
  

Læring i digitalt lys – glimt fra konferansen ”Didaktikk og 
teknologi”. 

Sist endret: 03.03.2003 

Danseren fulgte rytmene og lot kroppen bevege seg i takt med musikken. 
Tilskuerne kunne betrakte seansen på en storskjerm – hvordan hun flørtet 
med basisten og strøk hånden lett over brystet hans og svingte seg etter 
musikken.... 

  
Det var bare et men: de var ikke i samme rom. Orkestret var plassert på Hamar 
mens danseren tok sine skritt og piruetter på et gulv på Lillehammer. Likevel var 
de i samme virtuelle rom – de så seg selv og vi så dem som om de var på samme 
sted? Hvordan er det mulig? Svaret er selvsagt TV-kameraer, bluescreen (slik vi 
ser det hver dag på værmeldingen hvor metereologen står å peker på et værkart 
som egentlig befinner seg inne i en datamaskin) og rask dataoverføring via 
bredbånd. Ved hjelp av denne teknologien er det mulig å skape en ny form for 
nærvær: et nærvær på distanse. En opplevelse av å være i et felles rom uten å 
være der.  
-Telepresence er navnet, forteller Claus Knudsen fra Høgskolen i Gjøvik, og 
forklarer at dette er teknikk og metoder for mellommenneskelig kommunikasjon 
frigjort fra tid og rom. Claus Knudsen har jobbet mye på dette feltet i samarbeid 
med Hilding Sponberg på Gjøvik, Sigmund Andresen på Høgskolen i Lillehammer 
og sist men ikke minst Ambjørn Naeve ved Kungliga Tekniska Høgskolan i 
Stockholm. 
 
TELEPRESENCE 
Spørsmålene om telepresence utgjorde bare en liten del av alt det som foregikk på 
Lillehammer disse to dagene. Konferanse-universet rommet alt fra skuespiller 
Morten Jostad som fremførte Platons dialog Ion og moralfilosofen Arne Johan 
Vetlesen som formidlet tanker om til den danske professor Lars Qvortrup som var 
opptatt av læring i digitalalderen og konsulent Anton Foldet som snakket om 
digitale elevmapper og mappemetodikk. Temaene var mange og det jeg kan 
formidle er bare noen få inntrykk av det som tangerer temaet ”bredbånd” og 
didaktikk. Det er jo ikke fysisk mulig å være med på alt på en slik konferanse..  
 
 
FJERNDIALOG 
Med telepresence skapes det en illusjon om at vi er i det samme rommet. Det kan 
brukes i forbindelse med møter – hvor bordenden forlenges inn i ”cyberspace” og 
du ser din kollega når du snur deg til siden – akkurat som om han var der – selv 
om han i virkeligheten befinner seg på andre siden av jordkloden. Skremmende? 
Nyttig? Mulighetene er der og undertegnede må innrømme at han lot seg 
fascinere. Mer anvendelig for de fleste er kanskje likevel nye 
kommunikasjonsløsninger hvor vi befinner oss på en dataskjerm i form av små 
videobilder spredt ut over skjermen. Vi kan snakke sammen (eller i munnen på 
hverandre hvis vi blir ivrige). Vi ser oss selv og de andre. En annen form for 
”telepresence” hvor det er mulig å ordne både gruppemøter og 
”plenumsdiskusjoner” ved hjelp av noen musklikk. På seansen hadde vi dialog 
med Jonny Widén som befant seg i Luleå i Sverige. Han jobbet hjemme i dag og 
kommuniserte med oss via et lite videokamera og headset med mikrofon. Vi kunne 
også skrive beskjeder eller benytte en felles ”whitboard” (uten å oppleve problemer 
med tørre tusjer….). Nyttig til undervisning, møter, konferanser… Ingen reisetid – 
du kopler deg bare opp og plutsellig har du mange kollegaer eller medstudenter å 
kommunisere med selv om du sitter hjemme….Det ble vist mange ulike 
eksperimenter – også forsøk på å manipulere objekter i ”fellesrommet” – trille et 
egg ned et brett (noen trillet på Gjøvik mens andre gjorde det i Stockholm) – for å 
skape enda en følelse av fellesskap i rommet. 
 
