
Norsk 
konferanse 
om 
utdanning 
og læring 

NTNU 
Trondheim 
5. • 7. mai 1997 
-et forum for vår grunnutdanning 
- fra grunnskole til universitet 
-og livslang læring i arbeidslivet 

Oppdatert informasjon 
på verdensveven: 
http:/ lwww.ntnu. nolnkull 



Norsk 
konferanse 
om utdanning 
og lrering 
-en konferanse om nye utdannings- og 
lcEreformer ved bruk av informasjonstel<nologi 

NTNU 
Trondheim, 5. - 7. mai 1997 

J{onJeransens mdl er d 
- inspirere tilfaglig utviklints~ 
- dmjte muligheter, 
- d gi praktisk opplr,ering. 

Konjeransen er beregnet pct 
- lcerere og ledere i skoleverket, 
- opplr,eringsansvarlige i nr,eringsliv og 
jorvaltning, 

- aclministrative og politiske leclere og 
- elever, studenter ogforeldre. 

Vi vil at konjeransen skal vr,ere til 
praktisk n:ytte. Programmet er 
derjor hoveclsaklig konkret og 
mdlrettet om hvordan 

man kan utn:ytte moclerne teknologi til lcering. 
Hver deltaker kan delta ijelles sesjonen og velge 
ulike kursenheter etter egen interesse. 
Motto: «Ansvarjor egenjaglig utvikling». 

Vi vil ogsd dr@fte sentrale sp@rsmctl innen utdan
ning og opplcering somf0lger av den tekniske 
utvikling og andre enclringer i samjunnet. Flere 
viljortelle om sine erfaringer. l tillegg bringes 
resultater jrajorskning og utviklingsarbeicl. 

Àrets konjeransejokuserer pct praktiske 
e1faringer i Norge og internasjonal utvikling. 
Grensen mellom lcering og utdanning i :yrkeslivet 
og i utclanningssektoren er iferd medd endres. 
Noen s:ynes dette er betenkelig, andre s:ynes 
utviklingen gdrfor sent. l alle tiifeller endrer 
samjimnet seg og det b@r rejlekteres i den mdten 
utdanningssJ1stemetjungerer pct. En n:y virkelig
het er ijerd medd voksejrem 15jennom mang
joldig bruk av n:ye lceringsmuligheter i skole,~ 
universitet og :yrkeslivet. Vi legger vekt pct d 
jormidle praktiske erjaringerjordi vi tror de 
jleste kjenner visjonene og har behov for d drejte 
utpmvingen i det praktiske liv. Flere av e1faring
ene som presenteres pa koriferansen, er kn:yttet til 
Departementets handlingsplanjor IT i skolen. 

Samarbeidspartnere 
Nasjonalt 
lreremiddel
senter 

IIISWS 

Norske 
Sivilingeniorers 
Forening 

• 
@ 
Telenor 
Bedritt 

6 SOFF 

Nasjonalt lreremiddelsenler er et 
ritclgivencle og tjenesteytencle kornpe
tansesenter mecl et srerlig ansvar for 
informasjonsteknologi. 
Oppgaver: lnformasjon, koorclinering, 
lre remiddel- og programvareutvikling, 
inlernasjonalt sarnarbeid m.m. 

RBT - Riksbibliotektjenesten arbeider 
for it lette tilgangen lil dokmnentasjon 
og informasjon. Vitr visjon er at Norge 
skal vrere blant de ledende i verden nar 
clet gjelder tilgangen til og bruken av 
internasjonale og nasjonale kilder. 

BIBSYS har ansvar for bibliotek
databasen for alle universitetene, 
Nasjonalbiblioteket og en rekke andre 
fagbibliolek. Oatabasen innebolder 
opplysninger om b0ker, serier, tids
skriller m.m. Bruken er gratis. 

Norsk Studenlunion ivarelar stuclent
enes interesser og vii bidra konstrnk
Li vt til bedre brnk av ny telmologi. 
Stucl enter b0r bli kynclige brukere av et 
reclskap de skal bruke i arbeiclslivet. 

Norsk Elevorganisasjon (NEO) er 
lanclets st0rste elevorganisasjon. NEO 
arbeider for at elevene skal fil opp
lrering i bruk av IT og for at informa
sjonsteknologi skal vrere et naturlig 
arbeiclsverkt0y i klasseronunet. 

Norges Ingeni0rorganisasjon 
Livslang Lrering - et engasjemenl for 
NITO. Pit den itrlige Opplrerings
konferansen s0ker NITO a fokusere pit 
teknologibasert opplrering som gir nye 
muligbeter i et samfmm rned rask 
omstilling innen arbeidslivet. 

Norske Sivilingeni0rers Forening er 
en inleresseorganisasjon og et faglig 
nettverk for mer el1Jl 33.000 medlem
mer. Vi arbeider aktivt for kompetanse
utvik ling blant mecllemmer og i sam
funnel generelt og 011sker it fremme 
kunnskaps- og telmologibasert 
nreringsutvikling. 

Voksenopplrering (VO) i Forsvarel 
bar som hovedmal a gi vernepliktig 
ungdorn kompensasjon for tap av sivil 
utdanning og yrkespraksis Ltnder 
f0rstegangstjenesten. Oette skj er 
gjennom yrkesrettet og kompetanse
give ncle opplrering, og yrkes- og slll(lie
veileclning. VO samarbeider med sh~le 
utdanningsinstitusjoner og kan vrere 
deres forlengede arm lil Forsvaret. 

Telenor tilbyr landsdekkende IT- og 
teletjenester. Vi selger ikke bare PCer, 
bildetelefon er, 1~deokonferanser og 
tellerskritt. Vi utvikler ogsa «Den 
elektroniske skolevei» og samarbeider 
med Departementet om forsknin gs- og 
utviklingsoppgaver. 

Sentralorganet for ljernundervisning 
(SOFF) er et radgivende organ for KUF. 
SOFF bar et koonlineringsansvar for 
fj ermmden~sning i h0yere utcla1rning, 
og yter 0konomisk st0tte til utviklings
prosjekt. 

Organisasjon 
À.rets konferanse er den andre som arrangeres etter at 
NTNU ble etablert. Oen aJ'J'angeres i sarnarbeid med 
organisasjoner og bedriller som bar spesiell kompelanse i 
og interesse av den faglige ul:l~_kling pa omradet. 

A.rrangernentet er en del av Uni versiletels uladrettede 
1~rksomhet for a gj0re Universitete ts arbeid rner nyttig og 
tilgjengelig. De nasjonale skolem0Ler som ble arrangert av 
Oen allrnennvitenskapelige h0gskolen, er nit itrnarbeiclet i 
Norsk konferanse om utdanning og lrering. 

Styringsgruppe ved NTNU 
Prorek.tor Rigrnor Austgulen 
Faglig leder Svein Lorentzen, 
Avdeling for lrererntclanning og skoleulvikling 
Oi.rekt0r Jacob Hygen, 
Avdeling for faglig ul,iklillg og forskning 

Programkomite 
F0rsteamanuensis Kjell Askeland, 

H0gskolen i Lillebammer 
Heidi A.rnesen Austlid, 
Leder i Norsk Elevorganisasjon 

Forskningskonsulent Finn Bostad, 
Insitutt for anvendt spritkvitenskap 

Konsulent Jan Tore Gj endern, 
Studieavdelingen 

F0rstekonsuJent Maren l-lurwn, 
Nasjonalt lreremidclelsenter 

Konsulent 0ystein Johannessen, 
SOFF 

Programleder Tore R. J0rgensen, 
Program for fieksibel utdanning og lrering (leder) 

Student Gm1hild Rui , 
Norsk Studentunion 

F0rsteamanuensis Terje Ryd land, 
Institutt for infonnatil,k 

Universitetsbibliolekar Hans Selberg, 
Universitetsbiblioteket i Tronclheim 

Professor Àsmund L. St1'0mn es, 
Pedagogisk it1stitutt 

Amanuensis Jostein Vage, 
Avdeli.ng for lrererutdanning og skoleul:lriJding 

Riidgiver i fj ernunden ~sning Jan Wibe, 
Senter for etterulclanni.ng, ALLFORSK/NTNU 

F0rslearnanuensis Kjell Askeland arbeider med konferansen 
i et engasjement for NTNU. 

Arrangementskomite 
- Seksjonsleder Kj ell Atle l-lalvorsen, 
Etter- og videreutclanning 

- Oirekt0r UlfMarsdal, 
Stillelsen for etter- og videreutdanning 

- lnformasjonssjefKare Kongsnes 

Prosjektleder 
Programleder Tore R. J0rgensen, 
Program for lleksibel utdanning og lrering 

Konferansen st0ttes av: 
Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet 

Norsk Forbtmd for Fjernundervisning 

Nreringslivets hovedorganisasjon 

Landsorganisasjonen 

Teknologibedrillenes landsforening 
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Plenum 
Mandag 5. mai kl 1100 - 1230 
l\ifoteleder: Prorektor Rigmor AustguJen 
Tema: Lrering gje1mom 1000 àr 

Àpning 

Kunst i en digital verden. 
Kunstakademiet og Musikkonservatoriet 

Refleksjoner om hvordan mennesker 
videreforer erfaringer og viten. 
Professor Jan Br0gger, NTNU 

«Sofies verden» 
Gammel filosofi i moderne muJtirnedia. 
Avdelingsleder Rune Relling, Aschehoug Forlag 

Tirsdag 6. mai kl 1100 - 1230 
l\ifoteleder: Faglig leder Svein Lorentzen, 
Avcleling for lrererutclanning og skoleutvikling 

Relevant lrering for fremticlig liv og arbeicl. 
Statsrdd Bendik Rugaas 

Sp0rsmàJ. Diskusjon. 

Lrering i et internasjonalt rnuJtimeclia nettverk. 
Leder forforskning og utdanning Jorge de Sousa Pires, 
Apple Computer Europe 

lnternasjonalt Plenum 
Tirsdag 6. mai kl 1400-1730 
iVfoteleder: Programlecler Tore R. forgensen, 
Program for fleksibel utclanning og lrering 
l clenne sesjonen vii vi bringe informasjon orn cle viktigste 
utviklingstrekkene og erfaringene internasjonalt. Sesjonen 
er pà engelsk. Enkelte fagsesjoner arrangeres parallelt. 

1400 - 1430 «The Use of New Learning Methods in an 
Open University Organisation» 
Professor Diana Laurillard, Pro-Vice 
Chancellor Educational Technolog)', 
The Open University, England 

1430 - 1500 «Learning in Multimeclia - The Australian 
Experience.» 
Professor Ron Lewis, Deakin University, 
Australia 

1500 - 1530 Discussion 

1530 - 1600 Pause 

1600 - 1630 «Telematics for Eclucation ancl Training -
State of the Art in Emope.» 
Director Luis Roderigues-Rosel/6, DG 13, 
Conunission ojthe European Community 

1630 - 1700 «The Futme of Learning - Again» 
Professor Stephen Heppel, Anglia Polytechnic 
University, England 

1700 - 1730 Discussion 

Ncert og nyttig 
Utclanningssystemet har el konservativt utgangsptmkt. 
Man skal bearbeicle forticlens erfaringer og lmnnskap, 
gj0re et utvaJg av hva man mener har betydning for 
fremticlen, kvalitetssilu·e erfaringene og viderefore clisse 
pil en organisert mi\te. Hensikten er at fremtiden skal bli 
beclre nar vi bygger pil ticlligere tiders erfaringer og viten 
enn hva clen ellers ville blitt. Lreringen mil ha positive 
konsekvenser i clet virkelige liv. 

