
- en konferanse om nye utdannings- og 
,......... __ læreformer ved oruk av informasjonsteknologi 



Norsk 
konferanse 
om utdanning 
og læring 
-en konferanse om nye utdannings- og 
læreformer ved bruk av informasjonstel<nologi 

NTNU 
Trondheim, 19. - 21. april 1996 

Konferansens mål er å 
- inspirere tilfaglig utvikling, 
- drøfte muligheter som ny teknologi gir, 
- og å gi praktisk opplæring i bruk av nye 

undervisnings- og læreformer. 

Konferansen er beregnet på 
- lærere og ledere i skoleverket, 
- opplæringsansvarlige i næringsliv og 
forvaltning, 

- administrative og politiske ledere, 
- elever og studenter 

Vi vil at konferansen skal være til prak
tisk nytte. Programmet er derfor hoved
saklig konkret og målrettet om hvordan 
man kan utnytte moderne teknologi til 
læring. Hver deltaker kan delta i en felles 
sesjon og velge 3 kurs med vekt på: 
- Utprøvede didaktiske og pedagogiske 

metoder. 
- Egenskaper ved tilgjengelige tekniske 

løsninger. 
- Tilpasninger av oppgaver og junksjoner 
for opplæringsansvarlige og lærere. 

- Forandringer i arbeidsdelingen mellom 
skoleverket og det yrkesaktive liv. 

Vi vil også drøfte sentrale spørsmål innen 
utdanning og opplæring som følger av 
den tekniske utvikling og andre endringer 
i samfunnet. Flere vil fortelle om sine 
erfaringer. I tillegg bringes resultater fra 
forskning og utviklingsarbeid. 

Handlingsplanenfor IT i skolen er 
sentral i årets konferanse. Departementets 
planer blir presentert og drøftet. Behovet 
for opplæring av lærere og investeringer i 
skolen blir drøftet spesielt. Konferansens 
hovedsak er imidlertid å gi lærere noe av 
den opplæring handlingsplanenforut
setter og å presentere tekniske muligheter. 
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Norsk konferanse 
om utdanning og læring 
- en konferanse om nye utdannings- og 
læreformer ved bruk av informasjonsteknologi 

NTNU, 19. · 21. april 1996 

Etternavn: 

Fornavn: Tittel: .. 

Arbeidsgiver: .. 

Arbeidsadresse: .... 

Postnr.: .. 

Land: .. 

Elektronisk post: .... 

Navn på følgeperson: .. 

Poststed: ...... . 

Tlf.: .. 

Deltakeravgift før 22.03.96 

Deltakeravgift elter 22.03.96 

Deltakeravgift for pedagogisk personell 
før 22.03.96 

Deltakeravgift for pedagogisk personell 
etter 22 .03.96 

Konsert i Olavshallen, 18.04.96 

Nettverkstreff på Ringve, 19.04.96 

Middag på Ringve, 19.04.96 

«I den sorte gryte», 20.04.96 

TOTALT 

Fax:. 

Pris kr. A11tall 

2500,-

2700,-

1100,-

1500,-

100,-

180,-

200,-

290,-

Stun 

Alle avgifter innbetales før konferansen til kto.nr. 8601.10.34510, Fokus Bank, 
Trondheim. Kopi av ove,føring vedlegges påmeldingsskjemaet. 

Jeg vil delta på 
Kms nr. 

Ktffs nr .. . 

Kurs nr .. . 

Guidet omvisning på utstillingen 

Hotellbestilling 
Radisson/SAS Hote! Trondheim 
(tidl. Grand Hotel Olav) 
Bakeriet Home Hotell 
Gildevangen Hoten 
Trondheim Hotell 
Trondl1eim Vandrerhjem 

Trondl1eim Leilighetshotell 

Plemnn O Fredag kl. 1300 - 1650 

Lørdag kl. 0900 - 1200 

Lørdag kl. 1330 - 1630 

Søndag kl. 1000 - 1300 

0 Fredag kl. 0900 - 1200 

EnkeJn·om 

□ NOK600 

Dobbeltrom 
0NOK800 

0 NOK 500 0 NOK 600 
0 NOK 380 0 NOK 590 
0 NOK 380 0 NOK 590 
0NOK220 0NOK420 

0 NOK 250 - 550 
pr. pers., 1 - 3 pers. pr. leilighet 

An tall personer: . Ankomstdato.: . Avreisedato: ..... . 

Alle priser er pr. rom pr. natt, inkludert frokost. Betaling skjer direkte til hotellet. 

Dato: .. Signatur.: ........ . 

Påmeldingsskjema og betaling sendes til: 
Norsk konferanse om utda11.ning og læring 
SEVU - Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTH 
7034 Troml]1eim 
Telefon 73 59 52 46 - Telefax 73 59 51 50 - E-mail: karenb@sevu.Lutit.no 



Samarbeidspartnere 
Nasjonalt 
læremiddel
senter 

i 
6 SOFF 

@ 
Telenor 
Bedrift 

Nasjonalt læremiddelsenter er et 
rådgivende og tj enesteytende 
kompetansesenter med et særlig 
ansvar for informasjonstelmologi. 
Nasjonale oppgaver er tillagt NLS: 
Informasjon, koordinering, 
utvikling av databaser, læremjd
del- og programvare utvikling, 
in ternasjonalt samarbeid m.m .. 

Riksbibliotektjenesten arbeider 
for å lette tilgangen til dokumen
tasjon og faglig informasjon. Vår 
visjon er at Norge skal være blant 
de ledende i verden når det gjel
der tilgangen Li! og bruken av 
internasjonale og nasjonale viten
kilder. 

Sentralorganet for fj ernunder
visning (SOFF) er et rådgivende 
organ for KUF. SOFF har et 
koorclin eri.ngsansvar fo r fj ern
undervisning i bøgre utdanning, 
og yter økonomisk støtte til 
ulviklingsprosj ekt. 

Norsk Elevorganisasjon (NEO) er 
landets største elevorganisasjon. 

