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Høringssvar: Høring av NOU 2014:5  MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Utvikling av nye læringsmetoder og etablering av elektroniske læringsressurser  gir nye og endrede formidlingskanaler 
og måter å studere på. Vi ser i dag at utvikling av nettbasertlæring
(bruk av e-læring i ordinære- og desentraliserte studier) er voksende og tas i bruk ved nær sagt alle studiesteder som 
tilbyr bachelor utdanning i sykepleie. Vi ser også en økende bruk av e-læring i tilknytting enkelte etter- og 
videreutdanningstilbud.  Det er viktig å følge utviklingen og fremskaffe forskning som viser hvilken innvirkning dette har 
på læringsutbytte, profesjonsutøvelse og til syvende og sist på pasientresultatene.  

Det er liten tvil om at mange av dagens unge studenter har en digital kompetanse og digital persepsjonsevne som gjør 
e-læring til et godt og populært læringsverktøy. Samtidig utfordres ulike dannelses aspekter - ikke minst samhandlings- 
og kommunikasjonsevner -  når studiemiljøet og student/lærer relasjonen endres, reduseres og fragmenteres. Norsk 
Sykepleierforbund (NSF) er opptatt av at utvikling og bruk av f.eks. MOOC må ses i lys av de ulike fags egenart, det 
læringsutbyttene som ønskes og vurderes opp mot de etablerte kvalitetskrav som er knyttet til høyere utdanning. 

Bruk av MOOC vil kunne legge grunnlag for en økt internasjonalisering og  en styrket forskningsbasert utdanning innen 
deler av fag og utdanning. Særlig ser NSF muligheten til å utvikle systemer for å oppdatere fagkunnskap og 
imøtekomme kravet til faglig ajourhold. I avgrensede etterutdanningstilbud vil MOOC kunne utgjøre en viktig del som vil 
kunne øke tilgjengelighet og gjennomføringsmulighet.   

Generelt
Utvalget er av den mening at digitalisering av norsk høyere utdanning ikke har hatt høyt nok tempo og at 
gjennomføringskraften ved institusjonene har vært for svak. Men utvalget påpeker selv i sin innstilling hvor mange 
uavklarte problemstillinger vi står foran, og en lang rekke av disse anbefaler de myndighetene om at utredes særskilt og 
i detalj.  Andre steder oppfordrer utvalget til initiativ og tiltak for å fremme digitaliseringen av høyere utdanning, uten at 
premisser eller rettigheter er avklart. Med andre ord etterlater NOU 2014:5 en rekke viktige spørsmål ubesvart. Dette 
tilsier at viktig utredning og analyser gjenstår før konkrete politiske strategiske grep kan vedtas.

Utredningen legger stor vekt på økonomisk gevinst og effektiv ressursutnyttelse men det mangler en grundigere drøfting 
rundt de økonomiske sidene ved MOOC og en drøfting av hva de faglige gevinstene egentlig består i.  De ulike sentrale 
tilbyderne av MOOC har klart å tiltrekke seg mye kapital, og det ligger en forventing om økonomiske gevinster. Hva er 
utgiftssiden ved MOOC? Og hvordan skal utviklingen av MOOC-tilbud i Norge finansieres? Hvilken konsekvens vil det 
ha for høyere utdanning at suksessen til tilbydere av MOOC først og fremst vil avhenge av markedsføring og business-
strategier, mens faktiske utdanningsbehov og kvalitet risikerer å komme i andre rekke?
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NSF mener at grunnutdanninger på universitets- og høgskolenivå i hovedsak må være knyttet til undervisning på 
campus. Læring og kunnskapsdanning er mer enn teori og faktakunnskap. Det er i møte mellom levende mennesker at 
kunnskap blir skapt. Vi har verken tro på eller ønske om at eksempelvis sykepleierutdanning eller andre lignende 
profesjonsutdanninger tilbys som rene MOOC-studier. Både skikkethetsvurdering og godkjenning av praksis fordrer 
dessuten en tett oppfølging av hver enkelt student gjennom hele studieløpet.  

Utvalget påpeker at en videre utvikling av MOOC handler om hvordan MOOC kan kombineres med andre 
læringsaktiviteter, og det er et synspunkt vi gjerne slutter oss til. Men jo mer en MOOC skal suppleres med for eksempel 
individuell lærerveiledning og organiserte kollokvier, jo mindre blir den økonomiske innsparingen ved å tilby digitale 
læringsformer. 

Merknader
NSF støtter forslaget om at norske MOOC-tilbud samles og profileres gjennom en egen nasjonal portal og at det legges 
til rette for at norske institusjoner får tilgang til MOOC-plattformer som er tilpasset norsk og samisk språk. Det vil gjøre 
MOOCene mer tilgjengelige og synlige for norske studenter og bidra til å senke språkbarrieren, samtidig kan det 
stimulere norsk fagspråk og hindre at engelsk overtar.

