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Den nordiske utdanningsmodellen (2019-
2022, del av UiO: Norden): 

historisk fremvekst, komparative 
perspektiver og nåtidige reforhandlinger 



Vårt narrativ….
• tverrfaglig komparativt forskningsprosjekt som har til 

formål å undersøke den nordiske utdanningsmodellen 
med vekt på aktuelle, komparative og historiske sider. 

• undersøke hvor bærekraftig denne modellen er på 
tvers av de nordiske land gjennom å kombinere 
analyser av nordiske forhold sett i forhold til 
internasjonale utdanningsmodeller med analyser av 
politiske, filosofiske og pedagogiske utfordringer og 
nåtidige reforhandlinger. 

• så vel stille en skarp og kritisk diagnose over den 
nåværende verdi-baserte nordiske skolen…



De fire søylene i NordEd:
1) Konkurrerende tradisjoner, idealer og 

begreper om kunnskap i de nordiske 
landenes utdanningspolitikk, pedagogisk 
ideutvikling og pedagogisk praksis; 

2) Kamper om og utvikling av læreplaner og 
fagrekker i nordisk utdanning; 

3) Fremveksten av nordiske lærerkulturer og 
lærerutdannelser i komparativt perspektiv;

4) Nordiske skolereformer i lys av internasjonal, 
regional og nasjonal politikkutforming og 
reformarbeid.



Dagens tema: Koronagenerasjonen
- hva vet vi (tall, erfaringer, dilemma)?
- hva lærte vi (vurderingskulturer, faglige 
fellesskap, forskjeller nivå, land)?



KORONAGENERASJONEN – program:
12:30-12:35 Innledning v/ Inga Bostad, prosjektleder NordEd
12:35-12:45 Erfaringer med Korona i grunnskolen v/ Marte Blikstad-Balas, mfl, Institutt for 
lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo
12:45-12:55 Erfaringer med Korona i videregående skole v/ Lise Vikan Sandvik mfl, Institutt for 
lærerutdanning, NTNU
12:55-13:05 Spørsmål om Korona til skolenorge v/ Roger André Federici, NIFU
13:05-13:15 Erfaringer med Korona i høyere utdanning v/ Inger Marie Dalehefte mfl, Institutt for 
pedagogikk, Universitetet i Agder
13:15-13:25 Svenskenes erfaring med Korona i skole og høyere utdanning v/ Christian 
Lundahl, Örebro universitet
13:25-13:35 European experiences of Covid19, AEA-Europe Assessment Cultures SIG v/ 
Andre Watts, Cambridge Assessment
13:35-13:45 Spørsmål og svar fra tilhørere
13:45-14:00 PAUSE
14:00-14:15 Kommentar fra Malcolm Langford, CELL, UiO
14:15-14:30 Kommentar fra Øystein Gilje, FIKS, UiO
14:30-15:30 Plenumdiskusjon med bidragsyterne
15:30 Avslutning v/ Sverre Tveit