EO arbeider for at elevene skal 
få opplæring i bruk av IT på 
skolen og for at iJ1forrnasjons
teknologi skal være et natm·lig 
arbeidsverktøy i klasserommet. 

Norges Ingeniørorganfaasjon 
Livslang læriJ1g -el engasjement 
for NITO. På den årlige opp
læringskonferansen søker NITO å 
fokusere på telrnologibasert 
opplæring som gil' nye muligheter 
i et samfmm med rask omstilling 
iJmen arbeidslivet. 

Telenor tilbyr landsdekkende 
IT- og teletj enester. Vi selger ikke 
bare PCer, bildetelefoner, video
konferanser og teLlerskritt. Vi 
utvikler også «Den elekb·oniske 
skolevei» og samarbeider med 
Departementet om forslmiJ1gs- og 
utviklingsoppgaver. «1VliJ11 es brønn» 
er gratis tilgj engelig på nettet. 

Næringslivets hovedorganisasjon 

Landsorganisajonen 

Norsk forbund for fjernundervisning 

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet KUF 

* * * * * 
* * 
* * * * * 

Annee Europeenne de l'Education et de la Formation tout au lang de la Vie 

European Year of Lifelong Learning 

Europeisk år for livslang læring 

Organisasjon 
Norsk konferanse om utdannmg og læring 
arrangeres av Norges teknisk- naturvitenskapelige 
mliversitet (NTNU) i samarbeid med orgarnsasioner og 
bedrifter som har spesieLI kompetanse i og iJlleresse av 
den fa glige utvikling. Arrangementet er en del av 
universitetets utadrettede viTksomhet for å gjøre 
uni versitetets arbeid mer nyttig og tilgjenge Li g. 

Konferansen ble arrangert første gang i 1995 og er en 
videreføring av 
- Norsk utdanniJ1gskonferanse om data i skolen (NUK), 
arrangert ved Høgskolen i Lillehammer i 1991 og 92. 

- TeleTeaching 93 ved NTNU 

Styringsgruppe 
Professor Kj eLI Bratbergsengen, 
dekan ved Fakultetet for elektro og datateknikk 
DiJ•ektør Jaco b Hygen, 
Avdeling for faglig utviklmg og forskniJ1g 
Professor Per Øverland, 
rektor ved Den allmennvitenskapeUge høgskolen 

Programkomite 
Førsteamanuensis Kjell Askeland, 
Høgskolen i Lillehammer 
Professor Ivar Bjørgen, Psykologisk institutt 
Stipendiat Fmn Bostad, Inst. for anvendt språkvitenskap 
Amanuensis Jostein Våge, Avdeling for lærerutdanning 
og skoleutvilling 
Førsteamanuensis Ragnar Thygesen, Pedagogisk inst. 
AvdeliJ1gsleder Margrete Fuglem, Stuclieavdelingen 
Førsteamanuensis ØysteiJ1 Nytrø, Institutt for 
datateknikk og telematikk 
Amanuensis Terje Ryclland, Institutt for informatikk 
Rådgiver i fj ernm1dervisning Ja11 Wibe, Senter for 
etterutdamling, ALLFORSK/ A VH 
Førstebibliotekar Hans Selberg, Norges teluliske 
tmiversi tetsbibliotek 
Representanter fra sarnarbeidsparb1ere. 

Førsteamanuensis Kj ell Askeland arbeider med 
konferansen i et engasjement for NTNU. 

Arrangementskomite 
- Daglig leder Kjell Atle Halvorsen, 

Senter for etterutdanniJ1g 
- Direktør Ulf Marsdal, 

Stiftelsen fot· etter- og videreuldanniJ1g 
- Informasjonssjef Kåre Kongsnes 

Prosjektleder 
Programleder Tore R. Jørgensen, 
Program for fleksibel utdanning og læring 

&J NTNU 
Norges telmisk-
n atLU"vitenskapelige m1iversitet 

StortiJ1get opprettet orges teknisk- naLw·viLen
skapelige lllliversitet (NTNU) fra 1.1.96 ved å endre 
organiseringen av Universitetet i Tronclhem1 og 
enhetene ved trnjversitetet; Norges tekniske høgskol e, 
Den allmemwitenskape Li ge høgskolen , Del medisinsk 
fakultet og Vitenskapsm useet. I till egg er Norsk 
voksenpedagogisk institutt (N\11), Krn,slakademi el og 
Trønde lag Musikkonservatorium lagt til Un iversilelel. 

Universitetet viderefører aLle ticlligere fa gområder, også 
i de LracLisjonelle fri e stucliene. Del spesiell e nasjonale 
ansvaret for høyere teknisk forsluting og profesjons
utdanning avspei les i navnet. NT Uer landets nest 
største uni versitet med ca. 17000 stud en ter. 

• • 

• • 

1000 KURS I EN KONFERANSE 
\ i tror delte er en n~skaping i norsk etter- og videreutdanning. 

!\led 12 parallelle kursenheter i tre sesjo1wr kan du velge mellom 1728 ulike kombinasjoner i 
løpet av to dager. \'i utsteder individuelle deltakerbe,·is for den kombinasjonen du har valgt. 
Ditt kurs vil være på I 7 tinwr med det innhold du har behov for og interesse av. 

\i , et at , oks1w har ulike I.eringsbehov. Den•s erfaringer og mål med læringen er først 
og fremst avlwngig av arbeidssituasjonen. Dessul<'n vet vi at de gjerne vil drølle sine erfaringer og 
egne ideer. I alle kursenheter avsettes det derfor rikelig lid til diskusjon. Fleksibilitet og indivi
duell læring er en , iklig forutsetning for god livslang læring ! 

De 16 kursenhetene har mye felles. Det store antallet gjør imidlertid al del vil bli et passende 
antall deltakere i hwr enhet for å få en god nwningsutwksling. Et konkret tema i In-er sesjon gjør 
at deltakeriw også kan drølle de generelle utfordringer, men ut fra en konkret problemstilling. 

