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Om författaren
Evelina Stadin har en filosofie masterexamen i statsvetenskap vid Stockholms
universitet. Hennes studier har fokuserat på organisering av offentlig sektor. Hon
har tidigare även studerat utvecklingen av mooc-kurser i USA.
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Förord
Arbetsmarknaden är i ständig förändring. På det sättet är det ingen nyhet när
forskare varnar för att många jobb kommer att automatiseras de kommande
årtiondena. Det har skett förr, det har kommit nya jobb och de flesta har klarat
omställningen bra, genom egen kreativitet och omskolningsinsatser.
I själva verket kan man argumentera för att den automatisering vi nu ser, med
alltmer avancerade datorprogram, snarare gör att omställningar kan gå mer
smärtfritt. Även utbildning kan nämligen automatiseras. De senaste åren har
förkortningen mooc, massive open online courses, etablerats för kurser över
internet som kan tas av obegränsat antal deltagare.
I den här rapporten har Evelina Stadin sammanställt tidigare rapporter om
moocar (Språkrådets förslag till försvenskning) och intervjuat ansvariga vid
lärosäten i fyra europeiska länder om utvecklingen.
I rapporten beskriver Evelina förväntningarna på moocar, men också hur många
hinder har dykt upp på vägen. Det finns ingen etablerad metod för hur man på ett
tillförlitligt sätt ska examinera studenterna. Många arbetsgivare misstror moocar
eller värderar dem inte särskilt högt i ett cv. Moocar missar också en av de
centrala funktionerna i en traditionell högre utbildning, inskolningen i en
akademisk kultur på en universitetsort.
Det finns åtminstone potentiella lösningar på de problem som har dykt upp. På
samma sätt som Facebook, Spotify eller Netflix kan utvecklingen bli
explosionsartad, när någon eller några aktörer hittar system som löser problemen
på ett sätt som gör lärosäten, studenter och framtida arbetsgivare nöjda.
Rapporten ingår i ett större projekt vid Fores om hur automatisering påverkar
arbetsmarknad och fördelning. Fler rapporter och filmade seminarier finns
samlade på fores.se/automatisering-arbetsmarknad-och-fordelning. Moocar är en
intressant illustration av flera av de företeelser vi har sett och försökt belysa
under resans gång.
För det första är moocar ett bra exempel på den viktiga skillnaden mellan
digitalisering och automatisering. Digitala kurser är inget nytt, jag gick en
distanskurs för 20 år sedan där all kontakt mellan den kursansvarige och
studenterna sköttes via webb och e-post. Digitaliseringen lägger grunden för en
automatisering, där produkten blir skalbar. Hur många som helst kan gå en mooc
samtidigt, och ändå få återkoppling på övningsuppgifter, skriva prov, föras
samman för gruppövningar och så vidare. På samma sätt digitaliserades
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musikdistributionen redan på 1990-talet när CD:n slog igenom, men det var först
när den automatiserades med iTunes, Spotify och liknande som branschen
verkligen revolutionerades.
För det andra utgör moocar ett bra exempel på hur automatiseringen slår igenom.
Först kommer en stark tro på att en nyhet kommer att ändra allt. Moocar skulle
innebära att helt nya målgrupper skulle kunna ta del av utbildning från världens
bästa lärosäten. Sedan kommer en besvikelse. Hittills har det mest varit redan
utbildade personer i rika länder som gått kurserna. Nu är vi på väg mot fasen där
det är upp till bevis. Kommer moocar komma förbi de problem som har dykt upp
och revolutionera utbildning, eller blir det ett mindre fenomen?
På motsvarande sätt var dotcom-bubblan en tid av överdrivna förväntningar. När
boo.com och många andra gick i konkurs följde en tid då många i stället
underskattade möjligheterna med internet i allmänhet och e-handel i synnerhet.
Idag vet vi att den klädförsäljning boo.com försökte ordna på nätet var helt rätt
tänkt, men lite för tidigt och kanske inte helt rätt utfört.
För det tredje är moocar ett bra exempel på att regleringar spelar stor roll när ny
teknik slår igenom. Just nu ser vi hur land efter land kämpar med regleringsfrågor
när det gäller Uber, Airbnb med flera företag. Om vi, som idag, har ett regelverk
som ignorerar eller håller tillbaka moocar, får utländska lärosäten och privata
aktörer en fördel gentemot svenska lärosäten. Arbetsgivare kan hitta egna vägar
att värdera utbildningar som inte ger högskolepoäng. Då bygger vi upp parallella
strukturer, både besvärligt och ineffektivt.
Universitetskanslerämbetet presenterade häromveckan ett begränsande förslag till
reglering av högskolornas moocar. Ansvarig minister borde i stället lägga fram
ett lagförslag där moocar ses som en fullgod utbildningsform, med
högskolepoäng, examen och så vidare om utbildningen lever upp till rimliga
krav. Utgångspunkten för kraven måste vara vad vi som samhälle vill att en
utbildning ska ge, inte hur en utbildning traditionellt har fungerat. Regeringen
bör i det sammanhanget också titta på andra utbildningsnivåer än högre
utbildning, där mooc-begreppet har använts hittills.
Med hjälp av moocar kan vi nå ut till delar av samhället som traditionell
utbildning inte har nått. Det kan bidra till den omskolning av arbetskraften som
kan göra oss bättre rustade att möta automatiseringen. Det kan också bidra till att
invandrare bättre och snabbare får utbildning i svenska och samhällsorientering,
vilket i sin tur stärker hela samhället. Nya utmaningar kräver nya metoder, och
moocar kan vara en viktig del av detta.
Andreas Bergström, vice vd för Fores
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Sammanfattning
Syftet med denna rapport var att genomföra en deskriptiv fallstudie av
utvecklingen av moocar (massive open online courses) inom
utbildningsmarknaden i Europa. Frågeställningarna var hur vanligt
förekommande moocar är i Europa, vilka deltagarna är, hur olika aktörer
uppfattar moocar och hur aktörer inom utbildningsmarknaden ser på den framtida
utvecklingen av moocar i Europa. Rapporten grundar sig på tidigare forskning av
utvecklingen av moocar och effekter på utbildningsmarknaden i Europa. Studien
har även kompletterats med fyra fallstudier som exemplifierar de
utvecklingstendenser som kan skönjas på den europeiska utbildningsmarknaden.
Tre av dessa fallstudier har granskat utvecklingen av tre mooc-plattformars
utveckling i Frankrike, Storbritannien och Tyskland, bland de största moocproducerande länderna i Europa. Rapporten har även kompletterats med en
fallstudie för Sverige där Lunds universitets arbete och utveckling av moocar har
studerats.
Sedan 2012 har utbredningen av moocar i Europa blivit alltmer påtaglig. Idag
uppskattas över 358 olika universitet och högskolor erbjuda någon form av
mooc-utbildning i Europa. Under våren 2015 fanns 39 registrerade moocplattformar i Europa som under våren erbjöd totalt 258 olika moocar. Dagens
forskning visar på att det är främst män med anställning på arbetsmarknaden som
väljer att delta i mooc-utbildningar. Kännedomen om moocar är relativt
begränsad i dagsläget och både arbetsgivare och studenter ställer sig fortfarande
skeptiska till att mooc-utbildningar skulle ges samma legitimitet som traditionella
högskoleutbildningar.
Rapporten visar att moocarnas utveckling i Europa är en del av en större
digitaliseringsutveckling. Mooc-utbildningarnas framväxt i Europa har
framförallt drivits på av universitet vilka utvecklat moocar i syfte att sprida
utbildningen till en bredare allmänhet. Moocar har inom högskolesektorn kommit
att betraktats som ett redskap för att marknadsföra det egna universitetet och har
även för vissa universitet skapat incitament till att utveckla högskolepedagogiken
i form av ”blended learning”, där utbildning via nätet kombineras med
traditionell utbildning.
Tidigare forskningen tyder på att moocar fortfarande främst är ett västerländskt
fenomen där majoriteten av deltagarna kommer från USA och Europa.
Majoriteten av kurserna hålls på engelska, men i Europa syns idag en utveckling
mot att fler mooc-utbildningar ska anpassas till andra språk. Plattformarna i
Europa betonar en affärsstrategi som går bort från fokuseringen kring det
massiva deltagandet till att betona den sociala interaktionen och
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inlärningsprocessen. Likaså har moocar i vissa länder, såsom i Frankrike,
resulterat i en ökad grad av standardisering av högskoleutbildningarna.
Inledningsvis har mooc-plattformarna utformats i samarbete med nationella
universitet och högskolor. Numera syns emellertid en utveckling mot mer
transnationella samarbeten över nationsgränserna med både universitet och
företag.
Många av de individer som deltar i mooc-utbildningar är personer med fast
anställning på arbetsmarknaden som studerar i fortbildningssyfte. Detta har
medfört att alltfler företag börjat intressera sig för att erbjuda mooc-utbildningar.
Detta menar intervjupersonerna har ökat dialogen mellan utbildnings- och
arbetsmarknaden. Många av de europeiska plattformarna har förhoppningar om
att moocar i framtiden kan utnyttjas i syfte att minska kompetensglappet mellan
utbildning och arbetsmarknad.
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1.Inledning
Den tekniska utvecklingen har under de senaste decennierna inneburit stora
utmaningar för den europeiska arbetsmarknaden. Dagens unga förväntas utbilda
sig allt längre vilket har resulterat i en kraftig expansion av universitets- och
högskolesektorn i Europa. Detta har kommit att beskrivas i termer av
”massutbildningens framväxt”.1 Trots att Europa erfarit en ökad utbildningsnivå
har detta skett parallellt som arbetslösheten bland unga stigit. I dag syns en
framväxande debatt om utbildningssektorns bristande matchning till arbetsmarknadens behov.2
Parallellt med den framväxande kritiken mot dagens utbildningssystem har
universitets- och högskolesektorn fått hantera nya typer av utmaningar i form av
digitaliseringens framväxt.3 Den tekniska utvecklingen har kommit att gestaltats i
form av online-utbildningar, kallade moocar (massive open online courses).
Dessa online-kurser har gjort att vem som helst, var som helst i världen kan få
tillgång till högkvalitativa utbildningar över internet. Framväxten av moocar har
inneburit att konkurrensförhållandena på utbildningsmarknaden förändrats, vilket
resulterat i att nya former av affärsmodeller och pedagogiker växt fram, såsom
”blended learning”.4
Den tekniska utvecklingen har varit en drivande kraft i att revolutionera och
skapa nya förutsättningar inom olika marknader. Frågan är vilka effekter moocutbildningar kommer att skapa på utbildningsmarknaden i framtiden.5

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna rapport är att genomföra en deskriptiv fallstudie över moocutbildningarnas utveckling inom utbildningssektorn i Europa. Utgångspunkten i
studien är att kartlägga den nuvarande utvecklingen av mooc-utbildningar i
Europa och analysera hur aktörer inom utbildningsmarknaden ser på moocarnas
framtida utveckling. Studien avser att besvara frågeställningarna:
• I vilken utsträckning producerar europeiska länder moocar?
• Vilka individer deltar i mooc-utbildningar?
• Hur uppfattas moocar inom utbildnings- och arbetsmarknaden?

