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Sammendrag 
 
Dette prosjektet er en undersøkelse av hvordan tre videregående skoler organiserer 
utvelgelsen av lærebøker i forbindelse med fellesinnkjøp av utlånslærebøker. Gjennom å 
kartlegge prosedyrer og valgprosesser i forbindelse med dette, ønsket jeg å rette 
søkelyset mot utlånsordningen. Er intensjonene ved utlånsordningen ivaretatt? 
 
Ved hjelp av intervjuer har jeg prøvd å finne ut: 

1) hvem som avgjorde hvilke fag det ble kjøpt inn utlånslærebøker i, 
2) hvilke lærebøker som ble valgt og 
3) etter hvilke kriterier for skoleårene 2000/01 og 2001/02. 

 
Svarene på disse tre spørsmålene er ganske entydige. Det var stort sett administrasjonen 
som avgjorde hvilke fag det skulle kjøpes inn lærebøker i. Til sammen på de tre skolene 
er alle fellesfagene representert med utlånsbøker, men skolene har valgt forskjellige 
bøker. Lærebøkene ble ikke valgt ut med tanke på å inngå i en utlånsordning, men stod 
på boklista fra før. Det betyr ikke at de ikke er valgt ut bevisst, men utvalget har 
ingenting med utlånsordningen å gjøre. 
 
Undersøkelsen indikerer at intensjonene med utlånsordningen bare delvis er fulgt opp: 
- Pengene har blitt brukt til å redusere mest mulig elevenes utgifter til innkjøp av 

læremidler. 
- Ordningen har ikke bevisstgjort lærere og elever om lærebokas rolle i 

læringsarbeidet i relasjon til læreplanens mål. 
- Ordningen har ikke fremmet pedagogisk nytenkning og kreativitet. 
- Skolene har ikke lagt opp til en langsiktig strategi ved valg av læremidler. 
- Elevene har i liten grad vært aktive i prosessen. 
 
Med andre ord har den siden av ordningen som har handlet om å få redusert elevenes 
utgifter til innkjøp av lærebøker, blitt ivaretatt, mens departementets forsøk på å få 
gjennom deler av innholdsreformen, har vært mindre vellykket. Økt elevmedvirkning, 
mindre lærebokstyrt undervisning og mer bruk av andre kilder til kunnskap, er viktige 
mål å jobbe mot – enten elevene låner lærebøkene eller eier dem selv. 
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1 Innledning 
 
1.1 Kort orientering 
 
Hovedtemaet for dette prosjektet er valg av læremidler, og da særlig lærebøker, i 
videregående opplæring. Jeg vil undersøke hvordan noen videregående skoler 
organiserer utvelgelsen av lærebøker i forbindelse med fellesinnkjøp av utlånslærebøker. 
Målet er å kartlegge prosedyrer og valgprosesser i forbindelse med dette. Jeg ønsker å se 
på i hvilken grad valgene styres av en gjennomtenkt, bevisst vurdering, og i så fall 
hvilke kriterier som ligger til grunn. 
 
Formålet er å rette søkelyset mot den utlånsordningen som fungerte i skoleårene 2000/01 
og 2001/02. Jeg ønsker å kartlegge hva pengene er brukt til, samt å finne ut om 
intensjonene ved utlånsordningen er ivaretatt. 
 
1.2 Om utlånsordningen 
 
Mens elever i grunnskolen får gratis lærebøker og utstyr, har elevene i videregående 
opplæring måttet kjøpe dette selv. Det har i mange år vært debatt om gratis lærebøker 
også på dette trinnet i utdanningssystemet, der særlig elevorganisasjonene har vært 
aktive. Noen partier og politikere har også engasjert seg. Etter innføringen av Reform 94 
fikk saken ny aktualitet, siden reformen krevde stor utskifting av lærebøker, med ditto 
høyere utgifter for elevene. Hovedargumentet har hele tiden vært at alle elever skulle 
kunne benytte seg av den lovfestede retten til videregående utdanning som Reform 94 
har lagt opp til. 
 
Det har vært snakk om ulike måter å få ned elevenes utgifter på, enten gjennom utleie, 
utlån eller  stipend. En utleieordning er basert på en viss betaling fra elevenes side, og vil 
således ikke koste staten noe. De to andre ordningene vil kreve bevilgninger over 
statsbudsjettet. 
 
Stortinget behandlet våren 1996 et forslag om utleieordninger av skolebøker i 
videregående opplæring (Dok.nr.8:40 (1995-1996) og Inst.S.nr.146 (1996-1997)), der 
resultatet ble prøveprosjekter i to fylker. En rapport i etterkant av disse prøveprosjektene 
konkluderte med at utleieordninger var vanskelig å gjennomføre i praksis på grunn av 
rettighetshavernes interesser. Åndsverklovens § 19 sier nemlig at den eller de som har 
opphavsretten til åndsverket, positivt må samtykke før evt. utleie. Dette ville føre til mye 
administrasjon, og prøveprosjektene ble derfor stoppet. 
 
I 1997 la stortingsrepresentant Øystein Djupedal (SV) fram et forslag om utlån av 
lærebøker i videregående opplæring (Dok.nr.8:04 1997-1998)), men forslaget ble 
nedstemt i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (Innst.S.nr.68 (1997-1998)). 
Flertallet i komiteen støtter seg til en rapport utarbeidet for  KUF som begrunnelse for 
avslaget. Denne rapporten frarådet både utleie og utlån av lærebøker, og departementet 
ville ikke anbefale et statlig engasjement på dette området Flertallet i komiteen 
fremhevet for egen regning lærebøkenes egenverdi og at flest mulig elever bør beholde 
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bøkene sine. Samtidig blir det antatt at Reform 94 vil kreve en type lærebøker utformet 
mer som arbeidsbøker, og at disse derfor ikke vil egne seg til gjenbruk. 
 
Da Trond Giske ble utdanningsminister i regjeringen Stoltenberg  i mars 2000, ble saken 
igjen satt på dagsorden. En av Giskes merkesaker var nettopp gratis lærebøker til 
elevene i videregående opplæring. Giske fikk medhold for saken i revidert statsbudsjett 
for 2000, og Stortinget bevilget 100 millioner kroner til innkjøp av lærebøker i 
videregående opplæring som en prøveordning. I statsbudsjettet året etter ble det bevilget 
tilsvarende sum for å følge opp ordningen med fellesinnkjøp av lærebøker i 
videregående opplæring1 
 
Første bevilgningen i utlånsordningen for skoleåret 2000/2001 skulle forbeholdes elever 
på VKI og VKII. Fordi utgiftene til lærebøker er større i VKI enn i VKII, skulle det 
tilstrebes en lik prosentvis reduksjon av elevenes utgifter (brev fra KUF til 
fylkeskommunene datert 10.05.00). I Oslo ble det beregnet at utgiftene i VKI er ca 50 % 
større enn i VKII. Tildelingen der utgjorde derfor lærebøker for ca 1 100,- kroner pr. 
elev på VKI og ca. 700,- kroner pr. elev på VKII. 
 
Fylkeskommunene, som skoleeiere, og de statlige utdanningskontorene fikk informasjon 
om at Stortinget hadde vedtatt en utlånsordning i januar 2000 (brev fra KUF 12.01.00). 
Men skolene fikk ikke endelig beskjed om rammene for tildelingen samt føringer før den 
siste uka før sommerferien 2000. Bøkene skulle være klare til utlevering ved skolestart. 
 
De 100 millionene Stortinget bevilget for skoleåret 2001-2002, skulle brukes til å utvide 
eksisterende utlånsordning til å omfatte alle elever i videregående opplæring, det vil si 
også grunnkurselever. Dermed fikk elever ved alle tre trinn en viss reduksjon av 
utgiftene til læremidler. Det ble ikke bestemt på sentralt hold hvordan fordelingen på de 
ulike klassetrinnene skulle være, men bare at alle elever skulle tilgodeses. 
 
Hovedhensikten med ordningen var å redusere elevenes kostnader til 
skolebøker/materiell. Ved den siste tildelingen presiseres det at "midlene skal i sin helhet 
benyttes slik at elevenes samlede utgifter til læremidler blir redusert mest mulig, blant 
annet ved å sikre en god gjenkjøpsordning av brukte bøker og ved å benytte mulige 
rabattordninger." (brev fra KUF datert 05.04.01). 
 
Men ordningen dreier seg ikke bare om penger. Den skal " bevisstgjøre lærere og elever 
om lærebokas rolle i læringsarbeidet i relasjon til læreplanens mål. Den skal også bidra 
til å fremme pedagogisk nytenking og kreativitet i tråd med den generelle del av 
læreplanen." ( brev fra KUF til fylkeskommunene datert 30. mai 2000). Med Reform 94 
ble det innført målstyrte læreplaner. Ved hjelp av bl.a. utlånsordningen har 
myndighetene sett en mulighet til å skolere lærerne i å bruke læreplanene som 
styringsredskap i undervisningen – ikke la lærebøkene være det primære verktøyet. De 
                                                           
1 Utlånsordningen var bare et av midlene for å skaffe elever gratis skolebøker. Det ble 
også satt av penger til å utarbeide gratis læremidler på nettet. Gjennom konkurranse 
lanserte Aschehoug, Cappelen og NSD-stat i Bergen sommeren 2001 tre ulike 
alternative læreverk i samfunnslære VKI.  
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så nok for seg en oppbygging av en bokstamme bestående av mange ulike læreverk i et 
og samme fag, samt bruk av digitale læremidler. Som statsråd Trond Giske uttrykte det: 
”Det er mitt håp at bl.a. disse tiltakene vil føre til et mer mangfoldig valg av 
læremidler.” (Interpellasjon 18.05.2000, sak nr. 4) 
 
Føringene fra KUF legger vekt på at elevene skal delta aktivt i planlegging, 
gjennomføring og vurdering av utlånsordningen. Dette er i tråd med  hva 
opplæringsloven og den generelle delen av læreplanen sier om aktiv elevdeltagelse. 
Ellers er det opp til skolene hvordan de vil organisere ordningen så lenge det legges opp 
til en videreføring i årene fremover dersom det blir aktuelt. 
 
Hensikten med utlånsordningen fra departementets side kan kort oppsummeres slik: 
- Pengene skal brukes til å redusere elevenes utgifter til innkjøp av læremidler mest 

mulig 
- Ordningen skal bevisstgjøre lærere og elever om lærebokas rolle i læringsarbeidet i 

relasjon til læreplanens mål 
- Ordningen skal fremme pedagogisk nytenkning og kreativitet 
- Skolene skal legge opp til en langsiktig strategi ved valg av læremiddel 
- Elevene skal være aktivt med i prosessen 
 
1.3 Nærmere presisering av mål og formål 
 
For å finne ut om intensjonene i utlånsordningen blir ivaretatt, ønsker jeg med dette 
prosjektet å kartlegge prosedyrer og valgprosesser ved fellesinnkjøp av utlånslærebøker i 
videregående opplæring. 
 
Siden det er prosedyrer og valgprosesser som er hovedinteressefeltet mitt, går jeg lite inn 
på selve den praktiske gjennomføringen av ordningen, som for eksempel hvem som 
faktisk står for innkjøp av bøkene, registrering og merking, distribusjon og oversikt over 
bokutlån. Noen (kanskje oftest bibliotekaren eller en i administrasjonen) må 
nødvendigvis ha fått mer å gjøre, uten at det er satt av egne midler til dette. Likeledes 
kommer jeg bare i liten grad til å gå inn på om skolene har brukt penger på noe annet 
enn læremidler. Denne siden ivaretas av Utdanningskontorene i fylkene som har 
ansvaret for at pengene blir brukt til ordningens hovedformål. Departementet har bedt 
om egne rapporter fra hvert fylke der det blir gjort rede for dette. Det som imidlertid kan 
være interessant å kartlegge, er om skolene har kjøpt inn brukte bøker eller benyttet seg 
av rabattordninger for på den måten å få mest mulig ut av pengene. 
 
Jeg ønsker altså å undersøke: 
1) hvem som avgjorde hvilke fag som det ble kjøpt inn utlånslærebøker i, 
2) hvilke lærebøker som ble valgt og 
3) etter hvilke kriterier for skoleåret 2000/01 og 2001/02. 
 
Hvem: Jeg er interessert i å få vite hvilke personer på skolen som har vært inne i 
utvelgelsesprosessen. Aktuelle aktører er skolens administrasjon, bibliotekar, 
hovedlærere /avdelingsledere/ seksjonsledere, faglærere (enten enkeltvis eller i grupper), 
elever/elevråd. Ulike aktører kan ha vært inne i bildet til ulike tider. Noen kan ha 
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bestemt hvilke fag som skulle tilgodeses, andre hvilke lærebøker som ble valgt innen de 
enkelte fag. 
 
Det er driftsstyret ved skolene som på papiret skal godkjenne skolens organisering og 
bruk av midler. I driftsstyret sitter representanter for de ansatte, for elevene og eksterne 
med spesiell interesse for skolen. Siden ordningen for 2000/01 ble kjent på skolene så 
sent som en uke før sommerferien, har nok driftsstyrene i de fleste tilfellene godkjent 
den ordningen skolene har kommet fram til i etterkant av den faktiske gjennomføringen. 
For skoleåret 2001/02 vil det kanskje forholde seg annerledes for her har skolene hatt 
mer tid på seg. Dette er aktuelt å undersøke. 
 
Rapportene for 2000/01 som har kommet inn til Utdanningskontorene og derfra til KUF, 
viser at det hovedsakelig er kjøpt inn læremidler til allmenne fag innen VKI og VKII. 
Det som ikke framkommer, er hvilke fag og hvilke læremidler. Myndighetene vet heller 
ikke om det er kjøpt inn lik bok til alle i et fag, eller om det finnes ulike "klassesett" å 
velge mellom. Dette er viktig å få klarhet i med hensyn til det videre arbeidet, nemlig å 
finne ut på hvilket grunnlag læremidlene ble valgt ut. 
 
Hvilke kriterier som ligger til grunn for utvelgelsen av bøker, vil være en viktig del av 
denne undersøkelsen. Jeg ønsker særlig å se på i hvilken grad valgene styres av en 
gjennomtenkt og faglig vurdering, for eksempel i tråd med en kriterieliste, eller om det 
er andre viktige, men mer skjulte mekanismer som influerer på de valg som blir gjort. 
Dette kan kanskje kaste et lys over om elever og lærere er blitt mer bevisstgjorte i 
forhold til lærebokas rolle i læringsarbeidet, eller om utlånsordningen har ført til 
pedagogisk nytenkning og kreativitet. 
 
Det har vært gjort mange forsøk på å lage kriterielister. Reints (1989) opererer med tre 
hovedkategorier: Innholdskriterier (for eksempel korrekthet og hvorvidt lærebøkene er 
motiverende for elevene), didaktiske kriterier (for eksempel direkte versus indirekte 
instruksjon) og fysiske kriterier (for eksempel lesbarhet og layout). En annen "liste" 
finnes i en rapport fra et seminar i regi av Norsk faglitterær forfatterforening i 1987 (Ny 
mønsterplan for grunnskolen. Nye fagplaner for videregående skole. Hvordan skal de 
nye lærebøkene se ut?) der Knut Terum (1987) beskriver et praktisk opplegg for samlet 
vurdering av lærebøker for videregående skoler. Listen er svært omfattende. Videre har 
Egil Børre Johnsen (1997) en presentasjon av tre modeller for lærebokvurdering i 
Kunnskapens tekster. Agnete Bueie (2002) har i sin undersøkelse om norsklæreres valg 
av lærebøker utarbeidet et detaljert spørreskjema for å finne ut på hvilket grunnlag 
valgene tas. Jeg har valgt å bruke noen av de samme spørsmålene som henne. 
 
