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Bakgrund 
 
I november förra året utnämnde The New York Times år 2012 till ”The Year of the MOOC” 
(MOOC = Massive Open Online Course) och de var bara en av många som uppmärksammade 
MOOC-fenomentet bland årets trender. Även NMC Horizon Report, som försöker identifiera 
aktuella tendenser inom IT och lärande, förespår i årets utgåva att MOOCs ”are expected to 
grow in number and influence within the next year” (NMC, p 4). 
 
Mediaintresset kring alla MOOC-satsningar har bidragit till ett förnyat och ökat engagemang 
för OER (OER = Open Educational Resources), där nu bl.a. OECD, UNESCO och EU 
diskuterar strategier och insatser för att främja utvecklingen och användningen av öppna 
lärresurser. Hösten 2011 genomförde OECD en undersökning bland sina 34 medlemsländer 
för att få en bild av läget när det gäller statligt stöd inom OER-området och i denna utmärker 
sig Sverige genom att vara ett av tre länder, som varken har eller planerar någon nationell 
OER-strategi. I juni 2012 arrangerade UNESCO en OER-konferens i Paris, där man tog fram 
en internationell deklaration om öppna lärresurser, den s.k. Parisdeklarationen, som man 
hoppas ska ratificeras av så många länder som möjligt och EU har nyligen startat ett initiativ 
kallat Opening Up Education, i syfte att stimulera användandet av IT inom all utbildning samt 
uppmuntra bruket av öppna lärresurser.  
 
”Öppen” är ett värdeladdat ord idag och viljan att dela med sig av öppna lärresurser följer 
naturligt på Open Source-rörelsen (att dela med sig av programvara) och Open Access (att  
dela med sig av forskningsresultat), så det finns all anledning att tro att ”öppen utbildning” är 
här för att stanna.  
 
Jämsides med MOOC- och OER-utvecklingen löper de tekniska och digitala framstegen, där 
nya tjänster, program och appar gör det möjligt att studera och lära på helt nya sätt, oberoende 
av tid och plats, via smartphones och surfplattor eller i sociala media. Dessa samverkande 
tendenser gör att allt fler börjar tala om de stora förändringar som utbildningsväsendet står 
inför. Alastair Creelman på Linnéuniversitetet uttrycker det så här: ”Utmaningen för dagens 
skolor, universitet, bibliotek och vuxen- och folkbildning är att klara av ett paradigmskifte 
från att lära ut fakta och färdigpaketerade kunskaper till att lära studenter konsten att lära sig” 
(Creelman, s 2) 
 
I USA och vissa europeiska länder är det en enorm hype kring MOOCs och OER med 
intressanta artiklar och diskussioner om vad utvecklingen kommer att innebära både för 
utbildningsväsendet och det livslånga lärandet, men i Sverige är det än så länge tämligen tyst 
både från universitet, myndigheter – och bibliotek. 
 
 

Problemställningar 
 
Vi ser alltså en explosionsartad utveckling internationellt, där mängder av MOOCs och OER 



erbjuds - på olika plattformar, av olika producenter och organisationer samt med olika 
innehåll, förutsättningar och villkor. Frågan är om utbudet lever upp till den mediala 
uppmärksamheten och verkligen har potential att förändra utbildningsväsendet och vårt sätt 
att lära? Finns det en guldgruva med öppna lärresurser och fria kurser, som är innehållsrika, 
pedagogiska, aktuella och användbara? Var finns de i så fall? Hur hittar man dem? Vem står 
bakom dem? Vad innehåller de? Vilka ämnesområden? Vilka färdigheter? Vilka nivåer? 
Vilka språk? Hur är kvaliteten?  Vilka är villkoren för att få använda dem? Vem använder 
dem idag? Skulle de kunna vara till nytta för fler – och i så fall vem? Är dessa nya öppna 
resurser intressanta för biblioteken och bibliotekens användare? Hur påverkar det omtalade 
paradigmskiftet bibliotekens uppdrag? Vad har biblioteken för uppgift och roll i detta nya 
oprövade lärandelandskap? 
 
