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kursus, som afvikles online, som er åbent, og som giver fri adgang til mange deltagere. MOOCs har hidtil
været mest udbredte i USA, men i dag udbyder flere og flere offentlige uddannelsesinstitutioner og private
aktører i Danmark undervisning via MOOCs. Begrundelserne for at benytte MOOCs kan være mange: Det
kan være, at man som studerende har behov for fleksible læringsforhold både med hensyn til geografiske
forhold og tid, at man som uddannelsesinstitution ønsker at tiltrække flere studerende og opnå større

synlighed, eller at man som underviser ser det som en mulighed for at udvikle undervisningen. Nye design for
undervisning og uddannelse - MOOCs beskriver og analyserer nogle af de udfordringer og potentialer, der
opstår, når undervisning foregår via en MOOC, og bogen undersøger, hvorledes MOOC-undervisningen
placerer sig i forhold til det aktuelle uddannelsesbillede. Bogens målgruppe er studerende, undervisere og

forskere samt ledere og udviklere, som enten allerede har eller ønsker at få viden om emnet evt. med henblik
på at igangsætte MOOC-aktiviteter, men den kan læses af alle med interesse for MOOCs og online
uddannelse. Bogen har det mål at kunne bidrage til, at mennesker i uddannelsesinstitutioner får

baggrundsviden til både at kunne undervise i MOOCs og til at udvikle nye undervisningsformer og -design.
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