2 Metode 
 
2.1 Datainnsamling og utvalg 
 
Det er særlig to kilder til opplysninger. Den ene er fylkeskommunenes rapporter over 
hvilke løsninger som ble valgt for skoleårene 2000/01 og 2001/02. Denne rapporteringen 
dreier seg bare om at pengene har gått til å redusere elevenes faktiske utgifter til 
lærebøker. 
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Men for å få et bilde av om de andre intensjonene med ordningen er blitt fulgt opp, har 
jeg samlet inn data fra tre skoler. Utvalget har ikke vært tilfeldig, men er plukket ut etter 
tilgjengelighetsprinsippet. To av skolene befinner seg i Oslo. Skole 1 ligger i Oslo øst og 
har helse- og miljøfag og idrettsfag. Skole 2 ligger i Oslo vest og er en allmennfagskole. 
I tillegg har jeg hatt telefonkontakt med en videregående skole med allmennfaglig 
studieretninger i Nordland. Skole 3 ble valgt ut fordi Nordland fylke har hatt en ordning 
med at elevene selv velger hvilken lærebok de vil bruke i de ulike fagene. Det er derfor 
interessant å se hva de har fått ut av utlånsordningen. Jeg vil også referere fra en rapport 
Bodin videregående skole i Nordland har utarbeidet på bakgrunn av sine erfaringer ved 
utlånsordningens første år (Aalerud m.fl.2001). 
 
Utvalget har blitt begrenset av økonomiske grunner. Undersøkelsen er derfor ikke 
representativ, men den kan likevel gi et bilde av hvordan utlånsordningen har vært 
praktisert på noen skoler. 
 
Jeg ønsket å få i tale flest mulig av de som har vært med i utvelgelsesprosessen på den 
enkelte skole ved å foreta delvis styrte intervjuer på utvalgsskolene. Jeg valgte 
individuelle intervjuer framfor gruppeintervjuer. Det kan lett bli slik i et gruppeintervju 
at de sterkeste dominerer over de svakeste i samtalen. En annen sak er at det faktisk kan 
bli vanskelig å samle alle samtidig. Jeg brukte to hele dager på hver skole nettopp for å 
tilpasse meg til når intervjupersonene hadde tid til å snakke med meg. 
 
2.2 Spørreskjemaet 
 
For å sikre etterprøving og lettere kunne sammenlikne dataene var selve intervjuet tenkt 
relativt styrt. Jeg fulgte et oppsett delvis med standard spørsmålsformuleringer 
(spørreskjema), delvis med åpne spørsmål. Noen av svarene skulle raskt kunne fylles inn 
i et avkrysningsskjema, mens andre svar ble skrevet ned eller kategorisert underveis. For 
å lette den  påfølgende analysen, hadde jeg ved de fleste spørsmålene laget kategorier 
der jeg allerede under intervjuet kunne krysse av svaralternativet. Disse ble ikke delt ut 
til informantene, men ble brukt av meg som en guide i samtalen. Intervjuene ble 
umiddelbart bearbeidet slik at ingen data skulle ble borte i prosessen. 
 
Spørsmålet om hvilke kriterier som hadde vært aktuelle ved valg av lærebok (spørsmål 
3), tenkte jeg meg som et åpent spørsmål. Jeg hadde derfor laget underkategorier der jeg 
plasserte svarene underveis. For å være sikker på at jeg kategoriserte riktig, bad jeg om 
presiseringer av typen: Er det slik at du mener at du valgte boka fordi den har så mange 
gode eksempler? Jeg følte det var viktig med åpne spørsmål fordi jeg ikke ønsket å legge 
svaret i munnen på informanten. Det var også en fare for at informanten ville blitt 
forlegen fordi han/hun egentlig ikke hadde tenkt så nøye gjennom hvorfor akkurat den 
boka ble valgt. Kategorilisten kan lett virke overveldende. 
 
Spørsmålene vil være noe forskjellige alt etter hvem av aktørene jeg snakker med. Jeg 
laget derfor en intervjuguide til hver av disse gruppene: 
- rektor/administrasjonen 
- bibliotekar 
- lærere 
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- elever 
Mange av spørsmålene er likevel likelydende. (Se vedlegg). 
 
Når det gjelder bibliotekaren, har jeg ikke vært så opptatt av rollen som praktisk 
tilrettelegger, men mer vært opptatt av om hun/han har hatt en sentral rolle i utvelgelsen 
av lærebøker. 
 
2.3 Metodeproblemer 
 
Bortsett fra spørsmålene til rektor, var det  slett ikke enkelt å følge malen i 
intervjuskjemaet. Intervjuet ble mer åpent enn opprinnelig tenkt. Informantene var ofte 
vage i sine svar. Mange sa de ikke husket så mye av hvordan utvelgelsen av bøker hadde 
foregått, i det hele tatt måtte jeg lirke en del for å få opplysninger som kunne gi svar på 
spørsmålene. I tillegg dukket det opp informasjon som jeg ikke hadde tenkt å spørre om, 
og raskt trengte et tilleggsspørsmål seg på: Hva mener du om utlånsordningen? 
Spørreskjemaene ble derfor brukt som et utgangspunkt for samtalen, og jeg prøvde å få 
svar på spørsmålene, men jeg ville ikke strukturere samtalen for mye i frykt for at annen 
verdifull informasjon skulle gå tapt. 
 
Undersøkelsen skulle delvis dekke begge tildelingene, så noen av spørsmålene ble 
besvart ut fra de erfaringer som er gjort både i 2000/01 og 2001/02. Mange av 
informantene hadde problemer med å skille den ene tildelingen fra den andre, men det er 
i og for seg ikke så viktig. En slutning man kan trekke fra det, er at det i alle fall ikke har 
skjedd en utvikling fra første til andre tildeling. Det er særlig rektor eller hovedansvarlig 
for ordningen på skolen som har redegjort for første året, de andre informantene har nok 
husket mest fra siste tildeling. 
 
Noe annet som gjorde innsamlingen av opplysninger vanskelig, var at mange av 
informantene følte de hadde vært veldig lite inne i ordningen. (Unntaket her er selvsagt 
de personene som har hatt ansvaret for organiseringen på skolene.) De mente derfor at 
det var liten hensikt i at jeg snakket med dem. Ved at jeg insisterte på dette, fikk jeg 
likevel en del informasjon ut. Om ikke annet så hadde alle de jeg snakket med,  en 
mening om utlånsordningen. 
 
I det hele tatt så er ansatte på videregående skoler temmelig trøtte av undersøkelser av 
alle typer. Det har vært så mange av dem i det siste, og jeg vet at det er mye motstand 
mot dette på lærerværelsene rundt omkring i hovedstaden i alle fall. Sånn sett tror jeg at 
det at jeg valgte å møte informantene mine ansikt til ansikt, var en bedre måte å få ut 
opplysninger på enn ved å dele ut spørreskjemaer. Jeg er redd mange av disse kunne 
havnet rett i søppelkassen. 
 
To av skolene i utvalget ble besøkt to ganger hver høsten 2001. Til sammen hadde jeg 
samtaler med 17 personer, hvorav en elev. Elevene var svært vanskelige å få i tale fordi 
de hadde timer eller var opptatt med annet. Etter hvert oppdaget jeg jo at elevene hadde 
vært veldig lite inne i arbeidet med utlånsordningen, slik at jeg fant at det ikke var verdt 
å bruke mye energi på å få intervju med elever. På den tredje skolen hadde jeg to 
telefonsamtaler samt noe kontakt via e-post med bibliotekar og pedagogisk leder. 
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3 Referat av samtalene på skolene 
 
Jeg har valgt å gi en skisse av organisasjonskartet til hver av skolene fordi det kan si noe 
om hvor i systemet beslutninger tas. Disse skissene er imidlertid bare ment som en 
orientering, og det foretas ingen analyse i forhold til dem. 
 
Jeg har gjengitt store deler av samtalen fordi jeg tror det er nyttig å se i hvilken 
sammenheng opplysningene står i, og så ser man lettere hva som er utgangspunktet for 
sammenfatningen til slutt. Lærernes kommentarer til ordningen (skole 1 og 2), er 
plassert som vedlegg for å unngå for mange gjentagelser i oppsummeringen. 
 
3.1 Skole 1 
 
Skole 1 ligger i Oslo øst, og har bl.a. studieretningene idrett og helse- og sosialfag. 
Skolen har ca 450 elever og 65 lærere. Jeg intervjuet rektor, bibliotekar, 
fagseksjonslederne i norsk, fremmedspråk og realfag, to lærere og en elev. Intervjuene 
av disse 8 personene gir til sammen et godt bilde av utlånsordningen slik den er 
praktisert på denne skolen. Seksjonslederne og lærerne skiller ikke spesielt mellom 
tildelingen av midler for 2000/01 og 2001/02. 
 
Skolen er organisert slik: 
- rektor 
- assisterende rektor 
- tre inspektør 2 med ansvar for henholdsvis allmennfag, idrettsfag og helse- og 

sosialfag 
- tre seksjonsledere for allmenne fag, en i realfag, en i fremmedspråk, en i norsk og 

samfunnsfag 
- to seksjonsledere på helse- og sosialfag, en for GK og en for VKI 
- en seksjonsleder for idrettsfag 
 
Innkjøp 
Det er blitt kjøpt inn bøker i norsk, engelsk, naturfag, religion, nyere historie og  
samfunnslære, med andre ord bøker i felles allmenne fag. Det var litt vanskelig å finne 
ut av hvilke bøker som var kjøpt inn først og hvilke som kom andre året, men bøker til 
grunnkurselever kom ved den andre tildelingen. 
 
Norsk GK idrettsfag:   Engelstad m.fl.: Bruer GK, 2001-utgaven 
Norsk GK helse- og sosialfag:  Hardersen m.fl.: Norsk for yrkesfagene 1, 1998-
utgaven 
Norsk VKI idrettsfag:  Engelstad m.fl.: Bruer (VKI/VKII), Språk og  
                     litteratur og Tekstsamling 
Norsk VKI barne- og ungdomsarb.: Hardersen m.fl.: Norsk for yrkesfagene VKI 
Engelsk GK IF:   Anvik m.fl.: Passage 
Engelsk GK HF:   Andersen m.fl.: American Ways Health 1 
Samfunnslære IF og HF:  Meeg, Stave: Nye perspektiv 
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Naturfag GK IF og AF påbygn.: Brandt m.fl.: Naturfag 5 
Religion IF:    Gaarder m.fl.: Religion og etikk 
Nyere historie IF og AF påbygn.: Olstad: Veier til vår tid. Norgeshist. etter 1850 
Ertesvaag: Veier til vår tid. Verdenshist. etter 1850 
Nyere historie IF:   Spor i tid kjøpt inn til en klasse i 2000-2001 
 
På denne skolen var det rektor som hadde hovedansvaret for utlånsordningen.  I samtale 
med henne kom det frem følgende: 
 
Utlånsordningen ble organisert likt både i 2000/01 og i 2001/02. Rektor og bibliotekar, 
med et visst samarbeid med en av U2, bestemte hvilke fag det skulle kjøpes inn 
lærebøker i. Det ble lagt vekt på å fordele innkjøpene på ulike fag innenfor 
allmennfagene. Bokvalget ble foretatt ut fra boklista som de ulike seksjonene hadde 
utarbeidet på våren, i parentes bemerket et bokvalg som var gjort uten tanke på innkjøp 
av utlånsbøker. Boklista inneholdt bare ett alternativ innenfor hvert fag og klassetrinn, 
så rektor/bibliotekar bestilte utlånsbøkene i henhold til denne listen. Rektor 
kommenterte at det ikke hadde vært noe problem med denne utvalgsorganiseringen 
fordi alle fikk sine ønsker innfridd. I enkelte fag ble det andre året kjøpt inn 
grunnkursbøker til verk det allerede var kjøpt inn VKI-bøker til, for eksempel i norsk. 
Man fulgte altså opp en serie. 
 
Driftsstyret fikk orientering om ordningen i forkant på våren, men deltok ikke i noen 
diskusjon om hvordan ordningen skulle organiseres/praktiseres. Likeledes ble de 
orientert i etterkant. 
 
Bortsett fra elevene i driftsstyret, har ingen elever vært inne i bildet verken under 
planlegging, gjennomføring eller evaluering av ordningen. 
 
Rektor antydet at en evt. evaluering av lærebok kanskje forekom på samarbeidsmøter. 
Dette er regelmessige klassemøter der klassestyrer, en faglærer, en tillitselev og en elev 
møtes for å ta opp undervisning, læring, konflikter o.a. I samtaler med noen av lærerne 
etter møtet med rektor, ble det sterkt betvilt at dette med lærebokevaluering ble tatt opp 
på disse møtene. 
 
Det ble kjøpt inn samme lærebok for samme klassetype i alle fag med ett unntak. Det 
var første året da det ble kjøpt inn to historieverk i nyere historie fordi en lærer insisterte 
på å ha Spor i tid. De andre lærerne var enige om å bruke Veier til vår tid. Dette ble 
problematisk det andre året for da var det ingen som ville bruke Spor i tid. Denne ble 
derfor liggende ubrukt, og det ble brukt av bevilgning nr. to til å kjøpe enda et klassesett 
av Veier til vår tid. For øvrig ble det brukt av bevilgning nr. 2 til å supplere allerede 
innkjøpte klassesett, både fordi det var flere elever det året og fordi ikke alle bøkene 
kom inn ved skoleårets slutt. 
 
Rektor brukte flg. argumenter for å begrunne valg av en og samme lærebok: Lærerne 
var (stort sett) enige om å bruke samme lærebok, det er mer praktisk ved bruk av vikar, 
det ble ryddigere på denne måten. I et fag ble det imidlertid åpnet for innkjøp av annen 
lærebok. Det ble kjøpt inn 10 bøker i engelsk av pedagogiske grunner til en svak 
elevgruppe. 



 

 9 

 
De aller fleste av bøkene som ble kjøpt, inn var nye. Ved den siste bevilgningen ble det 
imidlertid kjøpt inn 15-20 brukte eksemplarer fra bokhandelen til supplering av 
eksisterende klassesett. Begrunnelsen for ikke å kjøpe brukte bøker var at de ofte er 
lefsete, at det er motiverende med nye og ordentlige bøker, og at elevene lærer seg til å 
behandle slike  pent. 
Dessuten fikk skolen forhandlet seg fram til rabatter samt at bøkene fikk plastomslag. 
 
Skolen har ikke utarbeidet felles vurderingskriterier for valg av lærebøker. De har heller 
ikke lagt opp til en langsiktig strategi i tilfelle ordningen videreføres i årene framover. 
 