Konferansen illustrerer den fleksibilitet for læring som rnkser fram i de globale nettverk. 

Merk av på påmeldingsblanketten hvilke kurs du har valgt. 

KONFERANSEOVERSIKT 19.04. - 21.04.96 
Torsdag 18.04. Konsert i Olavshallen med Arve Tellefsen 

0900 

1200 

1300 

FREDAG 19.04. 

Utstilling 
registrering 

Registrering 

Plenum 
Utstilling 

Ordfører Marvin Wiseth 
Statsråd Reidar Sandal 
Dramatisering 
Rektor Karsten Jakobsen 
Professor lngemund Gullvåg 

1630 +-------------1 

1800 ;----------

Middag 
Ringve Museum 

1950 -+----------
« Nettverkstreff» 

på Ringve Museum 

0900 

1200 

1330 

LØRDAG 20.04. 

12 parallelle 
sesjoner 

Utstilling 

LunsJ 

12 parallelle 
sesjoner 

Utstilling 
1630 .,__ __________ _, 

1900 +----------

Konferansemiddag 
«I den sorte gryte» 

Universitetet, Dragvoll 

1000 

SØNDAG 21.04. 

12 parallelle 
sesjoner 

1300 -+-----------I 

God reise! 

Velkommen 
igjen til 

1000 års jubileet 
i 1997 

.... 
0 
0 
0 

~ 
C: 
::0 
C/J -m z 
~ 
0 z .,, 
m 
::0 
)> 
z 
C/J 
m 



• 

• 

Norsk 
konferanse 
om utdanning -·.,._,. 
og læring 
-en konferanse om nye utdannings- og 
læreformer ved bruk av informasjonstel<nologi 

lil NTNU 
Norges teknisk
naturvitenskapelige universitet 

Trondheim, 19. - 21. april 1996 

Læring i nettverk 
Læring i nettverk er en fellesnevner for konfe
ransens program. Med nettverk mener vi ikke 
bare tekniske nett som INTERNETT, video
konferanse og andre data- og telenett. Snarere 
tvert i mot. 

Alt tyder på at de mellommenneskelige nettverk 
vil være avgjørende for å kunne utnytte poten
sialet i de nye teknologiene. De tekniske nett
verkene er kun et hjelpemiddel som forutsetter at 
vi har noe meningsfylt å kommunisere om eller 
konkrete behov for informasjon. 

Personlige kontakter kan ivaretas bedre over 
avstand. Faglige relasjoner kan forsterkes . Elever i 
skolen kan opprette kontakt med elever i andre 
deler av verden. Erfaringene viser at ele har mye å 
kommunisere om - og i tillegg lærer norske elever 
språk. Skoler og industri kan arbeide tettere sam
men selv om ele ikke befinner seg på samme stecl. 
Forskningsgrupper kan etableres over avstand. 
Teknologien åpner for nye samarbeidsformer og 
læreformer . 

De fleste som har kastet seg ut i «den globale 
veven» for å finne noe interessant eller for å holde 
seg oppdatert i et fagområde har på et eller annet 
tidspunkt fått en følelse av kaos eller hjelpeløshet. 
Hvordan skal jeg finne det jeg har behov for uten å 
bruke all tilgjengelig tid ? Hvor rett, relevant og 
representativ er den informasjonen jeg finner ? 
Hvor er de gode kildene ? Hvordan kan jeg bruke 
informasjonen til mine behov? Hvilke lære
program er best for mine ansatte eller elever? 
Hvilke metoder skal jeg bruke ? Hva koster elet ? 

På konferansen vil en få veiledning i disse og 
andre sentrale spørsmål. Dessuten treffer man 
kolleger for å drøfte erfaringer. De nye 
nettverkene bygges på personlige kontakter. 

Plenum 
Fredag 19 april kl 13 00 - 163 0 

Livslang læring er satt på dagsorden i Norge og 
resten av Europa i 1996. Voksne lærer først og 
fremst gjennom arbeid og ved hjelp av metoder 
som preger arbeidslivet forøvrig. Læringsbehov 
blir bestemt av konkrete utfordringer enten elet er 
innføring av ny teknologi i skolen, utvinning av 
olje på dypt hav eller reduksjon av forurensninger. 
Man lærer sammen med kolleger og bruker de 
redskap man har til rådighet i arbeidet. 

I grunnutdanningen skal barn og unge både lære 
relevante ferdigheter og utvikle seg som menne
sker. De skal lære å arbeide sammen med andre 
sW, samfunnet forøvrig fungerer. De store foran
dringene i skolen som er i ferd med å bli gjennom
ført, avspeiler behovene for livslang læring i et 
samfunn i forandring. Ansvar for egen læring, 
samarbeidslæring, samarbeid mellom skole og 
næringsliv, prosjektbasert læring og innføring av 
ny teknologi er viktige stikkord. 

Innleggene i plenmn vil trekke opp de politiske 
perspektivene i dagens utvikling og grunnleggende 
spørsmål knyttet til vår evne til å tolke all den infor
masjon vi utsettes for i informasjonssamfunnet. 

1500 Trondheim i nettverk. 
Ordfører Marvin Wiseth. 

1510 Norsk utdanningspolitikk i lys av 
endringer i samfunnet og den tekniske 
utvikling. 
Statsråd Reidar Sandal, Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet 

1550 «Et sted å være. Et sted å lære. 
Et sted å leve .... » 
Dramatistering av det fremtidige 
klasserommet med elever fra Strinda 
videregående skole under ledelse av 
Førsteamanuensis Bjørn Rasmussen, 
Instituttfor drama,film og teater. 

1415 Pause 

1500 NTNU som redskap for utvikling av bedre 
læring i skolen og arbeidslivet. 
Rektor Karsten Jakobsen 

1550 Mediers innflytelse på vår forståelse av 
virkeligheten. 
Professor Jngemund Gullvåg, 
Filosofisk institutt. 

*** * * 
* * 
* * *** 

Annee Europeenne de l'Education et de la Formation tout au long de la Vie 

European Year of Lifelong Learning 

Europeisk år for livslang læring 

Utstilling 
Åpningstid 19.4 og 20.4 kl 0900 - 163 0. 

