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Bakgrunn 

• Hvem skal ha innsyn i læringsressurser i 
Canvas? 

• Læringsressurser = alt innhold som er 
produsert/lagre i Canvas 
– Inkluderer ikke studentopplysninger, innleveringer 

og resultater 
• Innsyn = muligheten til å se  

læringsressurser, med erfaringsdeling av 
pedagogisk praksis som hovedformål 

Presenter
Presentation Notes
Bakgrunn:- Saken har vært oppe i styringsgruppen for digitalt læringsmiljø tidligere (25.05.18)ble sendt videre til utdanningskomitéen (12.06.18). Ble uttrykt at UiO ønsker at Canvas skal holdes mest mulig åpent, uten at UiO skal måtte gjøre om på allerede underskrevne arbeidskontrakter med henhold til håndtering av immaterielle rettigheter. - Spørsmålet ble på nytt tatt opp i styringsgruppen 17.12.18, -  Her ble Studieavdelingen bedt om igjen å ta opp saken i utdanningskomitéen, med konkrete beskrivelser av mulighetene som finnes i Canvas og konsekvensene disse kan få.Læringsressurser:Ofte er det kanskje ikke det pedagogiske materialet i seg selv som er mest interessantI mange sammenhenger kan det være vel så interessant å få innsyn Canvas-rommets oppbygging, bruk av verktøy som quizzer og annen funksjonalitetInnsyn:Legger til grunn at spørsmålet handler om hvem som skal se innholdetHandler ikke om i hvilken grad det skal være fritt frem å bruke hverandres undervisningsmaterialeSelvfølgelig vanskelig å kontrollere



Mulige løsninger i Canvas 
Hvordan kan fagpersoner få innsyn i undervisningsmateriale i Canvas? 



1. Observatørrolle på rom 
• Kan se, men ikke redigere publisert innhold 
• Kan ikke se studentene eller deres aktivitet 
• Legges til for enkeltpersoner i enkeltrom 

2. Admin-rolle på underkonto 

• Kan se og redigere publisert og upublisert innhold 
• Kan se studentene og deres aktivitet  
• Legges til på underkonto 

(emne/fagområde/institutt/fakultet)  



3. Romsynlighet «offentlig» (åpent for alle) 

• Alt publisert innhold blir tilgjengelig for alle uten krav om 
pålogging 

 
4. Romsynlighet «institusjon» (åpent for alle 
ved UiO) 
 

 
 
I begge tilfeller kan rommene gjøres tilgjengelig i emnekatalog 
Canvas, eller kun via URL 

 
 
 
 
 

• Alt publisert innhold blir tilgjengelig for alle med bruker 
i Canvas ved UiO 



1. 
Observatørrolle 

på rom 
2. Admin-rolle 
på underkonto 

 3. Åpent for 
alle 

4. Åpent for 
alle ved UiO 
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