1

Vetenskapsrådet, 2007
Iosifescu, 2014; Sandström et al., 2015
3
Sandström et al., 2015
4
Isoifescu, 2014; Sandström et al., 2015
5
Sandström et al., 2015; Wintrup et al., 2015
2
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• Hur ser aktörer från den europeiska utbildningsmarknaden på den framtida
utvecklingen av moocar?
Ambitionen med de fyra fallstudierna är inte att visa på en allmän utveckling
inom Europa. Studien syftar snarare till att exemplifiera utvecklingen av moocutbildningar i Europa och hur dessa aktörer ser på moocarnas framtida utveckling
utifrån ett europeiskt perspektiv. Avsikten med studien blir därmed att se vilka
utvecklingstendenser som går att skönja på den europeiska utbildningsmarknaden
och vad detta skapar för implikationer för Sverige.

Genomförande
Datamaterialet som presenteras i rapporter bygger i huvudsak på tidigare
forskning och kompletteras av intervjuer. Studien omfattar fyra fallstudier med
intervjuer med mooc-plattformar i tre europeiska länder, samt vid ett svenskt
lärosäte som arbetar med moocar som en del av sin affärsstrategi. Urvalet av de
europeiska mooc-plattformarna genomfördes utifrån att mooc-plattformen skulle
representera ett av de största mooc-producerande länderna i Europa. Urvalet av
de största mooc-producerande länderna i Europa har genomförts utifrån
Europeiska kommissionens datasammanställning av mooc-utbildningarnas
utveckling i Europa. De fyra största mooc-producerande länderna i Europa är
Frankrike, Spanien, Storbritannien, och Tyskland.6 Rapporten studerar tre av
dessa länder: Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Utifrån dessa länder har de
nationella största mooc-plattformarna vilka även fått internationellt erkännande
valts ut. De plattformar som valts ut i studien är FUN i Frankrike, FutureLearn i
Storbritannien och Iversity i Tyskland. Lunds universitet är det svenska
universitet som valts ut för intervju utifrån kriteriet att det är ett av få universitet i
Sverige som erbjuder mooc-utbildningar. Totalt har fyra intervjuer genomförts
med ansvarig projektledare eller vd för respektive universitet eller moocplattform under våren 2015.
Intervjuerna var strukturerade utifrån att inledningsvis fokusera på deskriptiv
information rörande exempelvis deltagarantal, demografin hos deltagarna och på
vilka språk kurserna gavs. Därefter syftade intervjun till att studera hur
plattformarna och universitetet använde sig av moocar som en del av sin
affärsstrategi. I denna del kretsade intervjun kring frågor om hur aktörerna såg på
sin egen och mooc-utbildningarnas framtida utveckling i Europa. Intervjuerna
skedde över telefon och var i genomsnitt 40 minuter långa.

6

The European MOOC scoreboard, 2015-09-01
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2.Utvecklingen av moocar
Den första mooc-utbildningen lanserades redan 2002 av Massachusetts Institute
of Technology (MIT) i samband med att universitetet tillgängliggjorde
kursmaterial genom öppna universitetsresurser (OER).7 Begreppet ”mooc”
myntades emellertid först 2008 av Dave Cormier och Bryan Alexander i och med
Manitobauniversitetets distanskurs ’Connectivism and Connective Knowledge’.8
Det var först i samband med att Stanford University 2011 introducerade en öppen
distanskurs i artificiell intelligens som mooc-utbildningar kom att få
internationellt uppmärksammande. Totalt deltog 160 000 studenter från 190 olika
länder i kursen administrerad av Sebastian Thurn och Peter Norvig.9 Kort
därefter introducerade Stanford University mooc-plattformen Udacity.10 Ett år
senare lanserades även den privatägda plattformen Coursera och
universitetsanknutna plattformen edX.11 Under 2012 kom mooc-utbildningar att
bli ett omdebatterat ämne i universitetsvärlden och har numera accepterats som
en självklar utveckling inom universitets- och högskolesektorn.12 Utbildningens
innehåll har blivit mer lättillgängligt där globala webbplatser såsom Youtube och
Vimeo även bidragit till moocars utveckling genom att möjliggöra för universitet
att tillgängliggöra utbildningsmaterial och föreläsningar till en bredare
allmänhet.13
Begreppet mooc syftar på gratis internetkurser tillgängliga för ett obegränsat
antal deltagare. Moocar har många gånger jämförts med traditionella
distansutbildningar. Det som skiljer mooc-utbildningar från ordinarie
distansutbildningar är den globalt öppna tillgängligheten av kursmaterial och att
moocarna, till skillnad från flertalet distansutbildningar, inte ger högskolepoäng,
examen eller motsvarande.14
Huruvida moocar kommer att få internationell genomslagskraft är fortfarande ett
omdebatterat ämne. Den franska forskaren Epelboin hävdar att utvecklingen av
moocar följt den så kallade Gartners hype-kurva, vilken beskriver de olika
utvecklingsfaser nya innovationer genomgår innan de får genomslagskraft på den
internationella marknaden. Enligt Epelboin börjar mooc-utbildningar gå från att

7
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Stracke et al., 2014
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Haggard et al., 2013; Sandström et. al., 2015; Sir Daniel 2012
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About us, Udacity, 2015-03-15
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Sandström et. al. 2015
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Pappano, 2012; Kolowich, 2013; Sir Daniel 2012
13 JISC Digital Media 2015
14
Stracke et al., 2014
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vara ett omdebatterat fenomen till en utveckling av ”trough of disillusionment”
där debatten handlar om mer realistiska visioner och utvecklingsformer.15

Figur 1: Garners hype-kurva

I dag syns en utveckling av en hårdare konkurrens till följd av inträdet av nya
mooc-plattformar på utbildningsmarknaden. Samtidigt konkurrerar moocplattformarna även med traditionella lärplattformar (learing management system)
avsedda för nätbaserade distansutbildningar. Epelboin framhåller att utvecklingen
av mooc-plattformar inte främst drivs på av universitet utan snarare av externa
privata aktörer. Enligt Epelboin kan detta förklaras av att den tekniska
kompetensen som krävs för att utveckla en mooc-utbildning traditionellt sett inte
finns hos universitet och högskolor. Många universitet har istället fått ta hjälp av
externa plattformar för att kunna erbjuda moocar.16 Detta tyder på, i likhet med
tidigare forskning, att verksamhetsområdena inom utbildningsmarknaden blir
alltmer desintegrerade (unbundling) där funktioner som tidigare legat hos
lärosätena, såsom utformning av handledning, tentamen och undervisning, nu
förflyttas ut och involverar externa aktörer.17
Epelboin menar att utvecklingen av moocar har möjliggjort två huvudsakliga
utvecklingar inom den europeiska högskolesektorn. För det första menar han att
tillgängligheten till högkvalitativa högskoleutbildningar har ökat i och med detta
och numera kan ges gratis till en global allmänhet. För det andra anser Epelboin
att moocar har utvecklat högskolepedagogiken där undervisningsidealet hos

15

Epelboin, 2013
Ibid., 2013
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Sandström et al., 2015
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många universitet numera betonar en interaktiv relation mellan lärare och
student.18
Stephen Downes, en av grundarna till mooc-utbildningarna, betonar att numera
syns två parallella utvecklingstrender vilka han kallar för cmooc och xmooc. Den
förstnämnda syftar på George Siemens forskning som betonar en samhällsutveckling vilken går mot ökat nätverkande och realtidsinformation där
kunskapen skapas gemensamt i lärandeplattformar och diskussionsforum.
Deltagandet i dessa plattformar betraktas som en aktiv lärandeprocess där
kunskapen skapas via interaktion mellan olika aktörer i digitala nätverk. I dag
finns det institut i Kanada såsom Abathasca University och Manitoba University
vilka har en cmooc-anpassad affärsstrategi.19 Detta har resulterat i en utveckling
som går från en bred tillgänglighet av moocar till så kallade soccar (small online
closed courses) och torcar (tiny online restricted courses) vilka erbjuder
undervisning till ett mindre antal deltagare med fokus på inlärning genom social
interaktion mellan kursdeltagarna och läraren.20 Dessa soccar och torcar liknar
således de distansplattformar som byggts upp inom högskoleutbildning parallellt
under 1990- och 2000-talen, där många svenska högskolor idag erbjuder olika
typer av distansutbildningar som del i sina reguljära kurser- och programpaket.
Xmooc syftar på den utveckling som främst skett inom den akademiska världen
där material, diskussioner och föreläsningar förflyttats från det fysiska till det
digitala klassrummet. De mest kända xmooc-plattformarna i dag är de
amerikanska edX, Udacity och Coursera.21
Utvecklingen av cmoocar kan sannolikt ha tagit inspiration från den anglosaxiska
universitetsundervisningen, det så kallade ”the tutoring system”, där fokus i
undervisningen ligger på en aktiv interaktion mellan lärare och elev.22 Enligt
debattörer i Sverige har utvecklingen av mooc-utbildningar medfört att synen på
den traditionella föreläsningsundervisningen börjat att omvärderats där större
fokus läggs på en interaktiv pedagogik mellan lärare och elev.23 I USA och
Europa har Harvards universitets pedagogik, så kallade omvända klassrum
(flipped classroom), fått stor uppmärksamhet, där undervisningen lägger vikt vid
mentorskap och handledning. Detta innebär att eleverna får kursmaterial
tillgängligt före lektionen och att tiden i klassrummet ägnas åt diskussion och
kunskapsutvecklande tillsammans med läraren. I och med att kursmaterialet
tillgängliggörs och bearbetas via hemsidan kan läraren få en överblick över hur
den genomsnittliga studenten presterar och vilka delmoment som uppfattas som
18

