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Meddelelse vedr. rek. 15/2013 Forstærket nordisk uddannelses-samarbejde 
 

Rek. 15/2013 Forstærket nordisk uddannelses-
samarbejde 

 
Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 
 

at undersøge, i hvilken grad et forstærket nordisk 
uddannelsessamarbejde 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 
henholdsvis 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 
uddannelsessamarbejdet i Norden for at sikre fælles, holdbare og 
langsigtede målsætninger for samarbejdet 
 
at undersøge, hvorvidt det er muligt – inden for et forstærket 
uddannelsessamarbejde – 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 Norden og 
i international sammenhæng 

 
at uddannelses- og undervisningsministrene fremlægger en mundtlig 
redegørelse ved sessionen i efteråret 2014, der omhandler mulige 
betragtninger og perspektiver i relation til ovennævnte at-satser, og 
under hensyntagen til de i betænkningen anførte synspunkter 

 
 
Nordisk Ministerråd meddeler: 
 
De nordiske uddannelsessystemer deler mange fællestræk ift. historie, 
opbygning og værdier med fokus på demokrati, lighed og medskabelse, der 
gør det relevant og værdifuldt at sammenligne os og udnytte potentialer for 
at styrke uddannelseskvaliteten i Norden. 
 
Udover at landene i Norden deler fælles uddannelsesværdier og 
uddannelsesstrukturer, deler de også en række uddannelsespolitiske 
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udfordringer. Det kommer blandt andet til udtryk i den seneste PISA-måling 
fra 2012, hvor nordiske børn scorer relativt lavt i læsning og matematik. 
Samtidig forlader en relativ stor andel af de nordiske børn grundskolen uden 
tilstrækkelige faglige færdigheder til at gennemføre en ungdomsuddannelse.  
 
Det nordiske uddannelsessamarbejde bygger på en lang og stærk tradition 
for udveksling og deling af erfaringer og viden, der bidrager til bedre 
undervisning til gavn for børn, unge og voksne. Spørgsmålet er imidlertid om 
potentialerne udnyttes godt nok, og om der er behov for at styrke 
samarbejdet yderligere med henblik på øget videndeling og 
erfaringsspredning i Norden.   
 
Koordinering og samordning af analyser 
Nordisk Råd beder i rekommandationen Nordisk Ministerråd om at 
undersøge, i hvilken grad et forstærket nordisk uddannelsessamarbejde 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. 
 
Selvom det nordiske uddannelsessamarbejde allerede bestræber sig på at  
etablere samarbejde mellem relevante vidensmiljøer om analyser og 
undersøgelser, er det Ministerrådet for Uddannelse og Forsknings (MR-U) 
klare opfattelse, at der fortsat eksisterer et stort potentiale for indsamling og 
deling af viden på tværs i Norden med henblik på at udnytte forskellige 
styrkepositioner og omsætte viden og erfaringer til at imødekomme aktuelle 
uddannelsespolitiske udfordringer.  
 
MR-U har derfor i de seneste år iværksat en række uddannelsespolitiske 
tiltag, med henblik på netop at fremme videndeling og erfaringsspredning 
inden for prioriterede uddannelsesområder i Norden. Der er allerede en god 
organisatorisk infrastruktur og et fælles analysebredskab i Norden.  
 
Det gælder fx Forskningsprogrammet Education for Tomorrow, der har som 
hovedmål at styrke uddannelsesforskningen og bidrage til vidensbaseret 
policies i uddannelsessektoren samt sikre spredning af forskningsresultater i 
til uddannelsesinstitutioner og relevante aktører i Norden. NordForsk har 
ansvaret for dette program på vegne av Ministerrådet. 
 
Et andet eksempel er det nordiske analysesamarbejde på skoleområdet, hvor 
der er etableret et nordisk evalueringsnetværk med repræsentanter fra 
Skolverket (Sverige), Skolinspektionen (Sverige), Utbildningsstyrelsen 
(Finland), Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (Danmark), EVA (Danmark), 
Utdanningsdirektoratet (Norge) og Undervisningsministeriet og 
Kulturministeriet i Island.  Gennem dette samarbejde bliver der gennemført 
analyser af de nordiske resultater i store internationale undersøgelser. Første 
rapport vil foreligge i foråret 2014 og omhandle resultaterne af TIMSS og 
PIRLS 2011. 
 
Af andre eksempler på nordisk uddannelsessamarbejde kan nævnes Nordisk 
Master-programmet, Nordisk Netværk for Voksnes Læring eller Nordisk 
Sprogkoordination, som alle er nordiske platforme, hvor der findes et 
intensivt samarbejde, som er til inspiration og videndeling for alle relevante 
miljøer og aktører. 
 
Nordisk Ministerråd vil også fremover have fokus på at udnytte synergier og 
erfaringer og viden i et stærkt nordisk uddannelsessamarbejde. Under det 
danske formandskab i 2015 lægges bl.a. op til et intensiveret samarbejde 
omkring videndeling på skoleområdet i Norden.  
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Involvering af policy- praksis- og forskningsfeltet 
Nordisk Råd beder Nordisk Ministerråd om at undersøge, i hvilken grad et 
forstærket uddannelsessamarbejde kunne omfatte aktører, der i balanceret 
grad repræsenterer henholdsvis policy-, praksis-, og forskningsfeltet, 
herunder hvordan aktørerne fra de tre felter kan interagere. 

 
For at sikre relevante uddannelser, der matcher arbejdsmarkedets behov, må 
udviklingen af uddannelserne foregå i en tæt dialog med erhvervsliv, forskere 
og departementer. For Nordisk Ministerråd er det derfor afgørende at 
uddannelsesindsatsen er godt forankret blandt centrale uddannelsesaktører i 
landene fra både policy-, praksis-, og forskningsfeltet.  
 
