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Formål
Uddannelseshistorie er et historievidenskabeligt tidsskrift for formidling af og debat om temaer inden for uddannelsesområdet. Ved formidling af forskningsbaserede, fagfællebedømme artikler og
oversigter, der efterspørges af forskere, studerende, undervisere, aktører m.v., sigter tidsskriftet på
at udgøre et forum for oplyst og kritisk debat. Uddannelseshistorie er forankret i historisk uddannelsesforskning, men inddrager også tværfaglige perspektiver hentet fra f.eks. komparativ, sociologisk og politologisk forskning. Som noget særligt bringes hvert år en detaljeret gennemgang og analyse af dansk uddannelsespolitik fra det indeværende folketingsår under overskriften »Årets gang«.
Desuden bringes hvert år en oversigt over samtlige udgivelser inden for det uddannelseshistoriske
område fra det forløbne år under titlen »Dansk uddannelseshistorisk årsbibliografi«.
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Arkivar, seniorforsker, ph.d. Christian Larsen (anmelderredaktør)
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Selskabets styrelse 2018-19
Postdoktor Jesper Eckhardt Larsen, Universitetet i Oslo (formand)
Ph.d.-studerende Karoline Baden Staffensen, Aarhus Universitet (næstformand)
Specialkonsulent Jens Bennedsen, Aarhus Universitet (kasserer)
Seniorforsker, arkivar Christian Larsen, Rigsarkivet (sekretær og ansvarshavende redaktør)
Lektor Lisa Rosén Rasmussen, Aarhus Universitet
Lektor Mette Buchardt, Aalborg Universitet
Fhv. seniorforsker, arkivar Erik Nørr
Lektor Jens Aage Poulsen, Historielab, Professionshøjskolen Lillebælt
Adjunkt Maria Rejkjær Holmen, Københavns Professionshøjskole
Fagkonsulent Christian Vollmond, Undervisningsministeriet (suppleant)
Optagelse af manuskripter
Artikler, der søges optaget i Uddannelseshistorie, sendes elektronisk til Jesper Eckhardt Larsen
(j.e.larsen@iped.uio.no / jesper.eckhardt.larsen@gmail.com) eller til de angivne temaansvarlige i
det årligt udsendte call for papers. Forfattere opfordres til at kontakte redaktionen med ideer eller
udkast til en artikel. Artikler skrives i Word med et omfang af cirka 40.000 tegn inkl. mellemrum,
noter og litteraturliste. Forfattere kan ved at henvende sig til redaktionen modtage årbogens skrivevejledning. Alle artikler sendes til 2 fagfællebedømmere, der vurderer artiklens kvalitet og giver
råd til, hvorledes den eventuelt kan forbedres. Forfattere modtager bedømmelserne og får samtidig
besked fra redaktionen, om artiklen antages til udgivelse.
Boganmeldelser
Læsere, som er interesseret i at anmelde bøger for Uddannelseshistorie, kan henvende sig til Christian Larsen (cla@sa.dk). Bøger, der ønskes anmeldt, sendes til: Christian Larsen, Rigsarkivet,
Rigsdagsgården 9, 1218 København K.
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