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Bakgrund   
Nätverket NORDYRK etablerades 2010 för att stimulera och stärka nordisk forskning inom 

områdena yrkespedagogik och yrkesdidaktik. Nätverket har genom sin verksamhet bidragit 

till etablering, utveckling och spridning av forskning och utvecklingsprojekt nationellt och 

internationellt. Yrkespedagogik och yrkesdidaktik har över tid vidgats till andra angelägna 

områden inom yrkesutbildning, yrkeslärarutbildning samt yrkesläraruppdraget.  

 

Yrkesutbildningen har stor betydelse för samhälle och arbetsliv. Arbetsmarknad,  

yrkespraktik och kompetensbehov förändras oavbrutet, vilket medför krav på förändring av 

yrkesutbildning. Vidare är beslutsfattare och myndigheter i vissa fall aktörer i samband med 

organisatoriska eller innehållsliga förändringar. Till yrkesutbildningens elever/studerande 

hör både ungdomar och vuxna vilket medför att utbildningen har olika karaktär beroende på 

målgrupp och syfte. Yrkesutbildningen är därmed både mer unik och komplex än annan 

utbildning.  

 

Yrkespedagogiska och yrkesdidaktiska frågor är fortfarande aktuella forsknings- och 

utvecklingsområden, men här finns också andra angelägna fält eller utgångspunkter såsom 

yrkesutbildningens betydelse för individ och arbetsliv i ett inkluderande och hållbart 

samhälle. Det fokus på skolutveckling och praktiknära forskning som har vuxit fram under 

senare år, skapar också möjligheter till nya former för samverkan mellan forskare, 

yrkeslärare och yrkesutbildning. Inom Norden finns såväl likheter som skillnader i en rad 



avseenden, till exempel gällande styrning och organisation, utbildningsinnehåll och 

undervisningsformer, traditioner och kulturer. Dessa likheter och skillnader skapar 

möjligheter i ett nordiskt samarbete. Nätverket har idag en viktig roll för att fortsatt stärka 

forskning och utveckling.  

 

Syfte  

Syftet med NORDYRK är att genom nordisk samverkan:   

- Synliggöra, stärka och kommunicera forskning och utvecklingsarbete. 

- Utveckla och stärka yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning för att möta framtidens 

kompetensbehov samt kulturella och samhälleliga utmaningar.  

- Skapa en mötesplats för samverkan inom forskning och utvecklingsprojekt. 

- Stärka kontakter och samverkan mellan universitet/högskolor, skolor, näringsliv och 

offentlig verksamhet 

- Bidra med forskningsbaserad kunskap i utbildningspolitiska processer och beslut  

  

Målgrupp  

Nätverket vänder sig till forskare, lärarutbildare, lärare och andra intresserade aktörer inom 

yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning samt myndigheter och beslutsfattare. Nätverkets 

huvudspråk är de skandinaviska språken och engelska.  

 

Aktiviteter 

Nätverket organiserar varje år en tredagarskonferens. Nätverkskonferensen roterar mellan 

de nordiska länderna och medverkande lärosäten. Vid dessa konferenser presenteras och 

diskuteras forskning och utvecklingsarbete med relevans för nätverket. Konferensen är 

också en mötesplats för att planera gemensamma forsknings- och  utvecklingsarbeten samt 

för annan samverkan.   

 

Tidskriften Nordic Journal of Vocational Education and Training har initierats av nätverket. 

På uppdrag är det numera Linköpings universitet som ansvarar för tidskriften som 

publiceras online och open access på Linköping University Electronic Press:  

https://njvet.ep.liu.se/ 

 

Ledningsgrupp   

Nätverkets ledningsgrupp består av tre representanter från respektive nordiskt land. 

Ledningsgruppens medlemmar  utses av en valberedning och väljs för två år.  

 

Ledningsgruppens uppdrag är att: 

- i samverkan med arrangerande lärosäte planera och genomföra den årliga 

nätverkskonferensen, 

- representera hela nätverket och aktivt medverka till att frågor om yrkespedagogik 

yrkesdidaktik samt andra relevanta områden lyfts fram och diskuteras i syfte att 

https://njvet.ep.liu.se/


utveckla kunskap och kompetens inom området, 

- stimulera bildandet av tematiska nätverk med representanter från medverkande 

länder, 

- marknadsföra nätverket och dess aktiviteter genom Facebook och hemsida, 

- ansvara för nätverkets gemensamma ekonomi och söka samarbetspartners som kan 

bidra till nätverkets drift, 

- ansvara för att verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser skrivs fram. 

Verksamhetsplanen fastställs vid årsmötet. 

 

Webbplats  

Kommunikationen inom nätverket sköts företrädesvis via den egna hemsidan 

http://nordyrk.net/.  

 

http://nordyrk.net/