Rektor hadde til slutt følgende kritiske merknader til ordningen: 
- Bøkene må beholdes lenge. De blir dermed gamle og utdaterte. Det blir ikke 

muligheter for fornyelse. 
- Det er mye administrasjon rundt ordningen: Merking, lærerne må dele ut og samle 

inn. Det å få inn alle bøkene oppfattes som problematisk. 
- Bibliotekar, rektor og økonomikonsulenten har fått mye merarbeid. En lærer som 

skyldte skolen timer, ble for øvrig også satt til å ordne med det praktiske. 
- Lagring er problematisk. 
 
Bibliotekar 
På denne skolen har bibliotekaren hatt en sentral rolle i organiseringen av ordningen. 
Hun har vært med på å diskutere ordningen, men har ikke vært inne i noen 
beslutningsprosess. Hennes oppgave har vært av praktisk art. Hun foretok bestilling av 
bøker, nummererte dem, laget lister over klassene samt stemplet bøkene. I fjor hadde 
hun en innleid ungdom til å hjelpe seg med stemplingen. Han fikk betalt for jobben, 
men hun trodde ikke det gikk av bokmidlene. I år hjalp en lærer som skyldte timer til 
med mye av det praktiske arbeidet. Bibliotekaren fikk ikke noe ekstra kompensasjon for 
ekstraarbeidet utlånsordningen medførte. Hun tok av tid som skulle vært brukt til annet 
bibliotekararbeid. 
 
Bibliotekaren nevnte at det hadde vært problematisk å få tilbake bøkene, både fra elever 
som sluttet midt i skoleåret og ved skoleslutt. Det er faglærerne som har jobben med å 
få inn bøkene. 
 
Hun hadde flg. kommentarer til ordningen: 
- Den tar tid fra annet arbeid. Hvorfor bruke verdifull bibliotekarkompetanse til denne 

typen jobb? 
- Det er uheldig at elevene ikke kan notere i bøkene (bruke 

studieteknikk/notatteknikk) siden boka jo skal se like pen ut når den blir levert 
tilbake. 

- Skolen har et oppbevaringsproblem. 
- Elevene har behov for støtte til å finansiere lærebøkene, men et stipend - eller 

snarere en rekvisisjon, som gjerne kunne være behovsprøvd, ville være bedre. 
Rekvisisjon er lurt for da må pengene brukes i en bokhandel. Elevene kan ikke 
bruke pengene på andre ting. 
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Elevrådskontakten 
Jeg hadde en kort samtale  med elevrådskontakten de siste to årene, og hun opplyste at 
utlånsordningen aldri hadde vært oppe som sak i elevrådet. Den hadde altså overhodet 
ikke vært drøftet der. 
 
Elev, medlem av driftsstyret 
Jeg hadde en samtale med en gutt i 3. klasse som har sittet i driftsstyret i år og i fjor. 
 
Så vidt han kunne huske hadde ikke utlånsordningen vært oppe som sak i driftsstyret 
verken i fjor eller i år (de hadde bare hatt ett møte i dette skoleåret). Han var med andre 
ord ikke orientert om eller hadde deltatt i noen beslutninger angående utlånsordningen. 
 
Jeg snakket derfor litt generelt om utlånsordningen med han. Dette kom fram av 
samtalen: 
 
- Han syntes det var fint at elevene kunne låne skolebøker fordi disse var svært dyre. 

Han mente likevel at det ville vært bedre med en stipendordning, evt. en form for 
rekvisisjon, mye fordi det gav elevene større frihet. 

- I negativ retning mente han at bøker lettere ble borte. Elevene tar ikke like mye 
ansvar for det de låner som det de betaler selv. 

- Videre tar ikke alle elever like mye hensyn til at bøkene skal brukes av andre neste 
år. Han nevnte at alle plukker ut den boken som ser penest ut når de får 
utlånsbøkene på høsten. Eier man bøkene selv, tar man bedre vare på dem, bl.a. 
fordi de fleste ønsker å selge bøkene igjen. 

- Det kan også bli problematisk dersom skolen skulle komme med et erstatningskrav 
for ødelagte eller bortkomne bøker. 

- Han syntes ikke det var så stort problem at du ikke kunne notere og streke under i 
bøkene. Man kunne jo bruke blyant og så hviske det ut igjen. Hvis man ønsket å 
bruke skolebøkene svært aktivt (streke under med penn, bruke markeringspenn og 
lignende), kunne man jo alltid kjøpe sine egne. Dette gjaldt også dersom man ønsket 
å beholde bøkene etter endt kurs. 

- Han nevnte også at bøker fort blir for gamle, særlig i fag som for eksempel 
samfunnslære. Det ville være uheldig å bli sittende med bøker med utdaterte 
opplysninger. 

 
Norskseksjonen: 
Norskseksjonen ble ikke rådspurt verken når det gjaldt hvilke fag som skulle prioriteres 
eller hvilken lærebok som skulle kjøpes inn. Utvalget av bøker på boklista var gjort uten 
tanke på at disse skulle kjøpes inn som utlånslærebøker. Seksjonsleder sa at hvis hun 
hadde visst at bokinnkjøpene til utlån skulle bli plukket ut på grunnlag av boklista, da 
ville hun ha sørget for at seksjonen hadde drøftet valg av lærebok grundigere. Boklista i 
fjor og i år ble ikke drøftet fordi de fleste var fornøyd. Siste gangen det var diskusjoner 
rundt bokvalg, var for ca. 5 år siden. Hun mente det var uheldig at de nå ble hengende 
ved et norskverk i kanskje 10 år uten at det hadde vært foretatt en grundig evaluering av 
andre alternativer. 
 
På spørsmål om hva som bør vektlegges ved valg av lærebok, kom dette fram (med klar 
referanse til det læreverket de nå bruker, Aschehougs Bruer): 
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- Boken bør være god på å lære elevene skriveverktøy og litterær analyse. 
- Det bør være en pedagogisk tråd i boka. 
- Det er bra om teoristoffet spiller rundt en tekst, at man bruker en tekst som 

eksempel for å forklare et teoretisk problem.. 
- Ressurspermen er viktig. 
- At læreboka har et intertekstuelt perspektiv (bilder/musikk) 
- At oppgavene er kreative, dramatiseringer blant annet 
- Kursing, der man får vite måter å bruke boka på, er viktig. 
- CD 
- Video om filmkunnskap er bra (spesielt for Bruer). 
- At boka har ok layout og faste permer 
- Ville tatt hensyn til anmeldelser dersom disse var skrevet av en faglig relevant 

anmelder. 
- Pris har ikke vært i fokus, kanskje fordi bokvalget aldri har måttet ta hensyn til en 

utlånsordning. 
 
Én lærer i norsk som andrespråk mente følgende: 
- Boka skal være grundig og ha relevant tekstutvalg 
- Språket bør være tilpasset elevgruppa. 
- At verket har arbeidsbok er et pluss, men ellers lager hun for det meste oppgavene 

selv. 
- Hun er ikke så opptatt av layout i norskverket. 
- Prisen har ingen betydning. 
 
Fremmedspråkseksjonen (inkl. religion/etikk) 
Denne seksjonen kom inn i prosessen ved siste tildeling ved en forespørsel om 
seksjonen kunne tenke seg å få kjøpt inn bøker i noen av sine fag. Seksjonen foreslo da 
bøker i religion/etikk og i engelsk. 
 
I religion/etikk ble en helt ny bok valgt, faglig sett en relativt tynn bok som de mente 
kunne passe skolens elever. Dette var en lettfattelig kortversjon av en bok de hadde 
brukt tidligere som de var fornøyd med. I engelsk ble det valgt samme bok som var 
brukt året før. Den var ny da. 
 
Viktige kriterier for akkurat disse valgene var, foruten det som er nevnt over, at 
innholdet er tilpasset elevgruppen, at oppgavene er gode (differensierte, varierte, 
praktisk gjennomførbare). Layout er viktig, likeså velegnede bilder. At læreverket har 
nettsider (også for lærer) ble nevnt som et pre. Vurderingseksemplarer fra forlaget samt 
bokpresentasjoner var også med å påvirke valget. Pris derimot var uinteressant i denne 
sammenhengen. 
 
Realfagseksjonen 
I realfagseksjonen ble det ikke tatt stilling til hva som skulle kjøpes inn til 
utlånsordningen. Naturfagboka ble plukket ut fra boklista, og seksjonsleder trodde at 
boka i akkurat det faget ble kjøpt inn fordi kronebeløpet matchet det beløpet som skulle 
brukes på utlånslærebøker. 
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Men det var i sin tid seksjonen som bestemte hvilken naturfagbok som skulle stå på 
boklista. Det ble da bladd igjennom bøker fra flere forlag, men de valgte det samme 
læreverket som året før. Det var imidlertid kommet i ny utgave og var blitt forbedret på 
punkter som de hadde vært misfornøyd med. 
 
Boka ble valgt fordi den på en ryddig måte dekker emnene i læreplanen uten å være for 
omfattende. Boka passer derfor skolens elevgrupper godt. Vekten på boka var også et 
kriterium. Bildene er gode, og læreverket har en arbeidsbok med velegnede oppgaver. 
Elevene har ikke fått arbeidsboken, men det blir kopiert fra denne. Forlaget sendte ut 
vurderingseksemplar av boka, og annonser og annen informasjon var nyttig i 
utvelgelsesprosessen. Det var aldri spørsmål om pris. 
 
3.2 Skole 2 
 
Skole 2 ligger i Oslo vest, og har studieretning AA. Det er ca 400 elever og 60 lærere på 
skolen. Jeg intervjuet inspektør II, som har hatt hovedansvaret for ordningen, og sju 
fagkoordinatorer. Noen var koordinator dette året, andre hadde vært det året før. 
 
Skolen er organisert slik: 
- rektor 
- assisterende rektor også med ansvar for samfunnsfag 
- inspektør II, ansvar norsk, fremmedspråk, estetiske fag 
- inspektør II, ansvar realfag 
- fem koordinatorer; en i samfunnsfag, en i norsk, en i fremmedspråk, en i realfag og 

en IB-koordinator 
 
Innkjøp (* kjøpt 2001/02) 
Det er kjøpt inn bøker i engelsk, matematikk, naturfag, geografi, historie, religion og 
etikk, samt TOK-bøker (IB-linjen). 
 
Engelsk GK  Berntzen: Targets, textbook * 
Matematikk GK Erstad: 1MX/1MY, lærebok og oppgavesamling * 
Naturfag GK  van Marion m.fl.: Naturfag, lærebok * 
Geografi VKI  Sørbel: Geografi 
Historie VKI  Benedictow: Veier til vår tid. Verdenshistorien før 1850 
Benedictow: Veier til vår tid, Norgeshistorie før 1850 
Historie VKII  Olstad: Veier til vår tid. Norgeshistorie etter 1850 
Grimnes: Spor i tid, Norge etter 1850 
Religion/etikk VKII Heiene: Mening og mangfold 
TOK-bøker (IB) Ruben Abel: Man Is the Measure 
Peter Farb: Word Play 
A.F. Chalmers: What is this thing called Science 
 
Som det går frem av boklisten, ble det kjøpt inn samme bøker i samme fag - med et 
unntak (historie). Administrasjonen hadde på forhånd uttrykt et sterkt ønske om at 
lærerne kunne enes om et verk på boklista. 
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Jeg hadde en samtale med inspektør II som hadde ansvar for ordningen i år. Følgende 
informasjon kom da fram: 
 
I skoleåret 2000/01 var tre av fire i administrasjonen nye og ingenting var lagt til rette 
for utlånsordningen da skolen startet opp i august. Elevene kjøpte derfor selv alle bøker 
i henhold til boklista det året. Den 4.september 2000 ble innkjøpsordningen tatt opp i 
driftsstyret, og jeg siterer fra møtereferatet: 
 
 
 

"Det ble opplyst at skolen har mottatt en tildeling av midler i forhold til å 
gjennomføre ordningen med innkjøp og utlån av bøker til elever på VKI og 
VKII. Ordningen tar sikte på å redusere elevenes utlegg ved innkjøp av bøker. 
Skolen er ikke tildelt midler til å administrere ordningen. De statutter som 
gjelder for bruk av midlene åpner for ulike typer innkjøp. Man kan velge å bruke 
hele den tildelte summen til bøker som lånes ut til elever. Man kan også velge å 
delvis kjøpe bøker til utlån og delvis å kjøpe inn andre, for eksempel 
elektroniske, hjelpemidler. 
 
Ved (…) videregående skole er elevrådet tatt med i en rådgivende runde på bruk 
av  disse midlene. Skolens elever ønsker at utlån av bøker skal gjennomføres. 
Det ønskes dermed ikke at deler av tildelingen skal benyttes til innkjøp av annet 
undervisnings- utstyr eller hjelpemidler. 
 
Dette betyr at skolen må organisere en ordning med årets elever slik at elever på 
VKI og VKII blir tildelt en tilmålt sum penger mot at skolen i retur får bøker til 
en tilsvarende verdi. Den praktiske gjennomføringen av dette er ikke avklart." 

 
Det som skjedde med utlånsordningen dette året, var altså at elevene fikk orientering om 
utlånsordningen og beskjed om at skolen ville kjøpe tilbake bøker fra elevene. De 
bøkene som ble valgt ut, var fellesfagbøker som i sum lå nærmest opp til de beløpene 
elevene skulle få via ordningen: 1.140,- kr  til VKI-elevene og 760,- kr. til VKII-elevene 
(se oversikt over utlånsbøker for VKI og VKII). Dette bestemte administrasjonen. De 
elevene som ønsket å beholde bøkene, fikk ikke refundert noe. Skoleetaten skulle gjøre 
arbeidet med å overføre penger til elevenes kontoer. 
 
Ved skoleslutt det året samlet inspektør II inn bøkene, registrerte dem og stemplet dem. 
Siden noen elever ville beholde bøkene og noen elever ikke leverte tilbake, var 
klassesettene ufullstendige. Det ble derfor kjøpt inn brukte bøker av midlene for 
skoleåret 2001/02 for å supplere disse. Bøkene fikk skolen til halv pris, bokhandelen 
stemplet dem samt gav skolen kontaktpapir som elevene selv måtte sette på. 
 
Ordningen slik den ble praktisert for skoleåret 2000/01, var naturlig nok ikke 
tilfredsstillende. For neste skoleår kjøpte derfor skolen inn bøker til utlån. Som nevnt 
over gikk noen av pengene det året med til å supplere den eksisterende bokstammen, 
resten ble brukt på grunnkurselevene. Her ble det delvis kjøpt inn brukte bøker delvis 
nye, men med rabatter, stempling og kontaktpapir. Grunnen til at brukte bøker ble valgt, 
var at de da fikk mer for pengene. 
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Skolen har ikke tatt i bruk gratis digitale læremidler i samfunnslære VKI. Inspektør II 
nevnte at kapasiteten på datamaskinene var begrenset. 
 
Når det gjaldt ordningen for 2001/02, tok fagkoordinatorene opp med faglærerne hvilke 
fag som kunne være aktuelle i utlånsordningen, men det ble ikke drøftet bokvalg med 
tanke på at noen bøker skulle kjøpes inn som utlånsbøker. Bøkene som ble valgt ut, stod 
med andre ord allerede på boklista. Elevrådet ble informert, men har ikke deltatt aktivt i 
denne delen av prosessen. 
 
