
Digitalt læringsmiljø 

Utdanningskomiteen 11. oktober 

Presenter
Presentation Notes
Egentlig så var det prosjketet selv som burde vært her og gitt dere en smakebit på Canvas, men de er selv og lærer om Canvas nå for så å kunne servere gode smakebiter siden.Så de av dere som håpet på eller fryktet et detaljer og dypdykk i applikasjonen, - det blir det ikke.



Prosjekt digitalt læringsmiljø 
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Presentation Notes
Vi skal berede grunnen for den neste versjonen digitalt læringsmiljø. Si noe om NGDLE som et målbilde man strekker seg etter. Vi er ikke der nå og kommer ikke dit på en stund, men det er dit vi vil. Det digitale læringsmiljøet undervisere og studenter opererer I I dag oppleves som fragmentert og lite sammenhengende og begrensende. Det er mange gode verktøy og tjenester I bruk I undervisning men helheten mangler. Teknologi og pedagogikk er I stadig endring og vi trenger et digitalt læringsmiljø som kan er fleksibelt nok til å kunne ta opp I seg disse endringene. Og legge til rette for videreutvikling av undervisningpraksis. UiO har I17-18 år brukt Fronter som læringsplattform og er og har vært en svært sentral del av UiOs portefølje av undervisningsverktøy. 
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Presentation Notes
Rett før sommeren landet vi på den første store byggeklossen I det nye digitale læringsmiljøet som I første omgang vil erstatte Fronter, nemlig læringsplattformen Canvas. Og det samme har så godt som hele UH-sektoren for øvrig. Viktig her at Canvas alene ikke skal utgjøre det digitale læringsmilijøet, men være en del av det. 



Tidsplan – Canvas på UiO 

Høsten 2018 

Canvas i drift 

Våren 2018 

Piloter i Canvas 

Høsten 2017 

Implementering Canvas Opplæring, Klargjøring pilot 
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Presentation Notes
Helt grov og forenklet tidslinje for utrúlling og produksjonssetting av Canvas. Ønsker å fase ut Fronter Høsten 2018 slik at det ikke sakl være undervisning I I Fronter høsten 2018. Det jobbes med ulike alternativer for hvordan bevare og overføre materiale fra Fronter. Dette får man til på et eller annet vis, men er ikke helt landet. Når det er sagt så er det ikke slik at man nødvendigvis anbefaler å flytte alt for mye gammelt gods fra Fronter og over til Canvas. Erfaringen fra andre institusjoner er at det ofte er lurt å starte med blanke ark. Det er to ganske forskjellige systemer, både pedagogisk og teknologisk. Filer og dokumenter vil selvsagt kunne flyttes ganske enkelt, men mer spesialeriserte læringsressureser vil vanskeligere la seg overflytte og vil gjøre mer ugang en gavn. Det er laget gudier for hvordan hente ut materieale fra Fronter. Enkelte miljøer (som Odontologi ) har noen speseille læringsressurser (sprøsmålsbank) og disse miljøene vil man identfiesere og følge tettere opp I en overgangsfase. 



Intuitivt og brukervennlig 
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Presentation Notes
Det er vanskelig å vise et så stort undervisningssystem gjennom PwoerPint, men her er noen raske skjermdumper. Intutivut og brukervennlig. Kommer raskt til oppgavene man vil og skal løseTilbakemeldingen fra studenter på andre institsusjoner er at dette er noe de får til og fisker greit. Man kan si Canvas følger noen prinsipper for “standard internettbruk” som ressonnerer godt med hvordan studener OG undervisere navigerer på nett. 



Enkelt å lage rike innholdssider 
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Presenter
Presentation Notes
Henger for så vidt sammen med den forrige sliden, og er kanskje for mange et noe svakt argument, men jeg mener det er tungtveiende. Det er gode verktøy for å raskt og enkelt kunne lage strukturerte læringsløp med rike og varierte læringsressurser og oppgaver. Følger ikke den gamle standarden med å “laste opp filer I mapper” og klikke for å laste de ned. Kan I større grad lage et mer levende og variert undervisningsopplegg



Kommunikasjon, samhandling og 
samarbeidslæring 

• Beskjeder 
• Grupper 
• Diskusjoner 
• Chat 
• Mobilapp 
• Samskriving 
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Presentation Notes
Et sentralt aspekt er hvordan holde på læringstrykket og så mellom forelsningene og skape aktivitet og samhandling mellom studenter og mellom student og underviser. En rekke verktøy som bidrar til dette. En liten luring her er mobilapp. Er etterspurt og forventet av dagens brukere. En stor del av de samme oppgavene du vil løse på datamaskinen øsnker du sogså å løse på mobiltelefonen. 



Fleksibelt vurderingsverktøy 
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Presentation Notes
Denne er tatt med som et konkret eksempel på et verktøy I Canvas for tilbakemeldinger på innleverte oppgaver. Enkelt å skrive inn tilbakemeldinger og kommentarer til innlevert oppgave. Kan annotere og streke I teksten. Lese inn video og lyd-tilbakemeldinger. Et spesifikt verktøy, men tilbakemeldinger, kommentarer og begrunnelser er en sentral del av læringsprosessen for studentene og UiO har ikke hatt et godt egnet verktøy for dette I fronter. 