FRA ”REALTIME” TIL ”MY TIME” 



Alt trenger ikke å foregå i ”real time”. Likevel kan moderne undervisningsteknologi 
være med på å frigjøre deg fra tid og rom – studér når du selv ønsker det og i et 
tempo som passer deg. Samtidig som det er med på å gjøre undervisningen mer 
spennende. Senter for Livslang Læring ved Høgskolen i Lillehammer (SeLL) har 
lang erfaring med film, video og ulike typer av interaktive læringsløsninger. Ingrid 
Ese og Sissel Rathke viste fram mange eksempler på produksjoner. 
Serviceskolen, som SeLL har laget på oppdrag av Telenormobil er et av dem 
(Prosjektlederen heter Brit Svoen). Du styrer selv progresjonen og kan velge om 
du vil spille av klippene flere ganger, om du vil hoppe fram eller tilbake for å få med 
deg noe som du hadde misset. SeLL tenker helhetlig i forhold til å bruke ulike 
virkemidler som tekst, lyd, animasjon, linker og blander gjerne ulike sjangere. Det 
er viktig med et tett samarbeid med regissør og fagansvarlig for å utnytte begges 
kompetanse. 
 
- Levende bilder i undervisningen skaper variasjon i læringsprosessen og tar i bruk 
flere sanser hos tilskuerne. Det kan: 
•motivere – engasjere - provosere 
•skape gjenkjennelse/identifikasjon 
•vise/instruere prosesser og temaer 
•gjøre teori tilgjengelig på en annen måte 
•gjenskape/fordreie virkelighet 
•vise mellommenneskelige forhold og sosiale relasjoner  
•humor - vi liker å le… 
 
…for å sitere fra power-pointen til Ingrid Ese og Sissel Rathke som viste eksempler 
på det meste: fra gutten som fanget sin første fisk og ropte ut i ekstase ”det er min 
aller første fisk” gang på gang (levende bilder kan si mer enn tusen ord…) til 
Wesenlund som den knusende ”bakerveileder” i beste Marve Fleksnes-stil (fra 
Mester i førstelinjetejenesten). Et eksempel på den dårlige veileder, illustrert ved 
bruk av en kjent skuespiller og humor.  
 
De avsluttet sin presentasjon med et sitat fra Anatole France: ”For å kunne fordøye 
kunnskaper, må man motta dem med lyst…”. Ikke et innlegg i debatten om lærere 
som underholdningsartister men heller et utsagn om at motivasjon er viktig). 
 
ET MANGFOLD 
Med bredbånd og multimedia er det mulighet å skape mange slags nye, virtuelle 
virkeligheter. Det laveste nivået er bare å ”kringkaste” vanlige forelesninger. Brit 
Svoen (nestleder på SeLL) viste mange eksempler på ulike typer av mer avansert 
e-læring: Prosjektet ”Elæring med bredbånd” hvor elever og lærere selv er 
produsenter av video. Et eget nettsted for dialekter hvor elever i videregående kan 
gå inn og lytte til ulike dialekter, spille av flere ganger for å få med seg særtrekk og 
bygge opp en forståelse av mangfold og kjennetegn. Midt i Norden-prosjektet (som 
vi skal komme tilbake til her på hoyvis.no) er en virtuell skole – et knutepunkt for 16 
kommuner som gjør det mulig å tilby kurs for folk i distriktet. I stedet for å sende en 
person på kurs kan nå flere studere på hjemstedet ved bruk av teknologi og 
sentrale læringsressurser. Yvonne Fritzøe fra pedagogikkseksjonen ved HiL var 
opptatt av at man må simulere nærvær for å skape nærvær ved distribuerte 
forelesninger. Derfor må man faktisk overdrive artifakter som skaper en følelse av 
nærvær på samme måte som en skuespiller på teateret overdriver replikken. Det 
finnes enkle ”triks” som å bruke personlige pronomen, stille spørsmål til tilhørerne 
(selv om de jo ikke kan svare…) og invitere tilhøreren med (Jeg skal nå ta deg 
med ut på en reise på kunnskapshavet..). Viktige momenter når man skal 
kommunisere med et virtuelt publikum som ikke gir tilbakemelding slik man 
automatisk får det i forelesningssalen eller i klasserommet. 
 