Skolen har ikke utarbeidet felles utvalgskriterier for valg av lærebøker, og har heller 
ikke en langsiktig strategi i tilfelle ordningen videreføres. Det er ikke foretatt evaluering 
av ordningen, verken gjennomføringen eller utvalget av utlånsbøker. 
 
Inspektør II kommenterte til slutt at utlånsordningen har medført mye ekstraarbeid uten 
at ekstra midler har blitt tilført for å dekke opp dette. Det har i hovedsak gått på 
bekostning av annet administrativt arbeid. Bibliotekaren har ikke vært inne i bildet i det 
hele tatt. 
 
Oppsummering av samtaler med fagkoordinatorer 
Samtalene kom i stand ved hjelp av inspektøren som hadde lagt et skriv i hyllen til hver 
enkelt av årets og fjorårets koordinatorer. Skrivet orienterte kort om undersøkelsen, og 
hvilke opplysninger jeg håpet å få fra dem. Samtalene fant sted på lærerværelset i 
lærernes friminutter eller fritimer. Alle var svært velvillige, men samtlige åpnet med å si 
at de egentlig ikke hadde så mye å bidra med. 
 
Samtalene med de sju koordinatorene ble gjennomført med utgangspunkt i 
spørreskjemaet for lærere. Dette skjemaet har imidlertid styrt samtalen i liten grad fordi 
felles for alle var at de nesten ikke hadde deltatt i prosessen rundt utlånsordningen. Det 
ble derfor til at jeg fokuserte mye på fordeler og ulemper ved ordningen. Det var også 
vanskelig å skille mellom de to årene ordningen har vært i gang. Informantene blandet 
sammen fjoråret og året, men det er egentlig ikke så viktig fordi min undersøkelse 
indikerer at det ikke har vært noen betydelig endring fra første til andre år 
 
Språkseksjonen diskuterte ved andre tildeling (2001/02) hvilke fag som kunne egne seg 
til utlånsordningen, og kom til at engelsk var et fellesfag alle hadde. De gav derfor 
administrasjonen beskjed om at det godt kunne kjøpes inn bøker i engelsk til utlån. 
 
Når det gjaldt selve bokvalget, var det blitt bestemt uavhengig av utlånsordningen. 
Lenge før utlånsordningen var aktuell, hadde seksjonen diskutert bokvalg og var blitt 
enige om en felles engelskbok. Dette valget kom så på boklista. Det var 
administrasjonen som bestemte at det alternativet som stod på boklista, skulle kjøpes 
inn som utlånslærebok. Seksjonen var med andre ord ikke klar over at det valget de 
gjorde m.h.t. lærebok, ville bli del av en utlånsordning. 
 
Året før utlånsordningen kom i gang, ble det bestemt at det var på tide å bytte bok, fordi 
den de brukte begynte å bli utdatert. Da var det bare et forlag som hadde noe nytt på 
markedet (Aschehoug), og denne boka ble derfor valgt. Ellers ble det nevnt at  noe av 
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det som er bra med boka, er at læreplanmålene er synlige for elevene, og at hele 
læreplanen er gjengitt i ”workbook”. At boka har bra layout samt en elev-cd, var også 
positivt. Prisen har ikke hatt noen betydning. Pris kunne imidlertid få betydning dersom 
de igjen skulle vurdere en ny bok til utlån. 
 
Jeg snakket med både fjorårets og årets fagkoordinatorer i norskseksjonen. 
 
Rektor ville gjerne at det skulle kjøpes inn bøker i norsk, men slik ble det ikke. 
Utlånsordningen ble diskutert på seksjonsmøte i norsk, og der ble man enige om at 
norsk ikke skulle inngå i ordningen. Siden norsk er et fag som går over tre år, mente 
seksjonen det var uheldig å kjøpe for et år av gangen. Dessuten brukes det flere 
forskjellige norskverk på skolen, og seksjonen fant det uheldig å binde opp lærerne til et 
verk. Å kjøpe inn flere verk ville bli komplisert fordi det stadig kommer nye lærere som 
da ikke får velge selv (de må evt. ta de verkene som blir igjen etter at skolens faste 
lærere har forsynt seg). For øvrig ble det vurdert å kjøpe inn lærebok i kroppsøving 
fordi det har jo alle klasser, men når det ikke ble slik, så var det kanskje fordi 
administrasjonen var så fokusert på å få beløpene til å gå opp. Nynorsk ordliste ble også 
forkastet, men da av seksjonen. Årsaken var at de på grunn av språkreformer fort ville 
bli utdatert. 
 
Den ene fagkoordinatoren i norsk var også historielærer og nevnte at det ble bestemt å 
kjøpe inn historiebøker  det første året, og at bøkene ble satt på boklista fordi de allerede 
var i bruk. 
På spørsmål om hva som bestemmer hennes valg av lærebok, tok hun utgangspunkt i 
historie VKII. Hun la stor vekt på innholdet i boka, og at boka har gode oppgaver, kilder 
og oversikter. Tiltalende layout og velegnete  bilder er også et pluss, samt ressursbøker. 
Pris har ikke hatt noen betydning for valget, heller ikke uformell bokomtale eller 
lærebokkritikk. 
 
Den andre koordinatoren hadde selv ikke vært med på å velge ut en bestemt lærebok til 
felles bruk, men svarte på spørsmålet om hva som bestemmer hennes valg av lærebok, 
ved å ta utgangspunkt i det norskverket hun nå bruker. Hun la vekt på innholdet og 
pekte særlig på at tekstutvalget skulle være bra. Det bør ikke være for mye teoristoffet, 
da er det bedre å fylle på med mer selv. Hun la også vekt på en tiltalende layout. Verken 
forlagspåvirkning eller pris har hatt noen betydning for hennes valg. 
 
Det var administrasjonen som bestemte at religion skulle kjøpes inn til utlånsordningen. 
Min informant her kunne ikke svare på hvorfor denne boka ble valgt fordi hun selv er 
en av forfatterne til verket. 
 
Matematikkseksjonen ville ikke svare på om de hadde diskutert hvorvidt 
matematikkfaget skulle tilgodesees i utlånsordningen. Men læreverket på boklista ble 
valgt fordi det har vært i bruk på skolen i mange år, og man er fornøyd med det. Det har 
egentlig ikke vært noen diskusjon om dette verket skulle byttes ut med et annet. Som 
hovedårsak til at dette læreverket brukes nevnes at forfatteren jobber på skolen. Pris har 
ikke hatt noen betydning. 
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Samfunnsfagseksjonen rapporterte om at når det gjaldt fagvalget, hadde ledelsen i 
realiteten lagt en del føringer, men seksjonen ble spurt om dette var greit. Lederen for 
seksjonen hadde selv ikke vært inne i prosessen med å velge et konkret læreverk. 
 
3.3 Skole 3 
 
Skole nummer 3 ligger i Nordland fylke og er en allmennfagskole som huser ca.600 
elever og lærere. Det spesielle med videregående skoler i Nordland, er at 
fylkeskommunen i 1999 vedtok at elevene fritt skal kunne velge lærebøker i sine fag. I 
en og samme klasse kan læreren altså ha opptil flere læreverk å forholde seg til. 
 
På denne videregående skolen i Nordland har jeg hatt telefonintervju med to personer, 
bibliotekar og pedagogisk leder. 
 
Innkjøp: 
2000/01 
Spor i tid – verden før 1850 
Spor i tid – verden etter 1850 
Spor i tid – Norge før 1850 
Spor i tid – Norge etter 1850 
Norge 1 og 2 
Verden 1 og 2 
Terra Nova 
Mennesket og mysterier 
Religion og etikk 
Trening, helse og trivsel 
Samling av lover og forskrifter 
Statistisk årbok 
Veiviseren og Veiviseren i praksis 
Sinus 1MY 
 
2001/02 
Spor i tid (som over) (komplettering) 
Norge 1 og 2 (komplettering) 
Verden 1 og 2 (komplettering) 
Trening, helse og trivsel 
Idrett, kultur og samfunn 
E-bok i historie og norsk fra E-bokforlaget 
Tekst og tanke (norskverk) 
 
Vedtaket i Nordland fylkeskommune om at elevene fritt skulle kunne velge læremidler 
innenfor de ulike fagene, ligger til grunn også for ordningen med utlånslærebøker. Dette 
har blitt problematisk fordi utlånslærebøker i utgangspunktet bryter med prinsippet om 
fritt lærebokvalg. Men skolen har valgt en ordning som en mener i størst mulig grad 
følger opp Nordland fylkeskommunes vedtak, nemlig ved å kjøpe inn flere alternativer i 
de fleste fagene. 
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På denne skolen er det bibliotekaren som har hovedansvaret for utlånsordningen. Noe av 
grunnen til dette er at skolen i 1998 fikk nytt og moderne bibliotek der alle skolens 
bøker, også lærerbiblioteket, er innlemmet. Biblioteket har dessuten to ansatte 
bibliotekarer. Det er ikke satt av ekstra midler til å administrere utlånsordningen, så her 
har bibliotekarene fått en ekstraoppgave som nødvendigvis går noe utover andre 
bibliotekfunksjoner. 
 
Skolen har organisert innkjøpene ved at en brukergruppe bestående av representanter for 
elevene (2), lærerne, bibliotekar samt en fra administrasjonen (pedagogisk leder), drøftet 
ordningen, dvs hvordan de store linjene skulle trekkes opp. (Brukergruppa er en fast 
gruppe som skal uttale seg om alt som har med biblioteket å gjøre.) Rektors rolle var 
mer overordnet idet han skulle se til at føringene ble ivaretatt, beskjeder ut til foreldre 
ble gitt, og han var også ansvarlig for rapportering til fylkeskommunen. 
 
I brukermøtet ble altså prinsippene drøftet. Brukermøtet vedtok at pengene skulle brukes 
til å kjøpe inn utlånslærebøker som skulle lånes ut via biblioteket. Det var vesentlig at 
bøkene skulle benyttes i mange år framover. Derfor bestemte også gruppa at det ikke 
skulle være tillatt å notere i bøkene – bøkene skulle behandles pent. (Elever som mister 
eller ødelegger bøker, må erstatte dem på lik linje med andre bibliotekbøker.) For å 
ivareta vedtaket om fritt skolebokvalg, ble det bestemt at det skulle kjøpes inn flere 
læreverk innenfor de enkelte fagene. Siden skolen i hovedsak er en allmennfagskole, 
bestemte også gruppa at det skulle satses på innkjøp av bøker til fellesfagene. Disse ble 
valgt ut fordi midlene da ville komme alle elevene til gode uten stor administrasjon, i 
motsetning til om det hadde blitt kjøpt inn bøker i studieretningsfag og valgfag. 
 
Brukergruppas føringer ble oversendt de aktuelle fagseksjonene på skolen, som foretok 
det endelige valget av bøker. For skoleåret 2000/01 falt valget på historie, geografi og 
religion, i 2001/02 ble det kjøpt inn bøker i norsk og kroppsøving. Slik ble alle trinn 
tilgodesett. Det ble også kjøpt inn noen lydbøker til lesesvake elever. 
 
Skolen har ikke utarbeidet felles utvalgskriterier for valg av lærebøker. Seksjonene står 
fritt til å velge, og det ble nevnt at faglige kriterier og god layout lå til grunn for 
utvelgelsen, men også pris og det faktum at flere forlag skulle være representert. I 
historie for eksempel er det to forlag som er markedsledende, nemlig Cappelen og 
Aschehoug. Det ble derfor bestemt at skolen skulle kjøpe inn halvparten av hver. 
Gyldendal ble utelukket i denne omgangen fordi de er i ferd med å lage en nettutgave av 
historie, som senere kan være et aktuelt alternativ til de andre bøkene. 
 
Det første året ble ikke norsk prioritert fordi i norskseksjonen ønsket man at elevene 
skulle ha lærebøkene for alle tre årene gjennom hele treårsløpet. GK-boka ville da 
fungere som oppslagsverk i VKI og VKII. Skulle skolen kjøpe inn norskbøker til alle 
(hele det treårige løpet), ville forholdsvis mye penger være bundet opp til det ene faget. 
Når de det neste året likevel valgte å kjøpe inn norskbøker, var det fordi også GK skulle 
tilgodesees med ordningen. Både i matematikk-, naturfag- og engelskbøkene begynte å 
bli utdaterte og det ville da bli behov for reviderte bøker. Dessuten syntes de at det var 
uheldig at elevene som hadde kjøpt inn disse bøkene, ikke ville få solgt dem igjen. Da 
gjenstod kun norsk og kroppsøving som fellesfag på GK – ergo ble det kjøpt inn bøker 
her. I norsk falt valget kun på en bok, Tekst og tanke, antagelig fordi denne boka hadde 
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vært brukt på skolen lenge, og lærerne var fornøyd med den. Her fraviker altså skolen 
prinsippet om at det skal kjøpes inn flere bøker i samme fag  slik at elevene skal kunne 
ha en viss valgfrihet. Det kan også nevnes at det ble kjøpt inn et eller to klassesett av 
norsk GK til utlån til elever i VKI og VKII. 
 
I historie og norsk på VKII ble det første året også kjøpt inn e-bøker, et klassesett av 
hver slik at skolen skulle få prøvd ut dette mediet. Skolen har for skoleåret 2001/02 ikke 
bedt elevene kjøpe inn bøker i samfunnslære VKI fordi de ville prøve ut Aschehougs 
Samfun.net. Dette har imidlertid ikke fungert noe bra pga tekniske problemer fra 
utgivers side. Prosjektet på skolen er derfor i ferd med å gå i stå, og elevene må nok etter 
hvert kjøpe inn bøker for å supplere nettsidene. 
 
I religion er det to verk å velge mellom. Disse to verkene ble valgt ut for å dekke 
behovene til ulike elevgrupper. Den ene boka ble regnet som enklere enn den andre, 
m.a.o. har de tatt differensieringshensyn ved valg av disse to bøkene. 
 
Bibliotekaren nevnte et par problematiske momenter i forhold til ordningen. For 
skoleåret 2000/01 kom meldingen om ordningen så sent til skolen at de ikke fikk gjort 
stort før ved skolestart. Da ble det et veldig press på alle parter, både de som skulle velge 
ut og de som skulle administrere ordningen (dvs bestille bøkene, stemple dem og sørge 
for distribusjon ut til elevene). Året etter visste skolen at ordningen skulle videreføres på 
et mye tidligere tidspunkt, slik at alle avgjørelser var tatt før sommerferien. Biblioteket 
brukte deretter sommerferien på å klargjøre til skolestart. 
 
Et annet problemområde er knyttet til vedtaket om fritt valg av skolebøker. Siden skolen 
ikke har kjøpt inn alle utgaver som er utgitt i de ulike fagene, har ikke elevene et reelt 
skolebokvalg, noe elevene har uttrykt misnøye med. Nå kunne de som ikke ville ha de 
innkjøpte utlånsbøkene, selvsagt kjøpe sine egne, men det blir ikke gjort. En annen sak 
er at selv om skolen er lojal mot vedtaket om fritt bokvalg, så får elevene et forslag til 
bokliste hvert år. Det viser seg nemlig at i de fleste klasser bruker alle elevene samme 
lærebok! Pedagogisk leder var samtidig rask med å understreke at det også fantes lærere 
som la opp til at det skulle være læreplanen og ikke lærebøkene som skulle styre 
undervisningen. Her var det altså fritt frem for hvilken lærebok elevene fikk velge. 
 