 

Begrepp/defintioner 
 
MOOC 
 
Kursmodellen som gav upphov till själva begreppet MOOC lanserades 2008 av några 
kanadensiska forskare/universitetslärare, George Siemens och Stephen Downes, som då 
utvecklade och drev kursen Connectivism and Connective Knowledge. Kursmaterialet bestod 
av öppna lärresurser och var fritt tillgängligt på nätet för de drygt 2000 studenter som deltog i 
kursen. Studenterna skapade själva mindre nätverk och diskuterade kursuppgifterna i bloggar, 
wikis och sociala forum. Kursens fokus låg mer på att skapa nätverk och samarbeta än på att 
ta del av ett visst innehåll. Denna MOOC-modell brukar idag kallas nätverksbaserad (utgår 
från nätverk och samverkan) eller cMOOC (c för connectivist) för att skilja den från andra 
senare MOOC-varianter.  
 
Redan år 2002 hade dock amerikanska MIT börjat sprida inspelade föreläsningar på nätet och 
det blev så uppskattat att flera andra amerikanska universitet snart följde efter. 2011 beslöt 
Stanford University att erbjuda sin traditionella campuskurs Introduction to Artificial 
Intelligence som en MOOC. Den lockade totalt 160.000 studenter från 120 länder  – och blev 
startskottet för den verkliga MOOC-boomen. Denna MOOC hade ett annat upplägg än 
Siemens/Downes-kursen och brukar karakteriseras som en innehållsbaserad MOOC eller 
xMOOC (x för extension) till skillnad från deras nätverksbaserade. En xMOOC bygger ofta 
på inspelade föreläsningar och kompletterande textmaterial, interaktiva tester eller övningar 
som automaträttas samt diskussionsforum. Den har ett rätt linjärt upplägg och påminner om 
en traditionell distanskurs. Lärarnärvaron är däremot liten eller obefintlig och kursen är 
inriktad på självstudier och förutsätter att de studerande hjälper varandra. De flesta av de 
MOOCs som erbjuds idag är mer av x-typ än c-typ.  
  
Som framgår av förkortningen karakteriseras en MOOC av att vara Massive dvs öppen för 
hur många studerande som helst, Open, dvs fri från avgifter och förkunskapskrav, Online  
dvs allt innehåll och alla kursaktiviteter försigår på nätet samt en Course dvs den har oftast en 



början och ett slut. Till saken hör också att den inte leder till examen eller universitetspoäng, 
däremot är det vanligt med någon form av diplom efter fullföljd kurs.  
 
Som tidigare nämnts, sprider sig MOOC-trenden snabbt, många vill vara med och den ena 
plattformen efter den andra lanseras. Initiativen kommer från många olika håll och kursernas 
innehåll, upplägg och kvalitet kan vara mycket skiftande. Aktuella frågor när det gäller 
MOOC-utvecklingen är dels kvalitetsproblematiken, dels hur de studerande ska kunna få 
betyg eller få tillgodoräkna sig universitetspoäng för fullgjorda kurser. 
 
Svenska universitet och organisationer förhåller sig än så länge ganska avvaktande när det 
gäller egen MOOC-produktion. Hittills är det endast Institutionen för data- och 
systemvetenskap vid Stockholms universitet som testat konceptet (https://open.dsv.su.se/).   
 
 
OER 
 
Begreppet OER eller öppna lärresurser är äldre än MOOC-begreppet och myntades redan 
2002 av UNESCO, som beskriver OER som “teaching, learning and research materials in any 
medium, digital or otherwise, that reside in the public domain or have been released under an 
open license that permits no-cost access, use, adaptation and redistribution by others with no 
or limited restrictions” (2012 Paris OER Declaration).  
 
OER-begreppet är vagt och täcker ett brett spektrum med allt från hela kurser till enstaka 
lärobjekt i form av videofilmer, ljudfiler, presentationer, textböcker, artiklar, interaktiva 
övningar, spel, program m.m. I början betraktades OER främst som en resurs för lärare, men 
numera ser man en mycket större målgrupp, som inkluderar skolelever på olika nivåer, 
studenter inom högre utbildning, yrkesverksamma som vill fortbilda sig samt alla som vill 
utveckla sin kompetens av arbetsmarknadsskäl eller av personligt intresse.  
 
