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SAKSTITTEL: ÅPENHET I CANVAS  
 
Til diskusjon: 
 
Hvem skal ha innsyn i læringsressurser i Canvas? Utdanningskomitéen inviteres til å drøfte de ulike 
løsningene som finnes for innsyn i emner i Canvas. Hvilke av løsningene skal kunne benyttes ved UiO, og i 
hvilken grad er det opp til enheten (instituttet/fakultetet) selv å avgjøre grad av åpenhet? 
 
 
 

OPPSUMMERING:  
 
Samtlige løsninger beskrevet i vedlagt notat har både fordeler og ulemper. Prinsipielt sett er løsning 1 
(observatørrolle på enkeltrom) god, men i praksis vil utstrakt bruk av løsningen være enormt ressurskrevende 
å administrere for enhetene. Løsning 2 (admin-tilgang på underkonto) har visse administrative fordeler 
sammenlignet med løsning 1, men kan være problematisk med tanke på studentenes personvern, og 
anbefales derfor ikke. 
 
Løsning 3 (åpent for alle) og 4 (åpent for UiO) har mange fordeler: de legger opp til erfaringsutveksling på 
tvers av enheter, gir stor grad av innsyn for studentene, er enkle å administrere og støtter UiOs politiske 
ønske om åpenhet. På den annen side kan løsning 3 og 4 være spesielt utfordrende med tanke på eierskap og 
rettigheter. Samtidig er det en viss fare for at en så stor grad av åpenhet påvirker hva faglærere publiserer i 
Canvas. 
 
Dersom løsning 3 og/eller 4 vurderes som «for åpne», anbefaler studieavdelingen derfor løsning 1 
(observatør som enkeltrolle per rom). Dersom grupper av fagpersoner skal ha tilgang til læringsressurser i 
Canvas, bør det jobbes mot en forbedring i integrasjonen mellom FS og Canvas, som legger opp til 
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tilgangsstyring av observatørrollen på stedkodenivå i FS. Dette vil i så fall kreve utviklingsressurser og en 
godt gjennomarbeidet behovsbeskrivelse. 
 
Vedlegg 
 
Notat til utdanningskomitéen– Åpenhet i Canvas 
 
Henvisning til lovverk og tidligere behandling i styringsgruppen og utdanningskomitéen: 
 
Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved Universitetet i Oslo : 
https://www.uio.no/om/regelverk/forskning/immaterielle-rettigheter/ 
 
Styringsgruppemøte 25. mai 2018: 
https://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/dlm/prosjektarbeid/styringsgruppe/moter/2018/180525/ 
 
Notat til utdanningskomitéen av 5. juni 2018: 
https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/utdanningskomiteen/moter/2018/mote-nr-6/saksnotat-uk-om-
canvas_krisska_05-06-18.pdf 
 
Møte i utdanningskomitéen 12. juni 2018: 
https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/utdanningskomiteen/moter/2018/mote-nr-6/referat.html 
 
Styringsgruppemøte 17.desember 2018: 
https://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/dlm/prosjektarbeid/styringsgruppe/moter/2018/181217/ 
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