I tillegg til konkret kunnskap skal vi lrere arbeidsformer 
og trenes i sosiaJt sarnspiU. Nye telmologier preger store 
cleler av vàrt samfunn. Da b0r cle ogsà fil en sentral plass 
i skolen og i anclre utclanningssituasjoner. Yrkeslivet er 
preget av sarnarbeicl rnellom mennesker mecl ansvar for 
sitt arbeicl. For mange er kreativitel og skaperevne vil,
tig. Leclelse gjennom rnotivasjon, inspirasjon og inforrna
sjon avl0ser ledelse gje1morn kornrnanclo og formell 
autoritet. Ansvar for eget arbeicl reflekteres i utclannings
systemet i «ansvar for egen lrering». Ny teknologi mil 
brukes slik at clet ogsà fremmer slike arbeidsformer. 

Ali erfaring tycler pà at vi ikke kan erstatte samspillet 
mellom mennesker rnecl samspill mellom mennesket og 
maskinen. Alle program og meclieclokmnenter er laget 
av eksperter som fremstàr rner autoritrert nar cle opptrer 
gjennom en maskin. Imicllertid kan simuleringer, simu
Jatorer, rnultimeclieprogram pà CD-rom eller Internet, 
video o.s.v anvendes til lrering sammen mecl anclre: i 
skolen, bibliotek, inclush·i, ilmen iclrett og anch·e stecler 
cler folk 0nsker à forbech'e sin egen vil·kelighel. 

Nrert og nyttig er stikkord for rnye av clen vellykkecle 
bruk av ny telmologi til lrering. Med nyttig menes ikke 
bare «matnyttig», som nar man lrerer et tekstbehancllings
program. Det omfatter ogsà grmmleggencle lreril1g pil 
tmiversitet- og l10gskolenivà. Nrerheten gjelder bàde tid, 
stecl og sosialt. 

«Trnnclerverksteclet» er et spennencle prosjekt vecl 
NTNU hvor man skal utvikle nye sarnspillformer mellom 
utclannil1gsinstitusjoner og clet 0vrige samfmm for à 
oppnà slik nrerhet. Vii nye lrereformer vil·ke i praksis i el 
stort omri\cle? Dette og flere anclre prosjekt presenteres 
og clrnftes pà konferansen. 

De fleste lrerere er innstilt pà foranclril1ger og har 
mestret mange nye utforclri11ger i cle seneste àrene. Det 
har vrert en stmn skepsis mot tanken 0111 à erstatte 
mennesket mecl maskinen i lreringsprosessen. Dessuten 
har skolen begrensecle 0konomiske muligheter. Den 
st0rste utforclringen nà er à gi lrerere 110clvenclig opp
lreril1g og utstyr. 

Skolen er ikke bare elevenes lreril1gsstecl. Arbeiclsplassen 
er voksnes viktigste lreringsarena. Skolen er lrerernes 
viktigste arena for lrering. De arbeiclsformene man 
0nsker lrererne skal bruke overfor elevene lJ0r i stor 
grad anvendes nar lrererne skal utvikle sin egen faglige 
kompetanse. 

Voksne lrerer primrert gjennom arbeicl eller opplrerings
tiltak sammen mecl kolleger. Det pàgi\encle arbeicl mecl 
en etter- og viclereutdanningsreform vii vrere viktig for 
voksnes Ireril1g i fremtidens Norge . 0konomiske vi.rke
micller og regelverk viJ legge foringer for incliviclenes, 
beclrifter og etaters adfercl. l tràd mecl den pàgàencle 
foranclri11g i vàr clel av verclen b0r reformen resultere i 
en encla sterkere integrering av lrering og arbeicl. Det vii 
gj0re lreringen nrer og meningsfylt for cle fleste og biclra 
lil clen 0nskede kompetansehevil1g i yrkeslivet. 

Noe for meg? 
Konferansen er salt sammen av over 40 kursenheter, hver pà 
2 - 3 timer. Hver kai1 velge kw·senheter etter eget 0nske og 
behov. Merk av pil pàmeldingsblanketten. Alle kan i tillegg 
clelta pil fellessesjonene og pà guidet ornvisning pil utstillingen. 

Til sarnmen vii hver deltaker fà et samlet kms pil 
ca. 17 limer. De som 011sker vii fi\ kursbevis som for andre 
etterutdanningskurs uten eksamen. 

Det spesielle vecl cle1me formen for klll's er at vi s0ker il 
praktisere cle satrune rnetoder som vi ser at ny teknologi gir 
oss rnuligheter for: 
- Egne behov og interesser bestenm1er hva man vii lrere mer 0111. 

- Man kan velge rnellorn ulike tiJbud og kornponere si11 egen 
«stuclieplat1» ilmen visse ramrner. 

- Deltakerne lrerer trncler eget ansvar. 
- Man lrerer sammen rned kolleger. 
- Utprnving i clet virkelige liv er prnven pa orn Jreringen har 

vrert vellykket. 

Vi regner med at de lleste 0nsker a komponere sin egen 
kursplan. Det er anledning til à skifte kurs nàr du kommer 
pà konferansen. De valg du gj0r nà beh0ver il(ke vrere 
endelige. 

Dokumentasjon 
Pil verclensveven vii clu etter hvert finne: 
- Detaljert prograrn for hver sesjon. 
- Referanser til fagstoff og litteratur. 
- Linker til ai1clre hjenm1esicler hvor du kan hente 

gocl infonnasjon. 
- Elektroniske postaclresser til sesjonsleclere. 

Alle sorn hat' fors0kt à finne frarn i verclensveven vet at det tar 
ticl à finne 011sket informasjon. Etter clen spennende utforsk
ningen av nettet kornmer hverdagen hvor vi mà prioritere 
ticlsbruken. Det blir ikke lenger sà morsornt à filme 5170 
referanser pà lbsen eller à klikke seg gjennorn sicle etter sicle 
for rnuligens à filrne noe. 

l sarnarbeicl rnecl vi\re sesjonsleclere og partnere har vi gjort et 
utvalg av kilder i nettet hvor clu kan finne bra inforrnasjon orn 
temaene i programmet. Viclere vii clu filme referanser lil gode 
generelle kilder sorn for eksernpel Skolenettet vecl NLS. Det tar 
noe tid à bygge opp et kvalitetssikret kilclenettverk. Vi har som 
mill at Norsk konferanse om utdanning og lrering etterhvert 
ogsà blil· en elektronisk m0teplass for god inforrnasjon om 
lrering i verclensveven. 

La cli11 kollega hjelpe deg à finne fram clersom clu ikke hat' 
brukt verclensveven tidligere. 
Adresse: http://www.ntnu.no/nkul/ 

m NTNU Trondheim 
Norges teknisk-natmvitenskapelige 
universitet 

Stortinget opprettet Norges teknisk-natlll'vitenskapelige 
w1iversitet, NTNU, fra 1.1.96 ved il enclre organise1'illgen av 
Universitetet i Tronclheirn og enhetene vecl mtiversitetet; 
Norges tek1tiske !10gskole, Den alh11ennvilenskapelige 
!10gskolen, Det meclisinske fakultet og Vitenskapsmuseet. 
l tillegg er Norsk voksenpeclagogisk institull (NVI) , Ktmstakade
miet og Tr0nclelag Musikkonservatoriwn lagt til Universitetet. 

Universitetet viclereforer alle tidligere fagomràder, ogsà i de 
traclisjonelle [rie stucliene. Det spesielle nasjonale ansvaret for 
h0yere telutisk forskning og profesjonsutclanning avspeiles i 
navnet. NTNU er lanclets nest st0rste w1iversitet mecl ca. 17000 
studenter. 

Nytl pà àrets konferai1se er at vi tilbyr lengre kursenheter i 
viktige tema sorn krever noe ticl. Dessverre mil vi belaste 
deltakerne pà clisse ktu·sene mecl en egen kursavgift. 

S0nclag 4. niai kl 1100 - 1700 
«Kurs i prosjektorganisert hering» 

Skolereforrnene 94 og 97 legger stor vekt pil prosjektorganisert 
lrering, og clette er ogsi\ pil vei ilm i !10yere utclannil1g. Det er 
clerfor en oppgave il tycleliggjm·e prosjekt-clidaktikkens gnum
lag og forutsetnil1ger. l !0pet av en i11tensiv km·sclag skal ,i gi\ 
gjennorn grum1leggencle tema som: prosjekt-peclagogikkens 
historikk og lreril1gsteori, eksernplarisk lrering, styring og 
evalueril1g av prosjekter og forbolclet rnellorn prosjektorgani
sert lrering og arbeiclsmarkecl. Vi skal ogsà ta for oss utbreclte 
misforstàelser sorn f.eks. at alle prosjekter mil vrere tverr
faglige og at overgang Fra traclisjonell tmclervisnil1g til prosjek
ter rnedforer et fokuskifte fra i11clivid til gruppe. Vi skal ogsà ta 
opp clet belenkelige i à styre lrereforl0p vecl angivelse av 
bestemte prosjektfaser. 

F0rstearnanuensis Kjell Askelancl som hai· lang erfai'ing mecl 
prosjekt-pedagogikk og tmclervisning av lrerere i skolen, er 
kmslecler. De av konferansecleltakerne sorn 0nsker il clelta, mà 
rnelcle fra om clette pà tilmelclingsblanketten lil konferansen. 
Km·savgiften kr. 500,- betales ilm sainmen mecl konferanse
avgiften. De sorn far plass pà kmset, vii fil separat rnelcling 
mecl prograrn, ticl og sted. Det utstecles eget kursbe,is. 

Ansvai·lig arrangm·: 
Avdeling for lrererutclanning og skoleutvikling, NTNU. 

Manclag 5. mai kl. 1400 - 1730 og 
tirsdag 6. mai kl. 0830 -1030 og 1400 -1700 
«The Two Way Video Classroom» 

Workshop audience 
This workshop is designecl for teachers ancl experiencecl 
instructors who wish to teach og organise live classes at a clis
tance usi11g any type of two-way video systern. The workshop 
presmnes the clesil·e for an interactive class which will perso
nally involve the learner, as opposecl to a static video proclncti
on or vicleotape. 

Workshop participanls will: 
- iclentify common fears ancl concerns about two-way distance 

teaclting ancl will learn strategies to overcorne these real ancl 
perceived cliffiCLLlties. 

- learn the prirnarv differences and similarities between 
traclitional instruction ancl teaching at a clistance, ai1cl 
between instructional television ancl commercial television. 

- learn ancl select teaching strategies which will asslU'e that 
their distance teaclting results i11 a highly interactive lesson. 

- learn to balance the lesson plan to asslll'e that stuclents are 
personally involved, through a pleasing variety of i11sb·uc
tionaJ strategies. 

- unclerstancl the technical dernancls macle ofvisual ancl 
graphics in the two-way video classroom and be able to plan 
ancl create those suilable for the rneclitun. 

- convert an existing lesson plan, or construct a new lesson 
plan, so that it is appropriate for two-way delivery. 

