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NEFNDARTILLAGA 

 

 

Nefndartillaga 
um að efla norrænt samstarf um menntamál 

 

1. Tillaga nefndarinnar 

Menningar- og menntamálanefnd leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að kanna forsendur fyrir því að efla norrænt samstarf um 
menntamál, þar á meðal hvort hlutaðeigandi aðilar og þekkingar-
umhverfi geti unnið meira saman og ennfremur samræmt og 
samhæft nýjar greiningar og rannsóknir í menntamálum; 
 
að kanna hvernig fulltrúar stefnumótunaraðila, menntakerfisins 
sjálfs og fræðasamfélagsins geta svo langt sem það nær tekið þátt 
í efldu samstarfi um menntamál og ennfremur hvernig þessir þrír 
aðilar geta unnið saman; 

 
að semja og samþykkja – í samstarfi við ábyrgðaraðila í löndunum, 
t.d. ráðuneytin – áætlun til ársins 2025 fyrir norrænt samstarf um 
menntamál og tryggja þannig sameiginleg og sjálfbær langtíma-
markmið í samstarfinu; 
 
að rannsaka hvort unnt er – í efldu samstarfi um menntamál – að 
koma á norrænni miðlun sem sjái um að dreifa og kynna nýjar 
niðurstöður og þekkingu á norrænum menntamálum fyrir hlutað-
eigandi aðilum á Norðurlöndunum og alþjóðlega; 

 
að menntamálaráðherrarnir leggi fram munnlega skýrslu fyrir 
þingið á haustdögum 2014 um vangaveltur og viðhorf til 
fyrrnefndra málsliða og með tilliti til þeirra sjónarmiða sem koma 
fram í álitinu. 
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2. Aðdragandi 

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 
landene selv varetager, og hvor politiske initiativer udvikles primært i 
national sammenhæng. Samtidig mener stort set alle politikere og 
beslutningstagere, at uddannelse er et meget vigtigt velfærdspolitisk 
indsatsområde i de nordiske lande. Der er mange ligheder i de enkelte 
uddannelsessystemer 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 synergi-givende samarbejde inden for uddannelses-
området. Derudover har målstyring, globaliseringsprocesser, hurtigere 
informationsspredning, transnationalt samarbejde og tættere integration 
de sidste 10-15 år medført, 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 
'Education For Tomorrow'.  
 
Nordisk Velfærdscenter i Stockholm kortlægger studier om drop-outs og 
indsamler viden om udsatte unge og deres uddannelsesmuligheder. 
Ministerrådets sekretariat gennemfører analyser inden for områder som 
”Anerkendelse 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 
samarbejder i det nordiske samarbejde.  
 
Imidlertid findes der ikke megen koordinering mellem de enkelte 
institutioner og vidensmiljøer. Den ene ved ikke nødvendigvis, hvad den 
anden laver. Konsekvensen af dette kan være, at der udføres meget 
dobbeltarbejde landene imellem og aktørerne imellem. Mange af de 
samme kortlægninger og analyser laves næsten samtidigt, parallelt og 
uden nævneværdig 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 uddannelsesaktører 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. 
 
 
2) Implementering af reforminitiativ opleves som en udfordring i de fleste 
lande. Kompleksiteten i uddannelsessystemerne øger i de moderne 
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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. Sjónarmið nefndarinnar 

Menningar- og menntamálanefndin telur að Norðurlöndin geti unnið miklu 
nánar saman, einnig pólitískt, að framkvæmd á greiningum og 
rannsóknum á sviði menntamála. Þannig má koma í veg fyrir tvíverknað 
þegar svo til sömu rannsóknir eru gerðar í fleiri en einu landi samtímis. 
Eitt land getur náð langt en takist Norðurlöndunum að auka samstarf sitt 
ná þau miklu lengra á menntasviðinu – jafnvel með minni kostnaði. Þegar 
ráðuneyti og stofnanir, kennarafélög og önnur þekkingarumhverfi alls 
staðar á Norðurlöndum ákveða að láta gera nýjar greiningar eða skýrslur 
um menntamál hlýtur markmiðið að vera þegar á byrjunarstigi að 
samhæfa miklu meira en nú er gert Norðurlandanna á milli. Með 
samhæfingu þegar á byrjunarreit er hægt að samræma stefnu landanna. 
Með því hanna kannanir og taka fyrir málefni sem öll löndin hafa áhuga á 
er brautin rudd fyrir miklu meiri samlegðaráhrif – meðal annars að 
Norðurlöndin geta unnið saman að mun fleiri greiningum sem þjóna 
hagsmunum allra landanna. 
  