Epelboin 2013
Haggard et al., 2013; Morrison, 2013
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Epelboin 2013
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Haggard et al., 2013; Morrison, 2013
22 Beck, Robert J. 2007; Haggard et al., 2013
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Leijon 2013
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problematiska. Denna realtidsfunktion har möjliggjort att lärarna kan få direkt
återkoppling på vilka delmoment som uppfattas som svåra och otydliga.24
I och med att mooc-utbildningarna kan ta emot flera tusen deltagare har lärarna
själva inte möjlighet att handleda och betygsätta alla studenter. Detta har
resulterat i att vissa mooc-utbildningar även innefattar så kallade peer
assessments, som syftar till att studenterna gemensamt skapar studiegrupper i
syfte att ge varandra pedagogiskt stöd.25 Likaså kan deltagarna betygsättas via
peer grading, som innebär att studenterna själva får betygsätta varandras arbeten
och där studenternas gemensamma omdömen resulterar i ett slutbetyg. Kritiker
har ställt sig skeptiska till huruvida denna form av betygsättning garanterar en
rättvis bedömning av deltagarnas insatser. Studier vid Princeton har emellertid
visat på höga korrelationer (0,88) av studenternas genomsnittliga betygsättning
via peer grading. Likaså har studenternas inbördes bedömning i stor utsträckning
visat sig vara likvärdig med lärarnas bedömning.26

24

Haggard et al., 2013; Sandström et al., 2015
Sundström et al., 2015
26 Lewin, 2012
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3.Debatten kring moocar
Mooc-utbildningar har kritiseras för att vara ett västerländskt fenomen där
tekniken anpassats till deltagare som har tillgång till modern datateknik och
internetuppkoppling. Större andelen av mooc-utbildningarna ges på engelska och
den övervägande majoriteten av deltagarna kommer från Nordamerika eller
Europa.27
Kritiker har utmålat moocar som främst ett medel för internationella
elituniversitet att kunna marknadsföra sig själva som öppna och nytänkande
institutioner. De hävdar att den politiska debatten främst fokuserat på moocarnas
ekonomiska och pedagogiska effekter utan att ta hänsyn till vilka sociokulturella
effekter moocar även kan skapa.28 Kritikerna har betonat moocarnas roll i att öka
konkurrensförhållandena för mindre högskolor och universitet där internationella
elituniversitet genom moocar kan ta in fler studenter och på så sätt minska
universitetslärarnas arbetstillfällen.29 I en studie genomförd av Deloitte
uppskattas emellertid att andelen avslutade mooc-utbildningar under 2014 enbart
representerade 0,2 procent av högre utbildning i världen och antogs ha en relativt
liten effekt på den internationella utbildningsmarknaden.30 I Sverige har
Universitetkanslerämbetet framhållit moocarnas låga effekt på den europeiska
högskolesektorn, där mooc-utbildningar år 2013 uppskattades utgöra enbart 2,6
procent av det totala kursutbudet i Europa.31
Enligt Open Education Europa finns i dag 614 mooc-producerande aktörer i
Europa. Dagens utveckling tyder på att det är mer än hälften av alla moocproducenter som är universitet. Övriga organisationer, företag och offentliga
institutioner är betydligt färre.32 Detta kan delvis förklaras av att moocar har
blivit en del av universitetens marknadsföring att rekrytera internationella
studenter.33 Samtidigt finns det vissa som förhåller sig kritiska mot att införa
moocar inom universitetsvärlden och framhåller att dessa kurser inte genererar
inkomster för den egna verksamheten parallellt med att moocar kräver ökad
arbetstid från lärarna i form av lärarstöd.34 Även bland politiker och arbetsgivare
har moocar blivit uppmärksammade under de senaste åren och framställts som ett
medel för att underlätta vidareutbildning och därmed matchningen på
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arbetsmarknaden.35