Samarbeidspartnerne, utstillere og 1miversitetet vil 
presentere metoder og utstyr. Utstillingen er også 
åpen for andre enn konferansedeltakerne. 

Det arrangeres veiledede gruppebesøk i samarbeid 
med Norsk elevorganisasjon og studenter ved NTNU. 
Mange unge er engasjert i de tekniske mulighetene og 
er ofte gode veiledere i teknologiens verden. Alle ' 
utstillere er forberedt på slike besøk og gir kortfattede 
presentasjoner. 

Besøkene for konferansedeltakerne arrangeres 
fredag fra 0900 - 1200. Bruk påmeldingsskjemaet for å 
melde deg på en besøksgruppe ! 
Utstillingen er åpen for individuelle besøk m1der 
konferansen. 

Andre interesserte kan få gruppebesøk når konfe
ransen pågår. Henvendelser til Sekretariatet. 

Tema på utstillingen 
- De fremtidige bibliotektjenester. 
Bruk av databaser for å hente relevant informasjon fra 
Norge og den store verden. Presentasjon av BIBSYS 
(det elektroniske biblioteksystemet i Norge) og elet 
store nasjonale dokmnentasjonsprosjektet. 

- Videokonferanser og bildetelefon. 
Hvordan toveis lyd- og bildeoverføring i telenettet 
kan brukes til læring. Eksempler fra bedriftsintern 
opplæring og skoleverket. 

- Datautstyr 
Utstyr for bruk av multimedia. CD ROM, World Wide 
Web, fjernarbeid og læring, elektronisk post, 
videokonferanse o.l. 

- Videostøttet læring 
Presentasjon av enkle metoder for opptak og bruk av 
vanlig video til læring. 

- Multimediaprogram 
Presentasjon av program og god pedagogisk bruk av 
slike. 

- Litteratur 
Fremdeles er bøker den viktigste kilden for læring. 
Mange bøker omhandler bruk av nye medier. 

- Den elektroniske skolevei 
Telenors satsing på å utvikle utstyr og metoder til 
bruk i skolen. 

Kursvalg 
------- ------ --1 

Konferansen er satt sammen av 56 kursenheter hver 
på 5 timer. Hver kan velge 5 kursenheter etter ~get , 
ønske og behov. Merk av på påmeldingsblanketten. 
Alle kan i tillegg delta på fellessesjonen og på guidet 
omvisning på utstillingen. 

Til sammen vil hver deltaker få et samlet 
kurs på ca. 17 timer. De som ønsker det 
vil få kursbevis som for andre etter
utdanningskurs uten eksamen. 

Det spesielle ved denne formen for kurs er at vi søker 
å praktisere de samme metoder som vi ser at ny 
teknologi gir oss muligheter for: 
- Egne behov og interesser beste1mner hva man vil 
lære mer om 

- Man kan velge mellom ulike tilbud og komponere 
sin egen «studieplan» innen visse ra1ID11er 

- Deltakerne lærer tmcler eget ansvar • 
- Man lærer sammen med kolleger 
- Utprøving i det virkelige liv er prøven på om 

læringen har vært vellykket 

Deltakerne vil finne enkelte kjeder av kurs som 
henger sammen. Man kan «spesialisere» seg enten 
etter tema eller nivå. 
Eksempler på slil,e kjeder er: 
- Samarbeid næringsliv-skole (Kurs nr. 10, 11 og 12) 
- Multimedia (Kurs nr. 25, 26 og 27) 
- Læring i grupper (Kurs nr. 19, 20 og 21) 
- Anveclelser i realfag (Kurs nr. 51, 52, 55 og 54) 
- Anvendelser i samftmnsfag og språk 

(Kms nr. 28, 29, 50, 55 og 56) 
- Nye «klasserom» (Kms nr. 16, 17 og 18) 
- Eksempler på bruk (Kurs nr. 10, 11, 12, 15, 14 og 15) 
- Fremtidens bibliotek (Kurs nr. 7, 8 og 9) 

Vi regner imidlertid med at de fleste vil 
komponere sin egen kursplan. • 

Det er begrenset plass på enkelte kurs, men alle vil 
kunne få en innføring INTERNETT og WVVVV, 
inklusive egen praktisk bruk (kurs 1, 2 eller 5). 

Politisk interesserte og ledere i skolen anbefales 
spesielt kjeden om Handlingsplanen for JT i skolen, 
(kurs nr. 4, 5 og 6). 

Næringslivet vil finne kursene 1, 2, 5, 5, 7, 8, 10, 11, 
12, 18 og spesielt relevante, men også de mer generel
le metodene i kmsene er godt egnet. 

Det er anledning til å skifte kurs når e1;1 
kommer på konferansen. De valg du g1ør 
nå behøver ikke være endelige. 



11. Samhandling - noe annet enn fjern undervisning. Lørdag t 550-1650 
lpent brei' li/ \ils Jme Rggen: 
Hjære Yils lme, kan ikke du komme ogforlelle h1•01·da11 l'i kan spille ball i nellel? 
Hilsen Rosenbor!!,palriot 

Samarbeid og samhandling i nettet er i hurtig utvikling i næringsli\et, mellom forskere og mellom 
bedrifler og skolewrk. Teknologien kan hiclrn til ,i forenkle samarbeidet i Lid og <ner m stand. I ha f'r del 
egentlig som skjer? H\Orclan kan elet uln}tles som en forlengelse av del vi allerC'cle gjør i dag? llvorclan 
kan del gi hell n)e muligheter? 

