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Svar Rek. 37/2021, Digitala lösningar inom utbildning 

1. Rekommandation 
Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 

 
att ta fram en nordisk strategi om digitala lösningar inom utbildning  

 

2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 
Den digitale infrastruktur i Norden hører til blandt de bedste i verden. Det har haft 

stor betydning under coronapandemien, hvor de nordiske uddannelsesinstitutioner 

på alle niveauer for en stor del har været nødt til at ændre undervisningen fra at være 

fysisk til at være digital. Coronapandemien har dog samtidigt vist, at ikke al undervis-

ning med fordel kan omlægges til at være digital, og at manglende fysisk fremmøde 

ofte kan have negativ indflydelse på den enkelte elevs eller studerendes psykiske vel-

befindende og læring. Der er dog uden tvivl stort potentiale i forhold til anvendelse af 

digitale løsninger også fremadrettet, hvor digital undervisning blandt andet vil kunne 

være med til at understøtte mulighederne for uddannelse også for dem, der bor langt 

fra det uddannelsessted, som tilbyder lige præcis den uddannelse eller det kursus, de 

ønsker. 

 

De nordiske universiteter og højskoler gjorde også inden pandemiens indtog brug af 

digitale værktøjer i undervisningen på forskellig vis. I 2019 før pandemiens indtog 

iværksatte Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning en undersøgelse af, 

hvordan universiteter og højskoler arbejder med digitale former for uddannelse med 

hovedfokus på, hvordan de akademiske miljøer kan styrke uddannelseskvaliteten 

gennem brug af nye digitale læringsmetoder og -værktøjer. 

 

Undersøgelsen, som blev afsluttet i sommeren 2020, viste, at der i Norden er iværk-

sat mange forskellige tiltag i forhold til brug af digitale læringsmetoder og -værktø-

jer. Men undersøgelsen viste også, at det var meget forskelligt fra institution til insti-

tution, hvordan og i hvor høj grad, institutionerne gjorde brug af digitale læringsme-

toder og -værktøjer. Flere medarbejdere på de nordiske universiteter og højskoler ef-

terspurgte i en spørgeskemaundersøgelse en højere grad af videndeling og tættere 

samarbejde mellem institutionerne. EK-U besluttede derfor at afholde en konference 

i foråret 2021 om digitale læringsmetoder og -værktøjer for fagpersoner på de nordi-

ske universiteter og højskoler. Konferencen skulle foregå fysisk for både at give mu-

lighed for øget videndeling og kunne være med til at facilitere indgåelse af relevante 
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netværk. Coronapandemien har sat begrænsninger på afholdelse af den type arran-

gementer i længere tid end forventet, og konferencen er derfor endnu ikke afholdt. 

Det er forhåbningen, at konferencen vil kunne afholdes i 2022. Eftersom pandemien 

aktualiserede brugen af digitale læringsmetoder og -værktøjer i hidtil uset grad, vil 

EK-U desuden drøfte, hvordan sektoren på nordisk plan med fordel vil kunne arbejde 

videre med rapportens øvrige konklusioner og anbefalinger på baggrund af input fra 

konferencens deltagere. 

 

Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen er opfyldt. 


