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UDVALGSFORSLAG 

 

 

Udvalgsforslag 

om et forstærket, nordisk uddannelsessamar-

bejde 

 

1. Udvalgets forslag 

Kultur- og Uddannelsesudvalget  foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at undersøge, i hvilken grad et forstærket nordisk uddannelses-

samarbejde vil kunne realiseres, herunder om de relevante aktører 

og vidensmiljøer kunne samarbejde mere og i højere grad kunne 

koordinere og samordne nye analyser og undersøgelser inden for 

uddannelse 

 

at undersøge, i hvilken grad et forstærket uddannelsessamarbejde 

kunne omfatte aktører, der i balanceret grad repræsenterer hen-

holdsvis policy-, praksis-, og forskningsfeltet, herunder hvordan 

aktørerne fra de tre felter kan interagere 

 

at udarbejde og vedtage – i samarbejde med landenes ansvarlige 

aktører f.eks. departementer – en 2025-strategi for uddannelses-

samarbejdet i Norden for at sikre fælles, holdbare og langsigtede 

målsætninger for samarbejdet 

 

at undersøge, hvorvidt det er muligt – inden for et forstærket ud-

dannelsessamarbejde – at etablere en nordisk formidlingsfunktion 

til at sikre en stærkere formidling og synliggørelse af resultater og 

ny viden om nordisk uddannelse til relevante aktører – både i Nor-

den og i international sammenhæng 

 

at uddannelses- og undervisningsministrene fremlægger en 

mundtlig redegørelse ved sessionen i efteråret 2014, der omhand-

ler mulige betragtninger og perspektiver i relation til ovennævnte 



 

 

 Side 2 af 5 

Nordisk Råd 

A 1599/kultur 

Fremlagt af: 

Kultur- og 

Uddannelsesudvalget 

J.nr. 13-00144-1 

 

 

at-satser, og under hensyntagen til de i betænkningen anførte 

synspunkter 

2. Baggrund 

I det nordiske samarbejde findes der på forskningssiden én samlende 

aktør og institution nemlig NordForsk, som er placeret i Oslo. Omvendt 

findes der på uddannelsessiden ikke en lignende organisering eller samar-

bejdsform. Grundene til dette kan være mange. Men en af årsagerne 

kunne være, at uddannelse i høj grad er et nationalt anliggende som lan-

dene selv varetager, og hvor politiske initiativer udvikles primært i natio-

nal sammenhæng. Samtidig mener stort set alle politikere og beslutnings-

tagere, at uddannelse er et meget vigtigt velfærdspolitisk indsatsområde i 

de nordiske lande. Der er mange ligheder i de enkelte uddannelsessyste-

mer i Norden og derfor nyder området godt af store komparative fordele. 

Det betyder, at der alt andet lige er potentiale for et tættere og mere sy-

nergi-givende samarbejde inden for uddannelsesområdet. Derudover har 

målstyring, globaliseringsprocesser, hurtigere informationsspredning, 

transnationalt samarbejde og tættere integration de sidste 10-15 år med-

ført, at reformerne i landenes uddannelsessektorer ligner hinanden mere i 

dag end tidligere i historien. 

  

Spørgsmålet er, om vi samlet set i Norden på trods af det nationale fokus 

ville kunne opnå et forstærket, nordisk uddannelsessamarbejde? Der 

findes allerede flere gode initiativer og indsatser, f.eks. NordForsk, der 

samordner og finansierer uddannelsesforskning i form af programmet 'E-

ducation For Tomorrow'.  

 

Nordisk Velfærdscenter i Stockholm kortlægger studier om drop-outs og 

indsamler viden om udsatte unge og deres uddannelsesmuligheder. Mini-

sterrådets sekretariat gennemfører analyser inden for områder som ”An-

erkendelse af professionelle kvalifikationer i Norden” og planlægger tillige 

nye studier inden for lærlingeuddannelser i Norden. Endelig findes der 

mange andre fælles-nordiske undersøgelser, der er gennemført rundt i 

landene, ofte på sporadisk vis. Der er således mange gode tiltag og sam-

arbejder i det nordiske samarbejde.  

 

Imidlertid findes der ikke megen koordinering mellem de enkelte instituti-

oner og vidensmiljøer. Den ene ved ikke nødvendigvis, hvad den anden 

laver. Konsekvensen af dette kan være, at der udføres meget dobbeltar-

bejde landene imellem og aktørerne imellem. Mange af de samme kort-

lægninger og analyser laves næsten samtidigt, parallelt og uden nævne-

værdig koordinering i landene. Der er tale om undersøgelser, som minder 

meget om hinanden og som har enslydende målsætninger og emnevalg. 

Emner som drop-out/frafald, mangel på praktikpladser og strategier for 

inklusion i grundskolen er problemstillinger, som beslutningstagere og ud-

dannelsesaktører i Norden kan nikke genkendende til. 