En faktor av avgörande betydelse för OER-utvecklingen är kunskap om Creative Commons-
licenser och hur dessa kan användas. Creative Commons-systemet grundades 2001 och är en 
internationell rörelse, som har utvecklats nästan parallellt med bruket av OER. Att använda 
Creative Commons-licenser är ett enkelt och standardiserat sätt för den som vill dela med sig 
av kunskapsstoff och samtidigt se till att upphovsmannen erkänns. Licenserna kan användas 
för alla typer av material och det blir allt vanligare att OER förses med Creative Commons-
märkning, som tydliggör hur de får användas och ev. anpassas eller omarbetas.  
 
 
NGL 
 
Förkortningen NGL står för Next Generation Learning, men handlar inte enbart om 
kommande generations lärande, utan framför allt om de nya och utökade möjligheter att lära 
som växer fram med stöd av digitala tjänster och tekniska hjälpmedel. Surfplattor och appar 
och därmed också nya pedagogiska metoder håller på att få genomslag i den vanliga 



skolundervisningen. Den högre utbildningen står inför ett antal utmaningar, där de studerande 
utöver ämnesstudier måste lära sig hantera omvärldens krav på informationshantering, kritisk 
förmåga och nätverkskompetens. ”Faculty training still does not acknowledge the fact that 
digital media literacy continues its rise in importance as a key skill in every discipline and 
profession” (NMC, p 9). 

Samtidigt breder det informella lärandet ut sig i hela samhället. De teknikvana kollar TED-
föreläsningar på iPaden eller lyssnar på podcasts i smartphonen, de prenumererar på RSS-
strömmar eller håller sig uppdaterade via Twitter. Nya tankar och ny kunskap sprids 
blixtsnabbt  i sociala media och för den kunskapssökande finns det filmer, artiklar och 
podcasts att tillgå, eller så är världens främsta experter endast ett klick bort. De sätt ungdomar 
och vuxna använder på fritiden för att samarbeta, skapa och dela kunskap och utvecklas med 
hjälp av tjänster som YouTube, Twitter, Facebook, Skype m.fl. skiljer sig radikalt från den 
traditionella utbildningen. Alla möjligheter finns på nätet, åtkomliga när som helst och 
varifrån som helst. En viktig faktor är också att detta informella lärande i regel drivs av 
personliga behov och intressen.  
 
Betydelsen av det informella lärandet kan inte längre ignoreras och det blir allt vanligare att 
arbetsgivare efterfrågar, inte bara formella meriter, utan även kompetens hämtad från digitala 
tjänster och sociala media. Det finns heller inget som tyder på att den här utvecklingen 
kommer att avstanna, snarare kommer den att växa sig starkare. IFLA menar att ”the rapid 
global expansion in online education resources will make learning opportunities more 
abundant, cheaper and more accessible. There will be increased value on lifelong learning and 
more recognition of non-formal and informal learning” (Riding the Waves) och liknande 
tankar finns i Horizon-rapporten ”The workforce demands skills from college graduates that 
are more often acquired from informal learning experiences than in universities” (NMC, p 7) 
 
 

Metod/Genomförande 
 
I syfte att skaffa en överblick över MOOC- och OER-området och få en reell uppfattning om 
vad det egentligen innehåller, har jag försökt göra en systematisk kartläggning av utbudet 
genom att titta på bakomliggande organisationer och upphovsmän, plattformarnas syfte och 
upplägg, kvalitet och villkor samt framför allt deras konkreta innehåll. Kartläggningen, som 
återfinns på http://www.issuu.com/gunillafors/docs/kartlaggning, siktar in sig på de större 
aktörerna på området och tar inte upp enskilda universitet, högskolor eller organisationer som 
erbjuder MOOCs eller öppna lärresurser och inte heller samlingar som är ämnesspecifika eller 
väldigt smalt inriktade. Nivåmässigt spänner de ungefär från gymnasiet och uppåt, rena 
skolresurser har utelämnats.  
 