PÅ NETTET HOLDER VI MASKA 
Læring i digitale miljøer stiller andre krav både til den som skal formidle budskapet 
og den som skal motta det. Ved formidlingen via nett og kabler blir en del av 
informasjonen borte. Vi sier ofte at kroppsspråket uttrykker mer enn selve 



budskapet – ansiktet, mimikken, øyne, faktene avslører oss… På nettet kan vi 
holde maska bedre. Dermed mister mottakeren mye informasjon som er helt 
avgjørende for tolkningen (hvor mye betyr ikke avsenderens navn og posisjon for 
budskapet? Et sitat fra Hitler har ikke den samme tyngde og legitimitet som et fra 
Mandela selv om de skulle ha sagt akkurat det samme…). Dette var spørsmål som 
opptok Nicholas Burbules fra University of Illinois. Teknologien tillater en 
”asynkron” kommunikasjon (ikke samtidig), men det ligger samtidig en forventning 
om umiddelbar respons. Får jeg en e-post fra deg men ikke svarer med en gang 
og lar det ligge noen dager er vi ”ute av fase”. Når jeg svarer noen dager seinere, 
svarer jeg på noe du kanskje allerede er mentalt ferdig med. Du er uansett i et 
annet modus. Du ser heller ikke min reaksjon og jeg kan ikke sjekke hva du mener 
ved å se på kroppsspråket. Dette er ikke nytt, slik har det vært med brev og 
telefon. Poenget er at vi nå bruker mye mer av vår tid på asynkron kommunikasjon 
og noen bruker svært mye tid å kommunisere via medier i stedet for i 
”virkelighetsrommet”. Hvilke konsekvenser får det? Det er lettere å være mer 
direkte i det virtuelle møtet, det er lettere å såre (uten kanskje å mene det) – 
budskapet står fram i all sin velde uten mimikkens formildende kraft og avsenderen 
kan heller ikke justere budskapet etter å ha sett mottakerens reaksjoner. Hva med 
den oppvoksende slekt? Hvilke konsekvenser får dette for samhandling generelt?  
 
MER VIRKELIG ENN VIRKELIGHETEN…. 
Det virtuelle møtet påvirker i neste omgang det reelle møtet – hvilke grenser 
flyttes? Moralfilosofen Arne Johan Vetlesen, strødde rundt seg med tanker om det 
”forpliktende møtet”. Nicholas Burbules fra University of Illinois snakket bla. om at 
mange unge opplever det virtuelle rommet som mer virkelig enn det virkelige… at 
de opplever cyber-sex som en større nytelse enn sex med en virkelig partner, at 
mange bruker nettet til å eksperimentere med sin egen identitet – prøve ut ulike 
sider av seg selv og dermed blir et rikere menneske… Utenkelig for mange, men 
innrøm at tanken kan være pirrende (?) – for hvem er du egentlig, hva er det som 
former deg og er du en eller er du mange. Noen snakker om det multifrene 
mennesket – mennesket med mange sinn som endrer seg etter sammenhengen 
og som stadig gjenskaper seg selv…. Hva mener du? Vi lar dette ligge her, men 
ved å gå inn på adressen www.burbules.net kan du lese mer om tankene til 
professoren fra Illinois. 
 