- be able to clirect and Lrack interaction clm'ing a Jive two-way 
video class. 

The workshop uses lectlll'e, vicleotape examples, written 
activities, brai11storming ancl group cliscussion. Video phone 
will be clemonsb·atecl. Ali participants will receive a full set of 
colU'se notes which inclucles a copy of the training manuaJ 
«The 'ħ•vo-Way Video Classroom» 

Virginia Ostenclorf er en av verclens Jedencle og rnest erfarne 
eksperter pà bruk av videokonferanse til lreri11gsformii!. Hmi 
har skrevet clen rnest brukte lrereboken og arbeicler som Jwn
sulenl over hele verclen for ticlen blant annet engasjert i opp
lrering av lrerere for slaten California. Kurset gàr pil engelsk. 

Kmsavgift kr. 2.900,-. . 
Maksirnalt 28 cleltakere. Det utstecles eget klll'sbeVJs. 



1000 KURS l EN KONFERANSE 
Med 40 parallelle kursenheter, hver pà 2 - 3 timer, 
kan du velge mellom over 1000 ulike kombina
sjoner i l0pet av tre dager. Vi utsteder individuelle 
dellakerbevis for den kombinasjonen du har valgl. 
Dill kms vil vcere pà 17 timer mecl clet innhold du 
har behov for og interesse av. 

drorte de almenne utfordringene ut fra en konkret 
problemstilling. Den fleksibilitet for lrering som 
vokser frarn i de globale netlverk, praktiscres pà 
konferansen! 

Voksne har ulike lreringsbehov. Deres erfaringer og 
ma! med keringen er forst og l'remst avhengig aY 
arbeiclssituasjonen. Dessuten vet vi at de gjerne vii 
drorte sine crfaringer og egne ideer. l alle kursen
heter avselles clel derfor tid Lil diskusjon. 
Pleksibililet og indivicluell lcering er en viktig 
forutsetning for god livslang li:ering! 

Vi har gruppert kursenhetene i sesjoner for at 
det skal bli lettere à finne fram. Du finner 
sesjonene: 

- Kurs i bruk av dalanett 
- Polilisk sesjon 
- Arbeidsliv og forskning 
- Eksempler og modeller 
- Allmenne tema 
- Anvendelser i fag 

Kursenhetenc har mye felles. Del store antallet gj0r 
imidlerlid at det vii bliet passende antall dcltakere Merk av pà pameldingsblanketten hvilke 

kursenheter du har valgl. i hver enhet for à ra en god rneningsutveksling. Et 
konkret tema i hver sesjon gj0r al deltakerne kan 

KONFERANSEOVERSIKT 05.05. - 07.05.97 
S0ndag 04.05. Kurs i Prosjektorganisert lrering, Kjell Askeland 
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0900 +-------------
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1100 +--------.---------t 
Plenum l oning 
.. Kunst i en dlg1tal verden! 
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Prof. Jan Bregger, NTNU 
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1730 +-------------
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Jorge de Sousa Pires, 
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1930 +-------------
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The Two-Way Video Classroom, Virginia Ostendorf 
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KURS l BRUK AV DATANETT 
for de som 0nsker à gà praktisk lil verks. 
Primrer màlgruppe: Nybegynnere i bruk av 
INTERNETT eller andre datanelt 

1, 2, 5 A. Kurs i bruk av verdensveven 
1, 2, 5 B. Kreativ bruk av verdensveven 

1A og 1B Mandag 1400-1750 
2A og 2B Tirsdag 1400-1750 
5A og 5B Onsdag 0950-1250 

(Samme kurs arrangeres tre ganger) 

/\fd den tidlig krekes som klok kone skal bli? 
T'eiledeme pd sesjonene er studenter ved NTNU. 

POLITISK SESJON 
for de som 0nsker à pàvirke skolepolitikken. 
Primrer màlgruppe: Skolepolitikere og ledere, lrerere, 
elever og sludenter. 

4. Skolen sakker akterut. Elevenes sesjon 
Mandag 1400-1750 

«Den som gudene elsker, der ung», sier Plautus 
Skal vi ta livet av vdr ungdom, eller lytte lil den? 

Skolen er i dag en formidler av foreldede kunnskaper og 
arbeidsmetoder. Skolen er i ferd med à bli en bremse
kloss for ungdoms utvikling og lrering innenfot· TT. I-fvis 
ikke lrererne tar i bruk IT i Lmdervisningen og hvis ikJ,e 
elevene slippes fri foran datamaskinene, vii nye store 
skiller skapes blant kommende arbeidstakere . 

Sesjonsleder: 
Leder Heidi Austlid, 
Norsk Elevorganisasjon 

5. .\1:odalen 
Tysdag 0850-1050 

«fT eller blekk? Ja lakk, begge deler.» 

l Modalen har dei evaluerl eit fireàrig fors0k der alle 
elevane og la-rarane i grunnskolen har hatt kvar sin 
datamaskin. Dei vii fortelja om sine erfaringar. 
- Skulekvardagen nar lastetrykk og lnternetl er like 

naturlig som pulten og venlilasjonsanlegget. 
- K va skjer nar elevane har hatt kvar sin datamaskin i 

4 àr? Er det lil d0mes skilnad pà jenter og gu tar? 
- Enclringar i arbeidsform og unclervisningsplanar. 

R0ynslene ligg lil grunn for skulens planar som vii 
bli presentert, for korleis dei pà Mo skule vii 
inlegrere IT i L97. 

Sesjonsleder: 
ProsjekUeiar l-Iarald Kjenclsli, 
Modalen kommune 

Kurset gis i to utgaver. Del ene er en innforing i 
INTERNETT, eleklronisk post og verdensveven 
(WWW). Alle far anledning lil à prnve nettet i praksis 
for à se pà norske og utenlandske aviser, Skolenettet, 
Scandinavian On Line og lusenvis av andre kilder. 
(Merk av 1A, 2A eller 5A for den tiden som passer.) 
Den andre bygger pà al deltakerne har grunnkunnskap 
og 0nsker à utforske de krealive sider ved verdens
veven. Hva med à lage hjemmeside? Ogsà her bruker 
du neltet i praksis. (Merk av 1B, 2B eUer 5B). 

Sesjonsleder: 
Senior konsulent Endre Angelvik, Internet Aksess 

6. Organisert informasjon i neltet 
Tirsdag 0850-1050 

Ta en titt og la deg vandre,Jra det ene lil det andre. 

Nasjonalt lreremiddelsenter har i oppgave à lage et 
Skolenelt i Norge. Der skal alle kunne finne infor111a
sjon, veileclning og fagstoff for à kunne lage bedre 
lreringslilbud, primrert i skolen. Erfaringer fra eksiste
rende lillak, som Scandinavian On Line, presenteres 
sammen med planer. Del blir Yeiledning i bruk av 
Skolenettet. 

Sesjonslecler: 
Direkt0r Sigmuncl Lieberg, 
Nasjonalt Lreremiddelsenter 

7. Misbruk i nettet. Sensur - frihet 
Tirsdag 0850-1050 

«Sette pd b1jostet, breide steinar.» 
Sa gjorde Tor· da han kledde seg ut som se.l]' lwinne. 
Jotnene ble ijyr og}lamme, delte verdensjorste dragshow. 

Sesjonen vil ta utgangspunkt i sp0rs111àlene orn hvor
dan nettet kan 111isbrukes, og hva ,·i kan gj0re for à 
hindre dette. Hvor langt ko111111er vi med «data-politi» 
og jus, eller rned telmiske hjelpemidler? Trenger vi en 
overvàkning av nettet som jo ogsà kan misbrukes lil 
f.eks. à overvàke 111eninger? Vi starter med à se pà 
voldspornografi pà nettet og stiller sp0rsmàlet 0111 
hvorfor «clata-pornografi» er mer betenkelig enn den 
gamle pornoen. 

Sesjonsleder: 
Porsker Ragnhild Bj0rnebekk, 
Politih0gskolen 

8. IT for og med damer i alle aldre 
Onsdag 0950-1250 

Alle barnafikk PC lil Jul, 
bare ikke Bente, jor hun var jente 

Tradisjonelt har data vrert noe som ble mest brukt pà 
«guLterommet». Gutter i alle aldre har vrert forst og 
mest frampà bàde taslatur og med skrujern. Del har 
hiltil mest dreid seg om spill, telmikk og st0rrelse pà 
harddisker, en industri laget av og for menn. 
lnformasjonsteknologien er nà mye mer. Den er et nyt
tig redskap for informasjonsinnhenting og bearbeiding 
og er svrert godt egnet for ko1ru11unikasjon. Dette er 
omràder der kvi.nner Lradisjonelt er gode, og clel vii vi 
fortsalt vrere nar det legges stadig mer vekt pà at infor
masjonsteknologien skal vrere lil nytte for det vi holcler 
pà med. 

Sesjonsleder: 
P0rstekonsulent Maren llurum, 
Nasjonalt lreremiddelsenter 

9. Teknologi for ekperter eller ko1Tertl0pere 
Onsdag 0950-1250 

Tempora mutandur, et nos in illis ... 
Tidenejorandrer seg, og vi med dem. 

Sesjonen dreier seg orn endring av holdninger lil 
lelrnologi over tid, belyst hovedsaklig ved egne 
erfaringer gjenno111 30 àr innenfor utdannings- og 

velferclssektoren. Vi setter s0kelys pà hva som har 
skjedcl mecl profesjonene og klientene og drnfter 
hvordan clen radikale samfunnskritikken bar gàtt rra 
teknologiavvisning Lil teknologiluitikk. Del blir lid lil 
diskusjon. 

PS! Vi bruker lnternett. 

Sesjonsleclere: 
Pensjonerte rektorer Mosse J0rgensen og Hans Tangerud 

10. Bruk av teknologi i etterutdanning av lrerere 
Onsdag 0950-1250 

Neden lcerte n0gen kvinne at spinne 
«IT vet je», sa lcerer'n «om verdensveven gj0r n:ytten» 

Skolereforrnene er utgangspunkt for sesjonen. Vi vii 
bàde dr0fte de generelle behov for etterutdanning av 
lrerere som reformene medforer, og vise med konkrete 
eksempler hvordan man har tatt og kan la i brnk ny 
teknologi for à dekke behovene pà en god màte. 

Sesjonslecler: 
Pagkonsulent Aud Kvam, Sentralorganet for 
riernunclervisning pà universitels- og h0gskolenivà. 

ARBEIDSLIV OG FORSKNING 
Sesjoner 0111 kompelanseutvikling og voksnes lrering 
for nreringsliv, forvaltning og skolefolk. 
Primrer màlgruppe: Ledere i industri (spesielt s111à og 
mellomstore bedrifler), forvaltning og universitet/ 
l10gskoler. 

11. Lrering i arbeidslivet 
Mandag 1400-1750 

Just do il! 

Nar Slatoil anskaffer 15.000 PCer lil sine ansalle viser 
det 111er enn noe hvor viktig ny teknologi er blitt i 
yrkeslivet. Data er mer enn et verkt0y for rasjonalise
ring. Del er ogsà blill et redskap for ulvikling og 
lrering. A lrere à bruke redskapel er enkelt. Vi vii dr0ft.e 
og vise hvordan redskapet kan brukes Lil meningsfylt 
lrering i tilknylning lil de utfordringene vi har i 
arbeidslivet. Vi vii ogsà vise hvorclan yrkesaktive kan 
ulnytte de muligheter s0111 omlales i de generelle 
sesjonene og i fagsesjonene. 
AJle nivà i skoleverkel lilpasser seg nà voksnes 
lreringsbehov. Vi drnft.er hvordan skolen og arbeidslivet 
kan hjelpe hverandre til à finne gode l0sninger. 