Bilden som framträder är väldigt spretig; bland aktörerna finns exempel på allt från helt 
universitetsbaserade (EdX), organisationsdrivna (OpenUpEd), företagsliknande (Udemy), 
lärardrivna (Curriki), nätverksbaserade (MERLOT) till rena gräsrotsprojekt (P2PU) samt 
dessutom ett otal blandformer. Vissa hoppas på sikt kunna uppnå en hållbar affärsmodell och  



tjäna pengar, medan andra drivs av en filantropisk önskan att sprida kunskap till världen. 
Resultatet vittnar också om att många är rädda att ”missa tåget” och startar plattformar långt 
innan de har en enda kurs att erbjuda (t ex Futurelearn och Iversity).  
 
När det gäller innehåll framgår det med stor tydlighet att både MOOC- och OER-rörelsen har 
sitt ursprung inom data- fysik-, matematik- och teknikvetenskaperna och att de första kurserna 
och lärresurserna skapades inom just dessa områden. Det finns fortfarande mest material inom 
dessa ämnen, men det börjar komma fler och fler resurser även inom medicin, humaniora och 
samhällsvetenskap. Dessutom finns det ett mindre antal MOOCs samt en hel del OER som är 
mer inriktade på olika digitala färdigheter och rent praktiska kunskaper. 
 
Många OER är försedda med Creative Commons-licenser, men ofta blandas resurser med och 
utan sådan licens i samma plattform, vilket förvirrar och skapar onödiga svårigheter för den 
som vill utnyttja en resurs. Det finns mycket att göra när det gäller kunskap om och 
användning av Creative Commons-licenser för att på sikt nå större tydlighet.  
  
Engelska det helt dominerande språket i både kurser och enskilda lärresurser, men en del 
öppna resurser har översatts och det börjar så smått dyka upp MOOCs och OER även på 
andra språk t ex den spanska MOOC-plattformen Miriada X (https://www.miriadax.net/) eller 
OER Commons Arabic (http://arabic.oercommons.org) , som innehåller drygt 400 lärresurser 
på arabiska.  
 
Utifrån kartläggningen försöker jag identifiera positiva tillgångar och användningsområden,  
men även problem och negativa faktorer – i syfte att kunna påbörja en diskussion om vilka 
behov som finns och vilken roll biblioteken kan spela när det gäller det öppna lärandet.  
 
 

Slutsatser 
 
Nya möjligheter för många 
 
När det gäller MOOCs brukar bland fördelarna nämnas att de är gratis och befriade från 
förkunskapskrav samt att allt material finns online. Vem som helst får delta och man kan 
studera när man vill och i den takt man själv väljer. De undanröjer alltså en del geografiska, 
ekonomiska och sociala hinder och gör det möjligt för fler människor att utbilda sig. 
 
Studenter i hela världen, även svenska, har genom de nya MOOC-portalerna tillgång till 
kurser från toppuniversitet som Harvard, Stanford och MIT. Kurser som visserligen inte ger 
några betyg eller universitetspoäng, men där även ett diplom kan ge prestige åt ett CV. Den 
som känner sig osäker inför att påbörja en längre kostbar utbildning, har möjlighet att testa 
både ämnesinriktning, förkunskaper och studieförmåga i en MOOC och i stället för att enbart 
vara hänvisad till den egna högskolans kursutbud, öppnar sig nu oändliga möjligheter för den 
som söker kompletterande kurser, som vill rikta sin utbildning åt ett visst håll eller utveckla 
sina personliga intressen. Kanske finns drömkursen i en australiensisk MOOC? 



 
MOOCs är ett nytt fenomen, men de enstaka undersökningar som hittills gjorts visar att de 
flesta deltagarna inte är unga studenter, utan att de har tidigare studievana och att de ofta är 
yrkesverksamma. De studerar MOOCs i första hand för att ämnet intresserar dem, för att få 
tillgång till kvalitativa kunskaper och för att de är gratis (Kolowich, Nadeer). Mycket tyder på 
att de flesta MOOC-studenter är välutbildade personer, som vill öka sin konkurrenskraft, 
bredda sina kunskaper eller kanske inrikta sig på en ny karriär.  