Sesjonsleder: Gruppeleder ,\nne llelga Seilveit, IT-arkitektur, TELEI\OR IT 

12. Ressurssentra i lokale nettverk 
\lange bekker små !!,for en stor d. 

Søndag 1000-1500 

Ressurssentrenes oppga\ eer å formidle informasjon og læringsmuligheter i Yårc> lokalsamfunn, i sentra 
og utkanlslrøk. Sentrenes funksjon, oppgaver og egt'narl presc>nlerps og erfaringer clrøfies. De har blitt 
godt rnollall i inn og utland og er nå i el nasjonall rll'tt\ erle De ca. 250 sentrene er SlH'siell , iktige for 
sma og mellomstore bedrifier. 

Sesjonsleder: Leclc>r Kåre Småland, Brundalen Hessurssenter 

15. Den elektroniske skole,ei 
Lisa gikk Li/ skolen. 
hikk, kikk, kikk hun sa. 
På den nye PC'n klikke! hun så glad. 

Lørdag 0900-1200 

Telenor satser mye på norsk skole med teknologi og kompetanse innen bruka, telekommunikasjon i 
undenisningen. Prosjektene \lime, Heimdal, Tyr og \limes brnnn forankres i norske erfaringer og tradi
sjon, men er fremliclsrellecle Li lgjengelige tilbud. I h orclan kan du dra ny Lie av arbeidet ? 

Sesjonsleder: Prosjeklleder Tove Kristiansen, Telenor FOl 

14. Kombinert bruk av bildetelefoner og satellittsendinger 
Eg Se/' deg Ol'e/' nellel, 
du 1•akre , i•ene ... . 

Lørdag 1550-1630 

Ingen lærer bare a, a se på T\. '\år lyd og bilde er en del m et helt læreprogram med boker, opprra, er 
og Lilknytting lil praktisk arbeid og inngår i en sosial læringssituasjon, isPr praksis al ulbyttel er " 
utmerk.el., i ser på hvordan sentrale unclenisningslilbucl kan brukes over hele lanclel, på ressurssentra, 
i bedrifter og i skolen. 

Sesjonsleder: Iløgskolelektor Ida 'vi. Knudtsen, lløgsk.olen i Bergen 

15. Audiovisuelle teknologier og medier 
Et bilde sier mer enn tusen ord . 
..... eller l'I' det ordene som teller? 

Søndag 1000-1500 

Aktuelle teknologier for ii sende ul lærestoff og kommunisere med lyd og bilde presenteres. lh a kjenne
Le~ner enkel "ideo, bildetelefon, viclrnkonferanser, satellilt, fjernsyn, CD-Rom og 11\/TER'\JETT/WWW og 
hvilke bruksområder og presentasjonsformer er ele hest egnet for ? 

Sesjonsleder: Direktør Knul Olav \s laksen, l niversitetets \lediesenter, L iB 

• • 

MODELLER 
Primær målgrnppe: Ledere og lærere, slu den ler og ele, er fra grunnskole til universitet. 

16. Del lokale klasserom Lørdag 0900-1200 
Enfi1gl i handa er bedre enn ti pd nellel. 

Eksempler på bruk el\ clalanelt i grunn- og ,icleregåencle skoler presenteres og clrnfies. Del beg)nner å 
bli mange eksempler på god bruk av Il) teknologi i skolen; ',ord- og Sør-Trøndelag, Finnmark, SkC'clsmo, 
i\lodalC'n, Tjome og Bergen. El utrnlg klassesituasjoner prt'senteres. Dellakeme oppfordres tila 
presentere erfaringer fra sin skole. 

Sesjonsleder: Førstekonsulent I leien Bargel, Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag 

17. Det regionale klasserom 
Det eneste hun drømle om LYll' en skx/i'i dag, 
blå, bl<l himmel. 

Lørdag l 330-1630 

Dalapennalel, ecl '\Tl\l er el prosjekt for å la i hrnk elektroniske , erkluy i unden isningen. Studen ter og 
ansalte skal kunne arbeide pa skolen eller hjemme mol dalanetlel ,ect unhersilelel. Kommunikasjon i 
fag og forskning skal foregå i el regionall nett, gjerne i kon takl med andre Lils\ arende netl ved andre 
unh ersitel og høgskoler. 

Sesjonsleder: Forslekonsulenl Jan Tore Gjendem, Studieanlelingen, '\T\ L 

18. Det europeiske klasserom 
I ar det Socmtes som plage/ sine omgil·elser 
med sporsmell om de vecltalle sannheter? 

Søndag t 000- 1 500 

El -programmene Leonardo og SocratPs gir også 1H1rske skoler, høgskolc>r og unhersilel anledning lil å 
clella i Europeiske prosjekt. !ha kan man få slølle lil? IJv-or nne slotte far man? llrnrclan skrhes søkna
der og lnem hjelper til med del? Disse og andre sporsmål Las ·opp med utgangspunkt i tidligere erfaring
er i '\orge. 

• Sesjonsleder: Daglig leder Kjell .\Lie llah orsen, Senter for ellerutclanning, ALLFORSK/'\T\ l 

ALMENNE TEMA 
Primær malgruppe: .\Ile inleresserle 

19. Læring i grupper. Lørdag 0900-1200 
«Duo cwnfaciunt ide111, 11011 est idem» -
/\år lo p,jor elet samme, er del like1l('/ ikke det S{1111mc. 

Dellr:- kan \i utnytte. Når flere skal lære elet samme, gjør ele del forskjellig, allsit er del fonmllig it lære i 
gruppe. I I\ is grnppene tar i bruk IT, kan la-ringen forbedres yttt'rligere. 

Sesjonsleder: Stipendiat \nnila Fjuk, lnslilult for Informatikk, CiO 



20. Problem-/ prosjekt-dala. 
«Den gammeldagse pedagogi/,;!,- 1y11· som d 
stoppe innmat i polser, i del håp al alt ble 
konsen•ert, og at elerene ikke sprnkk». 

Lørdag 1550- 1630 

~oen synes å lro al dalasløllet læring går ul på a la skolen fl) le i el ha\ av informasjoner. Dette er bare 
rimelig om elevene er pølser som er åpne i begge ender, slik at det som lell går inn, lell kommer ul, -
ellers vil de sprekke. 
Vi presenterer et allernaliv, nemlig problemorganiserl læring, der elevene ran an dier informasjoner til 
kunnskap Yed hjelpa\ IT. 