Sesjonsleder: 
Avdelingsleder Jnger Beate Lundsgaard, 
Teknologibedriftenes Landsforening 

12. Informasjonsmegling i nettet - s0k, kvalitet, valg 
Mandag 14,00-1750 

Kunnskap skal st:yra Riki og Land, 
og Yrkje skal Baaten bera. Vinje i «Delen». 

«Jnformasjonsmegleren», nytt navn pà en gammel 
ljenesle? De arbeider med data for à finne egnel infor
masjon lil alle forrnàl. Komrnersielle Call-senter 
tjenester kont.ra offentlige bibliotek. Trykte kilder i 
forhold lil kilcler pà nettet. Kildekritikk: Hvem forelar 
kvalitetsvmdering av tilgjengelig materiale? 
S0keverkt0y i dag og i morgen. MIDAS nettverket; en 
informasjonskanal overfor bàde pub\ikum og smà- og 
mellomstore bedrifter. Hvilke ferdigheler mà informa
sjonsmegleren besitte og hvilke krav vii delte stille lil 
utdanning av fremlidens bibliotekarer. 

Sesjonsleder: 
lloveclbibliotekar Arilcl S0ntvedt, 
lfogskolen i S0r-Trnndelag 
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15. Forskningsdokumentasjon 
Tirsdag 0850-1050 

Alen se del skjer at del de skjenkte 
er det vi ikke vissle at vi lenkte. Kumbel 

Kursel tar utgangspunkt i FORSKDOK-databasen i 
BIBSYS der en kan finne informasjon om pagiiende 
forskningsprosjekter og resullatene av forslmingen 
(publikasjoner, foredrag mm). Pà kurset vii en lrere a 
s0ke i basen. l tillegg vii en se pii status for dokumenta
sjon av forskning i Norge og pii europeisk basis. 

Sesjonsleder: 
F0rstekonsulent Anne Asserson, 
Universitetsbiblioteket i Bergen 

14. Kunnskapsnettverk lil nreringslivet 
Onsdag 0950-1250 

«Sta,· er den sam ved, men sl@rre den sam ved 
/zvar han skal sp@rre.» J(umbel 

Uni,·ersiteter, hogskoler, SI TEF og VINN presenterer 
et samarbeidsprosjekt for ii gi smabedrifler lell og god 
tilgang lil 0nskel informasjon, ekspertkompetanse og 
-bistand. Temaene er: Kunnskapsforvaltning i forhold 
lil interne og eksterne ressurser (Tore Srether, IPS as); 
Pedagogikk som verkt0y i teknologiformidling (SYen 
Samuelsen, SINTEF); Teknologioverf0ring fra FOU lil 

SMB (Stein Karlsen, SINTEF); lnternell og WW\V for 
kunnskapshungrige bedrifler (Iliivard Kvernelv, VINN); 
og Kunnskapsnettverk - SMBs direktelinje lil fag
eksperler og informasjonsspesialister (Kjell Birger 
llansen, IIIN). 

Sesjonsleder: 
Fungerende riksbibliotekar Kirsten Engelstad, RBT og 
disponent Steinar IIvidtstein, Industrimekanikk AS 

15. Hvordan man ikke drukner informasjon: 
ISI basene pà BIBSYS 
Onsdag 0950-1250 

En ddre ka n sp@rre mer enn 10 baser kan svare. 

lnstitule for lnformalion Science, ISI, lager noen m 
verdens st0rste bibliografiske databaser. l\lest kjent er 
siteringsbasene SciSearch, Social SciSearch og Arts and 
llurnanities Search. Sarnlel dekker disse mer enn 
1, 1 millioner artikler i arel, og er i tillegg meget godt 
oppdatert. l 1996 ble disse basene lagl opp pii Bibsys 
med ve, grensesnill og gjort tilgjengelig for alle 
uniYersitetsbibliotekene og Oere anclre fag- og forsk
ningsbibliotek i Norge. 

Sesjonsleder: 
Forstebibliotekar Even Flood, 
Norsk DlANE senter/ RBT 

EKSEMPLER OG MODELLER 
for alle interesserte 
Primrer malgruppe: Ledere i nreringsli\el og skolen. 

16. Trnnderverkstedet - et nettverk for 
brukertilpasset opplrering av voksne 
Mandag 1400-1750 

Del skal mer enn en kule til en Tronder, 
(men /zm ndr den kammerjra eget verksted?) 

Krav 0111 endret kompetanse i arbeidsli\ et gj0r at det 
stilles nye kra, lil skole, erket. Biide medarbeidere og 
bedrifler har behov for tilpasset opplrering. Gjennom 
eksempler, iser ,i h, ordan ,ideregàende skoler, 
h0gskoler, uni1 ersilel og nreringsli, samspiller om 
kompetanseheving i en region eller bransje. Gjennom 
et nell\erk av regionale studiesentra , ecl vicleregàende 
skoler skal en clekke opplreringsbehOI et pil alle ni\ i\. 
Konkrete eksempler hentes fra elektrobransjen. 
Prosjektet er el Jedd i «Brukerlilpassel opplrering for 
, oksne», som skal gi Yerdifulle erfaringer i forhold lil 
bacle «Lov 0111 voksenopplrering» og 
«Voksenopplreringsreformen». 

Sesjonsleder: 
Etterutdanningsleder Kjell Atle Ilalrnrsen, 
Studiemdelingen, NTNU 

17. AQUARIUS 
Tirsdag 0850-1050 

F'rajiskenett lil datanell? 
Bedrefisk i nell medfisk pd nett. 

Oppdrellsnreringen er raskl rnksende inlernasjonalt. 
Bransjen har behOI for kunnskap for i\ hinclre sykclom 
og forurensning, bedre ulnyttingen a, f6r og i\ 
produsere rimeligere. Dessuten ligger produksjons
anlegg spreclt og med di\rlige tradisjonelle kommuniha
sjoner. Dette er et ideelt utgangspunkt for bruk a, IT 
for ii l0se et inforrnasjons- og opplreringsbeho,. 
Bransjen og TN , il, ise nye tekniske l0sninger i 
, erdens, e\en og konkrete eksempler pà gocl bruk. 
'\letoden kan brukes i alle bransjer. 

Sesjonsleder: 
F0rsteamanuensis Elin Kj0rs, ik, 
Zoologisk lnslitutt, '\lTNC 

18. ~ye metoder i Forsvaret 
Tirsdag 0850-1050 

«Sersjant, kan i•i ikke heller simulere 
denne utmarsjen pc1 lnternett?» 

Forsrnrel er en a, , i\re st0rste utdanningsinslitusjoner. 
Blant annet i Voksenopplreringen har de lange og gode 
erfaringer med i\ bruke ny teknologi for i\ gi opplrering 

pà en Oeksibel mi\te lilpasset varierende tjenestetid og 
sted. Pà mange mater kan de sammenlignes med en 
storbeclrifl. De presenterer sine erfaringer med blant 
armel bruk av datanelt og video og 0111 si tt samarbeid 
med skoleverkel for ii gi et mangfolclig lreringstilbud. 

Sesjonslcder: 
Raclgiver Nils P. Fjeldstad, 
Voksenopplreringen, Forsvarel 

19. Eksempler fra universitet og h0gskoler 
Onsdag 0950-1250 

So we musl meel aparl. You t/zere, l here! 
Emily Dickinson tenkle ikke pd del pedagogiske 
m@le ved hjelp av nellel. Del gj@r i•i. 

Yrkesaktive og studenter kan ha tilholdssted langt unna 
lreresteclet, men likevel f01ge undervisningen ved hjelp 
a, ny teknologi. lfvilke forbereclelser ma i safall lrere
ren gj0re? Kan lrereren anvende de samrne pedagogis
ke virkemidlene som brukes i de ordinrere klasserom
mene? 
Sesjonen vii ta for seg eksempel pii bruk denne tekno
logien i undervisningen. Vi far ta del i de erfaringene 
som en fJernstudent har gjort seg nar han har deltatt i 
cl unclervisningsopplegg fra SA. Fra l10gskolen pà 
Gj0vik og fra Scanaluminium i Oslo vii vi fi\ presentert 
og eksemplifisert hvilke melocler cle anvencler nar de 
tar denne telmologien i bruk i sine kurs. 

Sesjonsleder: 
F0rstekonsulent Jan Tore Gjenclem, 
Stuclieavclelingen, NTNU 

ALLMENNE TEMA 
primrert for opplreringsleclere og lrerere 

21. Pedagogisk veiledning vcd hjelp av e-post 
Mandag 1400-1750 

«Delle har vcrrl veldig /(Ererikl ag nyllig, jeg er glad jeg 
Jikk ucere med!» (L 1/ale/seJi·a en at' studentene) 

\ti skal prcsentere erfaringer fra forskning og en utvik
let pedagogisk modell. Llgangspunktct er el europeisk 
forskningsprosjekt. Vi vii legge vekl pil e-post som 
hjelpemiddcl i veiledning a, studenter, men sesjonen 
cr rclc, ant for alle som arbeider med kommunikasjon 
der ,·eiledningsaspektel er represcnlcrt, f.eks. kollcga
basert reiledning og fjernunclervisning. lnnhold: Kort 
orientering 0111 prosjcktet og 0111 teoribakgrunnen for 
del. l lvilken funksjon har c-postskrivingen? llvilke 
tema tas opp? lhilken funksjon har ,cilederen? Behov 
for kommunikasjonsregler og clet etiske aspektet. 
l lvilken verdi har e-post som hjelpemiddel i veiled
ning? l h ilke erfaringer kan \ i bidra med? 

Sesjonsleder: 
Forsteamanuensis Sigrunn Guclmundsdollir, 
Pedagogisk lnstitutt og Forsteamanuensis Torlaug 
L0kcnsgaard l Joel, ALS, NTNU 

20. Bruk av videokonferanse til opplrering 
Onsdag 0950-1250 

Eg ser pd deg ag du ser pd meg, d hei og hd, 
- kan jeg hjelpe deg, nd slipper vi reise langan lei. 

Videokonferansen kan brukes effeklivt og rirnelig lil 
opplrering og veiledning over avstand. Regionsenler for 
barne- og ungclomspsykiatri har knyttel enheter i 
Volda, Namsos, Àlesw1cl, Kristiansund, Levanger og 
Trondheim samrnen i et nett for ii utnytte hveranclres 
ekspertise, veilede og spre forelesninger fra eksperler 
uten at fagfolk trenger kasle bort mye ticl Lil anstreng
ende bilkj0ring pii kjente veger. Tiden skal de for
trinnsvis bruke pii de som t.renger hjelp. Neltverket 
brukes ogsa til administrative rn0ter. De vii fortelle 0111 

sine erfaringer i samarbeicl med Telenor for ii ra i 
stand en effektiv drifl. Bcdrifler, andre i helsesektoren 
og skoleverket far en god modell i\ bygge pi\. (Sesjonen 
kan med forclel kombineres med kurset «The Two-Way 
Video Workshop»). 