Figur 2. Källa: Public Agenda 2013

En kritik som riktats mot moocar är att andelen som avslutar en mooc-utbildning
är mycket låg.36 År 2013 genomförde Jeffrey Pomerantz från University of North
Carolina en analys av antalet deltagare för sin kurs ”Metadata: Organizing and
Discovering Information”. Studien visade på att mindre än 7 procent av de som
registrerat sig valde att avsluta hela kursen. Pomerantz kunde emellertid visa på
att när andelen deltagare istället definierades som ”andelen studenter som
åtminstone en gång kollat en undervisningsvideo” ökade andelen tenterade
deltagare med 15 procent. När antalet deltagande studenter definierades som ”de
deltagare som avslutat det första delmomentet i kursen” var det 48 procent av
dessa deltagare som valde att fullfölja hela kursen.37
Kritikerna har även ifrågasatt huruvida det är möjlig att skapa en bra
kommunikation och gruppdynamik bland deltagare som kommer från ett stort
antal länder.38 Tidigare forskning visar att den interna kommunikationen och
gemenskapen under en utbildning är viktig för studenternas prestationer och
uppfattning av utbildningen.39 Forskare i Storbritannien har betonat att faktorer
såsom humor och kulturellt accepterade beteenden kan variera internationellt och
35
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därmed antas komplicera för kommunikationen vid grupparbeten och
diskussioner i globala utbildningar.40
I den internationella debatten har moocar framställts som en möjlighet för
marginaliserade grupper att ta del av en högre utbildning i och med att de är
gratis.41 En studie från University of Pennsylvania indikerar emellertid att
deltagarna i mooc-utbildningar inte främst utgörs av marginaliserade grupper
utan snarare av högutbildade personer, i synnerhet män, som redan har
anställning på arbetsmarknaden. De vanligaste anledningarna att delta i en moocutbildning är nyfikenhet på ämnet eller att höja den egna yrkeskompetensen.42
För många deltagare anses flexibiliteten vara en viktig del av utbildningen i och
med att detta möjliggör för individer på arbetsmarknaden eller individer med
barn att kunna ta del av utbildningarna.43
Enligt dagens forskning är många studenter fortfarande relativt tveksamma till
mooc-utbildningar. I en amerikansk studie genomförd 2013 var 50 procent av de
tillfrågade studenterna tveksamma till att fullfölja en hel grundutbildning genom
moocar. Däremot kunde 40 procent av studenterna tänka sig att delvis läsa sin
utbildning på distans, men endast 30 procent kunde tänka sig att göra detta via
mooc-utbildningar.44 En möjlig förklaring till detta är att flertalet av moocutbildningarna inte erbjuder examen, utan endast erbjuder certifikat efter avslutad
kurs. Under 2013 var det enbart ett fåtal amerikanska universitet och högskolor
som accepterade mooc-meriter. Samma år var intresset hos amerikanska
studenterna att erhålla sina mooc-certifikat mycket lågt.45
I en studie genomförd bland amerikanska studenter ansåg 38 procent av
studenterna att mooc-utbildningar ställde högre krav än vad som gjordes vid
traditionella utbildningar. Samtidigt ansåg 39 procent att det inte var någon
skillnad mellan dessa två, medan 18 procent upplevde kurserna som lättare än vid
traditionell undervisning. 53 procent av studenterna ansåg att de inte upplevde
någon skillnad i inlärningsgrad beroende på om det var en mooc-utbildning eller
traditionell utbildning. 42 procent av studenterna ansåg dock att de lärde sig
mindre via mooc-utbildningar än vid traditionella utbildningar, och enbart 3
procent ansåg sig lära sig mer via mooc-utbildningar.46 Detta visar på moocutbildningarnas utmaning i att erbjuda högkvalitativ utbildning.
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4.Utvecklingen på arbetsmarknaden
Under det senaste decenniet har en fundamental förändring skett på
arbetsmarknaden i fråga om vilka förmågor och kunskaper som efterfrågas. Fler
yrkesroller automatiseras och ersätts med teknik medan icke-rutinartade och
analytiska yrkesroller ökat i efterfrågan.47 Parallellt med detta riktas en ökad
kritik mot utbildningssektorns lösa koppling till samhällsutvecklingen, vilket
resulterat i en bristande matchning mellan högskoleutbildning och
arbetsmarknadens behov.48 I Sverige uppskattas hälften av alla anställningar vara
felmatchade, där färdigexaminerade studenter anses brista i praktiska
kunskaper.49 I dag efterfrågar arbetsgivare andra typer av förmågor såsom
noggrannhet, samarbetsförmåga och initiativtagande.50
I USA syns en utveckling där moocar skapat alternativa utbildningsvägar i syfte
att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. 2011 grundades College for
America som bygger på riktade samarbeten mellan arbetsgivare och studenter
genom så kallade partnerskap. Syftet med denna utformning är att underlätta för
anställdas
vidareutbildning
på
arbetsmarknaden
med
fokus
på
51
kompetenslärande.
En amerikansk studie från 2014 visar emellertid att kännedomen om moocar är
relativt låg bland arbetsgivarna. Enbart 31 procent av respondenterna hade
tidigare hört talas om mooc-utbildningar.52 Detta tros kunna förklara varför
arbetsgivare i dagsläget ställer sig relativt skeptiska gentemot moocar.53 I en
amerikansk studie från 2012 ansåg 56 procent av arbetsgivarna att de föredrog en
arbetssökande med examen från ett traditionellt universitet. 17 procent hävdade
att de föredrog ett mooc-certifikat från ett elituniversitet framför en examen från
ett lokalt college. 45 procent av arbetsgivarna ansåg att mooc-utbildningar kräver
en högre grad av disciplin än vid traditionella utbildningar och betraktade ett
mooc-certifikat som indikator på hög grad av disciplin hos arbetssökanden.54
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Studier i Storbritannien bekräftar tidigare forskning där 50 procent av de
tillfrågade arbetsgivarna ställde sig skeptiska till mooc-utbildningar. Mer än 70
procent av arbetsgivarna ansåg att ett certifikat från en mooc-utbildning inte ger
samma möjligheter för en arbetssökande med motsvarande examen från ett
traditionellt universitet. Dock uppfattade 80 procent av företagen att moocutbildningar kan användas som medel för att vidareutbilda sin personal.55 Moocar
anses underlätta för arbetsgivare att kunna erbjuda kurser för anställda inom
praktiska kompetenser såsom ledarskap, management och nätverkande. Likaså
var majoriteten av företagen positiv till att nyttja moocar som ett verktyg för att
underlätta för rekrytering (57 procent) och anställningsbeslut (73 procent) då
deltagande i mooc-utbildningar anses bidra till att skapa en uppfattning om den
arbetssökande som person.56
I Sverige uppfattas arbetsgivarnas intresse av mooc-utbildningar som relativt
svalt. Enligt Universitetskanslersämbetet finns fortfarande ett stort förtroende
mellan högskolesektorn och arbetsgivarna där kravet på examina fortfarande
betraktas som viktigt i rekryteringsprocesser. Dock framhåller Lars Haikola,
tidigare universitetskansler, att om mooc-utbildningar i allt större utsträckning
accepteras av arbetsmarknaden skulle detta innebära att moocar skulle uppfattas
som ett större hot mot de svenska universitet och högskolorna.57
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5.Mooc-utbildningarnas utveckling i
Europa
Billiga distansutbildningar är inget nytt fenomen i Europa. År 1971 grundades
The Open University i Storbritannien i syfte att öka förutsättningarna för
låginkomsttagare att kunna ta del av en högskoleutbildning. Redan under första
kursen registrerades över 20 000 studenter. Detta ansågs som anmärkningsvärt då
det totala antalet studenter i Storbritannien vid denna tid var 130 000 studenter.58
Moocar öppnar inte bara upp för en billigare utbildningsmarknad utan möjliggör
även för en ökad mobilitet bland studenter.59 Sedan år 1999 har
Bolognaprocessen bidragit till att öka standardiseringen av det europeiska
utbildningsväsendet och har därmed underlättat studenternas rörlighet inom
Europa.60 Inom EU har denna utveckling resulterat i utformande av program
såsom Rethinking Education och Open Education Program vilka syftar till att
främja och analysera mooc-utbildningars utveckling i Europa.61 2013 initierade
EU-kommissionen och EADTU (European Association of Distance Learing
Universities) det europeiska initiativet Open Up Education. Detta projekt syftar
till att gynna den digitala utvecklingen inom utbildningsväsendet i Europa. I dag
finns Open Up Education i Frankrike, Italien, Lettland, Nederländerna, Portugal,
Spanien och Storbritannien. Det ingår även i samarbeten med andra länder i
Afrika, Mellanöstern och Asien. I dagsläget erbjuds utbildningar på 11 olika
språk.62
I Europa finns ingen transnationell europeisk mooc-plattform utan utvecklingen
har främst koncentrerats till nationell nivån.63 I dag uppskattas ett tjugotal olika
länder i Europa erbjuda någon form av mooc-utbildning.64 Sedan 2013 har
utvecklingen av moocar främst drivits på av Europas större länder såsom
Frankrike, Spanien, Storbritannien och Tyskland.65
Enligt Open Education Europa erbjöds under våren 2015 totalt 258 olika moocar
inom Europa. Sedan 2012 har de europeiska länderna totalt erbjudit 1 541 moocutbildningar. Mooc-utbildningarna erbjuds inom flertalet akademiska discipliner,
såsom naturvetenskap, humaniora, teknologi, samhällsvetenskap och ekonomi.
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Utvecklingen av mooc-utbildningar har i Europa till stor del drivits på av
ländernas egna nationella mooc-plattformar. Enligt Open Education Europa fanns
39 registrerade mooc-plattformar i Europa under våren 2015. Uppskattningsvis
finns det 360 olika universitet och högskolor som erbjuder mooc-utbildningar
och utöver dessa finns idag cirka 250 organisationer, institut och företag som
levererar moocar. Majoriteten av de europeiska företag som levererar moocutbildningar är inom branscherna teknik, telefoni och data.66
Land

Antal
Totala antalet Invånare
i BNP/cap
registrerade
registrerade
1000-tal 2015
US dollar
moocar hösten moocar sedan
2014
2015
2012
Belgien
9
38
11 183
47 517
Cypern
0
1
1 165
27 194
Danmark
7
38
5 662
60 634
Estland
0
7
1 280
19 720
Finland
0
6
5 461
49 541
Frankrike
45
275
64 983
42 733
Irland
0
7
4 727
53 314
Italien
3
78
61 142
34 960
Litauen
1
3
2 999
16 445
Nederländerna 21
94
16 844
51 590
Norge
1
4
5 143
97 363
Polen
1
1
38 222
14 423
Portugal
0
16
10 610
22 081
Rumänien
1
1
21 579
9 997
Spanien
47
493
47 199
30 262
Storbritannien
101
474
63 844
45 603
Sverige
1
13
9 694
58 887
Schweiz
13
101
8 239
84 733
Turkiet
0
6
76 691
10 530
Tyskland
18
208
82 562
47 627
Österrike
4
19
8 558
51 127
Totalt
258
1771
Tabell 1: Genomförda moocar i Europa per land och befolkningsstorlek (källa: The
European MOOC scoreboard (2015-09-01); Total befolkning (2015); Per capita-BNP i
amerikanska dollar (2014).

I tabellen redovisas vilka länder som sedan år 2012 erbjudit moocar. De länder
som har flest antal registrerad moocar är Spanien, Storbritannien, Frankrike och
Tyskland. Tabellen visar även en utveckling mot att allt fler länder i Europa har
börjat producera moocar sedan 2012. Notera att mooc-utbildningarnas utveckling
66
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i Europa har drivits på av de befolkningsmässigt stora länderna i Europa.
Undantaget till detta är länder såsom exempelvis Danmark, Nederländerna,
Schweiz och Belgien. Detta indikerar att utvecklingen av moocar likaså är
förknippat till andra förutsättningar, såsom ländernas ekonomiska förhållanden
och tekniska utveckling.
I Storbritannien startade Open University 2013 en nationell mooc-plattform
kallad FutureLearn. Denna plattform var inledningsvis inriktad mot samarbeten
med nationella universitet och högskolor men har numera börjat expandera mot
att utveckla internationella samarbeten.67
I Spanien finns två dominerande mooc-plattformar, Miriada X och Universidad
Nacional de Educacion a Distancia (UNED). Miriada X startades 2013 och är ett
gemensamt samarbete av privata företag. Universitetet Universidad Nacional de
Educacion a Distancia som tidigare erbjudit distansutbildningar har övergått till
att skapa en mooc-plattform. Dessa plattformar riktar sig framförallt mot
spansktalande deltagare i Spanien och Sydamerika.68
I Frankrike skapades 2013 mooc-plattformen FUN på initiativ från ministeriet för
högre utbildning och forskning (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche). Detta projekt utformades i syfte att föra samman de franska
universiteten och högskolorna i en gemensam nationell plattform.69
År 2012 vidareutvecklades i Tyskland den tidigare lärplattformen Iversity till en
mooc-plattform kallad Iversity.70 Mattia Nelles, projektledare för Iversity, har
beskrivit plattformen som en vinstdrivande mooc-plattform med internationellt
fokus.71
Andra länder i Europa som börjat erbjuda mooc-utbildningar är bland annat
Italien som genom ett samarbete med amerikanska plattformen Coursera
utvecklat plattformen Sapineza. Danmark har likaså varit ett av de länder i
Europa som tidigt hoppade på den digitala utvecklingstrenden via samarbeten
med amerikanska mooc-plattformar.72
I Sverige har det sedan 2003 existerat distanskurser vars utformningar liknat
utformningarna hos mooc-utbildningar. Bland dessa universitet har både
Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet haft webbaserade
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kurser med automatiserad tentamen, videobaserade föreläsningar och fokus på
social interaktion mellan gruppdeltagare.73 Trots att Sverige haft goda
förutsättningar har utvecklingen av moocar tagit tid. Det var först år 2014 som
mooc-utbildningar började uppmärksammas av svenska universitet och
högskolor. Detta skedde i samband med att Karolinska institutet tätt följt av
Mittuniversitetet, Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola lanserade
sina första mooc-utbildningar via mooc-plattformar såsom Coursera och edX.74
D E LTA G A R E I E U R O P E I S K A M O O C A R
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Figur 6. Källa: EADTU 2015

Fördelningen av deltagarna inom Europa tyder på att det största deltagarantalet i
europeiska mooc-utbildningar är från Spanien. Därefter kommer deltagarna från
Italien, Portugal, Tyskland, Frankrike och Schweiz. Fördelningen av deltagare
bosatta utanför Europa visar på att vanligaste nationaliteterna kommer från
Mexiko, Peru, Colombia och Argentina. Största delen är koncentrerade till
spansktalande länder i framförallt Sydamerika. Av de deltagare som studerar vid
en europeisk mooc-utbildning tenderar 40,7 procent ha anställning på
arbetsmarknaden, 21,8 procent uppskattas vara jobbsökande, 20,5 procent är
registrerade studenter, 7,7 procent uppskattas vara egen företagare och 2,1
procent är pensionerade. Statistiken tyder på att det främst är inkomsttagare med
en månadsinkomst under 28 000 kr (3 000 euro) som väljer att delta i moocutbildningar i Europa.75

73

Lewan, 2013
Sandström et al., 2015; Eliasson 2014
75
EADTU, 2015
74

24

6.Fyra exempel på moocars utveckling i
Europa
I detta avsnitt presenteras utvecklingen av moocar i Europa utifrån fyra olika
fallstudier. De intervjupersoner som valts ut är ansvariga projektledare och
verkställande direktörer vid det universitet eller den mooc-plattform som
studeras.