Denne åbne tilgang til uddannelse deler vi i Norden, og er en hjørnesten i det 
nordiske uddannelsessamarbejde, hvor videnstrekanten, der forener 
forskning, uddannelse og innovation, er en udbredt samarbejdsmodel.  
  
I Nordisk Ministerråd sker involveringen af disse aktører på flere måder. Dels 
gennem landenes ministerier, der i forvejen har den tætte kontakt til 
nøgleinteressenter på de respektive uddannelsesområder. Dels gennem 
nordiske arbejdsgrupper og nordiske projekter, hvor det tilstræbes at disse 
aktører er involveret. 
 
Et eksempel er entreprenørskabsprojektet ’Når jeg bliver stor...’ under 
Ministerrådets program Holdbar Nordisk Velfærd, der skulle kortlægge 
entreprenørskabsindsatser på skoler i Norden. Udvælgelsen af temaer og 
showcases baserede sig på et omfattende analyse- og researcharbejde i 
landene med involvering af policy-, praksis- og forskningsrepræsentanter. 
Arbejdet mundede ud i en debatkonference, hvor alle aktørgrupper var 
repræsenteret. Policy-, praksis- og forskningsfeltet var også målgruppen for 
den store skolekonference som Nordisk Ministerråd afholdte i d. 27./28. 
januar 2014 i samarbejde med Undervisningsministeriet i Danmark. 
Udgangspunktet var at dele nordiske praksiseksempler inden for centrale 
uddannelsespolitiske temaer med henblik på at udbrede forskningsresultater, 
gode eksempler samt inspirere og sprede erfaringer på tværs i Norden. 
 
De eksisterende samarbejdsstrukturer rummer således muligheden for et 
stærkt uddannelsessamarbejde med inddragelse af policy-, praksis og 
forskningsfeltet. Fremadrettet ligger dog fortsat en vigtig opgave i at bringe 
uddannelsesforskningen endnu tættere på praksis i skolerne, og sikre at 
forskningsresultater formidles til skolerne, så de efterfølgende kan omsættes 
i undervisningen.  
 
Langsigtet strategi for uddannelses- og forskningssamarbejdet 
Nordisk Råd rekommanderer endvidere at Nordisk Ministerråd – i samarbejde 
med landenes ansvarlige aktører f.eks. departementer – udarbejder og 
vedtager en 2025-strategi for uddannelsessamarbejdet i Norden for at sikre 
fælles, holdbare og langsigtede målsætninger for samarbejdet. 
 
MR-U har i 2013 initieret et arbejde på en ny strategi for det nordiske 
forsknings- og uddannelsessamarbejde fra 2014 og frem. Hensigten med den 
nye strategi er, at få skabt en langsigtet strategisk ramme med ambitiøse, 
realistiske og prioriterede mål for det nordiske uddannelsessamarbejde, der 
kan bidrage til at sikre sammenhængende, tværgående og bæredygtige 
uddannelsesindsatser.  
 
Det består i det videre arbejde en vigtig opgave i at forankre strategien i 
landene, og sikre at målene for det nordiske uddannelsessamarbejde udgør 
en politisk relevant og ambitiøs strategisk ramme for landene og samtidig 
sikre at de understøtter den overordnede vision for Nordisk Ministerråd.  
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Nordisk Råd vil blive orienteret om MR-U’s arbejde med strategien, som 
forventes fremlagt som et ministerrådsforslag på sessionen i 2014. 
 
Etablering af en nordisk formidlingsfunktion 
Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd at undersøge, hvorvidt det 
er muligt – inden for et forstærket uddannelsessamarbejde – 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 Norden og i international sammenhæng. 
 
Ministerrådet ser det som et vigtigt indsatsområde at formidle resultater og 
viden om nordisk uddannelse til relevante uddannelsesaktører i Norden, så 
det får en bred anvendelse i Norden. Derfor er der typisk til projekter knyttet 
en kommunikationsrådgiver, og der krav til at en del af projekternes budget 
anvendes til formidling af resultater.  
 
Nordisk Ministerråd deler ambitionerne om at blive bedre til at udnytte viden 
på tværs af landene, men er dog skeptisk overfor etableringen af en nordisk 
formidlingsfunktion. Dels vil det være omkostningsfuldt at oprette et nyt 
organ, da der i dag ikke eksisterer nogen koordineret formidlingsfunktion i 
Norden, der inkluderer og koordinerer undersøgelser og forskning i landene. 
og dels vil det være meget ressourcekrævende at koordinere, formidle og 
monitorere undersøgelser på uddannelsesområdet i Norden, da der i dag ikke 
engang på nationalt niveau eksisterer centrale koordineringsplatforme på 
uddannelsesområdet.  
 
MR-U ser dog gerne, at der skabes et bedre grundlag for koordinering og 
videndeling på uddannelsesområdet, og vil drøfte potentialerne for et 
intensiveret analysesamarbejde omkring udveksling af viden og data på 
tværs af landene inden for den eksisterende samarbejdsstruktur. 
 
Mundtlig redegørelse ved sessionen i efteråret 2014 
Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd at uddannelses- og 
undervisningsministrene fremlægger en mundtlig redegørelse ved sessionen i 
efteråret 2014, der omhandler mulige betragtninger og perspektiver i relation 
til ovennævnte at-satser, og under hensyntagen til de i betænkningen 
anførte synspunkter 
 
MR-U vil, i overensstemmelse med retningslinjerne for besvarelse af 
rekommandationer fra Nordisk Råd, sende svaret skriftligt til Nordisk Råds 
præsidium i maj 2014.  
 
Med dette svar anses rekommandationen for afskrevet.  
 