Et tredje problem oppstår dersom mange vil ha samme bok for her er det først til mølla 
som gjelder. Elevene kan også bytte bok i løpet av skoleåret, men en forutsetning er da 
at et alternativ faktisk er inne  på biblioteket. 
 
Et forhold som vakte mye diskusjon, var vedtaket i brukergruppa om at elevene ikke 
skulle kunne notere eller streke under i bøkene. Det var særlig en del lærere som mente 
at elevenes bruk av studieteknikk dermed ble begrenset. Elevene avfant seg imidlertid 
med situasjonen, antagelig fordi denne ulempen ble veid opp mot at de fikk redusert sine 
utgifter til lærebøker. 
 
Skolen har ikke foretatt evaluering av utlånsordningen. I fjor evaluerte fylkeskommunen, 
men så langt (nov. 2002) er ikke noe gjort fra deres side. Skolen har heller ikke lagt opp 
til en langsiktig strategi fordi det har vært så usikkert om ordningen skulle videreføres. 
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3.4 Bodin videregående skole i Nordland 
 
Som en motvekt til mine resultater kan det være interessant å kort referere fra en rapport 
Bodin videregående skole i Nordland har utarbeidet i etterkant av det første året med 
utlånsordningen (Aalerud m.fl. 2001). Etter eget utsagn har utlånsordningen vært  
katalysator i arbeidet med å gjennomføre vedtaket i Nordland fylkeskommune om fritt 
skolebokvalg for elevene. På denne skolen bestemte en komité bestående av inspektør, 
bibliotekar og to hovedlærere at det ut fra prinsippet om ulikhet, men samtidig 
anerkjennelse, skulle kjøpes inn ulike læreverk i norsk og historie, og disse fikk elevene 
låne etter eget valg. Dessuten ble noen av pengene brukt på fellesressurser plassert på 
biblioteket. Noen klasser har i samme fag valgt å bruke et felles verk, mens andre 
bruker opptil fire forskjellige læreverk. Egenevalueringen konkluderer med at 
utlånsordningen har bidratt til en reell valgfriheten, som har ført til en fornyet 
undervisning i retning av mer målstyre og økt differensiering nettopp fordi ikke bare ett 
læreverk styrer undervisningen. 
 
4 Oppsummering 
 
4.1  Hvordan har skolene organisert utvelgelsesprosessen? 
 
Her har skolene valgt forskjellige løsninger. 
 
På skole 1 har rektor hatt hovedansvaret, mens U2 og bibliotekar har vært noe inne i 
prosessen. Sistnevnte har hatt jobben med den praktiske tilretteleggingen (innkjøp, 
stempling og lignende). Seksjonene har i liten grad blitt rådspurt, særlig gjelder dette 
første året. Driftsstyret ble orientert om saken, men deltok ikke i noen diskusjon om 
hvordan ordningen skulle organiseres. Saken har ikke vært oppe i elevrådet. 
 
På skole 2 hadde inspektør II ansvaret for ordningen. Noen av seksjonene ble spurt om 
hvilke fag som kunne være aktuelle å ha utlånslærebøker i, men selve bokvalgene ble 
ikke drøftet i forhold til ordningen. Bøkene ble valgt ut fra en allerede eksisterende 
bokliste. Elevrådet ble spurt til råds om hvordan pengene skulle brukes, men har ellers 
bare blitt informert. Driftsstyret er blitt orientert om saken, men har ikke drøftet den. 
Bibliotekaren har ikke vært inne i bildet verken i utvelgelsesprosessen eller som praktisk 
tilrettelegger. 
 
På den tredje skolen hadde bibliotekaren ansvaret for ordningen. En fast 
(bibliotek)brukergruppe bestående av to elever, en lærer, pedagogisk leder og 
bibliotekaren diskuterte prinsippene for ordningen, mens fagseksjonene fortok endelig 
valg av fag og bøker. 
 
4.2 Hvilke fag og bøker ble valgt ut? 
 
På alle tre skolene var det bøker i felles allmenne fag som ble valgt ut som 
utlånslærebøker. Begrunnelsen for dette er at da blir alle elevene tilgodesett og 
ordningen blir lettere å organisere. Det er ikke så enkelt å beregne antall eksemplarer i 
studieretningsfag og valgfag. 
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Alle fellesfagene representert: 

- Norsk GK, VKI og VKII 
- Engelsk GK 
- Matematikk GK 
- Naturfag GK 
- Kroppsøving 
- Samfunnslære VKI 
- Geografi VKI 
- Historie VKI og VKII 
- Religion/etikk VKII 
Samt diverse: TOK-bøker (IB), Veiviseren, Veiviseren i praksis, samling av lover 
og forskrifter, statistisk årbok 

 
Skolene har ikke valgt samme verker. Det er dermed en spredning også i titler og forlag. 
 
På skole 1 ble det i hovedsak kjøpt inn nye bøker, men da med rabatter og plastomslag. 
Skole 2 benyttet seg mer av bruktbokmarkedet av kostnadshensyn.  Også denne skolen 
forhandlet seg fram til fordeler. 
(jeg er ikke sikker på om det er her dette avsnittet bør stå, men jeg foreslår at du flytter 
det). 
 
På begge Oslo-skolene ble bøkene valgt fra en bokliste som var bestemt før, og dermed 
uavhengig av, utlånsordningen. Kanskje lederen for norskseksjonen på den ene skolen 
er inne på noe vesentlig når hun hevder at seksjonen ville ha drøftet bokvalget mer 
inngående, dersom de hadde visst at de skulle bli sittende med et og samme norskverk i 
mange år. 
 
Det som i stor grad har bestemt hvilke fag og bøker som skulle velges ut til utlån, har 
vært å få kronebeløpet som har vært tildelt hver elev til å gå opp. På skole 2 sies dette 
rett ut første året. Nå var situasjonen litt spesiell her i og med at bøkene ble kjøpt tilbake 
fra elevene, men også andre året ble det skjelett til dette med matching av kronebeløpet. 
Dette problemet oppstår når departementet insisterer på at alle pengene skal brukes til å 
redusere elevenes utgifter direkte. Da har skolen plikt til å få innkjøpene til å gå opp 
med de beløpene som er gitt til de ulike klassetrinnene. Det blir ikke mulig å bruke et 
restbeløp på for eksempel innkjøp av programvare som kommer alle på skolen til gode. 
For det var jo nettopp denne typen innkjøp som KUF slo hardt ned på ved 
innrapporteringen etter første tildeling (her kunne jeg ønske meg en kildetilvisning på 
UFDs reaksjon. Når gikk det forresten over fra KUF til UFD?? Jeg tror du bruker KUF 
konsekvent og det er ok.) 
 
På begge Oslo-skolene hadde boklista bare et alternativ innenfor samme fag i de fagene 
som ble plukket ut til utlånsordningen (unntatt historie på skole 2). Lærerne var altså i 
utgangspunktet enige om samme læreverk etter ønske fra administrasjonen. Som rektor 
på skole 1 sa, så var det greit å bare måtte forholde seg til ett læreverk for eksempel ved 
innsetting av vikar. Ved denne skolen var det imidlertid en lærer som 
ved første tildeling av midler insisterte på et annet historieverk. Det ble derfor kjøpt inn 
ett klassesett av dette. Året etter ble dette liggende ubrukt, fordi ingen ville bruke det. 
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Det ble i stedet kjøpt inn et klassesett til av det verket som de andre brukte. Her ble det 
altså brukt penger på bøker som bare ble brukt ett år. 
 
Den samme problematikken ble diskutert på skole 2, og gjaldt da norskfaget. På skolen 
var det i bruk mange forskjellige norskverk, og seksjonen ville ikke binde opp lærerne 
til ett verk. Å kjøpe inn flere verk ville blitt komplisert fordi det stadig kommer nye 
lærere som da ikke får velge selv. Løsningen på dette dilemmaet ble å ikke kjøpe inn 
norskverk til utlån. Dersom utlånsordningen hadde blitt videreført, måtte skolen ha tatt 
et valg her – enten å enes om et norskverk eller kjøpe flere forskjellige. 
 
Det siste er regelen, ikke unntaket på skole 3, og det er en naturlig konsekvens av 
vedtaket om fritt valg av skolebøker for elevene. Skolen praktiserer altså at lærebøker 
velges av elevene individuelt, ikke av lærerne. Nå kom det riktignok fram at i de fleste 
klassene hadde elevene samme lærebok fordi læreren hadde sagt at han helst ville bruke 
den. Dette førte til problemer. For når den mest populære historieboka var utlånt, måtte 
elevene ta til takke med det som var igjen på biblioteket eller de måtte kjøpe seg sin 
egen. Dette kan jo også skje dersom en bok skulle bli svært populær blant elevene, og 
skolen ikke hadde kjøpt inn så mange av denne. 
 
Også på denne skolen ble innkjøp av norskbøker ansett som problematisk. Her var 
årsaken at norskseksjonen ønsket at elevene skulle ha lærebøkene for alle tre årene 
gjennom hele treårsløpet. Med andre ord måtte det kjøpes  inn norskbøker for alle tre 
årene for samtlige av skolens elever. Det ville spist opp store deler av pengene til 
utlånsbøker. Det ble likevel kjøpt inn norskbok for GK for siste bevilgningen. Det 
pussige er da at det bare kjøpes inn ett verk. Akkurat i norsk er det svært mange bøker å 
velge i, og Hardersen (1998) hevder i et debattinnlegg at disse til forveksling er like. 
Det skulle derfor være enklere for en lærer å forholde seg til ulike norskverk i en og 
samme klasse enn i andre fag, og dermed altså ta hensyn til vedtaket om at elevene skal 
kunne velge lærebok også i norsk. 
 
På skolen 3 er det i tillegg til ordinære læreverk også kjøpt inn e-bøker for å prøve dette 
ut. Likeledes har de satset på nettlæremidlet Samfun.net i samfunnslære VKI, dog med 
liten suksess pga oppstartsproblemer. Med andre ord så er denne skolen i forkant når det 
gjelder å ta i bruk nye medier i læreboksammenheng, men det gjenstår å se om dette er 
bra alternativer til ordinære lærebøker. For denne skolen i likhet med de andre har ikke 
foretatt noen evaluering av hvordan utlånsordningen fungerer på deres skole. Ingen av 
skolene har heller ikke lagt opp til en langsiktig strategi i tilfelle ordningen skulle bli 
permanent. Det kan synes som om skolene betraktet dette som et politisk blaff, noe det i 
og for seg har vist seg å være. For etter regjeringsskiftet i oktober 2001, videreførte ikke 
regjeringen Bondevik ordningen, og den opphørte dermed. 
 
4.3 Kriterier for utvalget 
 
Det er viktig å ikke glemme at kriteriene for bokvalg ikke har noe med utlånslærebøker 
å gjøre, men er grunner for hvorfor lærerne velger en lærebok til å stå på en bokliste. 
Dette er et viktig skille. Ved innkjøp til utlån, skal bøkene beholdes lenge, mens når 
elevene kjøper bøker for egen regning, kan disse lettere byttes ut hvis det viser seg at de 
ikke fungerer i undervisningen. At elevene blir økonomisk skadelidende når de ikke får 
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solgt videre lærebøkene sine, har ikke vært skolens problem, selv om den har blitt 
oppfordret til gjenbruk av bøker av hensyn til elevers og foresattes økonomi. 
 
I opplistingen av de kriteriene som nevnes å ha betydning for bokvalget, har jeg fulgt 
den samme hovedinndelingen som Bueie (2002) gjør i sin undersøkelse. Det er ikke tatt 
hensyn til hvor mange ganger kriteriet er nevnt. Det er ingen av kriteriene som peker 
seg ut som viktigere enn andre. 
 
Et interessant funn, er at ingen av mine intervjuobjekter nevner kriterier som er knyttet 
til den gamle godkjenningsordningen ( læreplanmålene er oppfylt, språklig korrekt, 
synlige likestillingsprinsipper, ingen ideologiske overtramp). Dette kan tolkes enten 
som at de regner med at forlagene ivaretar disse interessene eller at de anser (noen av) 
disse som lite viktige eller at de rett og slett ikke kjenner godt nok til ordningen. I 
Bueies (2002: 70) undersøkelse kommer det frem at kjennskapen til 
godkjenningsordningen ikke er særlig god blant norsklærerne. Hun mener dette er 
betenkelig fordi lærerne nå nøye bør vurdere de aspektene som godkjenningsinstansene 
tidligere tok ansvar for. Også Bratholm (2001) legger vekt på lærernes ansvar for å 
følge opp dette. 
 
Ingen av de skolene jeg har med i mitt utvalg har utarbeidet felles utvalgskriterier. 
 
Faktorer knyttet til forlagsvirksomhet/medieomtale og lignende: 
Ulike typer forlagsvirksomhet (annonser, bokpresentasjoner, kursing og vurderings-
eksemplarer) nevnes av flere som en viktig pådriver i utvelgelsesprosessen, men det er 
også de som hevder å ikke bli påvirket av slike faktorer. 
 
Lærebokkritikk ligger ikke til grunn for valgene, men en sa at han ville tatt hensyn til 
anmeldelser dersom disse var skrevet av en faglig relevant anmelder. 
 
To informanter nevnte som årsak til at et bestemt læreverket brukes, at forfatteren 
jobber på skolen. Grunnen til det kan jo enten være at flere velger akkurat den boka av 
kollegiale hensyn, men det kan jo også være at de har fått spesiell oppvartning av 
forfatter(e) og forlag. Selvsagt kan jo denne boka også betraktes som den beste! 
 
Pris har ikke vært i fokus, kanskje fordi man i bokvalget aldri har måttet ta hensyn til en 
utlånsordning. Det var likevel en som nevnte at pris kunne få betydning dersom de igjen 
skulle vurdere en ny bok til utlån. 
 
Faktorer knyttet til læreboken: 
Naturlig nok er lærerne opptatt av innholdet i læreboka. Det som nevnes er at den bør ha 
en pedagogisk tråd. Den bør dekke emnene i læreplanen (uten å være for omfattende), 
og det er fint om læreplanmålene er synlige. Stoffet og språket bør være tilpasset 
elevgruppa.  Oppgavene må være gode, det vil si differensierte, varierte, kreative og 
praktisk gjennomførbare. 
 
For bøker i norsk nevnes at tekstutvalget er grundig og relevant, at det brukes en tekst 
for å forklare et teoretisk problem, at elevene lærer skriveverktøyet å kjenne samt 
litterær analyse. Det er også bra om norskboka har et multimedialt perspektiv (bruk av 
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bilder og musikk).I historie legges det vekt på gode kilder og illustrerende oversikter. 
Ellers nevnes god layout av mange, og velegnede bilder er også viktig. Bare sort-hvitt 
bilder blir litt kjedelig. Faste permer nevnes av en, mens en annen er opptatt av at boka 
ikke blir for tung for eleven å bære. 
 