Frankrike: France Université Numérique (FUN)
Under hösten 2013 initierades ett 18-punkters åtgärdsprogram av franska
utbildnings- och forskningsministeriet (Ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche) i syfte att öka digitaliseringen av den franska utbildningssektorn.76 Under början av 2013 uppskattades tre procent av lärosätena i
Frankrike erbjuda distansutbildningar, där motsvarande siffra i USA under
samma period uppgick till 80 procent.77 Den franska regeringen avsåg att genom
digital teknik utveckla formerna för högskoleundervisningen. Syftet var att skapa
en bättre matchning mellan utbildnings- och arbetsmarknad.78
Mooc-plattformen France Université Numérique (FUN) var en del av regeringens
åtgärdsprogram.79 Syftet med plattformen var att öka förutsättningarna för
universitet och andra aktörer att kunna erbjuda mooc-utbildningar. Tanken med
projektet var att gynna samverkan mellan universitet och andra aktörer inom
näringslivet. Enligt Catherine Mongenet, projektledare för plattformen FUN, var
den drivande kraften till initiativet att den franska regeringen ville skapa en
nationell plattform som riktade in sig mot den fransktalande befolkningen i
världen.80
Under 2014 lanserade plattformen 25 utbildningar tillsammans med 10 olika
partners. I dag är antalet samarbetspartners över 40 stycken. Tre av dessa institut
ligger i Schweiz, Belgien och Tunisien. I dagsläget utvecklas även samarbeten
mellan FUN och universitet i Mali, Haiti och Quebec. Under våren 2015
uppskattades 80 000 deltagare vara registrerade över plattformen varav det
genomsnittliga antalet deltagare per mooc-utbildning är cirka 3 300.81 Totalt gavs
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100 olika utbildningar våren 2015 och under hösten 2015 förväntas ytterligare ett
20-tal kurser att tillkomma.82
Än så länge är deltagandet i kurserna främst nationellt koncentrerat, där 85
procent av de registrerade deltagarna uppskattas komma från Frankrike.
Emellertid syns en ökad internationell utveckling där sju procent av deltagarna är
från Afrika och fem procent från Amerika.83
Plattformen FUN är kopplad till den amerikanska plattformen edX. FUN
producerar inga mooc-utbildningar utan är enbart ett verktyg för universitet och
högskolor att kunna utforma egna moocar. Större delen av verksamheten
finansieras av statliga medel.84 Franska staten ger bidrag upp till tolv miljoner
euro till universitetet och andra institutioner som avser att erbjuda moocutbildningar.85
I dagsläget har FUN ingen examinationsrätt. Däremot kan deltagarna erhålla ett
certifikat efter avslutad kurs om de väljer att genomföra ett slutprov. Mongenet
framhåller emellertid att det i dagsläget finns en diskussion om att plattformen
ska vidareutveckla sina samarbeten till universiteten så att deltagare i en moocutbildning kan erbjudas fullständig examen genom att få slutföra sina
examensprov vid närmaste lärosäte.86
Den övervägande delen av kurserna är på franska. Emellertid avser vissa
universitet att hålla kurser även på engelska i syfte för att öka den internationella
spridningen. Likaså utvecklas i dag möjligheter för textning av
föreläsningsvideor. Mongenet framhåller:
“Vi vill inom en snar framtid att kurser som trots att de ges på franska
ska kunna översättas till ett flertal andra språk genom textning.”87
Mongenet betonar att i Frankrike har det statliga åtgärdsprogrammet resulterat i
en omvärdering av den franska högskolepedagogiken. I dag arbetar fler
universitet med att genom digital teknik öka interaktionen mellan lärare och
student, och interaktionen mellan studenterna. Mongenet hävdar att inom
plattformen FUN uppfattas den sociala aktiviteten som en av de viktigaste
delarna i deltagarnas inlärningsprocess.88
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Mongenet understryker att deltagarna på FUN:s kurser inte är ordinarie studenter.
Istället är det personer som redan har en anställning som söker sig till kurserna i
avsikt att öka sin kompetens. Detta har resulterat i att fler företag börjat visa
intresse för moocar, där dessa utbildningar ses som ett medel för att kunna öka
kompetensen inom företaget.89
”Just nu ser vi att vissa kurser är riktade till vissa typer av företag som
vill utbilda sina anställda för en livslång lärandeprocess och öka
kompetensen inom professionen.[…] Företag hör av sig och säger att
de skulle vilja använda moocar som ett medel för att vidareutveckla
sina anställda. Detta är något som vi troligen kommer se mer av i
framtiden.” 90
En annan utvecklingstrend Mongenet framhåller är att fler grundkurser i
Frankrike ersätts eller kompletteras av mooc-utbildningar. Universitet som har
grundkurser för över 500 studenter har ibland valt att omvandla vissa
universitetskurser till moocar. På så sätt kan universitetslärarna utnyttja
videoföreläsningar för att nå ut till alla studenter och där tid i klassrummet ägnas
åt interaktion mellan lärare och elev. Detta betonar Mongenet har resulterat i att
det franska utbildningssystemet blivit alltmer standardiserat där alltfler
grundkurser på de franska universiteten tenderar att utgå från samma
kursmaterial och föreläsningar.91

Storbritannien: FutureLearn
I årsskiftet 2012–2013 skapades plattformen FutureLearn av The Open
University i Storbritannien. Detta skedde i samband med att den brittiska
regeringen uppmanat högskolesektorn till att utöka utbudet av moocar i
Storbritannien i syfte att öka tillgängligheten till högskoleutbildning i landet.92 I
dagsläget finansieras plattformens verksamhet av universitetet Open University,
som uppskattningsvis har investerat 7,3 miljoner pund i plattformen. I dagsläget
förekommer även att företag sponsrar vissa av plattformens kurser.93
Sedan dess start har FutureLearn haft en miljon registrerade deltagare från över
190 länder. 60 procent av deltagarna uppskattas vara kvinnor. Åldersfördelningen
hos deltagarna inom FutureLearn är relativt jämn. Den största ålderskategorin är
26–35 år, som står för 23 procent av alla deltagare. De ålderskategorier som har
betydligt lägre deltagandenivåer är individer under 18 år och över 65 år, som
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motsvarar sex respektive fyra procent av alla deltagare. 43 procent av deltagarna
uppskattas ha en heltidsanställning och 75 procent av deltagarna har redan en
högskoleexamen.94 I dag ges alla kurser på engelska. FutureLearn planerar
emellertid att börja erbjuda textning av videoföreläsningarna på ett flertal olika
språk.95
FutureLearn har total 56 partners varav större andelen består av universitet och
högskolor från Storbritannien. Under senare år har FutureLearn även påbörjat
samarbeten med universitet från Schweiz, Norge, Sydkorea, Colombia,
Frankrike, Spanien och Nederländerna. I dagsläget är även institutionerna British
Council, British Library och British Museum kopplade till plattformen.96
Efter avslutad kurs kan deltagarna för en summa på 29 pund erhålla ett
certifikat.97 För att få ta ut ett certifikat krävs att individen deltagit i mer än
hälften av alla delmoment på kursen. FutureLearn har ännu inte utvecklat något
system för att säkra individernas identiteter över internet, vilket medfört att de
certifikat som ges ut är overifierade. Nuvarande vd för FutureLearn, Simon
Nelson, framhåller dock att detta är en av de frågor som företaget i dagsläget
arbetar med och där de hoppas i framtiden kunna erbjuda personliga
examensbevis. Betygsättning sker via bedömning av deltagarens sociala
deltagande över plattformen.98
”Vi lägger tonvikt på vad vi kallar för social inlärning, det faktiska
lärandet av innehållet genom diskussion och debatt. Så det är inte
samma betoning av prestation på vår plattform.”99
Sedan 2014 har FutureLearn erbjudit fortutbildningar inom företagsbranschen
kallad ”Discovering Business in Society”. Detta sker i samarbete med ACCA
(Association of Chartered Certified Accountants) och University of Exeters. Den
brittiska regeringen har likaså tillsammans med The Open University utvecklat
två kurser inom IT-säkerhet. Nelson betraktar FutureLearn som en förenande
aktör vilken kan minska relationsglappet mellan universitet och arbetsmarknad.
Nelson framhåller att han i framtiden hoppas kunna involvera fler aktörer i olika
samarbeten med FutureLearn. Enligt Nelson har FutureLearn fokuserat på att
skapa en ökad dialog mellan universitet och arbetsgivare i syfte att se över vilka
typer av kompetenskrav dagens arbetsgivare har på sina anställda. 100
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Plattformen FutureLearn tillhandahåller de tjänster och verktyg universiteten
behöver för att själva kunna utveckla mooc-utbildningar. Den sociala
interaktionen mellan deltagarna betonas som ett viktigt element i undervisningen
och är en viktig del av FutureLearn affärsmodell.101 Nelson framhåller att
FutureLearns största utmaning är att engagera alla deltagare över plattformen för
att bibehålla det sociala deltagandet. Den pedagogik som FutureLearn använder
sig av betonar användandet av så kallad storytelling, där inlärning sker via olika
teman i diskussionsgrupper utifrån ett omfattande datamaterial i form av artiklar,
videor och litteratur.102
"Vi har universitet som potentiellt använder plattformen för att
leverera kurser på campus i blended-learning. Och vi har också
företag som är intresserade av att utveckla kurser för sin egen
personal och även vidareutbilda sin egen personal genom våra
befintliga kurser."103
Debatten kring moocar har varit omfattande i Storbritannien, där universitetet
och högskolor inledningsvis ställde sig relativt skeptiska till utvecklingen av
mooc-utbildningar. Nelson hävdar att detta numera har förändrats och att
universitet och högskolor i större utsträckning accepterat moocar. Numera
betraktas moocar som en del av ett större digitaliseringsskifte inom
högskolesektorn.104
"Jag tror att det tidigare var ett missriktat antagande om att moocar
på något sätt skulle förvandla högskolesektorn helt på egen hand. Nu
tror jag att vi är mer proportionerliga i vårt tänkande om vad moocutbildningar är, där vi ser det som en del av en spännande och snabb
digitaliseringsutveckling av högre utbildning."105
Nelson poängterar att genom att digitalisera kurserna kan universitet och
högskolor numera på ett lättare sätt analysera vilka delar av
undervisningsmaterialet som deltagarna uppfattar som svåra. Därmed menar
Nelson att digitaliseringen möjliggjort för universitet att kunna analysera
deltagarnas inlärningsprocess steg för steg. Nelson hävdar att det redan nu syns
en utveckling inom det pedagogiska forskningsfältet där kunskaperna om
inlärning ökat kraftigt under de senaste åren.106
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Nelson framhåller att Storbritannien fortfarande är i en experimentfas där nya
samarbeten och tekniker prövas. Den största effekten Nelson har kunnat skönja är
att digitaliseringen av högskolesektorn resulterat i nya rekryteringsförhållanden
och samarbeten vilka sträcker sig över nationsgränserna. Den ökade
tillgängligheten av universitetskurser har även lockat till sig nya typer av
studieintresserade individer, i synnerhet bland arbetstagare och pensionärer som
valt att återgå till studierna.107