Gode muligheter til å gjøre det lille eller store 
ekstra med undervisningen 
• Strukturerte læringsløp 
• Omvendt klasserom 
• Peer review 
• Quizer 
• Video 
• Gjenbruk og deling av kurs og læringsressurser 
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... Egentlig litt oppsummert... Men kan trekke fram mulighetene som ligger der i samarbeid, gjenbruk og deling – ikke bare internt på UiO men også i sektoren. Enkelt å eksportere og importere kurs. Dele disse kursene eller læringsressurser med andre underivsre både innenfor og utenfor egen institusjon. 



Integrasjoner – løsningen på alt 
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Presentation Notes
NEI, integrasjoner er ikkenødvengivis løsnigen på alt. Eller det er I alle fall ikke den enkle løsingein på alt. Det er lett å snakke om men kan være vanskelig å få til. En integrasjon kan I prinsippet være fra å embedde en youtube-video til å bygge to ulike deler sammen til et sømløst hele man ikke merker at er to forskjellige verktøy.Likevel, muligehten til å integrere Canvas med andre systemer og tredjepartsverktøy er en klar styrke og noe som gjør at vi ser Canvas som en sentral første bestanddel I det digitale læringsmijløet. Den første og vitkgiste integrasjonen er selvsagt integrasjonen med FS for å få over personer og emner og struktur I Canvas.I første omgang er hovedfokuset å få Canvas oppe og gå og klart til bruk, men kanskje prøve å få med noen integrasjoner. Skal beskjeder I Canvas dukke opp I Mine stdueir? Sannsyneligvis. Skal vi integrere Office365 slik at studenter og ansatte har en enkel inngang til Offriceprogrammene og kan enkelt lever oppgaver på den måten  - hvis de ønsker det? Canvas har et velutstyrt API som gir store og gode muligheter for å integrere med egne eksisterende tjenester og framtidige tjenester. I tillegg har de støtte for LTI. Litt teknisk med slike forktortelser, men LTI er en integrasjonsstandard som står for Learning technologu interoperabilyt. Mulighetene for integrasjoner gjør Canvas spennende og levende og et potensiale til å kunne være et utgangspunkt for å dekke ulike behov I organsisajsonen. Det finnes ikke ett system som vil passe alle behov. Det er stor forskjell på fakultene og instituttene på fakulteneten. Hvis et er spesifikk funksjanlitet som Canvas ikke har som er viktig til undervsinging så vil man kunne finne løsninger for dette I tredjepartsverktøy som kan integreres med Canvas. MEN dette er et lerret å bleke og vil måtte settes I system. Det er en vei å gå rundt dette I forvaltningsorganisasjonen hvem som skal administrere og vurdere hvilke integrasjoner som skal på plass. 



Pilotmiljøer 
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Presentation Notes
Prosjektet har fått oppnevnt en person fra hvert fakultet som har fått rollen som fakultetskoordinator. Være bindeledd mellom prosjekt og fakultet Sørge for at informasjon og nødvendig kompetanse spres på fakultetetFange opp relevante ønsker, behov og tilbakemeldinger lokalt og videreformidler dette til prosjektetMålbære fakultetets synspunkter på viktige veivalg og prioriteringer i prosjektetSørge for å dele fakultetets erfaringer fortløpende med de andre fakultetskoordinatorene og den sentrale prosjektgruppa  Har speidet etter pilotmiljøer og brukt fakultetsnetterket som kikkert. Pilotmiljøene har blitt meldt inn I forrige uke og det jobbes nå iherdig med å få klargjort Canvas og få sluppet pilotene inn og ikke minst gi de opplæring I bruk av Canvas. * 70 pilotmiljøer vår 2018. skal få støtte av fakultetskoordinatorer og senter for læring og utdanning



Pilot våren 2018 

• Alle fakulteter er representert i piloten med varierende antall 
emner. 

• Ca 70-80 emner. (kan bli noen flere).  
• Antall studenter pr emne varierer fra 20 til 700.  
• Til sammen antar vi at det vil være omtrent 2500 studenter 