Sesjonsleder: 
Daglig leder Arve Winsnes, 
Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri, 
l lelseregion 4 

22. Bruk av IT i prosjektrapporlering 
Mandag 1400-1750 

Del erjar seint c1 sn,rle seg ndr nesen er av. 

En di\rlig lrereprosess i et prosjekt kan aldri oppveies 
vecl al elcYer og studenter lager 'fancy' prosjektrappor
ler. Nar prosjektenc en effekth slratcgi for lrering, kan 
man ra ekstrautbytte, ed a utarbeide rapportene med 
IT. Vi skal ,ise hvordan elever og studcnter kan oke sitt 
lreringsutb~tte vecl ii bruke media og programrnre nar 
dc skriwr prosjektrapporler. A sikrc at elever og stu
dcnter tilegner seg faglig innsikt er det primrerc. 
Rapportskrh ing mi\ sees som en del av en lrereprosess 
og ikkc i el produktperspektiv. 

Sesjonsleder: 
F0rsteamamuensis Tcrje Rydlancl, 
lnslitull for clatateknikk og informalikk, NTNU 
F0rsteamanuensis Kjell Askeland, 
l logskolen i Lillehammer. 
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25. Interaktivitet - pedagogisk reklame? 
Tirsdag 0850-1050 

Del er pudsigt, al der med de relalivljaa ord som 
findes i Sprogel, kan siges saa megel Sludder 
(om interaktivilet). Stonn P. 

Vi vii over fra passiv lil aktiv lrering. Om vi far elever 
og studenter til a lrere sammen, kan vi fa i stand inter
aktive lrereprosesser. Sp0rsmalet er: Kan et menneske 
innga i en interaktiv lrereprosess med en datamaskin? 
Det avhenger av om maskinen er 'aktiv' som et 
menneske. Er den ikke det, er det 'sludder' a pasta at 
datamaskin og menneske kan vrere interaktive. Det 
hjelper ikke om maskinen utstyres med CD-plater eller 
annen teknikk. Maskinen kan kun gjengi forhàndsbe
stemte svar, uavhengig av brukernes inforrnasjon eller 
argurnentasjon. Vi skal gjennomga noen eksempler pa 
bruk av rnaski11er og programvare i dette perspektivet 
og l0fle frern noen pedagogiske konsekvenser. 

Sesjonsledere: 
Forskningskonsulent Finn Bostad, 
Institutt for anvendt sprakvitenskap, NTNU og 
F0rsteamanuensis Kjell Askeland, 
H0gskolen i Lillehammer 

24. INTERNETT-kritikk 
Tirsdag 0850-1050 

People know what is happening now. 
The gods know things of the fulure. (Cavajj') 

Er dagens Internett en eneste slor hype? Er nellet en 
oppblast ballong, fylt opp av telmofikserte jomnalister 
og naive ildsjeler, men som orn en tid vii sprekke i 
m0tet med hverdagen? Bruker dagens skoleelever 
verdensveven pa akkurat samme mate som garsdagens 
elever brukte leksikonet? Hersker fortsaLL «klipp og 
li.m» metoden sorn pedagogisk prinsipp, men na i 
elektronisk ulgave? Lrererne sp0r: «Hva kan vi bruke 
nellet til?» Har vi egenllig noe gjennomtenkt svar? 
Kaster vi oss ut i en pedagogisk hengemyr, der vi ma 
forsvare bruken av et nytl medimn fordi Leknologien og 
industrien presser clel inn i skoleslua uten motforeslil
linger? 0nsker vi de nye mecliene i skolestua? 

Sesjonsledere: 
F0rsteamanuensis Jostein Saakvitne, 
l-10gskolen i Bergen og leklor Bj0rn Lyngedal, 
Hav videregaende skole 

25. Innforing i bruken av BIBSYS 
Tirsdag 1400-1750 

Det beh0ver ikke vcere som djinne ndlen i en h0ystakk. 

BIBSYS er bibliotekdatabasen for alle Lmiversitelene, 
Nasjonalbibliotekel og en rekke l10gskole- og anclre 
fagbibliotek. Databasen inneholder opplysninger om 
b0ker, serier, lidsskrifler m.m. som alle kan bruke 
gratis. l kurset lrerer man a s0ke i databasen, sam l 
lane/bestille kapi av lilteratur. 

Sesjonsleder: 
F0rstebibliotekar Roar Storleer, 
Universitetsbiblioteket i Trondheim 

26. Datast0ttet lrering i gruppe 
Tirsdag 1400-1750 

«Du ingen stad allejamklokefinn». Hdvamdl 

Vi er kloke pa hver var mate. Vi kan dele var klokskap. 
For a kunne dele klokskap, ma vi formulere den i ord 
og symboler. Dette krever egenaklivitet. Vi lrerer av a 
formulere og formidle var kunnskap lil andre. Lrering i 
gruppe er kommet for a bli, men vi ma hindre al det 
utvikler seg Lil diskusjonisme og lausprat. Vi skal vise 
hvordan datast0ttet lrering i gruppe kan bli en viktig 
clel av dagens og fremtidens peclagogiske hverdag i 
skole og studium. 

Sesjonsleder: 
Leder for forskning og uldanning; 
Jorge de Sousa Pires, 
Apple Computer Europe 

27. Evaluering 
Tirsdag 1400-1750 

«Jeg vildc bare pille ved en eneste knude; mcn da jeg 
havdejdl den lest, sa raknct dcl op altsammcn. Og sa 
skjfJ!lte jeg at det var maskins0m ... », jru Alving i 
«Gengangerne». 

For noen ar siclen fors0kte man a lage noen veiledning
er for hvorclan man skal evaluere brnk av lT i lrering. 
Noen av radene var rellet mot evaluering av program
vare. Nar vii dag ser hvordan bade data/mediasl0Llet 
lrering og programvare blir markeclsf0rl, synes det som 
om man ikke riklig vet hvorclan man skal becl0mme 
pedagogisk kvalitet, altsa lcPringsutbytte. Alt for ofle 
beskrives det hva elever og sludenter kan gj0re med 
lT, og i for liten grad sp0t· man hva de kan lrere. Vi skal 
i denne sesjonen l0fle frem delle problernel, og vise 
hvordan man kan bidra Lil kvalilelssikring i skole og 
utdanning. 

Sesjonsleder: 
Universitetsleklor Bengt Kj01lerslr0m, 
Universiletet i Lumi 

28. Dataspill 
Tirsdag 1400-1750 

l\led tavl pil tunel, dei tr@ydde seg glade. (l 'oluspd) 
l-Jcrettcr blir det menncskets lck mcd muscn? 

Sesjonen vil ta utgangspunkt i en vandring fra 
grekernes fabler og sagn Lil var lids dalaspill, med sin 
spesielle clramaturgi og krav til brukcren. Kan vi 
kombinere lrere og lek i «edutainrnent»? Vi skal 
gjennomga noen eksempler, og cliskutere mulighetcr 
og perspektiver for den videre utviklingen pà omraclet. 

Sesjonsleder: 
Forfaller og jomnalisl Alla Valdes, 
Stockholm 

ANVENDELSER l FAG 
for de som 0nsker a fi\ konkret hjelp i claglig arbeid. Na. 
Primrer malgruppe: Lrerere og opplreringsansvarlige pa 
alle niva 

29. Historie 
Mandag 1400-1750 

Pil Mikas egen planel lcerer de d bukke nar noen stiller 
gode sp0rsmdl, men aldrifor el svar. -
Du skal aldri b0ye degfor et svar, sier Mika ... 
El svar er alllid det slykket av veien som ligger bak deg. 
Det er bare et sp0rsmdl som kan peke videre. 
Jostein Gaarde,~ Hallo - Er del noen her? G:yldendal 1996 

Historielrerere star overfor betydelige utfordringer 
l10slen 1997. Bacle grunnskolen og videregaende skole 
har cla nye fagplaner. Historiefaget fremstar i en ny 
skikkelse og rnulighetene Lil a se faget i samrnenheng 
gjennom det nye 15- arige skolel0pet er Lilstecle. Kan IT 
bidra Lil ii realisere noen av de Qye malseltingene for 
hisloriefagel? Kan lnternetl, CD-ROM, datasimulering 
og clatabaser vrere hjelpemicller for a utvilde den 
sp0rrende og utforskende elev? Forlagene er palagt a 
synliggjore IT i lcPremicllene. Vi ser pà noen av 
resullatene. Det blir god anledning Lil innspill fra 
deltakerne, samtale og diskusjon. Vi ser fremover og 
vurderer bruk av IT i historieLmdervisningen. 

Sesjonsleder: 
F0rsleamanuensis Erik Lund, 
l l0gskolen i 0stfold 

50. Norskfaget i skjermtekstens tid 
Mandag 1400-1750 

llver gang blomslene h0rer ordel «botanikk» skjelver de 
ned lil roten. Hvcr gang elevene l10rer ordel «norsk», 
sovner de i skolen. Pritt etter Bj0rneboc. 

«IT i norsk» betyr ikke f0rst og f'rernst tekstbehandling, 
retteprogram og sprakdrill. IT som formidlings
Leknologi er mer enn et verkt0y, den represenlerer en 
ytringsform. Derfor angar JT norskfaget pà en funda
mental ma.le. Del er morsmalslrererne sorn er de f0rste 
IT-spesialislene fordi spri\k og Lekst er menings
skapende, og datamaskinen er et mediumfor mening. 
De digitale medier har skapt nye litterrere former, nye 
skri,emater og nye sjangrer. Vi vii unders0ke el utvalg 
cligitale teksllyper, som lnternells hjemmesider, 
elektronisk post, CD-ROM-baserte oppslagsverk, 
lreremidler, fiksjonstekster og dataspill. llensiklen era 
gi en Lekstfaglig karakterislikk av r. eks. slruktur, 
navigeringsmate og dramaturgi. 

Sesjonsleder: 
l l0gskolelektor Ture Schwebs, avd. for kunstfag og 
kornmunikasjon, l l0gskolen i Bergen 

51. Biologi 
Mandag 1400-1750 

Hvad er vel livel? ... Er del et pust i sivel? 

Vi viser hvordan datamaskinen kan brukes som tavle i 
w1dervisningen. Ved hjelp av enkle Legneprogram kan 
du lage figmer, animasjoner og lignende. 
Sirnuleringsprogram kan gi ny lrerdom i biologiunder
visningen!?! Sesjonen bygger pa erfaringer fra videre
gaende skole. Verdensveven (WWW) brukt i biologi
undervisningen. Muligheter, begrensninger og 
demonstrasjon av oppbygging av vevsider i biologi. 
Kan vi dele sider med hverandre? 

