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Høringsuttalelse fra Det teologiske Menighetsfakultet (MF) 
 
Vi viser til ovennevnte høring, og har følgende innspill til utvalgets anbefalinger 
(henvisning til anbefalingene er gitt i parentes):  
 
Vi er grunnleggende positive til MOOC som fenomen, og mener at utvikling av MOOC på 
norske læringsinstitusjoner hjelper oss til å ivareta vårt samfunnsoppdrag på en mer 
effektiv måte. Vi støtter at det bør utvikles en felles nasjonal portal for MOOC, med 
oversikt over de kurs som tilbys (3.1.2). Denne portalen bør fungere som en sentral 
støttefunksjon til utvikling av kurs hvor det kan ligge tilgjengelig ressurser. Mye finnes 
allerede på FuN, mooc.no, Norgesuniversitetet, e-campus osv., men en sentral oversikt som 
samlet det viktigste ville vært veldig nyttig. Dersom denne siden også kunne ha en 
erfaringsutvekslingsfunksjon (for eksempel statistikk over type opplegg som gir best 
gjennomstrømning, eller anbefalinger innenfor IKT og læring), så ville det effektivisert 
norsk MOOC-innsats betraktelig. Det samme gjelder arbeid med problemstillinger knyttet 
til identitet og juks. 
 
Vi er enige i at MOOC bør kunne inngå i det studietilbudet institusjonene ellers tilbyr 
(3.1.2). Dersom det skal knyttes en særskilt insentiv-ordning til MOOC, anbefaler vi at ikke 
lav gjennomstrømning straffes økonomisk – i det minste ikke i denne startfasen hvor mange 
som melder seg opp til MOOC må antas ikke bare å være heltidsstudenter, men heller en 
blandet gruppe av nysgjerrige og andre (3.1.4). Det er positivt at disse deltar i kurs selv om 
de ikke gjennomfører. 
 
Vi støtter også at MOOC kan tilbys personer uten generell studiekompetanse (GSK), og at 
disse så kan få vitnemål når de har fått GSK (3.1.2). For øvrig stiller vi oss bak de 
anbefalinger som gis til myndighetene om en nasjonal satsning, og de anbefalinger som gis 
til universiteter og høyskoler (3.2). 
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