Enstaka OER fyller en viktig uppgift som alternativ och komplement i många utbildnings- 
och lärandesituationer, eftersom de omfattar olika typer av material t.ex. filmer, ljudfiler, 
presentationer, animationer, quizz och liknande. De gör det möjligt att personalisera lärandet 
och underlättar för den enskilde att anpassa sina studier till sin egen nivå och sin egen lärstil.  
 
De öppna lärresurserna har potential att bli viktiga beståndsdelar i det livslånga lärandet - för 
småföretagaren som behöver fortbilda sig, men som varken har tid eller geografisk möjlighet 
att gå en traditionell kurs, för den yrkesverksamme som funderar på att byta bana, för den 
arbetslöse som vill testa något nytt eller för alla de som bara vill fördjupa sig i något 
specialintresse. MOOCs och OER erbjuder ett lärande som passar dagens samhälle, där 
många förväntas byta jobb flera gånger under en livstid, där projektanställningar varvas med 
arbetslöshet och kravet på ständig kompetensutveckling är en realitet för de flesta. Dessutom 
är inte alla MOOCs av karaktären högre utbildning, utan många erbjuds av organisationer 
eller ideella sammanslutningar och kan ha väldigt grundläggande inriktning eller fokus på 
praktiska färdigheter.  
  
 
Problem och svagheter 
 
Sökbarheten är ett problem när det gäller MOOCs och OER, då de är spridda på många olika 
plattformar och webbplatser samt omfattar ett väldigt brett spektrum från hela kurser till 
enstaka bilder eller ljudfiler. Det är svårt att söka dem via Google och andra sökmaskiner, då 
det saknas standard för metadata och märkning av den här typen av resurser. Det finns 
ansatser att försöka samla utbudet (t ex Class Central) eller att skapa särskilt anpassade 
söktjänster (t ex BTHs anpassade Google-sök), men fler insatser för att få fram effektivare 
hjälpmedel behövs.   
 
Kvaliteten är en annan knäckfråga. En vanlig föreställning är att gratismaterial inte har så hög 
kvalitet, men när det gäller MOOCs är många stora prestigeinstitutioner inblandade och de 
vill säkert inte förlora sitt rykte genom undermåliga kurser, utan det är snarare så att de vill 
marknadsföra sina kvalitetsutbildningar via bra fria kurser. I fråga om enstaka öppna 
lärresurser kan dessa vara ett sätt för lärare och ämnesexperter att sprida sitt kunnande och 
arbeta upp ett gott renommé, vilket talar för att många lärresurser håller hög kvalitet. 
Samtidigt finns det plattformar, där vem som helst får bidra med kurser och material, vilket 
kan medföra både kvalitetsproblem, bristande pedagogiska upplägg samt avsaknad av 
uppdateringar. Det behövs hjälp att urskilja kvalitetsresurserna och ”as authoritative sources 



lose their importance, there is need for more curation and other forms of validation to 
generate meaning in information and media” (NMC, p 8), vilket leder till att man på vissa håll 
testar kvalitetssäkringsmetoder som ”peer-review”, brukarbedömning, brukarkommentarer 
och betygssättning.  
 
 
Ökade digitala klyftor? 
 
Det öppna lärandet med en mångfald spridda möjligheter ställer stora krav på den studerande 
att själv leta upp, välja ut, bedöma, kombinera ihop och på egen hand genomföra sin 
utbildning via tekniska plattformar, bloggar, wikis och sociala media. Det är en valfrihet som 
kan bli stressande och en studieform som, utöver ämnesstudier, kräver hög grad av 
informationskompetens,  källkritisk förmåga, digital kompetens , nätverkskompetens, 
problemlösningsförmåga och teknikvana. Och som majoriteten av utbudet ser ut idag krävs 
det dessutom att man har goda kunskaper i engelska.  
 