Sesjonsleder: 
F0rsleamanuensis Alex Str0rnme, 
Fakultet for kjemi og biologi, NTNU 

52. Bruk av IT i undervisninga i norsk, 
samfunnsfag og spràk i videregàende skole 
Tirsdag 0850-1050 

E' De' Be'r? (StudentrevJ') 

Fire lrerere fra videregaende skole viser eksempler pil 
bruk av IT i undervisninga i norsk, sprakfag og 
samfLUrnsfag, og diskuterer erfaringer med sesjons
deltakerne. De som presenterer eksernplene, har alle 
lang erfaring sorn lrerere, og alle bar cleltall i utviklinga 
av diclaktiske rnodeller for bruk av IT i w1dervisninga 
for Nasjonalt Lreremiddelsenter 

Sesj onsleder: 
Ellerutdanningsleder Kjell Atle Halvorsen, 
Studieavdelingen, NTNU 

55. Filosofifaget og Sofies Verden pà CD-rom. 
Tirsdag 0850-1050 

Filosofi er ingen lcere, men en virksomhet. (ff'ittgenstein) 
Trenger vi leksterfor dfilosofere? 

Platon ultrykte skepsis Lil skreven tekst som verkt0y 
for a formiclle kunnskap og innsikt. Samtidig bidrar 
nellopp Platon Lil a befeste teksten som sentral i 
filosofifagel. Tekslen har fatt en sentral betydning ogsa 
for en rekke andre fag. Del er en vegring og tildels 
skepsis blanl filosofer (og hurnanisler) owr a La i bruk 
nye medier som multimediaprogramrner for undervis
ning og formidling. Denne sesjonen vii presentere en 
konkret elektronisk utgivelse som bruker multimedia 
og interaklivitet for a formiclle og forslerke budskapen i 
el fag som hittil i sin egenarl er skriftlig og argumenla
tivt orienlerl. «Sofies Verden» som er en clramalisering 
av Gaarders bok og av det hittil sl0rste og mesl omfat
Lende CD-rom prosjektet i Norge, presenteres for en 
st0rre offenllighel for f0rsle gang. 

Sesjonsleder: 
Universilets lektor Magne Reilan, 
Filosofisk lnstitull, NTNU 
Avclelingsleder Rune Relling, 
Aschehoug forlag 
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Plenum 
Mandag 5. mai kl 1100-1230 
M0teleder: Prorektor Rigmor Austgulen 
Tema: Lrering gjennom 1000 àr 

Apning 

Kunst i en digital verden. 
Kunstakademiet og Musikkonservatoriet 

Reileksjoner om hvordan mennesker 
videreforer erfaringer og viten. 
Professor Jan Bmgge,~ NTNU 

«Sofies verden» 
Gammel filosofi i moderne mu]tim eclia. 
Avdelingsleder Rune Relling, Aschehoug Forlag 

Tirsdag 6. mai kl 1100-1230 
M0teleder: Faglig leder Svein Lorentzen, 
Avdeling for lrererutclanning og skoleutvikling 

Relevant lrering for fremtidig li v og arbeid. 
Statsrtid Bendik Rugaas 

Sp0rsmàl. Diskusjon. 

Lrering i et internasjonalt multimeclia nettverk. 
Lederjorjorskning og utdanning Jorge de Sousa Pires, 
Apple Computer Europe 

lnternasjonalt Plenum 
Tirsdag 6. mai kl 1400 -1730 
M0teleder: Programleder Tore R. J0rgensen, 
Program for Ileksibel utdanning og lrering 

l denne sesjonen viJ vi bringe informasjon om de viktigste 
utviklingstrekkene og erfaringene internasjonalt. Sesjonen 
er pà engelsk. Enkelte fagsesjoner arrangeres parallelt. 

1400 - 1450 «The Use of New Learning Methods in an 
Open University Organisation» 
Projessor Diana Laurillard, Pro-Vice 
Chancellor Educational Technology, 
The Open UniversitJ', England 

1450 - 1500 «Learning in Multimeclia -The Australian 
Experience.» 
Projessor Ron Lewis, Deakin University, 
Australia 

1500 - 1550 Discussion 

1550 - 1600 Pause 

1600 - 1650 «Telematics for Education and Training -
State of the Art in Emope.» 
Director Luis Roderigues-Rosel/6, DG 13, 
Commission ojthe European Community 

1650 - 1700 «The Futme ofLearning-Again» 
Professor Stephen Heppel, Anglia Polytechnic 
University, England 

1700 - 1750 Discussion 

nyttig 
Utclanningssystemet har et konservativt utgan gspm1kt. 
Man skal bearbeide fortidens erfari.n ger og kwmskap, 
gj0re et utvalg av hva man mener har betydning for 
fremtiden, kvalitetssikre erfaringene og viderefore disse 
pà en organisert m àte . Hensikten er at fremtiden skal bli 
bedre nàr vi bygger pà ticlliger e tiders erfaringer og viter 
enn hva den ellers ville blitt. Lreringen mà ha positive 
konsekvenser i det virkelige liv. 

l tillegg til konkret kmmskap skal vi lrere arbeidsforrner 
og trenes i sosialt samspill. Nye teknologier preger store 
deler av vàrt samfunn. Da b0r de ogsà fà en sentral plass 
i skolen og i amlre utdanningssitu asjoner. Yrkeslivet er 
preget av samarbeid mellom mennesker rned ansvar for 
sitt arbeicl. For mange er kreativilet og skaperevne vik
tig. Ledelse gjennom motivasjon , inspirasjon og informa
sjon avl0ser ledelse gje1morn kommando og formell 
autoritet. A.nsvar for eget arbeid reilekter es i utdannings
systernet i «ansvar for egen lcering». Ny telmologi mà 
brukes slik at det ogsà fremrn er slike arbeidsformer. 

Ali erfaring tyder pà at vi ikke kan erstatte sarnspillet 
mellom m ennesker rned samspill rnellom rne1mesket og 
maskinen. Alle program og rnediedokmnenter er lage t 
av eksperter som fremstàr rner auloritrert nar de opptrer 
gjennom en maskin. lmicllertid kan sirnuleringer, sirnu
latorer , multimeclieprogran1 pà CD-rom eller Internet, 
video o.s.v anvendes til lcering sanm1en med andre: i 
skolen , bibliotek, industri, innen ich'ett og anclre steder 
der fo lk 0nsker à forbech'e sin egen virkelighet. 

Nrert og nyttig er stiluwrd for rnye av den vellykkede 
bruk av ny teknologi lil lrering. Med nyttig menes ikke 
bare «matnyttig» , som nàr man lrerer et tekstbehancllings
program. Det omfatter ogsà grunnleggende lrering pà 
tmiversitet- og h0gskolenivà . Nrerheten gjelder bàde tid, 
sted og sosialt. 

«Tr0nderverkstedet» er et spennende prosjekt ved 
NTNU hvor m an skal utvikle nye samspillformer mellom 
utdaimingsinstitusjoner og det 0vTige samfmm for à 
oppnà slik n rerhet. Vii nye lrereforrn er virke i praksis i et 
stort omrade? Dette og Ilere andre prosjekt presenteres 
og clr0ftes pà konferansen. 

De fleste lrerere er i.Jmstilt pà foranclri.J1ger og har 
mestret mange nye utfordri.J1ger i cl e senes te àrene. Det 
har vrert en swm skepsis mot tanken orn à erstatte 
m ennesket m ed maskinen i lreringsprosessen. Dessuten 
har skolen begrensede 0konomiske muligheter. Den 
st0rste utforclri.J1gen nà er à gi lrerere 11 0dvenclig opp
lreri..ng og utst:yr. 

Skolen er ikke bai·e elevenes lreringss ted. A.rbeidsplassen 
er voksnes viktigste lreringsarena. Skolen er lrer ernes 
vikligste arena for lrering. De arbeidsformene man 
0nsker lrererne skal bruke overfor elevene lJ0r i stor 
grad anvendes nàr lrer ern e skal utvikle sin egen faglige 
kompelanse. 

Voksne lrerer pri.Jnrert gje1mom ai·beid eller opplrerings
tiltak samm en mecl kolleger. Det pàgàende arbeicl m ed 
en etter- og vid ere utdanningsreform vii vrere viktig for 
voksn es lre1'iilg i fremtidens Nor ge. 0konomiske virke
midler og regelverk vii legge foringer for i.J1clividenes, 
bedrifter og etaters aclferd. l tràd med den pàgàende 
foranclri.J1g i vàr del av verden b0r reforme n resuJtere i 
en enda sterkere integrering av lreri.J1g og arbeid. Det vii 
gj0re lreringen nrer og m eni.J1gsfylt for de fl este og bidra 
tiJ den 0nskecle kompetansehevin g i yTkeslivet. 

54. Modellering og simulering 
Tirsdag 0850-1050 

Glem aldri henne, du aldri mette, 
for hun alene, er den du elsker, i den du elsker. 
flva er vel virkeligheten i forhold til en god modell? 

Modeller og simuleringer er av de viktigste nye red
skap vi har fatt med ny teknologi. l arbeidslivet brukes 
modeller av fly, kraflanlegg og en rekke andre proses
ser. Vi simulerer utviklingen av klima og vrerforan
dringer pii Norskekyslen. l Lillegg Lil al vi kan bruke 
modeller som pedagogisk verkt0y er del viktig al vi 
Lrenes til ii bruke slike meloder. 

Sesjonsleder: 
F'0rsleamanuensis Lars Vavik, 
l l0gskolen i SLorcl/llaugesund 

55. Matematikk 
Tirsdag 1400-1750 

Skal vi telle pd knappene? 
Skal vi telle pd knappene lenger? 

Lrering av malemalikk er en ulfordring og el av de 
omriidene del er viklig ii forbedre. Htu·Lig! 
Rekrulleringen Lil faget er for lav. Jenter i orge er 
mindre interessert i fagel enn jenter i Portugal. 
lndustrien Lrenger bedre lreringsmuligheter. 
Gjennomgang av meloder, programvare og ulslyr som 
kan gj0re lreringen mer spennende og atlrakliv, ogsii 
for lrerere som vii bli llinkere i fagel. 

Sesjonsleder: 
Amanuensis Joslein Viige, Avdeling for lrererutdanning 
og skoleutvikling, TNU 

56. Visuelle estetiske fag 
Tirsdag 1400-1750 

Bilde, Kiinstler! Rede nicht! 

Vi kan relle Goelhes ord Lil lrereren og skolen. 
Kan vi lrere eslelikk fra en skjerm? Kunslneren kan 
skape ulen ii kjenne kunslleori. Man kan ogsii vrere en 
god lrerer 0111 man kan sin kunslleori selv om man ikke 
kan skape selv. Den beste lrereren er den som bdde 
kan skape og som behersker de esletiske fagenes 
didaklikk. 
Vi skal selte s0kelysel pii en del av de didakliske per
speklivene i de visuelle esletiske fagene og demonstre
re hvordan IT kan bli el viklig inslrument i den skolen 
som bdde vii oppdyrke innsikt og kreativilel. Lrerere og 
elever vii vise sine arbeidsformer og arbeider. Del blir 
ogsii en innnfering i aktuell programvare. 

Sesjonsleder: 
Lektor Bj0rn Sverrbo, 
Charlotlenlund videregàende skole 

57. Samfunnsfag 
Tirsdag 1400-1750 

Samfunnsfagene ... «er ikke kunnsk.ap om samfunnet, 
men evne til djinne ut». Ottar Brox 

Vi skal vise hvordan vi kan bruke teknologien pà en 
pedagogisk miite for ii ulvikle elevenes evne Lil ii finne 
ut av samfunnel. lnformasjonsbaser i neltet som 

orges samfw1Ilsvitenskapelige dalatjeneste er viklige 
kilder for lrering. De samme kildene brukes i arbeidsli
vel for ii l0se problemer i det virkelige liv. Vi vii se pii 
hvordan undervisningen i samfunnsfag kan legges opp 

slik al metodene i fagel kan avspeile arbeidsformenc 
ellers i samfunnel. 