Sesjonsleder: ProfC'ssor Lars O" e Dahl gren, Inst. for pC'dagogikk og psykologi, Linkøpings Lniwrsilel 

21. IT-arbeidsmåten i industrien - pensum i ingeniørutdanningen 
Den japanske modell med kz•aliletssirkler er ikke 
annet enn problembasert læring i det 1•irkelige li1•. 

Søndag 1000-1500 

\rbeiclsmålen i ingeniørsludiet må bli mer lik den måten ingeniører arbeider og lærer på i yrkessam
menheng! Ingeniører i alle bransjer og ,irksomheter bruker IT som redskap. I ha gjør ingeniørutdan
ningen og sivilingeniøruldanningen med denne ulforclringen? En mer problemorientert læringsform 
åpner for løsninger. 
Konkrete eksempler fra ingeniørhøgskoler og si\ ilingeniøruldanningen , ed '\ff'\ L. 

Sesjonsleder: Seksjonsleder \largrele Fuglern, Seksjon ror uniwrsilelsped., '\T'\l 

22. Virtual reality. 
«I el'Clen er ikke hva den kommer til å bli, 
eller lwa den burde ha 1•æ1·1 eller er .... .. .. » 

Ska l vi flykte? Hvorhen?«\ irtual reality» - er den bedre, pedagogisk sett? 

Sesjonsleder: Stipenclial !\lorten Søby, l!iO 

25. ISAAC. 
«i\1ennesket kan bruke verktøy.for å løfte andre, eller seg selv. 
En skolesvak ele1• kan bli taper i skolen, men Carlyle tenkte 
på IT da han sa: Il ilhout tools he is nolhing, tcilh 100/s he is all». 

Lørdag 0900-1200 

Lørdag 1550-1630 

Carlyle overdrev nok, men sesjonen vil vise hvordan IT kan være el verktøy for \åre skoles\ake elever. 

Sesjonsleder: Spesiallærer l\,Joniea Engluncl, Stiftelsen Frarnliclens Skola 

24. Programvare-didaktikk. 
«Jo flere kokker, jo bedre øl» 

Søndag 1000-1500 

Datakokken Jorge de Sausa Pires og pedakokken Kjell .\skeiand har laget el brygg beslående aY IT og 
diclaklikk som de vi.I la andre smake på. 

Sesjonsleder: Jorge ele Sausa Pires, Apple Compuler, Swrige 

25. Multimedia-didaktikk. 
«Dersom hele legemet var ø,re, hva ble det da av hørselen? 
Dersom del hele var hørsel, hva ble det da av lukten»? 

Lørdag 0900-1200 

Vi slutler oss til Paulus, og går inn l'or C'n skole som lar alle sansene i bruk. Er «multimC'dia» løsningen? 
Sesjonen lar opp spørsmålet om mullimeclia-didaklikk. 

Sesjonsleder: Førsteamanuensis Kjell Askeland, lløgskolen i LillC'hammer. 

• • 

• -

26. CD-rom i opplæring. 
Ef/'ektil• ko1111111111ilwsjon: I ictor J Jugo sendlefolgende lelegmm 
til sin ,/<)l'fep:p;er eller 11lg'il'else11 m• «Les \ lisfrables»: «?» 
(I Jan l'lll' spent på nwllakelsrn.J Fol'leggffen sz•arle: «!». 

Lørdag 1530- 1650 

CD-rom eller bok, clen elektroniske publikasjonen er el supplemenl til lr~kksaken. \ i diskuterer k,alite
ten pfi dagens CD-rom, om de kan erslalle boka i opplæring og fol'iagenes planer om ulny1ling a, elet nye 
mediC'l. 

Sesjonsleder: StipC'ndiat Finn Boslad, Institutt for anvendl språk\ itcnskap, '\T\L 

27. Data-pornografi-didaktikk. 
«Piken som står på sligen, siff li/ gul/en under: 
«Du må ikke kikke opp på meg, da blir c/11 blind», 
l11·ortil han sz•arle: «Jeg z•åger del ene oyet»!» . 

Søndag 1000-1300 

'\ar clC't bC'gjærli;2:e blikk fftr hjelp m IT, blir skammen blind. SC'sjonen lar opp misbruk m IT og l'\TEH
'\ETT til pornografi og denslags. En sesjon om frihC'l og sensur i nellet, prinsipielle' spørsmål som \1111-

skelig kan drønes uten el konkrel utgan;2:spunkt. 

Sesjonsleder: Forsker Hagnhild Bjømebekk, Pol ilihøgskolen 

ANVENDELSER I FAG 
Primær målgruppe': Lærere og opplæringsansrnl'iige på alle nh å 

28. Historie. 
«Jfislorikl'l'en l'I' en prq/'el som ser baklengs» sil'/' Schlegel. 

\iser fremcnC'r og, urderer bruk m IT i historieundenisningen. 

Sesjonsleder: Førsteamanuensis Erik Lund, I logskolen i Øslfolcl 

29. ~orskfagct. 
«Mcl/0111 \lac 'er og PC 'l'I' ul med 
hm•el .......... skal l'i lære oss norsk». 

Lørdag 0900- t 200 

Lørdag 1350-1650 

Sesjonslederen tai· oss med på en innledning om brnk av IT i norskfagel, og vi ser spesielt på bruk av 
skjerinlekste1·. 

Sesjonsleder: l løgskolelektor Ture Sdm ehs, I togskolen i Bergen 

50. Miljølære. 
«Jferre, ge mig 1•atle11.fcap;elost og /dari!» 

Skal vi gi Karin Boye del hun ber 0111, nui \ i verne om naturen. 
Temael er: \liljola-1·('- ll\ a -hvorfor- In a og In orclan. 

