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

Vi viser til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 10.juli 2014 (ref 14/2809-)
vedrørende ovennevnte høring fra Kunnskapsdepartementet.

Statens arbeidsmiljøinstitutt ser positivt på den foreslåtte satsingen, og ønsker den
velkommen. En bred satsing hvor norske undervisningsmiljø, utdanningsinstitusjoner og
forskningsmiljø og —instituttinkluderes i en større satsing i et globalisert perspektiv, er strengt
nødvendig. Både i forhold til formidling og bygging av kunnskap, i forhold til rekruttering på
sterkt konkurranseutsatte felt og i forhold til langsiktig produksjon av god forskning.

Den foreslåtte plattformuavhengigheten er nødvendig for også å kunne rekruttere mindre
undervisningsaktører og forskningsmiljø inn i utformingen av tilbudet på MO0C-siden i
Norge og i Norden. Dette er spesielt viktig når en ser på forholdet mellom utdanning,
undervisning og arbeidsliv.

En slik tilnærming åpner i økt grad for inklusjon av mindre aktører på feltet, forbedrer
kunnskapsutviklingen og åpner for å skape konkurransekraft på undervisningsfelt hvor en
ellers ikke ville oppnå kritisk masse alene. Kommunikasjon, forskningsformidling og
undervisning i et nordisk perspektiv på arbeidsmiljøfeltet er et eksempel på et slikt område —
hvor flere fagfelt knyttet inn under arbeidsmiljøfeltet hver for seg ikke har kritisk masse, og
slik vil kunne oppnå store fordeler gjennom en satsing på MOOC.

Diskusjonen om Open Access på vitenskaplige publikasjoner og en eventuell inklusjon av
disse inn i MOOC er viktig, og åpner for store muligheter for norske forskningsmiljø. Det
økonomiske aspektet ved en slik inklusjon har ikke vært berørt i denne NOUen. Om en norsk
satsing på MOOC impliserer krav om publisering Open Access, bør en se på hvilke
implikasjoner dette medfører for utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøene; både faglig
og rent økonomisk.
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