Einnig er nauðsynlegt að tengja betur rannsóknir og menntun. Áherslur á 
menntamál geta veitt svör við því hvað skapar helst samhengi. Heildrænar 
aðgerðir þarf oft að samhæfa á fleiri en einu sviði. Því er mikilvægt að 
bera kennsl á þau svið þar sem þörf er á að leggja áætlun. Verkaskipting 
milli Norðurlandanna gæti gert starf í löndunum kerfisbundnara en ella. 
Áherslur landanna sjálfra í menntamálum vekja nýjar spurningar fyrir 
rannsóknir til framtíðar. Með því að samhæfa betur starfsemi NordForsk 
og aðgerðir í efldu norrænu samstarfi um menntamál gæti átt þátt í að 
efla rannsóknir og menntamál á Norðurlöndum. 
 
Menningar- og menntamálanefnd hyggst því inna ráðherranefndina eftir 
því hvort hún sjái flöt og tækifæri í því að efla norrænt samstarf um 
menntamál þar sem samhæfð yrði stefna landanna, aðgerðir þeirra og 
verkefni í hlutaðeigandi þekkingarumhverfum. NordForsk og Norræna 
velferðarmiðstöðin gætu komið að samstarfinu. Einnig hlutaðeigandi 
ráðuneyti og aðrir menntaaðilar í löndunum og norrænt sem hafa umsjón 
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með norrænum verkefnum. Með samhæfingu mætti samræma nýjar 
aðgerðir áður en ráðist er í þær. Með nýju skipulagi myndi fá og 
mannauður nýtast betur en áður.  
 
Sem dæmi má nefna opin námskeið sem nefnd eru Massive Open Online 
Course (MOOC). Vert er að hafa í huga að ráðherranefndin er að kanna 
forsendur fyrir þessari nýju og athyglisverðu aðferð. Margar kannanir hafa 
verið gerðar á áhrifum þessarar aðferðar á Norðurlöndum. Tekst okkur að 
samhæfa kannanir af þessu tagi og ná þannig samnorrænni nálgun á 
viðfangsefnið?  
 
Nefndin undirstrikar að miðlun verður að vera stór þáttur í samstarfinu – 
koma verður nýrri þekkingu til réttra aðila og forðast 'Unknown Public 
Knowledge’. Lausnin getur verið samnorræn upplýsingamiðlun um 
menntamál. 
  
Annað dæmi um norrænt samstarfi gæti verið stofnunin Dansk Clearing-
house for Uddannelsesforskning (Danish Clearinghouse for Educational 
Research) en hún hefur kortlagt og gæðatryggt allar skandinavískar og 
alþjóðlegar rannsóknar á leikskólum fyrir börn á aldrinum 0–6 ára. Það 
voru þrír aðilar í Danmörku, Noregi og Svíþjóð sem pöntuðu þetta yfirlit 
yfir nýjustu rannsóknir. Þannig skiptu þeir með sér kostnaðinum og 
greiddu aðeins þriðjung verðsins hver. Yfirlitið kemur vel að notum og 
reynist dýrmæt þekkingargrunnur, meðal annars fyrir leikskóla-
kennaranema.  
 
Svipuð stofnun verið sett á laggirnar í Noregi: Kunnskapssenter for 
utdanning (Þekkingarmiðstöð um menntamál) og Svíar hafa ákveðið að 
veita fé til þekkingarmiðstöðvar. Nefndin vill benda á að samstarf af þessu 
tagi kæmi að gangi í mun fleiri verkefnum.  
 
