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Nefndartillaga 

um stafrænar lausnir á menntasviði 

Tillaga 

Norræna þekkingar- og menningarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að móta norræna stefnu um stafrænar lausnir á háskólastigi 

 

Bakgrunnur 

Í hnattrænni samkeppni hafa Norðurlöndin vinningsspil á hendi: þekkingu og vel 

menntað vinnuafl. Kórónukreppan hefur sýnt okkur að stafrænir innviðir á 

Norðurlöndum eru með því besta í heiminum, en til að verða best þurfum við að verða 

enn betri. Stafrænar lausnir sem hafa orðið til í háskólum mega ekki glatast að 

kreppunni afstaðinni heldur á að nýta þær og þróa enn frekar. Með því að deila með 

okkur stafrænum námskeiðum og góðri reynslu getum við  auðveldað háskólunum að 

koma sér á framfæri. Einkum ætti hreyfanleikaáætlun Norrænu 

ráðherranefndarinnar, Nordplus, að sinna skyldu sinni varðandi hreyfanleika á 

háskólastigi – einnig við stafrænar aðstæður, bæði nú og til frambúðar. 

 

Á tímum kórónukreppu hefur gagnsemi góðra stafrænna lausna á menntasviði 

sannað gildi sitt um allan heim. Að þróa enn frekar tól fyrir námskeið á netinu myndi 

bæta aðgengi að menntun óháð búsetu. Með möguleika á að flytjast búferlum og 

stunda nám hvar sem er á Norðurlöndum öðlast fleiri aðgengi að menntun á 

háskólastigi og norræn samþætting dafnar. Auk góðra tækifæra til alþjóðlegs náms 

og samskiptaáætlana þurfum við að sjá til þess að einnig þeir sem ekki hafa tækifæri 

til að dvelja erlendis í lengri tíma hafi aðgang að tólum til að auka norræna hæfni 

sína. Stafræn þróun býður upp á fjölda lausna í þeim málum. 

 

Með því að útvíkka kerfi með stórum opnum námskeiðum á netinu og 

rauntímastreymi fyrirlestra mætti auðvelda námsmönnum sem eiga erfitt með að 

ferðast til skóla/háskóla að taka þátt í fyrirlestrum og slíku. Fjarnám myndi auka 

möguleika á að búa og stunda nám á fjarlægum stöðum og efla með því stöðu 

landsbyggðarinnar. Það myndi einnig auka hreyfanleika námsmanna og efla þróun 
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svæða. Fjarnám býður einnig upp á alveg ný tækifæri til símenntunar vegna þess að 

þá er ekki nauðsynlegt að vera á tilteknum stað. 

Sjónarmið nefndarinnar 

Kórónufaraldurinn hefur sýnt að háskólar geta skipt yfir í fjarkennslu. Fjarkennsla 

getur ekki að fullu komið í stað kennslu á staðnum en getur orðið viðbót og stuðlað 

að ævinámi, einnig í framtíðinni þegar kórónakreppan er liðin hjá. Þetta á sérstaklega 

við um námsmenn sem hafa ekki tækifæri eða löngun til að dveljast við nám í öðru 

norrænu landi. Norðurlandaráð æskunnar hefur vakið athygli þekkingar- og 

menningarnefndarinnar á þörfinni fyrir að gera háskólanám aðgengilegra með 

stafrænum aðferðum fyrir norræna námsmenn sem hafa hug á menntun í öðru 

norrænu landi. Það er því mat þekkingar- og menningarnefndarinnar að Norræna 

ráðherranefndin ætti að móta norræna stefnu um hvernig háskólar á Norðurlöndum 

geti gert menntun sína aðgengilegri í fjarnámi, bæði þegar um er að ræða heilar 

námsleiðir og einstök námskeið.  

 

Við mótun stefnunnar mætti til dæmis hafa eftirfarandi í huga: 

• Hvaða tæknilegar og fjárhagslegar kröfur þarf að uppfylla til að fjölga 

námskeiðum á netinu og rauntímastreymi fyrirlestra? 

• Hvað þekkingu þurfa kennarar að búa yfir til að veita gæðamenntun á netinu? 

• Eru forsendur fyrir og þörf á norrænum menntavettvangi á netinu í því skyni 

að auka aðgengi að og þekkingu á stafrænni menntun fyrir námsmenn alls 

staðar á Norðurlöndum. 

 

Tillagan samrýmist eftirfarandi undirmarkmiði heimsmarkmiða um sjálfbæra þróun:  

4.3 Jafn aðgangur að góðu tækni-, starfs- og framhaldsnámi, þar á meðal á 

háskólastigi. 
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