  

Der er mange potentielle emne- og samarbejdsområder, og følgende for-

slag kunne være emner, der er relevante at belyse i fællesnordisk sam-

menhæng, ikke mindst hvis landene i Norden kunne opnå et forstærket 

uddannelsessamarbejde, f.eks.: 

  

1) Hvordan skal ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelserne 

indrettes for at sikre, at fremtidens arbejdskraft opfylder erhvervslivets 

behov for medarbejdere på alle uddannelsesniveauer, herunder virksom-

heders behov for flere faglærte frem mod 2020? Under dette tema kan 

også "Key Competences" nævnes – altså kompetancespørgsmålet som 

gælder både for elever og studenter under uddannelse og for arbejdslivet. 
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2) Implementering af reforminitiativ opleves som en udfordring i de fleste 

lande. Kompleksiteten i uddannelsessystemerne øger i de moderne 

samfund. Derfor er det interessant at få mere viden om spørgsmål om 

ledelse, arbejdsdeling, organisering og koordinering av implementering af 

reforminitiativer. 

 

3) Forventningene om at ansatte i offentlig sektor skal arbeide 

kunnskapsbasert øker hurtig og i takt med den teknologiske utviklingen 

som bidrar til rask informasjonsspredning. Mange steder mangler 

imidlertid kompetanse i hvordan man skal ta forskning i bruk. Dette må 

læres. Her åpner det seg store muligheter for prosjektsamarbeid og 

erfaringsutveksling på tvers av landegrensene. 

 

4) Læring i arbeidslivet 

 

5) Ledelse og organisering av utdanning – kvalitet i undervisningen på alle 

nivåer 

 

6) Lærerutdanning og induksjonsprogram for nyansatte lærere 

 

7) Barnehavelærerutdanning og kvalitet i barnehavene 

 

8) Digital literacy – hvordan lære å "lese" en ny digital hverdag og tilpasse 

utdanningene til elever som kommer til skolen med høy digital 

kompetanse 

 

9) MOOCs, massive open online course - Et nordisk samarbeid om IKT-

støttet undervisning i verdensklasse.  

3. Udvalgets synspunkter 

Kultur- og Uddannelsesudvalget mener, at de nordiske lande kunne stå 

langt tættere sammen strategisk og politisk set omkring udførelsen af 

analyser og undersøgelser på uddannelsesområdet. På denne måde kunne 

man undgå, at næsten de samme undersøgelser udføres dobbelt. Et land 

kan nå rigtig langt alene. Men hvis de nordiske lande kunne lykkes med at 

samarbejde mere, kunne Norden samlet set nå længere på uddannelses-

fronten – og endda med færre ressourcer. Når de enkelte departementer 

og styrelser ― men også lærerorganisationer og øvrige vidensmiljøer 

rundt om i landene bestiller eller får udarbejdet nye uddannelsesrapporter 

og analyser, så må ambitionen være, at vi i langt højere grad klarer at 

koordinere dette arbejde i nordisk regi allerede i den indledende fase. Ved 

tidligt i opstartsfasen at koordinere og samtænke landenes policies. Og 

ved at designe undersøgelser og udvælge temaer, som alle lande kunne 

være interesserede i, så ville der være basis for langt større synergier og 

dermed, at vi i Norden kunne samarbejde om udførelsen af langt flere 

analyser af fælles interesse. 

 

Det er også nødvendigt med en bedre kobling mellom forskning og 

utdanning. En egen satsing på utdanning kan avklare hva som bidrar til 

sammenheng. Helhetlig innsats krever ofte samordning av tiltak på flere 

områder. Derfor er det viktig å identifisere hvilke områder det er snakk 

om å legge en strategi. Her er det mulig å se for seg en nordisk 

arbeidsdeling for å få til større systematikk i det enkelte lands arbeid. En 

egen satsing på utdanning vil også generere nye spørsmål for fremtidige 

forskningsprosjekter. En bedre koordinering av arbeidet mellem det som 

skjer i NordForsk og de aktiviteter, der kunne indgå i et forstærket, nor-

disk uddannelsessamarbejde kunne derfor også bidra til å styrke både 

forskning og utdanning i Norden. 

  

Kultur -og Uddannelsesudvalget vil derfor spørge ministerrådet, i hvilken 

grad man ser perspektiver og muligheder i at arbejde hen i mod et for-
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stærket, nordisk uddannelsessamarbejde, der samordner landenes policies 

og koordinerer de relevante vidensmiljøers aktiviteter og projekter? I 

samarbejdet kunne indgå aktører som NordForsk og Nordisk Velfærdscen-

ter. Derudover landenes relevante departementer og øvrige nationale og 

nordiske uddannelsesaktører, der har nordiske projekter i deres opgave-

portefølje. Denne samordning kunne være med til at sikre, at der sker 

forudgående koordinering inden nye initiativer sættes i gang. En ny orga-

nisering af arbejdet ville betyde en langt mere optimal ressourceudnyttel-

se.  

 

Et konkret eksempel kunne være det nye område massive open online 

course (MOOC). Området er nyt og spændende og ministerrådet skal for-

mentlig til at igangsætte et nyt studie på dette område, hvilket i sig selv 

er spændende. Samtidig er der allerede flere gennemførte studier om det-

te emne rundt i Norden. Kunne vi klare at koordinere disse typer studier 

bedre for at sikre en fælles nordisk tilgang til emnet?  