DEN GRENSELØSE TEKNOLOGIEN… 
I det hele tatt åpner møtet med teknologien for mange nye tanker. Teknologien er i 
sitt vesen grenseløs, men det er faktisk den såkalte virkeligheten også, men det 
glemmer vi lett. Vi mennesker kan skape vår egen virkelighet, men her følger vi 
oftest tradisjon og kultur. Disse er i stor grad bestemmende for vår oppfatning av 
oss selv (hva et menneske er), virkelighetsforståelsen og vår framferd. I det 
virtuelle rommet finnes det i utgangspunktet ingen grenser, ingen konvensjoner og 
vi må skape nye konvensjoner for å regulere atferd (eller bestemme at det ikke 
skal være noen konvensjoner…). Da må vi tenke gjennom hvorfor vi gjør det vi 
gjør og ikke bare ta med oss det gamle over i det nye. Dermed innbyr teknologien 
til nytenking, til å snu torva og plante nye frø, eller for å si det på en annen måte 
teknologien byr opp til en ny og ukjent dans. Tørr vi å gripe dette kan vi skape mye 
nytt og spennende. Dessverre ser vi ofte at det er sterke krefter som bare ønsker å 
”temme” teknologien og tilpasse den til dagens liv og levnet: IT handler bare om 
nye verktøy til skriving, regning, det distribuerte klasserommet eller læreboka på 
nettet. Da har vi bare effektivisert og modernisert gamle antakelser, ikke drevet 
med nyskaping og egentlig misbrukt det potensialet som ligger der. Flere av 
innlederne på konferansen var opptatt av dette. Seniorforsker Ambjørn Naeve fra 
Kungliga Tekniska Høgskolan (KTH) var for eksempel opptatt av ”matematisk 
rehabilitering” ved hjelp av simulasjoner og undervisningsprogram via nettet. Han 
pekte på problemet med at matematikken er blitt gjort kjønnsløs ved å bli skilt fra 
samfunnet og blitt redusert til ”regning”. Slagordet ble derfor: fri elevene fra 
regningen og innfør mattemagi. Han viste eksempler på simuleringer i matematisk 
genererte figurer. Vi vet jo alle at vi kan konstruere figurer ut fra formler. Ved hjelp 
av datamaskinene kan vi raskt generere 3 dimensjonale figurer som vi kan snu og 



vende på. Da er det lett å se hva som skjer når man endrer på en x, y eller z eller 
setter inn andre verdier.  
-Det undervisning handler om er å stimulere interesse, skape forståelse (gjennom 
å visualisere begreper, interagere med formlene og vise før man beviser…), støtte 
individualisering og underlette innlæringen ved å knytte ny kunnskap til allerede 
etablert. I tillegg: å integrere matematikken med den øvrige kulturen.  
 
Tankene er ikke nye. Vi har hørt det før, men hvor ofte er det disse enkle 
prinsippene som virkelig ligger i bunnen for det vi gjør i skolestua? Det er jo mye 
enklere bare å regne…. 
 
-Hvorfor blir ikke mattelæreren tatt med når man driver med temaundervisning, 
spurte Naeve – mattelæreren er også et menneske…. 
 
TANKEHEVENDE 
 
Konferansen ”Didaktikk og teknologi” spente over et stort område og dette er bare 
redaktørens personlige glimt. I den grenseløse teknologien ligger det mange 
muligheter. Eller for å si det på en annen måte: i vårt møte med teknologien kan vi 
skape mange spennende muligheter. Teknologien er ikke et selvstendig vesen 
som har et mål eller en mening. Det er våre tanker og den måten vi tar i bruk 
teknologien som skaper de nye mulighetene, og det er våre tanker som setter 
grensene…. 
 
Tusen takk for en inspirerende og tankehevende konferanse! 
 
Didaktikk og Teknologi ble arrangert av Høgskolen i Lillehammer (professor Yngve 
Nordkvelle, prosjektleder Geir Haugsbakk, doktorgradsstipendiat Yvonne Fritze – 
alle pedagogikkseksjonen og Per Eriksson fra SeLL). Konferansen var støttet av 
SOFF – Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning. Det vil komme en 
bok med innledninger etc. fra konferansen etter hvert. Interesserte kan melde fra til 
konferanser@hil.no 
 
  

  

  
 

 