Tilleggsmaterialet nevnes som et pre ved et læreverk. Det kan være ressurspermer, 
arbeidsbøker, cd, video og nettsider for både lærere og elever. Arbeidsbøker blir ikke 
alltid kjøpt inn, men læreren kopierer ofte relevante oppgaver. 
 
På en skole var man fornøyd med den matteboka man hadde brukt i mange år. Gode 
erfaringer tilsa at man ville beholde den. Samme sted var det ønske om å bytte ut 
engelskboka som man følte var blitt utdatert. Bare ett forlag hadde noe nytt på markedet 
akkurat da, så da ble den valgt. 
 
Når man velger å kjøpe inn forskjellige verk i samme fag, så kan grunnen være enten at 
ulike bøker skal stilles til disposisjon for elevene slik at de selv kan velge hvilken bok 
de vil ha, eller at bøkene skal dekke behovene til ulike elevgrupper/klasser 
(differensieringshensyn). 
 
4.4 Kommentarer til ordningen 
 
Jeg har nedenfor gjort et forsøk på å kategorisere kommentarene til utlånsordningen. Jeg 
lar kommentarene tale for seg uten innblanding fra min side idet dette er tilnærmet 
autentiske utsagn som samlet gir et stemningsbilde. (Se også vedlegg). 
 
Administrasjon 
Det er mye administrasjon rundt ordningen. Skolene skal organisere utvelgelsen av fag 
og bøker, priser skal sjekkes og bøkene skal kjøpes inn, de skal merkes og katalogiseres, 
noen må dele dem ut og samle inn, og bøkene skal lagres (ofte vanskelig å finne 
oppbevaringsplass). Særlig dette med å samle inn bøkene oppfattes som problematisk. 
Noen mente at faglærer ikke bør ha noe med innleveringen å gjøre, og særlig ikke 
purringen som er svært tidkrevende. Det er frustrerende at dyre bøker blir borte fordi 
elever ikke tar like mye ansvar for det de låner som det de betaler selv. Dessuten tar 
man bedre vare på bøker man eier selv, bl.a. fordi de fleste ønsker å selge bøkene igjen. 
Et depositum fra elevene ville kanskje hjelpe på dette problemet, men da blir det jo enda 
mer administrasjon. 
 
De(n) ansvarlige for ordningen har fått merarbeid uten noen form for kompensasjon for 
det følger ikke midler til å administrere ordningen. Selv om man kan sette lærere som 
har undertid til noe av jobben, så tar det tid fra annet arbeid. Hvorfor bruke verdifull 
kompetanse til denne typen jobb? 
 
Fornying og fleksibilitet 
Bøkene må beholdes lenge. De blir udelikate og lefsete etter hvert, men det som er 
verre, er at de kan bli utdaterte. Det er uheldig at man ikke kan skifte bok hvis noe nytt 
og bedre skulle dukke opp, for eksempel bøker med en ny type læring. Men det gjør det 
kanskje ikke for både utlånsordningen og gratis digitale læremidler fører til tap for 
forlagene, og det går ut over lærebokutviklingen. Med andre ord så fremmer ikke 
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utlånsordningen nytenkning, men tvert imot  binder opp skolene til gammeldags 
pedagogikk. Dessuten bruker man ofte et år for å se om læreverket fungerer. Hvis boka 
man har valgt fungerer dårlig, kan man ikke bytte. 
 
Utlånsordningen fratar lærerne frihet til å velge bøker som passer dem, deres elever og 
deres undervisning. Lærerens autonomi blir fjernet. På de skolene der det kun kjøpes 
inn et læreverk i samme fag, er det ingen valgmuligheter for verken læreren eller 
elevene. En lærer mente at ulike læreverk i en og samme klasse ville gjøre det vanskelig 
for elevene å finne fram til det aktuelle stoffet. Med felles bok får læreren også mer 
kontroll over "innlært" stoff. At utlånsordningen skulle føre til at undervisningen ikke 
skulle bli så lærebokstyrt, ser ikke ut til å holde stikk. Det er fremdeles viktig med 
systematisk fremstilling av basisstoffet slik det gjerne fremkommer i en lærebok. 
 
En fordel som ble nevnt, var at det var fint at alle elevene hadde bøkene ved skolestart. 
Begynnelsen av skoleåret blir dermed mer effektiv. 
 
 
Studieteknikk 
Mange nevnte det uheldig i at elevene ikke kan notere i bøkene siden boka jo skal se 
like pen ut når den blir levert tilbake. Selv når elevene eide bøkene selv, var det 
vanskelig å få dem til å notere og streke under i dem. De ønsket jo å selge bøkene 
senere. Nå ble det jo helt umulig å bruke slik studieteknikk. Elevene må derfor i større 
grad oppfordres til å ta notater. 
 
Bare eleven fant det uproblematisk at du ikke kunne notere og streke under i bøkene. 
Man kunne jo bruke blyant og så viske det ut igjen. Hvis man ønsket å bruke 
skolebøkene svært aktivt (streke under med penn, bruke markeringspenn og lignende), 
kunne man jo bare kjøpe sine egne, mente han. Dette gjaldt også dersom man ønsket å 
beholde bøkene etter endt kurs. 
 
Andre alternativer 
De fleste mente det var bra at elevene fikk støtte til å finansiere dyre lærebøkene, men 
de mente et stipend (evt. behovsprøvd) ville være bedre enn utlånsordningen. Noen talte 
for en  rekvisisjon for da må pengene brukes i en bokhandel. Eleven nevnte at det gav 
større frihet med en stipend- eller rekvisisjonsordning. 
 
En foreslo å sponse forlagene for å få dem til å lage billige paperbacks som elevene kan 
få til odel og eie, en annen mente det ville være bedre om myndighetene bevilget 
øremerkete midler til utstyr og ekskursjoner til glede for alle. 
 
 
5 Drøfting: Er intensjonene ved utlånsordningen ivaretatt? 
 
5.1 Reduserte utgifter til lærebøker 
 
Det at skolene har fått penger til å kjøpe inn utlånsbøker til elevene i enkelte fag, må 
nødvendigvis føre til en direkte reduksjon av elevenes utgifter til skolebøker. En 
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forutsetning er selvsagt at skolene virkelig har brukt penger på læremidler som elevene 
ellers måtte ha kjøpt. KUF har fulgt tett opp bruken av midlene bevilget for skoleåret 
2000/01 ved å kreve rapportering fra fylkeskommunene. Dette ble understreket ved at 
departementet holdt tildelingen for skoleåret 2001/02 tilbake i de fylkene som ikke i 
tilstrekkelig grad kunne dokumentere at pengene hadde gått direkte til reduksjon av 
elevenes utgifter. Det var altså ikke tillatt å kjøpe inn bøker til biblioteket, selv om det 
ble definert som alternative læremidler for elevene. Heller ikke programvare ble 
godkjent som læremiddel. I april 2001 hadde bare Oslo, Buskerud, Oppland og Troms 
redegjort skikkelig for bruken av bevilgningen for 2000. Først i mai fikk de 15 
resterende fylkene beskjed om at departementet hadde gått gjennom de nye rapportene 
og funnet at ny tildeling kunne finne sted (jf pressemelding fra KUF 28.05.01). Med 
andre ord mener altså departementet at skolene har brukt pengene til å redusere elevenes 
utgifter til lærebøker. Det har vært tilsvarende rapporteringsplikt for den siste 
tildelingen. 
 
Hvis vi kopler dette opp mot hva som er kjøpt inn på skolene i min undersøkelse, viser 
også det at pengene er brukt etter intensjonen. Det er bare to av bøkene på listene over 
innkjøpte bøker som kan sies å befinne seg i grenseland av KUFs definisjon.  Det er 
lovsamlingene og statistisk årbok. Dette er bøker som normalt ikke kjøpes av elever, 
men som skolen har som klassesett til utlån. 
 
Ellers har to av skolene i mitt utvalg fulgt utfordringen fra departementet om å skaffe 
seg rabatter og plastomslag for på den måten å få mer ut av pengene. Det skulle egentlig 
bare mangle om ikke en skole som kjøper inn stort, ikke skulle få en noe gunstigere pris 
eller andre fortrinn enn enkeltelever på handletur. 
 
Skolene benyttet seg også til en viss grad av bruktbokmarkedet, særlig til innkjøp av 
suppleringsbøker. Det som taler mot innkjøp av brukte bøker, er at kvaliteten på boken 
allerede ved innkjøp er forringet. Dette er tross alt bøker som er ment å skulle holde 
noen år, og det sliter på bøker å fraktes i skolesekker dag ut og dag inn. Dessuten tar 
ikke elevene like godt vare på lånte bøker som på sine egne dyrekjøpte. 
 
På Bodin videregående skole (Aalerud m.fl. 2001) ble det kjøpt inn både utlånsbøker til 
elevene og fellesressurser til biblioteket. Fellesressursene bestod av ekstra lærebøker 
(dersom noen ønsket å bruke to lærebøker i samme fag eller bytte bok i løpet av året), 
andre læreverk enn de som ble kjøpt inn til utlån, CD-rom, nynorsk på data, klassesett 
av romaner og ordbøker. Her ble med andre ord elevene sponset med et mindre beløp 
enn på skolene i mitt utvalg. I rapporten kommer det fram at både elever, foreldre og 
lærere reagerte på det, men i det store og det hele er man likevel fornøyd med 
fordelingen av pengene. Det kommer ikke fram av rapporten at departementet reagerte 
på denne fordelingen av midlene som klart overskrider departementets definisjon av hva 
som kan kalles læremidler som direkte skulle redusere elevenes utgifter. 
 
5.2 Elevmedvirkning 
 
I Reform 94 har et av satsningsfeltene vært elevmedvirkning. Idealet er at elevene skal 
delta aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen, og dette er 
da også nedfelt både i den generelle læreplanen og i opplæringsloven. I 
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Stortingsmelding nr 32 1998-99 (4.3.1 Målstyring, elevdeltaking, omstilling) drøftes 
blant annet dette, og her slås det fast at noe av det reformen har lyktes minst med, 
nettopp har vært elevmedvirkning. ” Når en stor del av både elever og lærere av ulike 
grunner er skeptiske til elevens deltakelse i planleggingen ut fra målene i læreplanen, er 
det grunn til å spørre om den delen av elevdeltaking lar seg gjennomføre.” De 
konkluderer med at ”ambisjonsnivået må senkes noe når det gjelder elevdeltaking i 
planleggingen (…). Når det gjelder elevdeltaking i gjennomføring og evaluering av 
undervisningen, vil målsettingen være uendret.”. Lav elevdeltakelse er også et av de 
kjennetegnene Bueie (2002) finner, idet svært få av lærerne i hennes undersøkelse 
mener at elevene har innflytelse på bokvalget. 
 
Sett på bakgrunn av Stortingsmeldingen, som kom fire år etter innføringen av reformen, 
er det litt underlig at KUF i føringene til utlånsordningen legger vekt på at elevene skal 
delta like aktivt i alle faser av utlånsordningen, også planleggingsfasen, men det er 
kanskje ment som et forsøk fra departementets side om å presse skolene til mer 
elevdeltaking. En annen forklaring kan være at departementet ikke har tatt inn over seg 
at målet for elevdeltaking var urealistisk høyt, og derfor har videreført samme 
ambisjoner på dette området. 
 
Hvordan har skolene i min undersøkelse håndtert dette med elevmedvirkning i 
planleggingsfasen? Ved alle skolene har det vært lite elevdeltaking, selv om skole 3 
skiller seg noe ut. Her har to elever vært med i bibliotekbrukergruppa som hadde 
ansvaret for å trekke opp de store linjene for hvordan ordningen skulle praktiseres. Et 
viktig vedtak her var at det ble bestemt at skolen skulle kjøpe inn flere læreverk innen 
samme fag for å følge opp vedtaket om fritt skolebokvalg. På skole 2 har elevrådet blitt 
spurt til råds også i de innledende faser. Mens på skole 1 har elevene vært helt 
fraværende i prosessen. På alle skolene har elevene selvsagt vært representert i 
driftsstyrene som har behandlet utlånsordningen, men disse har fremstått som mer 
sandpåstrøingsorganer enn deltakere i en prosess. 
 
Det er uklart hva departementet spesifikt hadde tenkt seg at elevene skulle kunne bidra 
med i planleggingsfasen. Noe av problemet er at bøkene velges før skolestart. Det burde 
likevel ikke forhindre at fjorårets elever kan vurdere hvilke bøker neste års elever skal 
ha. Men da må de få tid til å gjøre det. Et annet problem er at elevene har liten 
kompetanse i å velge ut en konkret lærebok i et fag de ikke kjenner. Men elevene kan 
orienteres om innholdet, strukturen og evt. læringssynet i de ulike alternativene, og så 
foreta et valg ut fra det. Det elevene imidlertid kunne hatt meninger om uten videre om 
og men, var om det skulle kjøpes inn nye eller brukte bøker, et eller flere læreverk i 
samme fag og lignende. Det er da også dette de til en viss grad har gjort. 
 
Ingen elever i min undersøkelse har deltatt i gjennomføringen av ordningen, hvis man 
med gjennomføring av ordningen mener innkjøp og det praktiske rundt utdelingen. Det 
er også vanskelig å forstå hvilket læringspotensiale det ligger i dette. På de tre skolene i 
mitt utvalg er det enten bibliotekar eller en fra administrasjonen som har tatt seg av 
dette, med noe samarbeid fra lærerne. 
 
Evaluering av lærebøker derimot, burde være en elevoppgave, også uavhengig av 
utlånsordningen. At de primære brukerne av lærebøkene skal evaluere skolens 
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arbeidsredskap nummer en, burde være en selvfølge. Men ingen av skolene har hatt en 
systematisk evaluering av verken lærebøker eller utlånsordningen slik den er praktisert 
på deres skole. 
 
Elevene har altså blitt tatt med noe i planleggingsfasen, men har ellers blitt brukere av 
ordningen. Det kan virke som om skolene, kanskje under dekke av at ordningen kom 
brått på, har lagt vekt på å få bøkene ut til elevene på en effektiv måte. Det 
overordnende for skolene har nok vært at elevene skulle få redusert sin utgifter ved 
skolestart, og for å få til det, har en del avgjørelser blitt tatt uten stor deltagelse verken 
fra elevene eller lærerne – de egentlige brukerne av skolebøkene. 
 
Hvordan har en skole som selv definerer utlånsordningen som vellykket, tatt vare på 
prinsippet om elevdeltakelse? På Bodin videregående skole (Aalerud m.fl. 2001) var 
lærere og elever på grunn av tidspresset ikke med på verken å  utforme ordningen eller 
velge ut bøkene som ble kjøpt inn. Dette ble sterkt beklaget. Elevene fikk imidlertid stor 
valgfrihet da lærebok skulle velges for hver enkelt klasse, mens lærerne måtte godta 
elevenes valg – enten det ble felles lærebok for hele klassen eller opp til fire ulike 
læreverk. Likevel er også lærerne jevnt over fornøyd. Dette kommer fram av 
evalueringen som kom i etterkant av det første året med utlånsordningen. 
 