Nefndin vill tryggja langtímasjónarmið í samstarfi um menntamál og 
hvetur því menntamálaráðherrana til að semja og samþykkja áætlun til 
ársins 2025 fyrir norrænt samstarf um menntamál. Nefndinni er ljóst að 
menningarráðherrarnir hafa einnig samið langtímaáætlun fyrir samstarf 
um menningarmál og hefur það skapað meiri hreinskiptni, uppbyggilegt 
samráð og samstarf. Áætlunin tengist einnig starfi menningarráðanna í 
löndunum. Nefndir telur menntaáætlun til ársins 2025 geta greitt fyrir 
samstarfi hlutaðeigandi aðila og þekkingarumhverfa innan almenns 
stefnuramma.  
 
Að lokum óskar nefndin eftir því að tillagan verði tengd verkefni sem 
þegar er hafið hjá Norrænu ráðherranefndinni ’sameiginlegt norrænt 
þróunarverkefni: norræn leið að grunnmenntun fyrir alla með góðri 
faglegri þekkingu og öflugri færni fyrir alla’ með það fyrir augum að örva 
þróunina og efla norrænt samstarf um menntamál sem gagnast menntun í 
löndunum.  
 
Ryðja mætti brautina fyrir sameiginlegum verkefnum með því að kanna 
hvort hægt er að samhæfa grunngögn/ efnivið og aðferðir til útreikninga á 
tölulegum upplýsingum og gera sambærilegri, ekki síst við megindlegar 
rannsóknir Sameiginlegar samanburðarrannsóknir yrðu auðveldari fyrir 
vikið. Almennt er lítið um megindlegar menntarannsóknir á Norðurlöndum. 
Nefndin óskar eftir að beina þessu máli til Norrænu ráðherranefndarinnar 
og norrænu ríkisstjórnanna. Mikil þörf er á megindlegum rannsóknum á 
þessu sviði. 

4. Niðurstaða 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur menningar- og menntamála-
nefnd  til að 
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Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um, 

að kanna forsendur fyrir því að efla norrænt samstarf um 
menntamál, þar á meðal hvort hlutaðeigandi aðilar og þekkingar-
umhverfi geti unnið meira saman og ennfremur samræmt og 
samhæft nýjar greiningar og rannsóknir í menntamálum; 
 
að kanna hvernig fulltrúar stefnumótunaraðila, menntakerfisins 
sjálfs og fræðasamfélagsins geta svo langt sem það nær tekið þátt 
í efldu samstarfi um menntamál og ennfremur hvernig þessir þrír 
aðilar geta unnið saman; 

 
að semja og samþykkja – í samstarfi við ábyrgðaraðila í löndunum, 
t.d. ráðuneytin – áætlun til ársins 2025 fyrir norrænt samstarf um 
menntamál og tryggja þannig sameiginleg og sjálfbær 
langtímamarkmið í samstarfinu; 
 
að rannsaka hvort unnt er – í efldu samstarfi um menntamál – að 
koma á norrænni miðlun sem sjái um að dreifa og kynna nýjar 
niðurstöður og þekkingu á norrænum menntamálum fyrir hlutað-
eigandi aðilum á Norðurlöndunum og alþjóðlega; 

 
að menntamálaráðherrarnir leggi fram munnlega skýrslu fyrir 
þingið á haustdögum 2014 um vangaveltur og viðhorf til 
fyrrnefndra málsliða og með tilliti til þeirra sjónarmiða sem koma 
fram í álitinu. 
 

 
Ósló, 29. október 2013 

Anu Urpalainen (saml) 
Göran Montan (M), formaður 
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Ingebjørg Godskesen (FrP) 
Jorodd Asphjell (A) 
Karen Ellemann (V) 
 

Kristen Touborg (SF)  
Liselott Blixt (DF 
Rasmus Lynghøj (S) 
Róbert Marshall (Björt framtíð) 
Svein Harberg (H) 
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