 

Udvalget understreger samtidigt, at formidlingsaspektet bør spille en me-

get afgørende og central rolle – ny viden må kommunikeres ud til de rette 

modtagere og aktører og ’Unknown Public Knowledge’ bør undgås. Denne 

udfordring kunne løses ved at etablere en fælles-nordisk formidlingsfunk-

tion inden for uddannelse. 

  

Et andet eksempel på nordisk samarbejde kunne være institutionen: 

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, der har kortlagt og kvali-

tetssikret al skandinavisk og international forskning inden for førskole-

området for de 0-6 årige. Denne kortlægning og afdækning af ny forsk-

ning blev bestilt af tre aktører fra henholdsvis Danmark, Norge og Sveri-

ge. Således blev udgiften delt ud på tre parter/lande, der blot skulle dæk-

ke udgifterne hver især med bare en tredjedel af den samlede udgift. 

Denne kortlægning bliver i dag også anvendt af f.eks. pædagogstuderen-

de som et nyttigt vidensgrundlag i løbet af studietiden.  

 

Også i Norge er det nylig etablert en lignende institu-

tion; Kunnskapssenter for utdanning og i Sverige er det satt av midler på 

budsjettet til etablering av et kunnskapssenter. Udvalget vil gerne under-

strege, at denne model for samarbejde bør kunne benyttes på langt flere 

projekter.  

 

For at sikre et mere strategisk, langsigtet perspektiv i uddannelses-

samarbejdet, vil udvalget også opfordre de nordiske undervisnings- og 

uddannelsesministre til at udarbejde og vedtage en 2025-strategi for det 

nordiske uddannelsessamarbejde. Udvalget kan konstatere, at de nordiske 

kulturministre også har udarbejdet en langsigtet, strategisk plan for kul-

tur-samarbejdet, med mere åbenhed, konstruktiv dialog og samarbejde til 

følge. Strategien er tilmed forankret i landenes respektive nationale kul-

turråd. Udvalget mener at en 2025-uddannelsesstrategi kunne være med 

til at sikre, at de involverede aktører og vidensmiljøer nemmere ville kun-

ne samarbejde inden for den samme overordnede policy-ramme.  

 

Afslutningsvis ser udvalget meget gerne, at nærværende forslag kunne 

kobles sammen med det af Nordisk Ministerråd allerede igangsatte projekt 

”det fælles nordiske udviklingsprojekt: den nordiske vej til inkluderende 

grundlæggende uddannelser med høj faglighed og stærke færdigheder for 

alle”, med henblik på at skabe videreudvikling og dermed et forstærket, 

nordisk uddannelsessamarbejde til gavn for uddannelserne i Norden.  

 

For at lette gennemførelsen af fælles projekter bør det ligeledes undersø-

ges, hvorvidt grunddata-materiale/statistiske opgørelsesmetoder til brug 

for ikke mindst kvantitative undersøgelser kunne udformes på en ensartet 

og sammenlignelig måde i Norden. Dette ville gøre det lettere at gennem-

føre fælles, komparative studier. Generelt set er der meget få kvantitative 
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studier inden for uddannelsesforskning i Norden. Dette er en generel pro-

blemstilling som udvalget gerne vil adressere Nordisk Ministerråd og de 

nordiske regeringer. Der er stort behov for mere kvantitativ forskning på 

området. 

4. Konklusion 

På baggrund af ovenstående foreslår , at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at undersøge, i hvilken grad et forstærket nordisk uddannelses-

samarbejde vil kunne realiseres, herunder om de relevante aktører 

og vidensmiljøer kunne samarbejde mere og i højere grad kunne 

koordinere og samordne nye analyser og undersøgelser inden for 

uddannelse 

 

at undersøge, i hvilken grad et forstærket uddannelsessamarbejde 

kunne omfatte aktører, der i balanceret grad repræsenterer hen-

holdsvis policy-, praksis-, og forskningsfeltet, herunder hvordan 

aktørerne fra de tre felter kan interagere 

 

at udarbejde og vedtage – i samarbejde med landenes ansvarlige 

aktører f.eks. departementer – en 2025-strategi for uddannelses-

samarbejdet i Norden for at sikre fælles, holdbare og langsigtede 

målsætninger for samarbejdet 

 

at undersøge, hvorvidt det er muligt – inden for et forstærket ud-

dannelsessamarbejde – at etablere en nordisk formidlingsfunktion 

til at sikre en stærkere formidling og synliggørelse af resultater og 

ny viden om nordisk uddannelse til relevante aktører – både i Nor-

den og i international sammenhæng 

 

at uddannelses- og undervisningsministrene fremlægger en 

mundtlig redegørelse ved sessionen i efteråret 2014, der omhand-

ler mulige betragtninger og perspektiver i relation til ovennævnte 

at-satser, og under hensyntagen til de i betænkningen anførte 

synspunkter 
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