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SVAR PÅ HØRING AV NOU 2014:5  MOOC TIL NORGE. NYE DIGITALE 

LÆRINGSFORMER I HØYERE UTDANNING 

 

Viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev vedr. ovennevnte datert 24.06.14. 

 

Troms fylkeskommune har vurdert utredningen og har valgt å kommentere de deler som har 

mest relevans for videregående opplæring som er vårt ansvarsområde.  

 

Innledningsvis vil vi gi uttrykk for at MOOC gir store muligheter og utfordringer for både 

myndigheter, utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv. Selv om utredningen i stor grad tar for seg 

nye digitale læringsformer i høyere utdanning, vil MOOC også kunne ha stor innflytelse på 

videregående opplæring, herunder også voksenopplæring.  

 

Når det gjelder våre kommentarer knytter disse seg til følgende kapitler: 

 

Kap. 10 – Kvalitet og læringsutbytte 

Troms fylkeskommune støtter anbefalingen om sterkere insentiver for økt kvalitet i 

undervisning og for mer innovative læringsformer. Det gjelder også gjennomgangen av 

virkemiddelapparatet og insentiver på utdanningsområdet, både på individ-, institusjons- og 

nasjonalt nivå. Vi støtter også anbefalingen om videreutvikling av de ansattes kompetanse i 

bruk av teknologi i undervisning, samt en systematisk satsing på forskningsbasert 

kunnskapsutvikling om bruk av teknologi. 

 

Kap. 11 – Hvordan tilby MOOC? 

Vi støtter utvalgets anbefaling om at norske MOOC-tilbud samles og profileres gjennom en 

nasjonal portal. Dette vil gjøre det enklere og mer tilgjengelig for både utviklere og brukere. 

 

Kap. 13 – Samarbeid, spesialisering og konkurranse 

Troms fylkeskommune støtter utvalgets anbefaling om å oppfordre norske institusjoner til å 

benytte de mulighetene som MOOC gir for faglig samarbeid, arbeidsdeling, spesialisering og 

effektiv ressursutnyttelse. 
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Kap. 14 – Arbeidslivets kompetansebehov 

MOOC vil kunne bli svært viktig i etter- og videreutdanningen av våre lærere. Vi støtter 

derfor anbefalingen om at utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet styrker sitt samarbeid om 

etter- og videreutdanning, og at MOOC benyttes som virkemiddel i dette arbeidet. 

 

 

Kap. 15 - Forsert utdanning og åpent opptak til MOOC 

Dette kapittelet er spesielt interessant for de av våre elever som ønsker å ta fag ved et 

universitet eller høyskole, og vi støtter derfor anbefalingen om at det legges til rette for at 

flere elever i grunnopplæringen kan ta forsert utdanning i form av MOOC-tilbud. 

             

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Sedolf Slettli 

fylkesutdanningssjef Sture Flaaten 

  spesialrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 

 


