjør elever i stand til å håndtere enighet og uenighet, kritisk vurdere bevismateriale og kilder og argumentere for det de vet og vil.
Wenche Vagle anmelder boka Språk- og lese-veiledning – i teori og praksis
redigert av Jørgen Frost. Dette er en bok som presenterer teori, forskning,
erfaring og konkrete redskaper for språk- og leseveiledning og inneholder et vell
av didaktiske tips og opplegg for språkstimulering og skriftspråkopplæring.
Kirsten Palm anmelder boka Med språklige minoriteter i klassen. Språklige
og faglige utfordringer redigert av Elisabeth Selj og Else Ryen. Boka dekker
sentrale emner knyttet til andrespråkslæring og opplæring for språklige
minoriteter og balanserer teoretisk tilnærming med eksempler fra praksisfeltet
og fra innlæreres språkbruk sammen med konkrete ideer til undervisningen.
God lesning!

Oslo, mai 2009
Rita Hvistendahl
Ansvarlig redaktør

Rita Hvistendahl
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