5.3 Bevisstgjøring av lærere og elever om lærebokas rolle i 

læringsarbeidet i relasjon til læreplanens mål 
 
En annen av intensjonene ved utlånsordningen er at den skal bevisstgjøre lærere og 
elever om lærebokas rolle i læringsarbeidet i relasjon til læreplanens mål. I dette 
ligger et ønske om å komme bort fra den lærebokstyrte undervisningen som fremdeles 
var en realitet fire år etter at reformen ble innført: ”Forskerne peker på at læreboka 
fortsatt er grunnlaget når lærerne utarbeider undervisningsoppleggene, ikke 
læreplanene.” (Stortingsmelding nr. 32 1998-99) 
 
Umiddelbart virker det lite sannsynlig at utlånslærebøker kontra egne skulle føre til et 
helt annet grunnlag for undervisningen. Men ved å se på hvordan skolene har organisert 
og gjennomført ordningen, vil man få en pekepinn på om det har skjedd en 
bevisstgjørende diskusjon eller en annen praksis som kan få betydning i forhold til en 
økende grad av målstyrt undervisningen. En første forutsetning for å nå dette målet må 
være at både lærere og elever har deltatt aktivt i hele eller store deler av prosessen. Det 
neste må være at det har vært en diskusjon om alle skal ha samme læreverk, om ulike 
klasser kan velge forskjellig læreverk eller om hver enkelt elev selv skal få velge verk 
(og faktisk gjør det slik at det blir et reelt mangfold) samt om det skal velges andre 
læremidler enn den tradisjonelle læreboka. Egentlig blir det ikke læreplanen som styrer 
undervisningen før det legges til rette for at målene kan nås ved hjelp av mange 
hjelpemidler, hvorav læreboka er ett. 
 
Når det gjelder elevene, har jeg allerede gjort rede for deres manglende deltakelse i 
prosessen. Men heller ikke lærerne har vært særlig involvert i organiseringen av 
ordningen. På skole 1 har nesten bare administrasjonen og bibliotekaren vært involvert. 
På skole 2 har seksjonene og elevrådet vært noe med i prosessen, men ikke i den grad at 
man kan si at de har hatt en bevisstgjøring i forhold til lærebokas rolle i læringsarbeidet. 
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Bare på skole 3 i Nordland har alle aktørene i skolesamfunnet vært med i prosessen 
(gjennom bibliotekbrukergruppa), men den store lærebokdiskusjonen ble tatt i 1999, da 
vedtaket om fritt lærebokvalg ble fattet. Det nye som er kommet til, er at skolen 
diskuterte hvordan de skulle kunne være lojale mot vedtaket i fylkeskommunen og 
samtidig ivareta intensjonene i utlånsordningen. 
 
På skolen 3 i Nordland hadde vedtaket om fritt skolebokvalg ført til større mangfold i 
timene og mindre lærebokstyrt undervisning. Riktignok fantes det lærere som 
oppfordret elevene til å kjøpe en bestemt bok slik at alle i realiteten hadde samme 
lærebok, men det var også mange eksempler på at en og samme klasse opererte med 
flere forskjellige læreverk. Med innføringen av utlånsordningen oppstod det problemet 
at skolen ikke så det formålstjenlig å kjøpe inn alle alternativene som fantes på 
markedet,  men la seg på en linje der elevene skulle kunne velge mellom i alle fall to 
ulike bøker i samme fag (unntatt i norsk). Disse var blant bestselgerne 
(markedslederne). Det ble altså ikke rom for bøker som var litt annerledes og som 
kanskje dekket spesielle behov. 
 
På Bodin videregående skole (Aalerud m.fl. 2001), som i likhet med skole 3 også ligger 
i Nordland, førte ikke vedtaket om fritt bokvalg til noen endring av undervisningen. De 
aller fleste elevene benyttet seg av de anbefalte lærebøkene som stod på boklista til 
skolen. Først med utlånsordningen, slik den ble praktisert her, fikk elevene et reelt fritt 
skolebokvalg. For de klassene som valgte å bruke flere forskjellige bøker i samme fag, 
ble undervisningen fornyet i den forstand at ikke en enkel lærebok styrer 
undervisningen, elevene får oppøvd evnen til å bruke flere kilder til å innhente 
kunnskap og valg av bok tilpasset elevens eget nivå og bruk av fellesressurser har ført 
til differensiering. 
 
Det er i hovedsak økonomiske hensyn som har vært avgjørende for hvilke fag og bøker 
som skulle tilgodeses i ordningen. Jeg vil våge den påstanden at det ikke ligger en 
gjennomtenkt pedagogisk vurdering bak mange av innkjøpene når det kommer fram at 
på to av skolene ble fagene valgt ut fordi prisen på bøkene matchet med det 
kronebeløpet som var satt av til hver elev. Skolene hadde jo fått et visst beløp som 
skulle brukes på hver elev, og departementet var veldig strenge med at pengene kom 
elevene direkte til gode i form av reduserte utgifter til lærebøker. Det er heller ikke en 
gjennomtenkt vurdering av hvilken bok som skulle velges. På alle skolene var boklista 
bestemt før utlånsordningen trådde i kraft. Seksjonene og lærerne har selvsagt lagt ulike 
kriterier til grunn for bokvalget, men altså uavhengig av en utlånsordning. 
 
Av dette går det altså fram at utlånsordningen som sådan neppe kan ha ført til en 
bevisstgjøring av lærebokas rolle i læringsarbeidet. Det er ikke kommet fram noen 
indisier som tyder på at undervisningen ved disse skolene er mer preget av målstyring 
enn tidligere. Bevisstgjøring krever dessuten tid. Skal det tas av allerede hardt presset 
undervisningstid eller skal en gruppe arbeide med dette på si? Den eneste skolen som 
har drøftet lærebøker mer systematisk, har hatt en brukergruppe, men som riktignok er 
knyttet til hele skolebibliotekets virksomhet. Det virker likevel mer fornuftig enn å 
bruke undervisningstid på lærebokdiskusjon, med unntak av evaluering av de lærebøker 
som har blitt brukt gjennom skoleåret. Dette burde alle elever få uttale seg om slik at 
eventuelle feilvalg kan unngås neste skoleår. Men dette siste gjelder jo bare hvis elevene 
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kjøper bøkene selv. Dersom utlånsbøkene allerede er der, kan ikke skolen kjøpe inn nye 
selv om de gamle skulle vise seg ubrukelige. 
 
Korte tidsfrister fra departementet, særlig ved den første tildelingen, er en vesentlig 
årsak til at ordningen ble innført over hodet på brukerne. Riktignok varslet 
departementet at en utlånsordning var på trappene. Men når departementet sender ut sitt 
skriv 30.05.00 om hvordan ordningen skal praktiseres, og dette skal gå veien om 
fylkeskommunen før det når den enkelte skole, sier det seg selv at vi er langt uti juni før 
skolene får tatt tak i dette. Da er det travel eksamenstid. 
 
5.4 Kreativitet og pedagogisk nytenkning 
 
Hvordan KUF har tenkt at utlånsordningen rent praktisk skal virke på kreativitet og 
pedagogisk nytenkning, er også uklart. Det har vært kritiske røster som har hevdet at 
det motsatte blir tilfelle, og   min undersøkelse indikerer det samme. 
 
For det første har skolene stort sett valgt tradisjonelle læremidler. Dette er kanskje gjort 
for å sikre at alle faglærere skal kunne føle seg komfortable. Et unntak her er skole 3 
som har kjøpt inn e-bøker og gjort forsøk på å bruke nettbaserte læreverk (Samfun.net). 
Det siste har ikke vært noen suksess grunnet problemer fra forlagets side, og bruk av e-
bøkene har ingen evaluert. For det andre har de fleste skolene valgt kun ett læreverk i ett 
og samme fag med den konsekvensen at læreboka styrer undervisningen like mye som 
før (se over). For det tredje er det slik at når skolene først har kjøpt inn lærebøker i et 
fag, så vil disse bli beholdt i mange år framover - selv om det skulle dukke opp noe 
"kreativt og nytenkende" på markedet. For det fjerde vil utlånsordningen sannsynligvis 
føre til at nye lærebøker, som evt. er kreative og nytenkende eller som dekker spesielle 
behov, blir lagt på is fordi ingen forlag vil satse på et marked som etter hvert blir svært 
lite. For lærebokforfatterne vil også utsiktene til lavere royalty-inntekter, gjøre at mange 
vegrer seg for å skrive. Det er altså en viss fare for at det lærebokmangfoldet vi har i 
dag, vil bli redusert. For det femte vil ethvert forsøk på å tenke utradisjonelt, som for 
eksempel å kjøpe inn alternativer til lærebøkene til biblioteket, bli blokkert av 
departementet som hevder at det ikke reduserer direkte elevenes utgifter til lærebøker. 
Her begrenser departementets snevre definisjonen av læreverk mulighetene til å tenke 
annerledes. 
 
Noe av suksessen bak praktiseringen av utlånsordningen på Bodin videregående skole 
(Aalerud 2001) henger nok sammen med at de til en viss grad har trosset departementet 
på dette siste punktet. Skolen brukte mesteparten av pengene på utlånsbøker som 
reduserer elevenes utgifter direkte, men det ble også brukt penger på fellesressurser som 
biblioteket disponerte. Dette sammen med det faktum at mange av klassene valgte å 
ikke ha felles lærebok i norsk og historie, har ført til nytenkning og kreativitet i forhold 
til undervisningsmetoder. 
 
5.5 En videreføring i årene framover 
 
En siste føring fra KUF dreier seg om at skolene legger opp til en videreføring i årene 
framover dersom det blir aktuelt. Utover det legger ikke departementet seg opp i 
hvordan ordningen blir organisert. Ingen av skolene har lagt opp til en videreføring av 
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ordningen, men akkurat det kan ikke synes som noe stort problem i og med at ordningen 
nå er opphørt. Problemet framover er hva skolene skal gjøre med klassesett som etter 
hvert blir slitt eller som ikke blir komplette fordi elever ikke leverer. Skal de bruke av 
eget budsjett for å supplere eller vil det komme noen nye midler øremerket spesielt til 
dette? Med de stramme budsjettene som skolene opererer med i dag, er det vel tvilsomt 
at de vil bruke av egne midler til noe de ikke er lovpålagt å gjøre. Det er bedre økonomi 
for skolene å be elevene kjøpe bøker for egne penger, og la sine begrensete midler heller 
for eksempel gå til innkjøp til biblioteket. 
 
6 Avslutning - konklusjon 
 
Innledningsvis stilte jeg spørsmål ved om intensjonene ved utlånsordningen er blitt 
ivaretatt, og jeg ønsket derfor å kartlegge prosedyrer og valgprosesser ved fellesinnkjøp 
av utlånslærebøker i videregående opplæring. Jeg tok for meg tre skoler, to i Oslo og en 
i Nordland, og prøvde ved hjelp av intervjuer å finne ut: 
 

1) hvem som avgjorde hvilke fag som det ble kjøpt inn utlånslærebøker i, 
2) hvilke lærebøker som ble valgt og 
3) etter hvilke kriterier for skoleårene 2000/01 og 2001/02 

 
Svarene på disse tre spørsmålene er ganske entydige. Det var stort sett administrasjonen 
som avgjorde hvilke fag det skulle kjøpes inn lærebøker i. Til sammen på de tre skolene 
er alle fellesfagene representert med utlånsbøker, men skolene har valgt forskjellige 
bøker. Lærebøkene ble ikke valgt ut med tanke på å inngå i en utlånsordning, men stod 
på boklista fra før. Det betyr ikke at de ikke er valgt ut bevisst, men utvelgelsen har 
ingenting med utlånsordningen å gjøre. 
 
Undersøkelsen viser at departementets intensjoner med utlånsordningen ved disse 
skolene bare delvis er fulgt opp: 
- Pengene har blitt brukt til å redusere mest mulig elevenes utgifter til innkjøp av 

læremidler. 
- Ordningen har ikke bevisstgjort lærere og elever om lærebokas rolle i 

læringsarbeidet i relasjon til læreplanens mål. 
- Ordningen har ikke fremmet pedagogisk nytenkning og kreativitet. 
- Skolene har ikke lagt opp til en langsiktig strategi ved valg av læremidler. 
- Elevene har i liten grad vært aktive i prosessen. 
 
Både i media og i rapporteringen tilbake til KUF har det vært mest fokus på den delen 
av det politiske vedtaket som har handlet om å få redusert elevenes utgifter til innkjøp 
av lærebøker. Samtidig er denne intensjonen den som i særklasse er enklest å følge opp 
for departementet. Det som er synd, er at andre gode intensjoner blir gjort lite med - 
hovedsaklig fordi det gis så korte frister. Når det dessuten ikke følger med midler til å 
administrere ordningen, er det kanskje ikke annet å vente enn at skolene gjør det beste 
ut av det merarbeidet det jo er, men uten å legge noe ekstra i det. Nå kan 
skolemyndighetene hevde med rette at intensjonene med ordningen egentlig bare 
gjenspeiler innholdet i reform 94 slik det er nedfelt i lover og forskrifter. Intensjonene 
kan derfor forstås som en skolering, en påminning om at elevdeltaking for eksempel er 
lovpålagt  - også i utvelgelsen av lærebøker. 
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Undersøkelsen sier med andre ord også noe om hvordan reformpolitiske pålegg fra 
myndighetene blir mottatt. Det inntrykket jeg sitter igjen med, er at skolene følger opp 
så godt det lar seg gjøre, men foretar vurderinger på hva som er viktig å prioritere når 
rammevilkårene ikke er tilfredsstillende. Jeg har ingen funn som viser at skolene bevisst 
unnlater å følge opp intensjonene, men en viss motvilje har jeg kunnet spore – i større 
grad hos lærerne enn hos administrasjonen. Det er reaksjonene mot utlånsordningen 
klart et indisium på. 
 
Meningen har nok vært god fra departementets side når de gjennom utlånsordningen 
også prøver å skolere i innholdet i Reform 94. Men resultatene i min undersøkelse tyder 
på at en slik kopling mellom svært ulike intensjoner faller uheldig ut. Økt 
elevmedvirkning, mindre lærebokstyrt undervisning og mer bruk av andre kilder til 
kunnskap, er viktige mål å jobbe mot – enten elevene låner lærebøkene eller eier dem 
selv. 
 
Uansett hvordan utlånsordningen har vært praktisert og hvilke intensjoner som måtte ha 
blitt oppfylt - ordningen er nå en saga blott. I Stortingsproposisjon nr. 1 (2002-2003) 
erstattes ordningen av følgende: 

”Regjeringa foreslår å løyve 50 mill. kroner til å innføre ei ny støtteordning for 
unge elevar med rett til vidaregåande opplæring for skoleåret 2003-2004. 
Ordninga inneber at det blir innført ei ny og meir målretta stipendordning, der 
ein legg vekt på omsynet til familiar med svak økonomi. Ordninga vil òg omfatte 
eit behovsprøvd stipend til læremiddel, medan høve til å få lån fell bort.” 