Tyskland: Iversity
Iversity lanserades 2011 och var till en början en lärplattform för
distansutbildningar. Grundarna till plattformen var emellertid inte nöjda med
utformningen av plattformen och i samband med uppmärksamhet kring moocars
uppmärksammande i USA kom Iversity att designas om till en mooc-plattform år
2012.108
Grundarna till Iversitys nuvarande utformning är T-Venture, BMP media
Investors och BFB Frühphasenfonds.109 De första kurserna introducerades under
oktober 2013 och uppnådde ett deltagarantal på 15 000 individer. I dagsläget har
Iversity 1,12 miljoner registrerade deltagare varav 195 000 uppskattas vara aktiva
deltagare.110
Sedan oktober 2013 har Iversity erbjudit över 60 olika kurser, som både getts i
samarbete med universitet och med enskilda professorer. Under första året erbjöd
plattformen egna kurser i samarbete med olika universitetslärare. Detta krävde
emellertid mycket jobb vilket medförde att Iversity valde att bortprioritera denna
tjänst. Dock har Iversity under det senaste året återigen börjat se över
möjligheterna att erbjuda egna kurser över plattformen.111
En tredjedel av de personer som deltar i Iversitys kurser uppskattas vara
studerande eller utan anställning. Resterande två tredjedelar uppskattas vara
personer i arbetslivet eller pensionärer. Deltagarna är från över 170 olika länder
där de fem vanligaste är Indien, Tyskland, USA, Storbritannien och Brasilien.
Deltagandet är i huvudsak koncentrerat till västvärlden där en tredjedel av
deltagarna kommer från Nord- eller Sydamerika, en tredjedel från Europa och
slutligen en tredjedel från länder i Asien, Afrika och Oceanien. För tillfället ges
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kurser på engelska och tyska. Emellertid förbereder Iversity att expandera
kurserna till att även erbjuda kurser på franska, ryska och portugisiska.112
Iversitys projektledare Mattia Nelles framhåller att syftet med att grunda Iversity
var att skapa ett verktyg för akademin att utveckla undervisningsformerna inom
universitet och högskolor.113 I dagsläget har Iversity upp emot 80 olika
samarbetspartners där huvuddelen är europeiska universitetet och högskolor, men
där även företag och organisationer börjat intressera sig för samarbeten.114
Iversity är en vinstdrivande plattform som finansernas via försäljning av
certifikat. Detta innebär att alla kurser och samarbeten i dagsläget är gratis men
att universiteten själva får finansiera kursmaterialet. Iversity erbjuder tre olika
former av certifikat: Statement of Participation, Certificate of Accomplishment
(COA) och European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).
Statement of Participation är bevis på att individen deltagit i en kurs och kostar
50 euro. COA intygar att individen fått godkänd tentamen efter avslutad kurs och
kostar 99 euro. ECTS är ett examensgrundande tentamen som även ger
högskolepoäng hos många europeiska universitet och kostar 149 euro.
Projektledare Nelles betonar att Iversity ser positivt på denna utveckling där de
tror att mooc-utbildningar i framtiden kan bli fullt examensberättigade. Dock
framhåller Nelles att denna utveckling fortfarande måste möta stora utmaningar i
form av att skapa ett bedömningssystem som kontrollerar studenters identiteter
över internet. I dagsläget får studenterna legitimera sig med en digital signatur på
hemsidan för att hämta ut sina certifikat.115
Som vinstdrivande mooc-plattform krävs att en stor andel av Iversitys deltagare
väljer att ta ut sitt certifikat efter avslutad kurs. För att hantera detta problem har
plattformen börjat specialisera sig på unga arbetstagare som vill komplettera sin
nuvarande utbildning. Detta är en utveckling som flera företag i Tyskland börjat
uppmärksamma.116
"Nu har vi en hel del företag som säger: ’Ahh, erbjuda kurser är
intressant för oss också.’ Men de vill inte erbjuda expertis gratis,
istället vill de erbjuda avgiftsbelagda moocar. Så vi kommer
fortfarande att göra moocar, men vi kommer också att utveckla vår
affärsmodell så att vi kan erbjuda avgiftsbelagda kurser. Vi anser att
vår demografi är lämpad för dessa typer av kurser. De är unga
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yrkesverksamma som är villiga att betala för moocar med hög kvalitet
som kan förbättra deras karriär."117
Detta innebär att Iversitys samarbetspartners numera även inkluderar olika
arbetsgivare och företag. Enligt Nelles är denna utveckling delvis en effekt av att
universiteten och högskolorna generellt sett är trögrörliga institutioner som ännu
inte har lyckats anpassa sig efter arbetsmarknadens och studenternas
efterfrågan.118
"Detta är en utmaning eftersom universiteten som sådana är relativt
långsamma institutioner. Det tar lång tid för dem att producera kurser
i samarbete tillsammans med partners som oss. Så det är en utmaning.
Det är därför vi avser att expandera affärsmodellen och kommer nu
också erbjuda fullt betalda kurser och fortsätta denna professionella
marknadsutveckling."119
Den utveckling som Iversity anser präglar Tyskland är att universiteten ofta
återanvänder materialet från existerande kurser för att erbjuda dessa kurser över
internet till ett större antal individer. Nelles betonar att Iversitys roll som
plattform har blivit att försöka inspirera universitet och högskolor till ökad
anpassningsbarhet gentemot studenternas efterfrågan. Vad plattformen i dag
anser sig se hos deltagarna är en ökad efterfrågan av dels kreativa kurser inom
design och konst, dels kurser inom olika praktiska kompetenser kopplade till
arbetslivet. En viktig del av Iversitys affärsstrategi har varit att relatera
kursmaterialet till aktuell forskning och omvärldsanalyser.120
"Vi har folk som efterfrågar kurser relaterade till aktuella
samhällsfrågor. Så man kan ha kurser i historia och ekonomi, men
dessa kurser bör relateras till aktuella händelser."121
Det som Iversity försökt att utveckla som en viktig del av sin affärsstrategi är
relationerna mellan lärare och deltagare. I och med att moocar riktar sig mot ett
stort antal deltagare resulterar detta i att läraren inte har möjlighet att stimulera
studenternas individuella inlärningsprocess. Enligt Nelles använder sig många
universitet av mooc-utbildningarna som ett komplement till ordinarie
undervisning genom ”blended learning”, det vill säga en kombination av mooc
och traditionell utbildning. Iversity utvecklar i dagsläget även möjligheterna för
att kunna erbjuda mindre videoseminarier mellan lärare och student,
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undervisningsmetoder som snarare kan liknas vid torcar och soccar. Likaså
kommer de inom snar framtid erbjuda kursdeltagarna möjligheter att köpa
individuell handledning från universiteten.122
Nelles poängterar att effekterna av mooc-utbildningarna än så länge är svåra att
se. Numera har moocar alltmer börja accepteras och uppmärksammas av ett antal
aktörer inom högskolesektorn, på arbetsmarknaden och av politiker. Nelles tror
inte att denna utveckling innebär att universiteten kommer att utkonkurreras av
moocar utan framhåller snarare att moocar ses som ett redskap för universitet och
högskolor att förändra pedagogiken inom högskolesektorn.123
"Numera handlar lärandet inte bara om kunskapsinlärning, utan det
handlar egentligen om att gemensamt skapa kunskap tillsammans.”124