som tar Canvas i bruk våren 2017.  
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Presentation Notes
Hva legger vi I “pilot”? Viktig å understreke at de som skal bruke Canvas våren 2018 skal faktisk bruke Canvas og ikke leke seg med Fronter. Ordinær undevisning skal på ordinært vis gå I Canvas. Det vil selvsagt kunne oppstå noen feil og utfordringer ved bruk, men det er også det vi ønsker å avdekke. Viktig å innhente erfaringer fra den faktiske bruken av Canvas. Vi vet ikke alt om Canvas selv heller. Det er et stort system med mange muligheter, så det blir interessant å se hvordan undervisere og studenter tar dette I bruk.Målet med pilot: Få noen gode eksempler på bruk av Canvas i undervisning som kan vises frem på UiOFå erfaring med spesifikke elementer i Canvas før full produksjon høsten 2018Få erfaring med forvaltningsorganisasjonen for Canvas for å kunne gjøre eventuelle tilpasninger til høsten 2018.Prosjektet ønsker at alle fakulteter ved UiO deltar med minst ett emne slik at overgangen til produksjon høsten 2018 blir enklest mulig. Hvor mange emner man stiller med avhenger av kapasitet lokalt på enheten. Ved å delta får fakultetet innsyn i og erfaring med hvordan Canvas fungerer, og man får erfaring med opplæring og forvaltning lokalt og sentralt.Det kan være hensiktsmessig å samle pilotene på en enhet, f.eks. innenfor en emnegruppe eller en studieretning, men prosjektet legger ikke sterke føringer på dette.Prosjektet har satt opp noen elementer det er ønskelig å få gjennomført i pilot:		Gode eksempler på pedagogisk bruk, f.eks. innenfor		Peer review		Samarbeidsverktøy		Gruppeinndeling		Quiz		Flipped classrom		Andre pedagogiske verktøy i Canvas		Minst ett større emne (~100+ studenter)		Både faglærere som har brukt Fronter tidligere, og faglærere som ikke har brukt Fronter tidligere		Emne(r) som ønsker å gjennomføre evaluering av obligatoriske oppgaver i Canvas (gjerne også noen emner fra MN som har brukt Devilry til dette tidligere)Hva prosjektet forventer av pilotdeltakerne		At de er engasjerte og interesserte i å delta i en pilot.		At de kan sette av tid til å forberede og gjennomføre den digitale delen av undervisningen i Canvas.		At de kan bidra til erfaringsutveksling underveis og i etterkant av piloten.		At de har mulighet til å delta under opplæring i Canvas.Hva får pilotdeltakerne		Mulighet til å prøve ut et nytt og spennende verktøy for undervisning.		Tilgang til mer funksjonalitet enn i Fronter, se oversikt over muligheter i Canvas		Ekstra hjelp og støtte i pilotfasen.		Tidlig tilgang gjør det enklere å ta i bruk verktøyet når det rulles ut for fullt høsten 2018.Alle fakulteter er representert I piloten. Noen foreløpig med et par emner, mens noen har rundt 25. Skal forsøke å få dratt opp antallet hos fakultetene som har kun har et par stykker (feks Medisin). 



Opplæring 

• Webinarer ledet av Instructure 
• “On-site”-kurs for piloter 14. og 15. november 
• Guider og veiledninger på UiOs nettsider 
• Canvas Community 
• Inspirasjonsseminar i samarbeid med Senter for læring og 

utdanning og ProTed 
• Tettere oppfølging av de miljøene som vil gjøre noe ekstra. 

Samarbeid med Senteret (FUP, DML, FFS) 
• Våre brødre og søstre i UH-sektoren!  
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Fokus på opplæring av pilotmiljøene høsten 2017. Opplæring av UiO vil skje I løpet av våren 2018 og er under planlegging. Erfaringen fra opplæringen nå I høst vil være viktig her. Henter mye erfaring også fra de andre institusjonene I sektoren. Det er ikke vits å finne opp kruttet på nytt. Tilbakemeldingen fra fakultetene har også vært at de for det første ønsker å stå for mye av opplæringen selv. Det anser vi som et pluss da det er fakultetene som står næremere sine underivsiere og fagmiljøer. 



Forskjeller Canvas -Fronter 

• Samarbeid  
• Fleksibilitet 
• Oversiktlig innholdsstruktur 
• Verktøy 
• Analyse 
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Presentation Notes
Samarbeid- flere samarbeidsflater/verktøy som muliggjør samarbeid mellom student-student, lærer-lærer, og student-lærer i sanntid/asynkront. �Fleksibilitet- Kunngjøringer, diskusjoner, kalender, oppgaver, mm. blir annonsert på mobil. Student og lærer kan bruke mobil til å svare. �Struktur- Oversiktlig innholdsstruktur (moduler -> steg). Enkelt for brukerne å navigere og presentere innhold i en kronologisk- og- systematisk rekkefølge. Kan regelestyre når tilgang til moduler skal gis (feks må studenter gjøre A før de kan gjøre B). �Verktøy- Mange muligheter til å skreddersy kurs med integrerte verktøy. Intuitivt å "plugge på. Rik tilgang til forskjellige prøveverktøy. �Analyse- Data på læringsatferd kan brukes til å justere undervisningen etter behov (hvor er det skoen trykker? hvilke studenter trenger ekstra oppfølging osv.). 



• https://www.facebook.com/Norgesuniversitetet/videos/15401
14896012000/?hc_ref=ART0klRTas_fgWqTGcgHlHajxys8P
pC5M4iaAnHZR993gE-kyFh_6GUn5X0qU1tuuSE 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=4w9JVKsR9Yg&index=4
&list=PLKAGO__0NI1CkRVnYZHV5y4myR137CDxp 
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• - Hvordan kan fakultetene på best mulig måte utnytte 
mulighetene som kommer nå?  
 

• - Hvilke suksessfaktorer ser fakultetene for en god innføring 
av Canvas?  
 

• - Hvordan kan fakultetene best organisere seg og legge til 
rette for god opplæring? 
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