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NORDYRK - Nordisk yrkespedagogisk og yrkesdidaktisk nettverk 

Årsberetning 2014 – 2015 

 

 
 

 

Innledning 

 

 NORDYRK är ett nordiskt nätverk för yrkespedagogisk och yrkesdidaktisk forskning och 

utveckling. Nätverket bildades vid en träff vid Göteborgs universitet hösten 2009. Nordisk 

samverkan är önskvärd och givande eftersom vi i de nordiska länderna står inför likartade 

problem också i fråga om yrkesutbildning och har mycket att vinna på nära samarbete. 

Befintliga nationella forskningsmiljöer är små och den nordiska forskningen inom 

yrkespedagogik och yrkesdidaktik behöver förstärkas. 

 

Av nätverkets strategidokument (NORDYRK 2010) framkommer att den yrkespedagogiska 

och yrkesdidaktiska forskningen i Norden är eftersatt, inte minst med tanke på det stora antal 

ungdomar och vuxna som studerar i någon form av yrkes- och professionsutbildning. 

Yrkesutbildningen har stor betydelse för samhälle och arbetsliv och pedagogisk forskning ur 

olika perspektiv är därmed viktig, liksom didaktiskt inriktad forskning om yrkesundervisning 

och yrkeslärande med fokus på undervisningens aktörer. 

 

Inom en rad områden saknas kunskap om yrkesutbildningen i Norden och dess effekter för 

individ, arbetsliv och samhälle. NORDYRKS strategidokument tydliggör att kunskapen är 

begränsad inom områden som rekrytering, utbildningsinnehåll, styrning och undervisning och 

varnar samtidigt för att ”[B]rist på systematiserad kunskapsbildning och beprövad erfarenhet 

kan leda till att en betydande grupp gymnasieelever och vuxenstuderande sätts på spel i en 

debatt som i alltför hög grad öppnar för ideologiskt präglade spekulationer.” (NORDYRK 

2010). 

(NORDYRK 2013 KAPET Karlstads universitets Pedagogiska Tidsskrift, 9, nr 1, 2013, 

Gøransson og Holm) 

NORDYRKS ledergruppe 2014/2015 ble valgt på årsmøtet på Kjeller 13. juni 2014 og består 

av: 

Danmark Finland Island Norge Sverige 

Susanne Gottlieb 

Professionshøjskolen 

Metropol 

Er valgt til 2014 

Annica 

Isaksson 

Haaga-Helia 

yrkeshögskola 

 

Gestur 

Guðmundsson, 

Háskóla Íslands 

(fr.o.m. maj 

2011) 

passiv medlem 

i ledergruppen 

Tron Inglar, 

Høgskolen i 

Oslo og 

Akershus 

Er valgt for 

årene 2013 - 

2015 

 Karl - Gunnar 

Starck, Malmö 

högskola 

Er valgt til 

2014 

 

Henrik Hersom 

NCE/Metropol  

Karin 

Linnanmäki, 

Vakant Arne Ronny 

Sannerud. 

Per-Olof 

Thång, 
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Er valgt til 2016 Åbo Akademi i 

Vasa 

Er valgt for 

årene 2014-

2015 

 

Er valgt for 

2014-2016 

Göteborgs 

universitet 

Er valgt for 

årene 2013 - 

2015 

  Marianne Teräs 

Helsingfors 

universitet 

Er valgt til 

2016 

  

 

Bente Fostad. 

Høgskolen i 

Nord-

Trøndelag. Er 

valgt for 

2014-2016 

Per 

Andersson. 

Er valgt for 

2014-2016  

 

Valgkomiteens leder Gerd Petterson ble gjenvalgt som leder av valgkomiteen for 2014/16 og 

hun tok på seg ansvaret for å sette sammen ny valgkomite. 

 

Ledergruppa konstituerte seg på første nettmøte 19.9 og valgte: Tron Inglar som leder, Karl-

Gunnar Starck som nestleder og Bente Fostad som sekretær. 

 

Virksomhet 2013/2014 

 

Ledergruppa har hatt fem nettmøter (16.10. og 18.11. i 2014. 28.01, 04.03 og 28.04 i 2015) og 

et fysisk møte i Helsinke, 12. og13.05 2015. 

 

Det er blitt arbeidet med følgende saker: 

 Nordic Journal of Vocational Education and Training ISSN-nummer: 2242-458X 

Nordic Journal of Vocational Education and Training er et vitenskapelig tidskrift 

akkreditert på nivå 1. Tidsskriftet ble etablert, drives og eies av Nordisk nettverk for 

yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk (NORDYRK). Tidsskriftet skal bidra til å styrke det 

yrkespedagogiske feltet ved å publisere resultater fra forskning og annet relevant fagstoff 

om yrkesopplæring og profesjonsutdanning. Tidsskriftet har ansvarlig redaktør, redaksjon 

og granskere på høyt faglig nivå. Artikler som er gransket og godkjent publiseres på nivå 

1. I tillegg publiseres fagartikler og informasjon i en egen magasindel.  

Per Andersson har overtatt som ansvarlig redaktør etter Per-Olof Thång.  

 

Det er i årsmøteperioden publisert fem vitenskapelige artikler. 

Det er publisert to artikler i magasindelen av tidsskriftet. 

 

 Økonomi 

Tron Inglar har mottatt NOK 30 000,- + 25 000,- for drift av tidsskriftet. 

 

 Konferansen 2015  
Er i Haage-Helia, Helsinki 10., 11. og 12. juni. 

 

 Nordisk master i yrkespedagogikk er i drift under ledelse av Rønnaug Lyckander. 

 

Tron Inglar, leder av nettverket. 


