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Utskottsförslag 
om digitala lösningar inom utbildning 

Förslag 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att ta fram en nordisk strategi för digitala lösningar inom högre utbildning 

 

Bakgrund 

I den globala konkurrensen har Norden ett kort att vinna på: kunskap och en högt ut-

bildad arbetskraft. Coronakrisen har bevisat att den digitala infrastrukturen i Norden 

är bland de bästa i världen, men vi måste bli ännu bättre för att vara bäst. 

De digitala lösningar som skapats inom den högre utbildningen får inte glömmas 

bort efter krisen utan de bör utnyttjas och vidareutvecklas. Genom att dela med oss 

av såväl digitalt kursutbud som goda praktiska erfarenheter kan vi hjälpa våra högs-

kolor att profilera sig. I synnerhet borde Nordiska ministerrådets mobilitetsprogram 

Nordplus bära sitt ansvar för den nordiska mobiliteten inom den högre utbildningen – 

också under digitala omständigheter, nu och i framtiden. 

 

Senast under coronakrisen har man överallt i världen märkt nyttan av goda digitala 

lösningar inom utbildningen. Att stärka verktygen för online-kurser skulle förbättra 

tillgängligheten av utbildning oavsett var du bor. Med möjligheten att flytta och stu-

dera i alla nordiska länder får fler personer tillgång till högre utbildning och den nor-

diska integrationen frodas. Förutom goda möjligheter till internationella studier och 

utbytesprogram behöver vi se till att även de som inte har möjlighet att vistas utom-

lands under en längre period har tillgång till verktyg att höja sina nordiska kompeten-

ser. Till det erbjuder digitaliseringen mångsidiga lösningar. 

 

Att utöka systemet med stora öppna online-kurser och livesändning av föreläsningar 

skulle hjälpa studenter som har svårt att resa till skolan/universitetet för att delta i fö-

reläsningar och dylikt. Distansinlärning skulle öka möjligheterna att bo och studera 

på avlägsna platser och på så sätt stärka landsbygden. Utöver det så skulle det öka 

mobiliteten för studenter och öka den regionala utvecklingen. Distansstudier erbju-

der dessutom helt nya möjligheter för livslångt lärande då de inte är platsbundna.  
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Utskottets synpunkter 

Coronapandemin har visat att det är möjligt för universitet och högskolor att ställa 

om till digital undervisning. Digital undervisning kan inte fullt ut ersätta fysisk under-

visning men kan även i framtiden, efter coronakrisen, vara ett komplement och bidra 

till det livslånga lärandet. I synnerhet gäller detta för studeranden som inte har möj-

lighet eller lust att studera på plats i ett annat nordiskt land. Ungdomens nordiska 

råd har gjort utskottet för kunskap och kultur uppmärksamma på att det finns ett be-

hov att göra universitets- och högskoleutbildningar mer digitalt tillgängliga för nor-

diska studenter som vill ta en utbildning i ett annat nordiskt land. Utskottet för kun-

skap och kultur menar därför att Nordiska ministerrådet bör ta fram en nordisk stra-

tegi för hur universitet och högskolor i Norden kan göra sina utbildningar mer till-

gängliga för distansstudier på både kompletta program och enstaka kurser.  

 

I arbetet med att ta fram strategin kan exempelvis följande frågor besvaras: 

• Vilka tekniska och ekonomiska resurser skulle krävas för att utöka antalet on-

linekurser och live utsändningar av föreläsningar? 

• Vilken kompentens hos lärarna skulle krävas för att ge utbildningar on-line av 

hög kvalitet? 

• Finns det förutsättningar och behov av en nordisk utbildningsplattform, vars 

syfte skulle vara att öka tillgängligheten till och kunskapen om digitala ut-

bildningar för studenter i hela Norden? 

 

Förslaget är i linje med följande delmål av de Globala målen för en hållbar utveckling:  

4.3 Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av hög kvalitet.  
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