Sverige: Lunds universitet
I Sverige kom utvecklingen av moocar att ordentligt ta fart under hösten 2014. I
dagsläget finns ingen nationell mooc-plattform i Sverige. Istället har de svenska
universiteten och högskolorna sökt internationella samarbeten tillsammans med
de amerikanska mooc-plattformarna Coursera och edX.125
Moocar har i Sverige kritiserats för att de kräver mycket resurser i form av ny
teknik och lärarstöd, parallellt med att kurserna normalt sett inte genererar ökade
inkomster för universiteten. I Sverige syns idag ingen stark efterfråga på moocar
bland svenska studenter eftersom gratis högskoleutbildning inte är ett nytt
fenomen i Sverige. Det som moocar snarare anses revolutionera inom den
svenska högskolesektorn är att tillgängligheten till högskoleutbildning ökat i och
med att kurserna inte ställer några behörighetskrav på kursdeltagarna.126
Vid Lunds universitet tillsattes 2012 en utredning om hur moocar skulle kunna
inkorporeras i universitetets verksamhet. Utredningen resulterade i att Lunds
universitet från och med januari månad 2014 valde att erbjuda moocar för
allmänheten. Syftet med projektet var att öka universitetets marknadsföring, öka
lärarnas kompetens kring digital teknik för e-lärande samt sprida kunskap till en
större global publik. Processen att införa mooc-utbildningar vid Lunds universitet
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tog längre tid än planerat på grund av upphovsrättsliga problem. Detta förlängde
processen för universitetet att sluta avtal med Coursera.127
I dag erbjuder Lunds universitet moocar via samarbete med den amerikanska
mooc-plattformen Coursera. Under våren 2015 erbjöd Lunds universitet tre olika
mooc-utbildningar varav dessa varit kopplade till Lunds universitets
mastersprogram i syfte att locka fler internationella studenter. Deltagarantalet
uppskattades ligga runt 25 000 per kurs. Dessa siffor menar emellertid ansvarig
projektledare Marita Ljunqvist visar relativt dåligt på hur stort kursdeltagandet
egentligen är där andelen aktiva studenter antas vara en lägre siffra.128
Åldersmässigt är deltagarna i genomsnitt äldre än ordinarie studenter och
uppskattas vara mellan 25-35 år. Cirka 50 procent av deltagarna uppskattas ha
fast anställning på arbetsmarknaden, medan cirka 30 procent uppskattas vara
ordinarie studenter. Utbildningsnivån bland deltagarna är hög, där
uppskattningsvis 70 procent av deltagarna har antingen kandidat- eller
mastersexamen. Deltagarna kommer från över 175 olika länder där den
övervägande andelen deltagare, runt 60 procent, kommer från antingen Europa
eller USA. Emellertid ser Lunds universitet ett ökat intresse från asiatiska länder.
Ljungqvist påpekar att den kulturella skillnaden mellan olika deltagarna hittills
uppfattats ha en positiv effekt för undervisningen där nya tankesätt influerat
diskussionen.129
De kurser som Lunds universitet hittills erbjudit har varit på engelska. Emellertid
planerar universitetet att även erbjuda mooc-utbildningar på svenska. I dagsläget
erbjuder universitetet textning på spanska och kinesiska för att underlätta för
deltagarnas förståelse av materialet. Ljungqvist poängterar att deltagarna ofta
hjälper varandra att översätta texter via diskussionsforumen. Hon framhåller att
plattformen fungerat som ett stödjande forum för deltagarna där de kan skapa
egna studiegrupper.130
Ljungqvist påpekar att Lunds universitet ännu inte kunnat se effekterna av moocutbildningarna. Den utveckling hon emellertid anser sig kunna skönja är ett ökat
initiativtagande till samarbete mellan olika aktörer vilket sträcker sig över
nationsgränserna. I dagsläget finns det inom Lunds universitet en diskussion om
att tillsammans med andra internationella universitet och arbetsgivare utveckla
nya kurser. Ljungqvist framhåller att i framtiden avser Lunds universitet att i
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större utsträckning ta hänsyn till vilka typer av kurser som efterfrågas av
deltagarna.131
”Vi tittar på om det skulle vara möjligt att erbjuda
uppdragsutbildningar som ett sätt för att öppna upp för en allmänhet
och en del som är speciellt inriktad mot det företaget som köper
uppdragsutbildningen så att säga. Men vi är inte där riktigt ännu, men
jag tror att vi kommer kunna komma dit så småningom.”132
Utformningen av kurserna och valet av kursmaterialet ansvarar lärarna vid
universitetet för att ta fram. Lunds universitet har däremot skaffat extern hjälp
gällande videoinspelningar och redigering av videoklipp. För varje kurs Lunds
universitet har erbjudit har kursen avslutats med en slutuppgift motsvarande
tentamen vilken betygsatts via peer grading. Ljungqvist framhåller att denna
metod visat sig vara tillförlitlig där de betyg kursdeltagarna gett varandra legat
väldigt nära det betyg läraren skulle ha gett. Efter avslutad kurs erbjuds
studenterna ett certifikat.133
Ljungqvist framhåller att det numera är fler som börjat få kännedom om moocar
både inom akademin och arbetsmarknaden. Ljungqvist anser dock att det
fortfarande finns motstridiga inställningar gentemot moocar i Sverige. Vid Lunds
universitet har det framförallt varit studenter som framhållit kritik mot moocar.134
”Det är ganska mycket kritik från studenterna här. Det handlar inte så
mycket om moocarna i sig, utan mer var pengarna till de här kurserna
ska tas ifrån. De kostar ju ganska mycket att göra i jämförelse med
vanliga kurser. Var ska de pengarna tas ifrån som annars skulle ha
gått till den traditionella utbildningen? Så det är en befogad oro.”135
Kritik har även riktats mot huruvida dessa typer av kurser ska hålla samma
kvalitet som traditionell universitetsundervisning. Ljungqvist betonar att dessa
utbildningar inte har utvecklats i avsikt att ersätta traditionell undervisning utan
snarare i syfte att komplettera utbildningen inom ett visst område. Lunds
universitet ser positivt på hur dessa plattformar kan utnyttjas även i
forskningssyfte. Forskarna vid universitetet ser både potential i att använda
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plattformen som ett medel för att samla in datamaterial och som en möjlighet att
få respons på nypublicerad forskning.136
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7.Diskussion
Syftet med rapporten var att kartlägga utvecklingen av moocar och deras
framtida förutsättningar inom utbildningsmarknaden i Europa. Studien avsåg att
granska omfattningen av moocar i Europa, vilka individer som deltar i moocutbildningarna, hur arbetsgivare och högskolesektorn förhåller sig till moocar och
slutligen hur aktörer inom högskolesektorn själva ser på moocars framtida
utveckling. Nedan kommer en diskussion föras utifrån de fyra olika
frågeställningarna.

Förekomst av moocar i Europa
I dag uppskattas ett tjugotal länder i Europa erbjuda moocar, varav sammanlagt
1 541 moocar producerats sedan 2012. Dock uppskattas mooc-utbildningar
endast utgöra 2,6 procent av kursutbudet i Europa och enbart 0,2 procent av det
totala kursutbudet i världen. De drivande länderna i Europa är de stora
europeiska länderna Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien.
Utvecklingen tyder på att digitaliseringen av högskolesektorn främst fått fäste
hos länder som har tekniska och ekonomiska förutsättningar för att kunna driva
på den digitala utvecklingen i landet. Parallellt med denna utveckling har vissa
länder, såsom Frankrike och Storbritannien, upplevt ett ökat behov av att öka
tillgängligheten till högskoleutbildning.
Utbudet av mooc-utbildningar har i de europeiska länderna varit nära förknippat
med huruvida landet har en nationell mooc-plattform. Detta kan förklaras av att
mooc-plattformarna inledningsvis utvecklat samarbeten med nationella
universitet och högskolor. Det är först under det senaste året som de europeiska
plattformarna börjat inrikta sig mot mer transnationella samarbeten, både vad
gäller internationella företag och universitet. I denna studie syns att både
nationella stater, enskilda universitet och företag har varit initiativtagare till att
utveckla mooc-plattformar. I Frankrike initierades beslutet av den franska staten,
medan det i Storbritannien var universitetet Open University som utvecklade en
mooc-plattform. I Tyskland var utvecklingen av plattformen Iversity ett privat
initiativ. Beroende på upphovsman har detta även präglat mooc-plattformarnas
utformningar. Den privatägda plattformen Iversity har, till skillnad från de andra
europeiska plattformarna, en affärsmodell som inriktar sig mot sponsorer och
försäljning av internationellt erkända utbildningscertifikat. I Frankrike och
Storbritannien finansieras plattformarna via statliga medel eller
universitetsfinansiering. Hos dessa upphovsmän ligger fokus snarare på att driva
fram den digitala utvecklingen inom högskolesektorn i det egna landet.
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Mooc-utbildningarnas
utveckling
har
övervägande
dominerats
av
engelskspråkiga kurser. I dag syns emellertid en utveckling mot en ökad
efterfrågan på mooc-utbildningar som erbjuder undervisning på flera olika språk.
Detta har bidragit till uppkomsten av plattformarna franska FUN och spanska
Miriada X vars affärsstrategier bygger på att erbjuda högskoleutbildningar för
fransk- och spansktalande deltagare.

