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MOOCS 
Massive Open Online Courses har blivit ett allt större begrepp och pga Covid en allt viktigare 
spelare. Kompetensutveckling i en tid av hög arbetslöshet världen över, en enorm teknisk 
utveckling samt stora miljöutmaningar. Det livslånga lärandets tid är här och nu! MSEK60 fick 
svenska universitet och högskolor att dela på år 2020 för att förstärka distansundervisningen 
och erbjuda fler öppna nätbaserade kurser samt ökad tillgänglighet även för personer som 
arbetar. Studera vad du vill, varifrån du vill och när du vill. Ofta t o m kostnadsfritt. ”Hela” 
världen gör det redan! 
Linköping – fem kurser hösten 2021, en inriktad på framtidens industri. 
Luleå – kurser i entreprenörskap och innovation. 
Chalmers – började 2015, har idag 15 olika. 
KTH har ett 20-tal inom bl a molnteknik, superdatorer, maskininlärning och interaktion teknik 
och hälsa. De har också valt att lämna EdX och satsa på Moocar, en egenutvecklad plattform 
Under 2020 deltog 45,000 svenskar via den amerikanska plattformen EdX.  
Sju kurser inom fordonsteknik pga den stora omställningen inom transportområdet. Leder 
fram till Micro Master-program, om avslutad kurs. 
 
Dock kräver detta sätt att studera en hög grad av motivation, disciplin och avsättning av tid 
och plats. Tillräckligt lärarstöd för alla som har det behovet samt kompetenta lärare och skola 
som håller vad de lovar och inte ändrar konstant på kraven (hört om motsatsen alldeles för 
många gånger), en plattform som inte strular, pedagogiska upplägg (inte innantilläsning från 
en presentation.) Studiegrupper, Commitment Partner (rekommenderas,) eget schema där all 
info finns nedskriven, inte 15 olika lappar. Kolla vilken litteratur som ingår och kan laddas ner, 
vad du förväntas köpa, var den finns och vad den kostar. Ofta finns en litteraturlista tillgänglig. 
En termin kan betyda 10 böcker. Läs på innan om vilka förkunskaper som krävs, de kan vara 
för höga eller för låga för dina behov. Språket som du tycker du behärskar (t ex engelska) kan 
med ens vara på en väldigt hög facknivå med t ex tekniska termer. Många påbörjar också olika 
kurser, inte lika många avslutar dem. Kolla vad certifieringen, diplomet, poängen är värt på 
den svenska arbetsmarknaden/i ditt CV. Dessutom skiljer sig dessa benämningar åt på olika 
språk.  
 
EdX utvecklades av MIT och Harward 2012, har idag ca 3.000 kurser, ges av över 150 
lärosäten. En annan är brittiska Future Learn som också startade 2012. MOOCS-kurser är 
öppna för alla, oftast gratis att följa, men ibland tillkommer en avgift för att erhålla ett 
certifikat efter avslutade studier (mer administration.) De ger ofta inte högskolepoäng och det 
finns ännu inget rättssäkert sätt att styrka kompetensen. 
 
Själv pluggade jag in gymnasie-ekonomi via distans på 80-talet från KTHs bibliotek då det var 
nära hem och kunde koncentrera mig där. Nu sker mina studier hemifrån via danska padlet 
och amerikanske Positive Intelligence egna plattform. 
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Axplock från en artikel i Ny Teknik 29.04.2021 samt egna dragna erfarenheter. Läst om 
MOOCS i åratal. 
 
KTH– https://www.kth.se/larande/dl/ny-forsta-sida-om-mo/mooc-s-via-kthx-1.957385 
Läs mer: https://www.kth.se/eecs/om-oss/konferenser-och-event/tidigare-
seminarier/natbaserad-utbildning/om-moocs-globala-natkurser-1.388653 
Studera.nu – https://www.studera.nu/att-valja-utbildning/distansstudier/natkurser-for-alla---
moocs/  
Utredning om MOOCS 2016 – 
https://www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e4c98/1487841871418/rapport-
2016-01-26-oppna-natbaserade-kurser-mooc-utskriftsversion.pdf 
Hanken i Finland – https://www.hanken.fi/sv/studerande/program-och-
studier/samarbetsstudier-kurser-alla-moocs 
Lund – https://lusem.lu.se/study/moocs 
Visst vore det kul med ett certifikat från MIT – https://ocw.mit.edu/help/get-started-with-
ocw/ 
Eller Harward – https://programs.edx.org/partner-harvard?g_acctid=926-195-
8061&g_campaign=gs-free-nonbrand-partner-
harvard&g_campaignid=896085589&g_adgroupid=44648141197&g_adid=263002145162&g_
keyword=harvard%20free%20online%20courses&g_keywordid=kwd-
299837271818&g_network=g&utm_source=adwords&gclid=Cj0KCQjw-
LOEBhDCARIsABrC0Tn8lYTTZhxoe7MxD_xgaLrOiIqjmVu7jHJx3IVSi1GfJ6jur_KStT4aApqhEALw_
wcB 
 
”The world is your oyster.” “Using the context of the example above, the phrase means that 
you can achieve anything you wish in life or go anywhere because you have the opportunity or 
ability to do so.” And not even Covid-19 will stop you if you have the broadband, time and 
willingness.  
 
 

Inge-Mo, ICF Associate Certified Coach, ACC; specialiserad inom: 
• Certifierad Hälsocoach 

• Diplomerad Kost- och Näringsrådgivare 

• Certifierad handledare i Sorgbearbetning 

• Studerar till: Certified Solution Focused BRIEF Coaching, DK 

• Studerar till: Certified PQ Coach – Mental Fitness, USA 
Driven, empatisk, inlyssnande och mån om klienten. En skriftlig 
överenskommelse samt egenskrivna återanvändningsbara dokument enligt 

klientens behov ingår alltid. Boka tid eller hör av dig om du har frågor       
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