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Høringsinnspill fra ANSA: NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale 
læringsformer i høyere utdanning 
 
ANSA - Foreningen for norske studenter i utlandet ønsker å takke for muligheten til å komme med innspill til 
denne høringen.  
 
Etter vårt syn gir det ikke mening å snakke om hvorvidt man er «for» eller «i mot» MOOC. Det blir som om 
man er for eller mot bruk av visuelle hjelpemidler i undervisningen eller for eller i mot internett. MOOC 
eksisterer som et undervisningsverktøy og spørsmålet blir da hvordan man best kan benytte de mulighetene 
det gir samtidig som man anerkjenner verktøyets begrensninger. 
 
Det er viktig å påpeke at vi ser på MOOC nettopp som et verktøy, og ikke som en løsning i seg selv. MOOC 
vil kunne brukes i tillegg til, og ikke i stedet for, tradisjonell campus-basert undervisning for det store flertallet 
av studenter. 
 
Vi stiller oss bak utvalgets beskrivelse om utenlandsstudier, at «formålet med å gi støtte til utdanning i 
utlandet at studentene i tillegg til å få med seg den formelle lærdommen, skal være en del av et annet 
samfunn, og lære kultur og språk fra innsiden, noe som skal berike det norske samfunnet etter endt 
utdanning. Nettbasert utdanning anses ikke som utdanning i utlandet i denne forstand.» (vår 
uthevning) (kap 17, s. 87) 
 
Til utvalgets anbefaling under kapittel 17.3 om støtte til MOOC og andre nettbaserte utdanninger, både i og 
utenfor EU/EØS-området mener vi en utredning bør ha som utgangspunkt de føringer som allerede ligger til 
grunn for støtte til utenlandsstudier i Lånekassens forskrifter (Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 
2014-2015,første og fjerde del).  
 
I påvente av en eventuell utredning om utdanningsstøtte har vi ingen ytterligere kommentarer. 

 
Med vennlig hilsen, 
 
Madeleine Mowinckel 
President, ANSA 

Øystein Holm-Haagensen 
Rådgiver, ANSA 
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