Sesjonsleqer: 
Professor Asmund Stremnes, Pedagogisk inslilull, NTNU 

58. Spràklrerere pà nellet. 
Onsdag 0950-1250 

St1J'g ik.ke Sprogets gamle Gloser, 
jer du har skabl de nye Ord. lbsen i «Brand» 

Sesjonen vii presenlere ei humanislisk vinkling pà 
dalateknologi og vii refleklere over elevers og la'reres 
bruk av Leknologien i lcering og kommunikasjon. 
Spriikla'rere i den videregàende skolen vii vise hvor
dan lnlernell og heimesider kan ulvikles og brukes lil ii 
bygge el neltverk av fagsLolT og didakliske opplegg for 
det daglige arbeidel i skolen. 
1 lensikten med sesjonen er à slimulerc lil bygging av 
nasjonale og inlernasjonale nellverk for og av ia'rere. 
Der kan de kommunisere med kolleger og bidra med 
og molla impulser i form av oppdaterl og relevanl 
fagslolT og didakliske opplegg som kan Lilpasses egne 
behov. 

Sesjonsleder: 
F'orskningskonsulent F'inn Bostad, 
lnslilull for anvendl spràkvilenskap, NTNU 

59. IT i fysikkfaget. 
Onsdag 0950-1250 

l(= ma 
Kunnskap = masse arbeid 

Skal vi ta informasjonsteknologi (IT) i bruk i fysikk
unden isningen i videregiiende skole? Mii vi 
del? ll\'ordan? l h a med ulslyr og kompelanse blanl 
lrererne? Hva sier lrereplanen? Vii del 0ke elevenes 
forstàelse av fysikk og deres lrering? \'i viser en del 
muligheler, som er lilgjengelige for de fleste (alle .. ?) 
fysikklrerere i norsk videregàende skole. 

Sesjonsleder: 
F'0rsleamanuensis Andreas Quale, 
lnstilull for lcererutdanning og skoleulrikling, 
Universilelel i Oslo 

40. Pedagogisk informasjonsvilskap - ogsà som 
ope og lleksibelt sludielilbod 
Onsdag 0950-1250 

011 net, or nol on net, 
thal's the queslion Lhese dars. 

F'ullstendig sludieUlbod for lrerarar, frii halviirsein
ingar/grunnfag via mellomfag og ho, udfag Lil dr.grads
program innan pedagogisk informasjonsvitskap, i 
samarbeid med UiB. Delar av sludiel er all no 
Lilgjengeleg pii lnlernell; meir blir utvikla etler krnrt 
pii grunnlag av nye rammeplanar frii 1997. Ulvikling og 
lilrellelegging ved hjelp av ny Leknologi, nye pedago
giske modellar og nye metodar inngiir som senlrale 
clelar av sludieprogrammel. F'agleg og organisalorisk 
samarbeid mellom fleire inslilusjonar innan 
Noregsnellel opnar for sl0rre valfridom og variasjon i 
emneval og spesialisering. Gjennom prosjeklsam
arbeid innan del europeiske Sokrates-programmel har 
ein ogsa ei slerk internasjonal konlaklflale i sludiet 

Sesjonsleder: 
F0rsleamanuensis Haralcl Haugen, 
l10gskolen Stord/llaugesuncl 



slik at metodene i faget kan avspeile arbeidsformene 
ellers i samfunnet. 

Sesjonsleder: 
Professor Asmund Strnmnes, Peclagogisk illstilutt, NTNU 

58. Spraklrerere pà nellet. 
Onsdag 0950-1250 

StrJ'g ikke Sprogels garnle Gloser, 
f0r du har skabt de nye Ord. lbsen i «Brand» 

Sesjonen vi1 presenlere ei hwnallistisk vinkling pà 
clatateknologi og vii reilektere over elevers og lrereres 
bruk av tekrlologien i lrering og kommunikasjon. 
Spràklrerere i clen videregaende skolen vii vise hvor
dan lnternett og heimesider k.an utvik.les og bruk.es til a 
bygge et neU-verk av fagslolT og didaktiske opplegg for 
det daglige arbeidel i skolen. 
Hensikten med sesjonen er à stimulere lil bygging av 
nasjonale og internasjonale nettverk for og av lrerere. 
Der k.an de kornrnunisere rned kolleger og bidra med 
og rnotta irnpulser i forrn av oppdalerl og relevant 
fagstoff og didaktiske opplegg som kan tilpasses egne 
behov. 

Sesjonsleder: 
Forskningskonsulent Finn Bostad, 
lnstitutt for anvendt spràkvitensk.ap, NTNU 

59. IT i fysikkfaget. 
Onsdag 0950-1250 

K =ma 
J(unnskap = masse arbeicl 

Skal vi ta inforrnasjonsteknologi (IT) i bruk i fysikk
undervisningen i videregaende skole? Ma vi 
det? Hvorclan? Ilva med utstyr og kompelanse blanl 
lrererne? l-Iva sier lrereplanen? Vii det 0ke elevenes 
forstàelse av fysikk og deres lrering? Vi viser en del 
muligheter, som er tilgjengelige for de fleste (alle .. ?) 
fysikklrerere i norsk videregàende sk.ole. 

Sesjonsleder: 
F0rslearnanuensis Andreas Quale, 
Inslllutl for lrererutdanning og sk.oleutvikling 
Universilelet i Oslo ' 

40. Pedagogisk informasjonsvitskap - ogsa som 
ope og Oeksibelt studietilbod 
Onsdag 0950-1250 

On net, or not on net, 
that's the queslion Lhese days. 

Fullstendig studietilbod for lrerarar frà hah àrsein
ingar/grll!mfag via mellomfag og h~vudfag Lil dr.grads
prograin uman pe_dagogisk informasjonsvilsk.ap, i 
samarbe1d med U1B. Delar av studiel er all no 
tilgjengeleg pà lnternett; meir blir utvikla etter kvart 
pà grunnla~ av nye ranm1eplanar frà 1997. Ulvikling og 
u~·ettelegg111g ved hjelp av ny tek.nologi, nye pedago
g1ske modellar og nye rnelodar inngar som sentrale 
delar av stuclieprogramrnel. Fagleg og organisalorisk. 
sarnai·be1d rnellom fleire institusjonar innan 
Noregsnettet opnar for st0rre valfridom og variasjon i 
emn~v~ og spesialisering. Gjennom prosjektsam
arbe1cl 1,nn_an det ~uropei~k.e Sokrates-programmet har 
em ogsa e1 sterk mternasional k.ontaktflale i studiel 

Sesjonsleder: 
F0rstearnanuensis l larald llaugen 
H0gskolen Stord/1-laugesund ' 

Utstilling 
Àpningstid 5. mai kl. 1200-1630 

6. mai kl. 0830-1630 
7. mai kl. 0830 -1300 

Samarbeiclspartnerne, spesielle utstillere og mliversitetet vii presentere 
egnecle rnetocler og utstyr. Utstillingen er ogsii iipen for and.re ellll 
konferansecleltakerne. Det er allerede piirn elclt flere utstillere enn i 
1996 slik at utstillingen far langt beclre kvalitel. 

Det arrangeres veileclencle gruppebes0k i sarnarbeicl rnecl Norsk 
elevorganisasjon, Norsk Stu clentmlion og stuclenter vecl NTNU. 
Mange unge er engasjert i cle tekniske mulighetene og kan vrere gode 
veileclere i teknologiens verden. Alle utstillere er forbereclt pa slike 
bes0k og gir kortfattede presentasjoner. Opps0k utstillingen vecl 
inngangen for et veileclet bes0k eller melcl cleg pà gruppebes0k onsclag 
7. rnai kl. 0850 - 0950. Bruk piimeldingsblanketten. 

Tema 
- De frerntidige bibliotektjenesler. 
Bruk av clatabaser for a hente relevant informasjon fra Norge og den 
store verclen. Presentasjon av BIBSYS og RBT. 

- Videokonferanser og bildetelefon. 
Hvorclan toveis lycl- og bilcleoverforing i lelenettet kan brukes lil lreril1g. 
Eksempler fra beclriftsil1lern opplre1'illg og skoleverket. 

- Dalaulstyr 
Utstyr for brul, av rnultimeclia. CD ROM, Worlcl Wibe Web, fj ernarbeicl 
og Irering, elekt:ronisk post, videokonferanse o.l. 

- Multimediaprograrn 
Presentasjon av program og go cl peclagogisk bruk av slike. 

- Litteralur 
F:remcleles er b0ker clen viktigste kilden for lrering. Mange b0ker 
ornhandler bruk av nye meclier. 

- Verdensveven (World Wide Web) 
Nasjonalt lrererniclclelsenter, Telenor, NTNU og anclre ,~ser hvorclan 
verclensveven kan brukes. 

____ N_cert og hyggelig 
l tiIJegg lil clet faglige har vi tilrettelagt et variert tilbucl mecl sosiale 
akti,~teter. Ta gjerne med ektefelle, sam boer eller andre tiJ et hyggelig 
treff i Tromlheim. Informasjon om anclre aktiviteter filmer clu pa reise
livssiclene for Tronclheim: http:/ /w1•vw.tronclheim.net 

Konsert i Nidarosdomen 
Manclag 5. nrni Kl 1830 

Mye av Tronclheims musikkliv har sitt utspring i Niclarosclornens 
posisjon som senter for kirkemusikk. Vi inviterer til orgelkonsert pa 
Niclarosclornens nye barokkorgel og rnecl unge musikere fra Tronclheil11 
KommunaJe Musikkskole som bar utviklet mange lecl ende musikere 
gjennorn ticlene. 

«Ncert og hyggelig» 
Ti.rsdag 6. mai Kl 1930 
Sosialt treff / micldag i Tronclheims storstue, Olavskvartalet. 

Velgrnellorn: 

Enkel meny: Smiirett eller italiensk gryterett 
Komplett rneny: Kalverneclaljonger og cl essert 

Kaffe serveres til alle. Dril,kevarer ikke inkluclert. 
Unc!e:rholclning og clans. 

kr. 200,
IU'. 500,-

Praktisk informasjon 
Informasjon pa verdensveven 
http:/ lwww. ntnu. nolnkull 

Her kmmgj0res cletaljert prograrn for hver sesjon, forandringer og 
referanser til clokmnentasjon og samarbeiclspartnere. Selv orn clu ikke 
kan clelta pa konferansen kan clet vrere nyttig a bruke viir inforrnasjon 
sorn itmgang lil annen vil,tig og relevant inforrnasjon. 

Tid og sted 
Konferansen holdes 5 - 7 niai vecl Norges telulisk-natmvitenskapeJige 
m1iversitet NTNU i Trondl1eiln. Nrermere informasjon orn rn0testecl gis 
nar piimelclingen bekreftes av oss. 

Piimelding 
Vecllagte piimelclingsskjerna bes vennligst utfylt og returnert sammen 
rnecl betaling lil sekretariatet itmen 01 04 97. 

