
  

 

"Snipp, snapp, snute – danning er ute"  

- Utdanning 2015: skal alt kunne måles?  
 

Dato: 9. og 10. april 2015   

Sted: DMMH, Trondheim  

FoU i praksis tar sikte på å presentere aktuell forskning innen alle typer 

lærerutdanning. Konferansen arrangeres av NTNU, HiST, HiNT og DMMH, og er 

støttet av Norges Forskningsråd og Midt Norsk nettverk for lærerutdanning .  

 
PROGRAM: 

 

9. april 

Kl. 09.00 - 10.00:  Registrering i Glassgården. Noe å bite i.  
Kl. 10.00 - 10.30: Kulturelt innslag: Professor Wolfgang Plagge og 

professor Frode Fjellheim, HiNT.  
Velkommen til DMMH v/Rektor Hans-Jørgen Leksen, 
Glassgården  

Kl. 10.30 - 11.00:  Åpning av konferansen v/Instituttleder Dag Atle Lysne, 
ved PLU, NTNU  
Rom 1427, Astrid Vatnes hus  

Kl. 11.00 - 12.00:  Keynote: "Pisa-syndromet": Blir utdanningspolitikken 
styrt av OECD og deres Pisa-prosjekt?"  
Professor emeritus Svein Sjøberg, UiO  

Kl. 12.00 - 13.00:  Lunsj, utdeling av matboks 
Glassgården  

Kl. 13.00 - 14.30:  Parallellsesjon A - se eget program 
Kl. 14.30 - 15.00:  Pause med kaffe og frukt  

Ved inngangen i Astrid Vatnes hus 
Kl. 15.00 - 16.30:  Parallellsesjon B - se eget program 
Kl. 16.30 - 17.00: Mingling 
Kl. 16.30 - 17.00: Lansering av Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk , 

Stua 
Kl. 17.00 - 19.00: Tapas i Glassgården 

 

Keynote speaker 9. april: Svein Sjøberg  er professor emeritus i naturfagenes 

didaktikk ved UiO og gjesteprofessor ved flere andre universitet.  

 

Han er fysiker og pedagog og har lenge arbeidet med internasjonale studier, 

spesielt knyttet til naturfag som allmenndannelse og etiske og samfunnsmessige 

sider ved skole og utdanning. Sjøberg har fått en rekke norske og internas jonale 



priser for sin forskning, formidling og engasjement i samfunnsdebatten. I de 

siste årene har han blitt stadig mer engasjert i internasjonal utdanningsdebatt .  

 

10. april: 

Kl. 9.00 - 10.00: Keynote: "Vilkår for profesjonsutøvelse. Om ansvar og 
styring, tillit og kontroll, kritikk og taushet."   
Professor Solveig Østrem, HBV   
Rom 1427, Astrid Vatnes hus 

Kl. 10.00 - 10.10: Pause 
Kl. 10.10 - 11.40: Parallellsesjon C - se eget program 
Kl. 11.40 - 12.30: Lunsj i kantina/gymsal. Lunsjkonsert med elever fra 

Heimdal vg. skole 
Kl. 12.30 - 14.00: Parallellsesjon D – se eget program 
Kl. 14.00 - 14.15: Pause 
Kl. 14.15 - 15.00: "Snipp snapp snute- Er danning ute?" Utdanning 2015: 

Skal alt kunne måles?  
Paneldebatt, ledet av dosent Per Ramberg, NTNU:  
Panel: Professor emeritus Svein Sjøberg, UiO, professor 
Solveig Østrem, HBV, professor emeritus Lars Løvlie, UiO, 
førsteamanuensis Helene Lund, DMMH og 
førsteamanuensis Idar Kjølsvik, HiNT  
Rom 1427, Astrid Vatnes hus 

 

Keynote-speaker 10. april: 

Solveig Østrem er professor i pedagogikk ved Fakultet for humaniora og 

utdanningsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.   

Hun er fagansvarlig for masterstudiet i barnehagepedagogikk og 

profesjonskunnskap. Hun har blant annet skrevet boken "Barnet som subjekt. 

Etikk, demokrati og pedagogisk ansvar" og er medforfatter av "Mestrer, mestrer 

ikke. Jakten på det normale barnet."  

Østrem er en av forskerne bak rapporten ”Alle teller mer” - en evaluering av 

hvordan rammeplanen fra 2006 blir innført, brukt og erfart i norske barnehager.  

 

Ekstern deltaker i paneldebatten:  

Lars Løvlie er professor emeritus i pedagogisk filosofi ved Universitetet i Oslo. 

Han er ekspert på den klassiske, tyske dannelsestradisjonen.   

Han er medredaktør for Dannelsens forvandlinger og Educating Humanity: 

Bildung in postmodernity. Han var medlem i Dannelsesutvalget for høyere 

utdanning.  

 

     