Vi støtter også utvalgets forslag om at Norge tar initiativet til et nordisk samarbeid for å profilere nordiske MOOC-tilbud. 
Bare universiteter og høgskoler bør få lisens til å utarbeide MOOC som har eksamen og studiepoeng som sluttresultat.

Den første O i MOOC står for open – åpen – og er forstått som åpen for alle og som oftest gratis. Utvalget anbefaler at 
norske MOOC-tilbud skal være gratis, noe NSF støtter i tråd med gratisprinsippet i høyere utdanning.  Universiteter og 
høyskoler har imidlertid i dag adgang til å ta egenbetaling under særskilte forhold.  Utvalget anbefaler at denne 
forskriften nå gjennomgås med det som mål å gi institusjonene muligheten for å kreve egenbetaling for MOOC-tilbud. 
Utdanningsforbundet er enig i at egenbetalingsforskriften må være helt entydig, men ønsker ikke at det skal åpnes for å 
ta betaling for MOOC-tilbud.

Utvalget anbefaler et forsøk med opptak til studiepoenggivende MOOC for søkere uten gjeldene opptakskrav.  Utvalget 
hevder at det nasjonale behovet for å regulere opptak til kurs som gir studiepoeng vil være mindre for et MOOC-tilbud 
enn for et ordinært campus-studium i høyere utdanning.  Vi stiller oss uforstående til dette resonnementet og viser til det 
utvalget selv skrev i delrapporten: «Dersom MOOC-studentene skal gå opp til eksamen og få studiepoeng, må 
studentene være tatt opp til studiet etter gjeldende krav for opptak».  
NSF vil på det sterkeste avvise et forslag som vi oppfatter at undergraver (kravet til) generell studiekompetanse.  

Vi leser at utvalget mener at digitale verktøy vil kunne bidra til en effektivisering av vurderingsformer. Vi vil gjerne at 
spørsmålet om digital vurdering  utredes og at oppmerksomheten rettes mot eksamens- og vurderingsformer som 
understøtter det øvrige arbeidet med kvalitet i tilbudet , slik utvalget anbefaler -  og ikke effektiviseringsgevinsten.  
Utdanningsforbundet bifaller at spørsmålet om identitetshåndtering av studenten inkluderes i den foreslåtte utredningen 
om digital eksamen.

I forbindelse med en økt digitalisering i høyere utdanning er det behov for en betydelig oppgradering og 
kompetanseheving av de ansattes IKT-kompetanse generelt og pedagogisk bruk av teknologi i undervisning spesielt. 
Det må etableres gode systemer for kompetanseheving som ikke baserer seg på at de ansatte tilegner seg denne på 
fritiden eller som sementerer forskjellene i ferdigheter og kunnskap.

Utvalget påpeker selv at de opphavsrettslige spørsmålene knyttet til MOOC er mangfoldige og sammensatte. NSF 
støtter at dette spørsmålet må utredes nærmere, da det er viktig å få grundigere vurdert konsekvenser for ansatte, og 
de ansattes rettigheter til det materialet de produserer og den undervisningen de gir. 
 
Vi deler ikke  utvalgets forslag om at det skal gjøres endringer i dagens regelverk, for at regelverket skal bli enklere å 
praktisere. Vi må kunne forvente institusjonene kan sette seg i eksisterende regelverk og at det inngås klare og 
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forpliktende avtaler med de ansatte, uten at de ansattes rettigheter skal bli svekket. Dette er en problemstilling som er 
aktuell også nå, hvor det utarbeides digitale læringsressurser uten at eierskapet er klart definert. Hvem er ansvarlig for 
at undervisningsressursene er i tråd med nyeste forskning? Og når kan en ansatt trekke tilbake godkjenning i bruken av 
materialet vedkommende har utviklet? 
 

Avsluttende kommentarer
Utredningen er preget av svært mange tiltak, men det er ikke alltid like lett å finne de konkrete resultatene man ønsker å 
oppnå.

I dag har vi mange gode tilbud som inneholder både distribuert og samlingsbasert undervisning. Samtidig ser vi i at 
mange utdanningsinstitusjoner benytter relativt omfattende økonomiske og personellmessige resurser i utvikling av 
lokale e-læringstilbud uten at dette deles. Fra vårt ståsted synes dette lite hensiktsmessig.  Behovet for nasjonal 
koordinering er tilstede.

Gjennomføringsprosent er, som utvalget også skriver, meget lav i rene MOOCer. Nyere forskning viser også at 
kombinert læring fungerer bedre enn rene nettbaserte tilbud.
Dette er i seg selv grunn nok til å gjøre grundige analyser i hvilke utdanningstilbud som egner seg som rene MOOCer. 
NSF er av den klare oppfatning at bachelorutdanningen i sykepleie ikke er egnet som en ren MOOC utdanning.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By
Forbundsleder

Kari Elisabeth Bugge
Fagsjef
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