SC'sjonslecler: I lein .Johnson, anl. fo1· la-rerutclanning, 1 logskolen i Trnmso 

Søndag 1000-1500 



31. Fysikk. 
Lærerplanen sier (s.22) at læreme må 
«stå.frem som robuste og 1•oksne mennesker». 

Lørdag 0900-1200 

Vi kan slutte oss til alle antydninger om al det trengs god fysikk for å være lærer i den norske skolen. 
Elevene trenger også «god fysikk» , og sesjonen vil vise at bruk av IT og media i fysikkfaget kan være nyt
tig og effektivt. 

Sesjonsleder: Andreas Quale, ILS, lJiO 

32. Matematikk Lørdag 1 :H0-1630 
Det er 1•iktigfor et menneslæs psykiske balanse d kunne erkjmne at 1•isse ting en lam, 
kanskje meget godt, ikke lmger er l'iktige. 

Læring av matematikk t'r en utfordring og et av de områdene elet er viktig å forbedre. Hurtig! 
Rekrutteringen til faget er for lav. Jenter i ~orge er mindre interessert i faget enn jenter i Portugal. 
Industrien trenger bedre læringsmuligheter. Gjennomganga, metoder, programvare og utstyr som kan 
gjøre læringen mer spennende og attraklh,. 

Sesjonsleder: Amanuensis Jostein Våge, ALS, :\T\fl 

55. Vindusrekka 
«Lille .\lariusfulgte et .i· som ble dre1•etfra linje til linje 
med all slags matematisk djel'elskap etter seg, 
inntil det arme dyr biefanget at' et likhetstegn nede i et hjøme». 

Søndag 1000-1300 

Det var Kiellands skrekkbilde av matematikkunden isning. Sesjonen vil, ise al del finnes alternath er. 
Vi tar utgangspunkt i el større nasjonalt prosjekt for forbedring av under-dsningen. 

Sesjonsleder: Førstekonsulent Maren Hurum, :\asjonalt læremiddelsenter. 

34. Modellering som pedagogisk verktøy. 
«Det Gud 1•ille skape, 1•ar ingen ape. 
/lall øllsket seg en parallell, 
og brukte en modell m• seg se/i•». 

Hvordan bruke modeller og modellering som pedagogisk wrktøy. 

Sesjonsleder: Lars Yavik, Høgskolen Stord/Haugesund 

35. Pedagogisk informasjonsvitenskap. 
«Kjærlighet utell strømper er som «data» 
uten pedagogikk, -eller som flår pedagoger 
ikke har oppdaget at l'i bejiT1T1er oss i dataalderen». 

Lørdag 0900-1200 

Lørdag 1530-1630 

Hvordan man kan tilegne seg IT og pedagogikk samtidig. IIISH har et av de mest erfarne miljø i :\orge 
og Europa for pedagogisk bruk a,· IT i nettverk. (Se også kursenhet 10.) 

Sesjonsleder: Førsteamanuensis llarald Haugen, lløgskolPn i Stord/Haugesund 

36. Det globale klasserommet 
Ut vil jeg! Ut! 011er de høil' Jje/le. 

Søndag 1000-1300 

Den globale veven (World Wibe Web) gir ny<' muliglwter og presenterer ny<.' utfordringer for læring og 
kommunikasjon. Den rokker ved klasserommet, skolelim<'n, lær<'boka og pensum som pedagogiske 
rammebetingelser og utfordrer el<' tradisjon<'lle ele"- lært•rroller. Eksempll'r fra språk og samfunnsfag. 

Sesjonsledere: Stipendiat Finn Bostad, Institutt for anvendt språk vitenskap, NTNL · 
Førsteamanuensis Terje Rydland, lnslilull ror informatikk, :\JT'.\il i 

• 

• • 

Sosiale arrangement ---- ---

Vi inviterer deltakerne til en fin helg. I tillegg til elet faglige 
har vi tilrettelagt et variert tilbud med sosiale aktiviteter. 

Ta gjerne med ektefelle, samboer eller andre til el hyggelig 
treff i Trondheim. 

Konsert med Arve Tellefsen 
Torsdag 18.04 Kl 1930 

Konsert i Olavshallen 
Trondheim Symfoniorkester. 
Solist og dirigent: Arve Tellefsen. 

Pris kr: 100,-

«Nettverkstreff på Ringve museum» 
Fredag 19.04 Kl 1930 

Sosialt treff på Ringve Museum 
Mottakelse i museets festsal. Det blir omvisning med 
museets guider samt konsert med en strykekvartett fra 
Trondheim Symfoniorkester. De tar oss med på en liten 
reise gjennom musikkhistorien. 

Pris kr: 180,-

Middag 
Fredag 19.04 Kl 1800 - 1930 

Det vil bli anledning til å spise middag på Ringve museum 
før treffet. Tordenskjold Kro serverer herrekost i historiske 
omgivelser. Av hensyn til begrenset kjøkkenkapasitet har vi 
forhåndsbestilt meny. De som ønsker middag må derfor 
melde fra om dette på forhåncl. Merk av på påmeldings
blanketten. 
Meny: Lammestek ml grønnsaker og rosmarinsaus. 
Dessert: Hje1mnelaget karamellpudding 

Pris kr. 200,-

« I den sorte gryte» 
Lørdag 20.04 Kl 1900 

Konferansemiddag 
Vi møtes til samvær og middag på W1iversitetssenteret på 
Dragvoll. «Akademikerfanfaren» av og med Bjørn Alterhaug 
vil ønske oss velkommen. Maten serveres W1cler tittelen 
«I den sorte gryte». (Det vil være flere «gryter» med noe for 
enhver smale) Buffeer med drikkevarer tilpasset egen pilllg 
og lyst. Musikk og W1clerholclning skal legge rammene for 
en uformell middag hvor man kan treffe gamle og nye 
kjente. 

Pris kr. 290,-

Praktisk informasjon 
---- ~---..1 

Tid og sted 
Konferansen holdes 19. - 21. april ved Norges teknisk-natm
vitenskapelige universitet (NTNU) i Trond.heim. Nærmere 
informasjon om møtested gis når påmeldingen bekreftes av oss. 