Regislreringsavgillen 
Avgiften clekker cleltakelse i konferansen, kaffe og lunsj. Avgifien for 
peclagogisk personell gjelcler for personer i aktivt unclervisningsarbeid 
i skolen og elever/stuclenter. Det gis en rabatt pa 10% vecl samlet 
pamelcling av 5 eller flere cleltakere Fra samme beclrift, komrnm1e o.J. 

Hotell 
Vi har forhiinclsreservert rom i konferanseperioclen vecl en rekke hoteller 
i TromU1eim. Dessverre (?) er tilsll'0111nit1gen til byen stor i jubileumsaret 
og vi har et begrenset antall rom til lav pris. Dersorn clu 0nsker hotellrom 
bestilt, vennligst fyll ut 0nsket hotell sarnt ankornst- og av:reiseclatoer pa 
pamelclingsskjemaet. 

Reise 
Gjennom var samarbeidspartner Flyspeialisten Unit Reisebyra kan vi 
hjelpe rnecl billettbestillinger til spesialpriser. Sp0rsrnal i forbinclelse 
mecl reise og billettbestillinger kan rettes til Bj0rn Berg eller 
Anne-Beathe Haaheitn, FUR, N-7054 Trondl1eirn, Norge, 
telefon 75 59 67 44 / 75 59 01 81 , telefax 73 59 61 30. 

Avrnelding 
Hvis avmeJding lil konferansen skjer for 25 04 97 vii hele bel0pet rnecl 
fraclrag av et avmelclingsgeb)~· pa kr. 250,- bLi refundert. Vecl avmelcling 
etter clenne dato er clet ingen refusjon. Alle avmeldinger ma skje s!U'iftlig 
lil selu'etariatet for konferansen. 

Betaling 
Betalil1g bes overfort lil SEVU, konto 8601.10.54510, ref.m. E71171, 
Fokus Bank, Tronclheim. 
Vennligst pase al Deres navn saml referansenummerel bli korrekt 
paforl innbetalingen og at alle gebyrer blir betalt. 

Alle avgifter skal innbetales for konferansestart, fortrinnsvis sarnticlig 
mecl piirnelclingen. Hvis fak tma 0nskes, tiIJ egges et aclministrasjonsgebyr 
pà kr. 125,-. 

Bekrellelse 
Bekreftelse pà regisll'ering, hotellreservasjoner etc. vii bli senclt ut 
ca. 3 uker for konferansestart, cleretter fortl0pencle for etteranmelclte. 
Ytterligere praktisk informasjon sencles pàrnelclte cle ltakere. 

Sekretariat 
Norsk konferanse for utdanning og lrering 
SEVU - Stiftelsen for etter-
og vi clereutclanning 
N-7034 TRONDHEIM 
Telefon: 75 59 52 46 
Telefax: 75 59 51 50 

Norsk konferanse 
om utdanning og l~ring 
- en konferanse om nye utdannings- og 
iffireformer ved bruk av informasjonsteknologi 

NTNU, 5. - 7. mai 1997 

Etternavn: .. 

Fornavn: .. 

Arbeiclsgiver: ... 

Arbeidsaclresse: . 

Posl!U'.: .. 

Lancl:. 

Tittel: . 

E-post: .. 

Navn pa folgeperson: .. 

Deltakeravgift for 01.04.97 

Deltakeravgift etter 01.04.97 

Poststed: .. 

Tlf.: ...... 

Deltakeravgift for peclagogisk personell for 01.04.97 

Deltakeravgift for peclagogisk personell etter 01.04.97 

Kurs i Prosjektorga.ilisert Lrering 04.05.97 

The Two-Way Video Classroom 05. og 06.05 .97 

Konsert i Niclarosdomen 05.05.97 

J\lliclclag i Olavskva.italet 06.05.97 enkel meny 

Miclclag i Olavskvartalet 06.05.97 kornplett meny 

TOTALT 

Fax: 

Pris kr. 

2500,-

2700,-

1100,-

1300,-

500,-

2.900,-

75,-

200,-

500,-

Anta ll Smn 

Alle avgifter innbetalesf0r kanjeransen til kta.nr. 8601.10.34510, Fakus Bank, 
Trondheim. Rej nr. 71171 . Kapi av ove1f0ring vedlegges pdmeldingsskjemaet. 
Samt bringes med ved registrering. 

Jeg vil delta pà 

Kmsm ... 
Kmsnr ... 
Kurs nr ... 
Internasjonalt plenurn .. 
Kmsnr ... 

Plenmn 0 
Plemun 0 

Guiclet omvisning pà utsti!Jingen .......................... 0 

Mandag kl. 1100 - 1230 
Tirsclag kl. 1100 - 1230 
Manclag Id. '1400-1730 
Tirsclag Id. 0830 - 1050 
Tirsclag kl. 1400 - 1730 
Tirsclag kl. 1400 - 1730 
Onsclag kl. 0930 - 1230 
Onsclag Id. 0830 - 0930 

Hotellbestilling Enkeltrom Dobbeltrom 
Cia.i'ion Grancl Olav Hotel 0 NOK 1150 ONOK 1550 
Prinsen Hotell ONOK 995 ONOK 1245 
Scanclic Hotell □ NOK 895 ONOK 1095 
Augustin Hotell ONOK 895 ONOK 1045 
Chesterfielcl Hotel ONOK 850 ONOK 995 
Astoria Hotell □ NOK 800 ONOK 1000 
Lilletorget Hotell ONOK 775 ONOK 925 
Gilclevangen Hotell □ NOK 695 ONOK 845 
Norrnna Hotell ONOK 650 ONOK 800 
Trondl1eim Hotell □ NOK 635 ONOK 785 
Elgeseter Hotell ONOK 590 ONOK 670 
Troncll1eim Vanclrehjem- en seng i firemannsrom pr. person ONOK 205 

Antall personer: .. Ankomstclato. : . Av:reisedato: ...... 

Alle priser er pr. ram pr. natt, inkludertfrokast. Betaling skjer direkte til hatellet. 

Dato:. Signatur. : .. 

Pàmeldingsskjema og betaling sendes til: 

Norsk konferanse orn uldanning og lrering 
SEVU - Stiftelsen for etter- og viclereutclanning, 7054 Tronclheim 
Telefon 75 59 52 46 -Telefax 75 59 51 50 - E-mail: karenb@sevu.unit.no 



Velkommen 
til 1000 års jubileet 

i 1997 

NTNU 
Norges teknisk
naturvitenskapelige 
universitet 

Velkommen til Trondheim 
Jeg registrerer med glede at NTNU har tatt utfordringen med å skape et nytt 
universitet bygget på lange og gode faglige tradisjoner. Vi trenger et universitet som 
griper fatt i dagens utfordringer og som bygger på et solid faglig fundament. 
Tidligere tiders kunnskap og erfaring bør komme til nytte dersom det skal være av 
verdi for fremtiden. 

Trondheim kom1mrne benytter 1000-års jubil eet til å se fremover. I tillegg til å 
besøke byen under Norsk konferanse om utdanning og læring kan du også besøke 
Trondheim på Verdensveven (http://wwvv.tromlheim.net eller http://www.troncl
heim.com) eler du også finner reiselivstilbud. Vi er i ferd med åta ny teknologi i bruk 
for å forbedre den offentlige administrasjon, skape et åpnere samfunn og betj ene 
byens borgere og besøkende godt. 

Norsk konferanse om utdanning og læring er et av fl ere faglige møter i Trondheim i 
jubilernnsåret. Felles for alle er at de samler folk for å drølle forbedringer i dagens 
samfunn - de er fremtidsrettet. Vi vil fortsette vårt arbeid med å gjøre Trondheim til 
en god møteplass. Selv i vår medie tid er gode møter med andre fundamentalt for 
menneskelig utvikling og velvære. 

Gjennom mange hundre år var Olavskilclen målet for mange besøkende til 
Trondheim. Folk måtte ha stor tro på fremtiden siden de gjennomførte lange og 
harde reiser for å komme til kilden som kunne gjøre livet bedre for dem. Kanskje 
var elet elet sterke motivet for å forbedre sin virkelighet og selve reisen mot målet 
som gjorde at mange opplevde en helbredende krall i Olavskilden. Det er lettere å 
komme til dagens kilder som kan gi impulser til en bedre fremtid. Jeg håper 
effektene blir like gode som reisene til Olavskilclen. 

Velkommen til byen og til Norsk konferanse om utdanning og læring i jubileumsåret. 

0t~f.~ 
Velkommen til NTNU 
Informasjonsteknologien (IT) åpner nye muligheter for læring. Klasserommet 
behøver ikke lenger være et fi gurlig rom, kommunikasjon og læring foregår via nett. 
Tilgjengelig informasjon er nærmest ubegrenset, og tilgangen er forenklet. 
Programmer er utviklet innenfor en rekke fag som gjør lærestoffet mer spennende 
og variert. 

Informatikk har sitt grunnlag i fag som datateknikk, elektronikk, matematikk og 
fysikk. I likeverdig samarbeid med andre fag, som for eksempel lingvistikk, biologi, 
psykologi, pedagogikk, filosofi og organisasjonslære er elet utviklet brukervennlige 
redskap som tas i bruk på alle områder i samfunnet og i alle fag. 

Informasjonsteknologien bør videreutvikles til å bli et enestående hj elpemiddel for 
undervisning og læring, både innenfor grunnutdanning og videre- og etterutdanning. Foreløpig er elet nokså tilfeldig i hvil
ken grad og på hvilken måte IT er utnyttet. Utvikling, innhenting og spredning av kunnskap er bare gjort i beskjeden og 
usystematisk grad. Statssekretærutvalge t for IT pekte i sin rapport på at bruk av informasjonsteknologi som pedagogisk hjel
pemiddel bør prioriteres slik at den utnyttes i alle fag og emner der det er naturlig. Til tross for at de videregående skoler 
har en relativt moderne datapark integreres IT i beskjeden grad i undervisningen. I grunnskolen er situasjonen problema
tisk både i forhold til teknisk utstyr og pedagogisk anvendelse. Bare et fåtall av lærerne på alle trinn har formell kompetan
se, og lærerutdanningsinstitusjonene har generelt et for dårlig tilbud til sine studenter. 

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) har laget en egen handlingsplan for IT i norsk utdanning: IT i norsk 
utdanning-Planfor 1996-99. Målsetningen er at norske elever, lærlinger, studenter, lærere og instruktører i grunnskole, 
videregående opplæring, voksenopplæring og høyere utdanning skal bli personlige edb-brukere. Hensikten er å utnytte ug 
aktivt bruke informasjonsteknologien i alt læringsarbeid hvor dette kan forbedre læringsprosessen. Samtidig ønsker man å 
gi et grunnlag for å bruke IT i arbeid og fritid. Dette er en spesiell utfordring for vårt universitet, særlig fordi vi med vår 
kompetanse har spesielle forutse tninger for å komme de sentrale myndigheter i møte på dette punkt. 

Den politiske bestilling er klar: Informasjonsteknologi skal være på dagsorden. 

Faget i dagformer morgendagens samfunn .... Påstanden er spesielt gyldig i forhold til informasjonsteknologiens rolle. 
Informasjonsteknologi er et dominerende element på Norsk konferanse om utdanning og læring. NTNUs ledelse håper at 
konferansen blir et konstruktivt bidrag til utformingen av morgendagens undervisning og læring. 

~tr 
Prorektor 
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