Risken att den digitala klyftan vidgas ytterligare är uppenbar. De som har kunskaper och 
förmåga tar för sig av alla de nya möjligheterna, medan de som behöver mer hjälp och stöd 
lämnas åt sitt öde. Det finns en mindre grupp som inte ens har en fungerande fysisk 
studiemiljö med dator, Internetuppkoppling och programvaror, men utöver den är det troligen 
många som behöver hjälp både med att hitta lämpliga kurser och lärobjekt samt med 
kursuppgifter som kan bestå i att skriva blogginlägg, spela in podcasts eller att registrera sig 
på Twitter. När det gäller MOOCs och OER är studenterna i hög grad hänvisade till sig själva 
– och till varandra – och för den ovane studenten kan svårigheterna bli oöverstigliga.    

Frågan är vem som ska eller kan hjälpa till? En fråga som både forsknings- och folkbibliotek 
bör fundera över. Kommer forskningsbiblioteken att hjälpa de studenter som vill komplettera 
sina studier med en MOOC från ett utländskt universitet eller de som vill hitta några lämpliga 
OER för att bättre förstå sitt kursmaterial? Om svenska högskolor så småningom utvecklar 
och erbjuder MOOCs, är deras bibliotek då beredda att hjälpa även dessa studenter  – oavsett 
var de befinner sig? Vilken roll får folkbiblioteken, om allt fler väljer att stanna på hemorten 
och studera därifrån?  

De flesta bibliotek tillhandahåller redan idag de tekniska förutsättningarna i form av datorer,  
Internet och olika programvaror  och många folkbibliotek har de senaste åren engagerat sig i 
den nationella Digidel-satsningen – och det blir kanske naturligt att de osäkra vänder sig till 
folkbiblioteket även för att få hjälp med onlinestudier?    

Det finns all anledning för både forsknings- och folkbibliotek  att ta sig an det öppna lärandet 
och de nya möjligheterna i form av MOOCs och OER - men frågan är hur vi ska få grepp om 
alla dessa nya möjligheter - och hur vi kan hjälpa våra användare att upptäcka och utnyttja 
dem?  
 
 



 
Diskussion/Var kommer biblioteken in?  

Vidgat informations- och referensarbete 
 
Det traditionella informations- och referensarbetet har alltid varit inriktat på text, men detta  
förändras efterhand som tillgången på bild, ljud och video på nätet ökar. Nu gäller det att 
införliva även OER och MOOCs bland referenskällorna och få in dem i medvetandet. Det 
finns utmärkta möjligheter att hitta alternativa och/eller kompletterande informationsresurser i 
form av öppna lärresurser. En del kanske lär sig bättre genom att titta på en videofilm i stället 
för att läsa en bok, för någon annan är kombinationen text och ett interaktivt test det ultimata. 
En strukturerad presentation kan hjälpa den som behöver överblick över ett område och om 
den efterfrågade språkkursen är utlånad, kanske lösningen är att tipsa om en lämplig MOOC i 
det önskade språket?  

När de fysiska samlingarna minskar gäller det att stärka och föra ut bibliotekets roll som 
kunskapscentrum för digitala resurser och här kan personalens kunskaper om MOOCs och 
OER vara av stor betydelse. Avgörande för framtidens bibliotek är ”att ännu starkare 
identifiera sig med digitala resurser och marknadsföra sig mer aktivt som informationsnav och 
resurscentrum”. (Creelman, s 9)   

Öppna lärresurser erbjuder stora möjligheter att utveckla referensarbetet och visa våra 
användare på nya alternativ – men detta innebär också utmaningar för personalen. Det gäller 
att hitta lärresurserna, ibland att kvalitetsbedöma dem, att tolka villkor och licenser samt ev 
också bidra med digital kompetens för att de ska kunna utnyttjas på rätt sätt. 
 
 
Biblioteket som lärandecentrum 
 
MOOCs och OER har potential att ta det livslånga lärandet till helt nya nivåer. De möjliggör 
en modern och öppen folkbildning, men en folkbildning, som kräver mycket av individen och 
där många antagligen behöver rätt mycket hjälp på vägen. Framtidens arbetsmarknad är rörlig 
och osäker och kunskapssökning och lärande kommer att vara en ständigt pågående process, 
där det i allt högre utsträckning gäller för den enskilde att själv leta upp – och se till att skaffa 
sig den kunskap som behövs. Många kommer att behöva hjälp på vägen och ”Educating 
learners on how to decipher credible resources and aggregate content has become imperative” 
(NMC, p 8). 
 
