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Forord

Ingen har tidligere skrevet en sammenfattende
framstilling om de lærebøkene som har vært brukt i
den obligatoriske skolen her til lands. Etter at vi har
arbeidet med dette materialet i over 10 år, skjønner
vi kanskje hvorfor. Stofftilfanget har vært overveldende, og strukturering og utvalg har ikke gitt seg
selv. Norsk lærebokhistorie er en samlet framstilling
av lærebøkenes historie i Norge, avgrenset til den
obligatoriske skolen. Lærebøker for videregående
opplæring og høyere utdanning er ikke behandlet,
og det er heller ikke lærebøker rettet mot spesielle
grupper eller barn med spesielle behov. Det er altså
mange lærebøker som ikke er omtalt.
Det er mye som har gledet oss i arbeidet med tidligere tiders læreboktekster, men også mye som har
forundret og opprørt oss, blant annet det vi i dag
vil oppfatte som dogmatisk kristendomsforkynnelse, undertrykkende kjønnsroller og nedlatende
holdninger til andre folkeslag og kulturer. Da har
det vært viktig huske på at også lærebøker må leses
ut fra sin samtids kontekst, de må leses historisk, så
langt det er mulig. Vi håper vi har lyktes med det.
Norsk lærebokhistorie retter seg mot alle som er
opptatt av skole: både de som er, skal bli eller har
vært lærere. Vi har bestrebet oss på å skrive på en
enkel, tilgjengelig måte. I tillegg til å bidra med ny
lærebokhistorisk kunnskap, gir boka en grundig
oversikt over forskning om lærebøker. Vi håper det
vil gi utbytte for forskere og studenter, særlig på
ph.d.- og masternivå.
Mange har støttet arbeidet med denne boka.
Norsk lærebokhistorie baserer seg på et stort

forskningsarbeid. I perioden 2006 til 2010 hadde
daværende Høgskolen i Vestfold forskningsmidler
fra Norges Forskningsråd til prosjektet Norsk lærebokhistorie – en kultur- og danningshistorie. Det engasjerte en rekke forskere både på og utenfor høgskolen og resulterte i tre artikkelsamlinger med til
sammen 37 artikler. De har gitt oss et viktig grunnlag for å skrive denne boka. Vi har også mottatt
økonomisk støtte fra Norsk faglitterær forfatter- og
oversetterforening, fra Høgskolen i Sørøst-Norge,
fra Kopinor og fra Fritt Ord. Det vil vi takke for.
Det hadde vært umulig å realisere dette verket
uten bibliotekstøtte. Nasjonalbibliotekets digitalisering av lærebøker de siste årene har gjort arbeidet i sluttfasen mye enklere for oss. En svært viktig støttespiller har biblioteket ved Høgskolen i
Sørøst-Norge vært. Stor takk til biblioteksleder
Aasta Hagen og hennes personale. En særlig takk
til spesialbibliotekarene Kristen Østerholt og Eva
Sauvage som har hjulpet oss med litteratursøk, og
med å skaffe bøker og holde orden på referanser.
Litteraturlista inneholder bare de bøkene vi har
omtalt i verket, og langt fra alle de lærebøkene vi
har lånt inn og lest. Kristin Østerholt har laget et
EndNote-bibliotek over alle innlånte lærebøker, det
finnes i en lenke bakerst i boka. Vi håper det kan
være til nytte for alle som vil arbeide videre med
lærebøkenes historie. Eva Sauvage har også gitt oss
god hjelp med illustrasjonene i boka.
Mange andre må takkes for gode samtaler og
konkrete innspill. Takk til lærebokforskningens nestor, Egil Børre Johnsen for nyttige råd i en tidlig
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fase av arbeidet. Takk til anonyme konsulenter som
har lest hele eller deler av manus og gitt viktige innspill. Stor takk til Geir Botten og andre fagpersoner
innenfor de respektive fagene som har bidratt med
sin fagkunnskap og gitt oss nødvendige korreksjoner. En særlig takk til lærebokforfatter og redaktør
Aage Solbakk for orientering om samisk lærebokskriving og for gjestfrihet og omvisning på Forfatternes Forlag i Karasjok og Båteng. Kollegaer ved
Høgskolen i Sørøst-Norge skal også takkes spesielt:
Kari Anne Jørgensen, Karen Lassen, Ragnhild Lund,
Thollef Thorsnes, Geir Winje og Willy Aagre. Takk
til familie, venner og kollegaer som har hjulpet oss
med bilder og stoff til de 25 forfatterportrettene vi
har med i boka. En særlig takk til Henning Denstad
og Ragnhild Sohr Gjørstad som har hjulpet oss med

både fotografier og opplysninger om sine respektive besteforeldre; Hans Bergersen og Ragnhild Sohr.
Og ikke minst takk til vår redaktør Ingrid Louise
Ugelvik, og til Universitetsforlaget som hele tiden
har støttet prosjektet.
Alle som har gått på skolen, har møtt lærebøker,
og mange har også sterke minner om sin barndoms
lærebøker. Vi håper denne boka skal gi gjenkjenning, men også ny kunnskap og bedre innsikt i
hvordan denne viktige tekstkategorien har bidratt
til å formidle kunnskap, holdninger og verdier til
tidligere generasjoner, og vi håper vi med denne
boka kan gi gode og tankevekkende leseopplevelser
som kan bidra til at vi forstår både vår fortid og vår
samtid bedre.
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