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Utskottet för kunskap och kultur i Nordens betänkande över 

Digitala lösningar inom utbildning  

Förslag 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att 

 

Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek. 37/2021 

vad angår digitala lösningar inom utbildning för rådets del är slutbehandlad 

Bakgrund 

Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

 
 Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet  
 

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

Meddelande från Nordiska ministerrådet 

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 under-

visning med fordel kan omlægges til at være digital, og at manglende fysisk fremmø-

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

velbefindende og læring. Der er dog uden tvivl stort potentiale i forhold til anvendel-

se 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, 
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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 -

værktøjer. Men undersøgelsen viste også, at det var meget forskelligt fra institution 

til institution, hvordan og i hvor høj grad, institutionerne gjorde brug af digitale læ-

ringsmetoder og -værktøjer. Flere medarbejdere på de nordiske universiteter og høj-

skoler efterspurgte 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 nordiske universiteter og højskoler. Konferencen skulle foregå fysisk for både 

at give mulighed for øget videndeling og kunne være med til at facilitere indgåelse af 

relevante netværk. Coronapandemien har sat begrænsninger på afholdelse af den 

type arrangementer 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 bag-

grund af input fra konferencens deltagere. 

 

Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen er opfyldt. 

Utskottets synpunkter 

Utskottet framför sitt tack för svaret på rekommendationen om digitala lösningar 

inom utbildning. Av svaret framgår att de nordiska ministrarna för högre utbildning 

har ett fokus på frågan om hur man kan utveckla digitala undervisningsmetoder och 

verktyg. Både genom en undersökning och rapport om hur dessa används idag, ge-

nom att planera för en nordisk konferens på temat och genom att ämbetsmanna-

kommittén för utbildning och forskning (ÄK-U) följer upp rapportens och konferen-

sens konklusioner.  

 

Utskottet för kunskap och kultur kommer att följa ministerrådets fortsatta arbete 

och föreslår därmed att Rek. 37/2021 vad angår digitala lösningar inom utbildning för 

rådets del är slutbehandlad. 
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