 
Fellesinnkjøp av bøker blir med andre ord ikke lenger brukt som virkemiddel for å 
gjennomføre innholdsreformen. Derimot burde kanskje flere fylker følge Nordlands 
eksempel og vedta fritt skolebokvalg for elevene. Dersom dette praktiseres i større grad, 
er det økt sjanse for at læreplanene overtar for lærebøker som styringsinstrument i 
undervisningen. Men om dette vil føre til økt læring hos elevene – se det er en annen 
skål. 
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8 Vedlegg 
 
Spørreskjema til rektor/adm. 
 
1. Hvilke fag ble det kjøpt inn lærebøker/læremidler i? 

a. 2000-2001 
b. 2001-2002 

 
2. Hvilke bøker/læremidler ble valgt? 

a. 2000-2001 
b. 2001-2002 

 
3. Ble det kjøpt inn samme lærebok i et fag eller ble det kjøpt inn flere forskjellige 

bøker? 
a. 2000-2001 
b. 2001-2002 

 
4.  Hvorfor valgte dere å kjøpe samme lærebok i et fag / flere forskjellige lærebøker? 

a. 2000-2001 
b. 2001-2002 

 
5.   Ble det kjøpt inn brukte bøker? 

a. 2000-2001 
b. 2001-2002 

 
6.   Fikk dere ved evt. nybokkjøp kvantumsrabatt, gratis plastomslag eller lignende? 

a. 2000-2001 
b. 2001-2002 

 
7.   Har skolen utarbeidet felles utvalgskriterier for valg av lærebøker? (17) 

a. 2000-2001 
b. 2001-2002 

 
8.   Har skolen lagt opp til en langsiktig strategi i tilfelle ordningen videreføres i årene 

framover? 
a. 2000-2001 
b. 2001-2002 

 
9.   Hvem bestemte fagutvalget? 

a. 2000-2001 
b. 2001-2002 

 
10. Hvem bestemte hvilke lærebøker som skulle velges? 

a. 2000-2001 
b. 2001-2002 
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11. Hvordan foregikk vurderingen av hvilke lærebøker som skulle velges? 

a. 2000-2001 
b. 2001-2002 

 
12. I hvilken grad har elevene vært med på å bestemme bruken av midlene  
(planlegging, gjennomføring, vurdering)? 

a. 2000-2001 
b. 2001-2002 

 
13. Er det foretatt evaluering av fjorårets valg av lærebok? 

a. 2000-2001 
b. 2001-2002 

 
14. Hva har driftsstyrets rolle vært i prosessen? 

a. 2000-2001 
b. 2001-2002 

 
15. Har dere vurdert å ta i bruk de gratis digitale læremidlene i samfunnslære VKI som 
kommer nå i høst? 
 
16. Er dere fornøyde med prosessen? Hva ønsker dere evt. endret i forhold til neste     

runde? 
 
Spørreskjema bibliotekar 

 
1. Når kom du med i utvelgelsesprosessen? 

- fra starten 
- når det var bestemt hvilke fag  som var valgt ut 
- når det var bestemt et utvalg bøker å velge i 

 
2. Hva har din rolle i prosessen vært? 

- leder 
- koordinator 
- deltaker i prosessen på lik linje med de andre 
- har kun hatt med det praktiske arbeidet å gjøre (innkjøp, registrering og 

lignende) 
- annet: 
 

3. Åpent spørsmål 
Hvorfor ble akkurat denne boka (xx) valgt ut? 
(Hva var grunnen til at dere valgte akkurat denne boka?) 
(Hva har hatt betydning ved valg av lærebok?) 

 
Underkategorier til spørsmål: 
 
Ved hver underkategori settes det av plass til 
Ja 
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Nei 
Ikke nevnt 
 
Forlagspåvirkning 
a. kjennskap til forfatter(e) 
b. informasjon fra forlaget 
c. kurs i regi av forlaget 
d. vurderingseksemplar fra forlaget 
 
Tilleggsmateriale 
e. At læreboka har tilleggsmateriell som hefter, lydkassetter, CD, CD-rom, 

diskett, nettside med mer 
f. At læreboka har arbeidsbok 
g. At læreboka har metodiske tips/veiledning 
h. At læreboka gir tips til bruk av kilder til det aktuelle lærestoffet 

 
Utforming 
i. At læreboka har solid innbinding 
j. At layout er tiltalende 
k. At boka har velegnede bilder 
l. At boka er lett å finne fram i 

 
Innhold 
m. At læreboka synliggjør læreplanmålene for elevene 
n. At boka passer din måte å undervise på 
o. At boka henvender seg til elevene 
p. At boka har mange og gode eksempler 
q. At språket er tilpasset elevenes alderstrinn 
r. At oppgavene er gode (differensierte, varierte, praktisk gjennomførbare) 

 
Pris 
s. Har prisen hatt noen betydning? 

 
Annet 
t. Har uformell bokomtale, gitt av en lærer som blir ansett som en autoritet, 

vært utslagsgivende? 
u. Har lærebokkritikk, enten den er å lese i dagsaviser eller fagtidsskrift, hatt 

noen betydning for valget? 
 

4. Føler du at din mening har blitt tillagt vekt / du har blitt hørt i prosessen? 
- Ja, mye 
- Ja, litt 
- Nesten ikke 
- Overhode ikke 

 
5.  Er du fornøyde med prosessen? Hva ønsker du evt. endret i forhold til neste 

runde? 
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Spørreskjema lærer 
 
1. Hva slags stilling har du på skolen? 

- hovedlærer 
- seksjonsleder 
- vanlig undervisningsstilling 
 

2. Når kom du med i utvelgelsesprosessen? 
- fra starten 
- når det var bestemt hvilke fag  som var valgt ut 
- når det var bestemt et utvalg bøker å velge i 

 
3. Åpent spørsmål 

Hvorfor ble akkurat denne boka (xx) valgt ut? 
(Hva var grunnen til at dere valgte akkurat denne boka?) 
(Hva har hatt betydning ved valg av lærebok?) 

 
Underkategorier til spørsmål: 
 
Ved hver underkategori settes det av plass til 
Ja 
Nei 
Ikke nevnt 
 
Forlagspåvirkning 
v. kjennskap til forfatter(e) 
w. informasjon fra forlaget 
x. kurs i regi av forlaget 
y. vurderingseksemplar fra forlaget 
 
Tilleggsmateriale 
z. At læreboka har tilleggsmateriell som hefter, lydkassetter, CD, CD-rom, 

diskett, nettside med mer 
æ. At læreboka har arbeidsbok 
ø. At læreboka har metodiske tips/veiledning 
å. At læreboka gir tips til bruk av kilder til det aktuelle lærestoffet 

 
Utforming 
aa. At læreboka har solid innbinding 
bb. At layout er tiltalende 
cc. At boka har velegnede bilder 
dd. At boka er lett å finne fram i 

 
Innhold 
ee. At læreboka synliggjør læreplanmålene for elevene 
ff. At boka passer din måte å undervise på 
gg. At boka henvender seg til elevene 
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hh. At boka har mange og gode eksempler 
ii. At språket er tilpasset elevenes alderstrinn 
jj. At oppgavene er gode (differensierte, varierte, praktisk gjennomførbare) 

 
Pris 
kk. Har prisen hatt noen betydning? 

 
Annet 
ll. Har uformell bokomtale, gitt av en lærer som blir ansett som en autoritet, 

vært utslagsgivende? 
mm. Har lærebokkritikk, enten den er å lese i dagsaviser eller fagtidsskrift, hatt 

noen betydning for valget? 
 

4. Føler du at din mening har blitt tillagt vekt / du har blitt hørt i prosessen? 
- Ja, mye 
- Ja, litt 
- Nesten ikke 
- Overhode ikke 

 
5. Er dere fornøyde med prosessen? Hva ønsker dere evt. endret i forhold til neste 

runde? 
 
Spørreskjema til elever 
 
1. Hva slags rolle har elevrepresentanten(e) som er i ”utvelgelseskommiteen”? 

- elevrådsleder 
- medlem av elevrådet 
- utenom elevrådet 
- medlem av driftsstyret 

 
2. Når kom elevrepresentanten(e) inn i utvelgelsesprosessen? 

- for å legge opp en strategi for ordningen 
- når fag ble bestemt 
- når lærebok ble bestemt 

 
3. Åpent spørsmål 

Hvorfor ble akkurat denne boka (xx) valgt ut? 
(Hva var grunnen til at dere valgte akkurat denne boka?) 
(Hva har hatt betydning ved valg av lærebok?) 

 
Underkategorier til spørsmål 3: (26) 

 
Ved hver underkategori settes det av plass til 
Ja 
Nei 
Ikke nevnt 
 



 

 39 

Forlagspåvirkning 
a. kjennskap til forfatter(e) 
b. informasjon fra forlaget 
c. vurderingseksemplar fra forlaget 
 
Tilleggsmateriale 
d. At læreboka har tilleggsmateriell som hefter, lydkassetter, CD, CD-rom, 

diskett, nettside med mer 
e. At læreboka har arbeidsbok 
f. At læreboka gir tips til bruk av kilder til det aktuelle lærestoffet 

 
Utforming 
g. At læreboka har solid innbinding 
h. At layout er tiltalende 
i. At boka har velegnede bilder 
j. At boka er lett å finne fram i 

 
Innhold 
k. At læreboka synliggjør læreplanmålene for elevene 
l. At boka henvender seg til elevene 
m. At boka har mange og gode eksempler 
n. At språket er tilpasset elevenes alderstrinn 
o. At oppgavene er gode (differensierte, varierte, praktisk gjennomførbare) 

 
Pris 
p. Har prisen hatt noen betydning? 

 
Annet 
q. Har uformell bokomtale, gitt av elever som har erfart bruken (som har brukt 

boka før), vært utslagsgivende? 
r. Har læreres anbefalinger vært utslagsgivende? 
s. Har lærebokkritikk, enten den er å lese i dagsaviser eller fagtidsskrift, hatt 

noen betydning for valget? 
 

4. Fikk du noen form for veiledning eller deltok du i prosessen med egne erfaringer? 
- veiledning 
- egne erfaringer 
 

5. Drøftet elevrådet denne saken på noe tidspunkt? 
- Ja, tidlig i prosessen 
- Ja, elevrådet ble forelagt alternativene: 

-    Fag 
-    Lærebok 

- Nei 
 

6. Føler du at din mening har blitt tillagt vekt / du har blitt hørt i prosessen? 
- Ja, mye 
- Ja, litt 
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- Nesten ikke 
- Nei 

 
7. Er dere fornøyde med prosessen? Hva ønsker dere evt. endret i forhold til neste 

runde? 
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Vedlegg 2 
 
Skole 1: Kommentarer til ordningen, lærerne: 
 
- Det er problematisk å få inn igjen bøkene. Faglærer bør ikke ha noe med 

innleveringen å gjøre, og særlig ikke purringen som er svært tidkrevende. 
- Det er uheldig at man ikke kan skifte bok hvis noe nytt og bedre skulle dukke opp. 
- Både utlånsordningen og gratis digitale læremidler fører til tap for forlagene, og det 

går ut over lærebokutviklingen. Vi får dårligere lærebøker. 
- Skolen blir sittende med gamle bøker. 
- Det er et slit å få inn bøkene. Det er frustrerende at dyre bøker blir borte. 
- Det blir mer å administrere, både for administrasjonen og bibliotekaren. 
- Man bruker ofte et år for å se om læreverket fungerer. Hvis det ikke skulle gjøre det, 

kan man ikke bytte. 
- Det er bra at elevenes utgifter blir redusert, men et stipend hadde vært bedre. 
- Den er et pes for lærerne. Det er problematisk å få inn igjen bøkene både i løpet av 

året og ved skoleslutt. Lærerne måtte selv purre på elevene (ringe hjem til dem). Et 
depositum fra elevene ville kanskje hjelpe på dette problemet, men da blir det jo 
enda mer administrasjon. 

- Man blir veldig bundet til et læreverk for man kan jo ikke stadig bytte bok. 
- Selv når elevene eide bøkene selv, var det vanskelig å få dem til å notere og streke 

under i dem. De ønsket jo å selge bøkene senere. Nå ble det jo helt umulig å bruke 
slik studieteknikk. Elevene må derfor i større grad oppfordres til å ta notater. 

- På spørsmål om de hadde vurdert ulike læreverk i en og samme klasse for å la 
læreplanen styre undervisningen og ikke læreboka, svarte en lærer at det da blir 
vanskelig for elevene å finne fram til det aktuelle stoffet. Med felles bok får læreren 
mer kontroll over "innlært" stoff. 

- På plussiden ble nevnt at det var fint at alle elevene hadde bøkene ved skolestart. 
Det blir dermed en mer effektiv skolestart. 

- Heller stipendordning eller rekvisisjon. Da føler også elevene mer ansvar for 
bøkene. 

 
Skole 2: Kommentarer til ordningen, lærerne: 
 
- Ordningen er pedagogisk uholdbar fordi elevene ikke kan praktisere en fornuftig 

studieteknikk(streke under, notere i bøkene). Dette er ikke i tråd med de nye 
læreplanene. 

- Boka kan bli en tvangstrøye ved at man blir låst til en bok. Lærerens autonomi blir 
fjernet. 

- Det er positivt å redusere elevenes utgifter til lærebøker, men det burde heller ha 
vært gjort ved å sponse hver enkelt elev eller ved å sponse forlagene for å få dem til 
å lage billige paperbacks som elevene kan få til odel og eie. 

- Det er mye administrasjon med ordningen 
- Man blir sittende med samme læreverk i mange år 
- Man bør selv få velge lærebok. 
- Man blir uinspirert av å bruke samme boka år etter år. 
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- Elevene burde heller få stipend (evt. behovsprøvd) for å redusere sine utgifter til 
lærebøker 

- Det kommer stadig nye bøker med en ny type læring (problembasert læring og 
samarbeidslæring). Med en utlånsordning blir man sittende med gamle bøker. Dette 
fremmer ikke nytenkning, men tvert imot  binder opp skolene til gammeldags 
pedagogikk og tenkning. Samtidig fratar det lærerne frihet til å velge bøker som 
passer dem, deres elever og deres undervisning. 

- Det er uheldig at den legger føringer på at alle skal ha samme verk. 
- Det er bra at elevene får bøker, dvs at de reduserer sine utgifter, men bøkene blir 

udelikate og lefsete etter hvert. 
- De nye læreplanene legger opp til metodefrihet. Utlånsordningen virker hemmende 

på denne. 
- Ordningen er et uttrykk for politisk pragmatikk. Den kom i stand for å kapre unge 

velgere. AP har som slagord utdanning til alle, og en slik støtteordning skal redusere 
utgiftene for elevene (foreldrene) slik at det ikke skal hindre videre skolegang. 
Giske hadde en slags ide om at dette skulle føre til at undervisningen ikke skulle bli 
så lærebokstyrt. Han trodde antagelig at utlånsordningen ville føre til at det ikke 
lenger ville legges vekt på læreboka i undervisningen. Men det er viktig med 
systematisk fremstilling av basisstoff slik det gjerne fremkommer i en lærebok. 

- Elevene bør beholde bøkene fordi de kan få bruk for dem både i høyere klassetrinn 
og i senere studier. 

- Administrasjonen av ordningen er uten noe form for kompensasjon. 
- Det ville være bedre om myndighetene bevilget øremerkete midler til utstyr og 

ekskursjoner til glede for alle. 
 