Lärcentra på bibliotek en gammal tanke som behöver uppdateras till en ny tid. Många 
folkbibliotek är en god bit på väg genom omfattande Digidel-insatser. EU räknar digital 
kompetens som en av de åtta nyckelkompetenserna och denna kompetens behöver ständigt 
utvecklas och förfinas. Som nämnts handlar många öppna lärresurser om grundläggande 
Internetkunskaper, programvaror och om hur man använder digitala tjänster – och dessa kan 
fungera som utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att överbrygga den digitala klyftan.  
 



Bibliotek som vill gå ett steg längre och vidareutveckla lärcentrumtanken, kan utnyttja 
befintliga OER för att skapa minikurser i efterfrågade ämnen, informera om Creative 
Commons-licenser och hur de ska användas samt på alla sätt synliggöra, tillgängliggöra och 
marknadsföra möjligheterna i MOOCs och OER. Det räcker dock inte att leta upp några OER 
och länka till dem, utan att de behöver sättas in i ett sammanhang för att fungera optimalt och 
där har biblioteken en viktig uppgift.  
 
 
Egen kompetensutveckling 
 
Det förändrade lärandelandskapet är en utmaning inte bara för utbildningsväsendet utan även 
för biblioteken, som behöver utveckla sin kompetens när det gäller öppen utbildning och 
öppna lärresurser. Creelman skriver:  
 
   ”När boksamlingens storlek spelar mindre roll blir personalens kompetens bibliotekets främsta   
    resurs. Studenter som besöker biblioteket framöver gör det för att få hjälp med att hitta information  
    och resurser på nätet. Fjärrlån och liknande rutiner blir också mindre relevanta eftersom allt fler  
    texter finns sökbara på nätet. Open access och OER betyder att även folkbibliotek har tillgång till  
    vetenskapliga publikationer och lärresurser som tidigare var inlåsta hos förlagen och lärosätena. Det  
    kräver att folkbibliotekets personal behöver veta mer om hur man hittar bland dessa ”nya” resurser  
    samt att samarbetet mellan akademiska bibliotek och folkbibliotek fördjupas allt mer.”  
    (Creelman, s 9) 
 
Hur får då vi som arbetar på bibliotek grepp om de här nya möjligheterna? Det bästa sättet är 
utan tvekan att själva använda dem – och det finns dessbättre många MOOCs och OER som 
lämpar sig utmärkt för bibliotekspersonalens egen kompetensutveckling.  

Många folkbibliotek har ont om pengar för fortbildning och personalen har svårt att åka iväg 
på kurser. Samtidigt finns behov av ständig kompetensutveckling och av att hela 
personalgruppen lär nytt och utvecklas tillsammans – och då är den här formen av e-lärande 
en utmärkt möjlighet. Det talas om att biblioteken ska vara lärande organisationer och på 
många håll pågår utvecklingsarbete i denna riktning. Vad passar då bättre än att utnyttja OER 
och MOOC-möjligheterna och ta in dem i kompetensutvecklingsarbetet på det egna 
biblioteket? Kanske kan bibliotekspersonalen tillsammans delta i en MOOC om spelifiering 
eller gemensamt utveckla sitt kunnande om bild- eller videohantering med hjälp av ett 
lämpligt urval OER?  

School of Library & Information Science i San José tar ett intressant initiativ när de i höst 
erbjuder Hyperlinked Library MOOC (http://slisweb.sjsu.edu/programs/moocs/hyperlinked-
library-mooc), en MOOC inriktad på hur man utvecklar ett “participatory, interactive, user-
centered library”.  En idé som de svenska biblioteks- och informationsvetenskapliga 
utbildningarna, Kungliga biblioteket och andra intresserade biblioteksaktörer borde fundera 
över.    
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