Demografi
Deltagandet i de europeiska plattformarna visar att det finns ett stort
internationellt intresse av europeiska moocar. Inte minst syns det i deltagarantalet
från sydamerikanska länder där det finns ett stort intresse för spanskspråkiga
mooc-utbildningarna. Detta talar för att moocar kan fungera som ett verktyg för
att öka tillgängligheten och spridningen av högkvalitativ högskoleutbildning i
världen. Men trots detta tyder den internationella forskningen på att moocar än så
länge främst är ett västerländskt fenomen där större delen av deltagarna kommer
från Nordamerika eller Europa. Utbildningarna kräver tillgång till teknisk
datautrustning med internetinkoppling vilket fortfarande gör att ekonomiskt
marginaliserade grupper har svårt att få tillgång till mooc-utbildningarna.
Däremot betonar intervjupersonerna att de ser en förändring i klientelet där
studieintresserade arbetstagare och pensionärer ges möjlighet till en högre
utbildning. I dagsläget domineras moocarna av framförallt högutbildade män som
har anställning på arbetsmarknaden. Detta har medfört att efterfrågan på moocutbildningar inte främst drivs på av studenter som söker en högskoleexamen, utan
snarare av individer som ser moocar som en möjlighet att vidareutbilda sig eller
öka sin yrkeskompetens. Denna utveckling har även präglat utformningen på
utbildningarna där de europeiska plattformarna ser en utveckling mot att nya
typer av kompetenser och utbildningar efterfrågas av både arbetsgivare och
studenter.

Uppfattning om moocar i Europa
Resultatet från tidigare forskning indikerar att kännedomen om moocar inom
utbildnings- och arbetsmarknaden fortfarande är relativt begränsad både bland
arbetsgivare och studenter. I en amerikansk studie uppskattades enbart 31 procent
av de tillfrågade arbetsgivarna ha kännedom om mooc-utbildningar. Likaså är
mooc-utbildningarnas legitimitet ännu ifrågasatt av både arbetsgivare och
studenter och båda dessa grupper ställer sig skeptiska mot att mooc-utbildningar
skulle kunna ersätta traditionell högskoleutbildning. Intervjupersonerna
poängterade emellertid att de börjat märka av ett attitydskifte inom debatten
rörande moocar. Tidigare har fokus i debatten legat på moocarnas för- och
nackdelar vilket numera övergått till att betona vilka konkreta
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utvecklingsmöjligheter som finns. Moocar har gått från att betraktas som ett hot
mot universiteten till att alltmer betraktas som ett verktyg för universitet och
högskolor att kunna rekrytera internationella studenter.
Trots att kännedomen om moocar fortfarande är relativt låg upplever
intervjupersonerna att arbetsmarknaden under det senaste året visat ett ökat
intresse för moocar. Många arbetsgivare ställer sig positivt inställa till
möjligheten att kunna involveras i utformningen av högskolemarknaden genom
etablerandet av egna utbildningar och på så sätt kunna öka
kompetensutvecklingen inom arbetsmarknaden. Under intervjuerna framkom att
mooc-plattformarna och universitetet upplevt att dialogen mellan
universitetsvärlden och arbetsmarknaden utvecklats i samband med
arbetsmarknadens ökade intresse av att utforma gemensamt utbildningar.

Den framtida utvecklingen av moocar
I dag syns en utveckling bland mooc-plattformarna som betonar social
interaktion mellan lärare och student. En viktig del av plattformarna Iversitys och
FutureLearns marknadsföring är att framställa moocar som ett medel för att
underlätta för den sociala interaktionen mellan deltagare och lärare. Moocar
uppfattas av plattformarna som mer än bara ett verktyg för att tillgängliggöra
information för allmänheten, utan betraktas även som ett redskap för universitet
och högskolorna att utveckla högskolepedagogiken mot olika former av blended
learning. Internationellt syns en utveckling hos utformningen av nya typer av
moocar vars huvudsakliga fokus ligger i den sociala interaktionen, så kallade
soccar (small online closed courses) och torcar (tiny online restricted courses).
Detta utmanar strukturerna för traditionella moocar, där till exempel Iversity
väljer att gå tillbaka till mer traditionella utbildningsstrukturer där dessa kurser
finansieras via studieavgifter.
Enligt plattformen FUN i Frankrike syns en utveckling mot en ökad grad av
standardisering av grundutbildningar inom universitet och högskolor. Detta
skulle kunna innebära en utveckling mot en ökad likformighet av
undervisningsmaterial inom högskolesektorn. Samtidigt tyder utvecklingen i
Tyskland på ökade krav på kursernas anpassningsbarhet och samtidighet där
kursmaterialet förväntas relatera till aktuella samhällsfrågor. Parallellt med detta
syns att fler skilda aktörer blir delaktiga att utforma högskoleutbildningar vilket
innebär en ökad grad av desintegrering på utbildningsmarknaden. I Sverige hyr
universitet in nya typer av kompetenser för videoinspelning och i Tyskland har
enskilda professorer valt att på eget initiativ utforma mooc-utbildningar.

39

En av moocarnas framtida utmaningar som lyfts fram är hur online-utbildningar
ska kunna säkerställa deltagarnas identiteter vid exempelvis genomförande av
tentamen. Den amerikanska plattformen Coursera använder i dag en teknik som
kan känna igen personers individuella skrivmönster. I Frankrike syns istället
initiativ mot ökad samverkan mellan universitet och plattform, där plattformen
avser i framtiden att vid behov hyra in personal från andra universitet vid tillsyn
av enskilda prov. I Tyskland har plattformen istället utvecklat verktyg för att
deltagare ska kunna identifiera sig via digitala signaturer över hemsidan.
Det resultatet kan visa på är att alltfler universitet i Europa börjar erbjuda
högskoleutbildningar i form av moocar. Det som flertalet av intervjupersonerna
påpekat är att många universitet väljer att utforma mooc-utbildningar utifrån
redan existerande kurser. Den största skillnaden från traditionella kurser utgörs
snarare av att universiteten tillgängliggör kursmaterial till en vidare allmänhet.
Det som däremot anses har underlättats via digitaliseringen är möjligheterna till
samarbeten med andra aktörer. I denna utveckling har dialogen mellan aktörerna
på utbildningsmarknaden ökat där intervjupersonerna betonat en utveckling mot
fler transnationella samarbeten. Detta syns framförallt mellan moocplattformarna och universitet men även emellan olika universitet och mellan
universitet och arbetsmarknaden.
Än så länge tyder statistiken på att det är få arbetsgivare i Europa som utformar
egna mooc-utbildningar. Aktörer inom högskolesektorn anses sig dock se en
attitydförändring hos arbetsgivare, som under det senaste året börjat visa intresse
av mooc-utbildningar i syfte att öka kompetensutvecklingen hos den egna
personalen. I exempelvis Storbritannien förekommer det att företag sponsrar
mooc-utbildningar som de anser relaterar till den kompetens de efterfrågar. I
framtiden kan det tänkas att moocar kan komma att spela en viktig roll i
vidareutbildningsmöjligheterna på arbetsmarknaden och underlätta för arbetsmatchningen. Än kvarstår dock att se hur denna utveckling kommer att ta sig i
uttryck.
I framtiden kan det även tänkas att mooc-utbildningar kan utnyttjas av arbetsförmedlingar, utbildningsinstitut och av arbetsgivare för att omskola och
vidareutbilda arbetstagare. Många av de europeiska plattformarna har
förhoppningar om att moocar i framtiden kan utnyttjas som redskap för att
minska kompetensglappet mellan utbildning och arbetsmarknad. Denna
utveckling kan även innebära att högskolesektorns oberoende och självständighet
gentemot arbetsmarknaden urholkas och att ekonomiska medel i ännu större
utsträckning blir styrande för utformningarna av högskoleutbildningar.
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8.Slutsats
Vad resultaten i denna rapport visar är att moocar är en del av en större
digitaliseringsutveckling av den europeiska högskolesektorn. Utvecklingen tyder
på att fler länder i Europa börjar utveckla moocar, en utveckling som i Europa
främst drivs på av universitet. Såsom utvecklingen ser ut i dagsläget tenderar
universiteten att i huvudsak erbjuda moocar som betonar teoretiska kunskaper
medan arbetsgivare snarare tenderat att producera mooc-utbildningar inom
praktiska kunskaper inom framförallt telefoni och datateknik. Utvecklingen tyder
på att länder där digitaliseringen av högskolesektorn fått fäste både kräver
ekonomiska och tekniska förutsättningar för att kunna driva på en digital
utveckling i landet. Aktörer delaktiga i utvecklandet av moocar tror inte själva att
digitala utbildningar kommer att kunna utkonkurrera traditionella former av
högskoleutbildning. De betraktar snarare moocar som ett komplement till
nuvarande grundutbildningar. Dock finns fortfarande en oro hos många aktörer
inom högskolesektorn att mooc-utbildningar kan resultera i ökade
konkurrensförhållanden mellan högskolor och universitet, där större och mer
omtalade universitet vinner på digitaliseringen.
Sannolikheten att fler universitet och högskolor i Sverige skulle i framtiden
kunna erbjuda mooc-utbildningar är stor. Förutsättningarna att kunna utveckla
moocar finns redan här i Sverige. Att moocar ännu inte fått ett större genomslag i
Sverige kan tänkas förklaras av att den svenska högskolesektorn sedan länge
tillbaka haft liknande former av distansutbildningar som dessutom varit
examensberättigande. Samtidigt kvarstår många utmaningar för svenska
universitet i och med att moocar inte genererar inkomster parallellt med att de
kräver resurser i form av både ny teknik och lärarstöd. För att minska dessa
kostnader krävs av svenska aktörer på utbildningsmarknaden att ytterligare se
över vilka former av samarbeten som kan bistå universiteten i deras digitala
utveckling. Det utvecklingen i Europa tyder på är att moocar på grund av en ökad
desintegrering av utbildningsmarknaden både skapar förutsättningar och ställer
krav på att aktörer på utbildningsmarknaden hittar former för nya typer av
samarbeten.
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