Påmelding 
Vedlagte påmeldingsskjema bes vemiligst utfylt og returnert 
sammen med betaling til selU'etariatet innen 22.03.96. 
Etteranmelding er mulig. 

Registreringsavgiften 
Avgiften dekker deltakelse i konferansen, kaffe og lunsj . 
Avgiften for pedagogisk personell gjelder for personer i aktivt 
undervisningsarbeid, eleven og studenter. 

Det gis en rabatt på 10% ved samlet påmelding av 3 eller 
flere deltakere fra samme bedrift, ko1111mme o.l. 

Hotell 
Vi har forhånclsreservert rom til gunstig pris i konferanse
perioden ved en rekke hoteller i Trondheim. Dersom du 
ønsker hotellrom bestilt, vennligst fyll ut ønsket hotell samt 
ankomst- og avreisedatoer på påmeldingsskjemaet. 

Reise 
Gjem10111 vår samarbeidspartner Flyspesialisten Unit Reisebyrå 
kan vi hjelpe med billettbestillinger til spesialpriser. Spørsmål 
i forbindelse med reise og billettbestillinger kan rettes til Bjørn 
Berg eller Anne-Beathe Haaheim, FUR, N-7034 Trondheim, 
Norge, telefon 73 59 67 44/73 59 01 81, telefax 73 59 61 30. 

Avmelding 
Hvis avmelcling til konferansen skjer før 10.04.96 vil hele 
beløpet med fradrag av et avmeld.ingsgebyr på kr 250,- bli 
reftmdert. Ved avmelcling etter clem1e dato er elet ingen 
refusjon. Alle avmelclinger må skje skriftlig til sekretariatet 
for konferansen. 

Betaling 
Betaling bes overført til SEVU, konto 8601.10.34510, ref.nr. 
E71140, Fokus Bank, Trondheim. Vennligst påse at Deres 
navn samt referansenummeret blir korrekt påført inn
betalingen og at alle gebyrer blir betalt. 

Alle avgifter skal innbetales før konferansestart, fortrinnsvis 
samtidig med påmeldingen. Hvis faktma ønskes, tillegges et 
administrasjonsgebyr på kr. 200,-. 

Bekreftelse 
Bekreftelse på registrering, hotellreservasjoner etc. vil bli 
sendt ut ca. 3 uker før konferanse- start, deretter fortløpende 
for etteranmeldte. 

Sekretariat 

Norsk konferanse for utdanning og læring 
SEVU - Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTH 
N-7034 Troncll1ein1, Norge 
Telefon: 73 59 52 46 
Telefax: 73 59 51 50 



Velkommen også 
til 1000 års jubileet 

i 1997 

NTNU 
Norges teknisk
naturvitenskapelige 
universitet 

Velkommen til Trondheim 
I 1997 er byen 1000 år. Trondheim var i mange hundre år 
et maktsentrum, ikke bare i Norge, men i hele den nordatlantiske 
regionen og et religiøst midtpunkt som pilgrimsby. Byen ble 
bispesete fra 1075 for Nidaros. Trondheims lange tradisjoner 
som et rikt utdannings- og skolesentrum startet da Trondheim 
Katedralskole, landets eldste skole, ble grunnlagt ca.1152. 

En ny tid ble innledet da det Kongelige Norske Vitenskapers 
Selskap ble stiftet i 1760. Byen har vært knutepunkt for tekno
logisk forskning og utdanning i Norge siden opprettelsen av TH 
i 1910 og SINTEF i 1951. Norges lærerhøgskole var fra 1922 
landets fremste institusjon for etter- og videreutdanning av lærere. 

Byen er glad for at tradisjonene videreføres i elet nye NTNU, et 
knutepunkt for høyere teknisk utdanning og forskning og for 
utvikling i skoleverket. En omfattende etterutdannings- og kurs
virksomhet i og fra Trondheim er en viktig del av aktiviteten. 

I dag er elet Trondheims forskningsmiljø og næringsliv samt 
byens karakter med ele historiske bygningene som trekker folk til 
byen. Troncll1eims geografiske og historiske posisjon gjør byen til 
et bindeledd mellom nord og sør, mellom hav og land, mellom 
tradisjon og nytenkning. Byen er et sentralt knutepunkt. 

Velkommen til NTNU 
Vi har fått en stor utfordring i å bringe videre det beste i 
tradisjonene fra Universitetet i Trondheim, NTH, AVH og 
Vitenskapsmuseet i en ny organisasjon som skal møte 
utfordringene i morgendagens samfmm. Godt san1spill mellom 
uW,e fag skal reflektere arbeidsformer og behov i samfmmet 
forøvTig. En forutsetning er at de enlelte fag kan utvikles på egne 
premisser i en internasjonal arena. 

Kulturelle grunntrekk og tekniske muligheter bestemmer 
hvordan fortidens erfaringer og viten kan gjøres tilgjengelig for 
nye generasjoner og over avstander. Vi er på veg fra læreformer 
som passet i en autoritær kultur og hvor boktryllerkunsten, 
bygningsteknologi og dårlige kommunikasjoner satte sine 
begrensninger. Vi fremmer ansvar for egen læring i en verden 
preget av forandring og hmtig kommU11ikasjon. 

Ved NT U ser vi det som et privilegium at fagfolk i pedagogikk, 
datateknil,k, psykologi, telematikk, filosofi, organisasjonslære, 
sosiologi, økonomi, o.l. kan arbeide sammen om å utvikle nye 
læreformer i skolen og arbeidslivet. Gode teorier til tross, det er 
forbedringer i virkeligheten som teller. Gjennom konferansen vil 
vi gjøre det nye kjent, men ber også om korreksjoner fra det 
praktiske liv. 

En takk til alle samarbeidspartnere og foredragsholdere for deres 
bidrag i arbeidet. Vel møtt til en spem1ende konferanse! 

~(~ 
Rektor ~
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