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Canvas. Se presentation Pedsam IT: Canvas på LU .Projektledarna Jennie Paldanius och Mia
Hedberg presenterar införandeprojektet. Förstudie under sommaren resulterade i underlag
inför UNs möte i september. Där beslöts om att införa Canvas och avveckla LUVIT och
Live@Lund. Projektet startade 1 oktober 2018 och kommer att löpa fram till 31 december
2020. Koordinatorer har börjat utses på fakulteterna och sk early adopters finns vid alla
fakulteter utom S. Early adopters är tänkta att gå igång med 15 kurser i vår och första
omgången får utbildning från Instructure imorgon. Arkivering: Avd för dokumenthantering
medverkar redan från början i ett framåtsyftande delprojekt.
Fakultetskoordinatorer utbildas till super users, som är huvudadministratörer och kan svara
på frågor både från lärare och administratörer. De ska dessutom fungera som
kommunikationsnav.
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Avveckling av LUVIT och Live. Kenneth Johansson och Djevdet Iséni. Omfattande
konsekvenser för båda systemen i kölvattnet av Canvasprojektet. Innevarande läsår och
nästa är det möjligt att köra kurser i alla systemen parallellt, så för avvecklingsprojektet är
det ganska gott om tid. Hösten 2020 ska inga nya kurser kunna köras i varken Live eller
LUVIT, däremot ska det vara möjligt att avsluta påbörjade kurser. Bevarande och gallring är
en högst aktuell utmaning för systemen och ska diskuteras med Avd för dokumenthantering
och Juridiska enheten. Problematiskt att spara t ex material som inte är vanliga
textdokument, som diskussioner i ett forum.
Digitala lärobjekt. Åsa Forsberg presenterar Nordplus-finansierat biblioteksprojekt som går
ut på att producera lärobjekt i samverkan med lärare och studenter. Tre lärosäten, tre
universitetsbibliotek: Århus, Bergen och Lund är med i projektet. Syfte: kompetensutveckling
e-lärande, utveckla undervisningsformer, stärka studenternas informationskompetens,
stärka samarbetet mellan lärosätena. Workshopar för att kompetensutveckla och
däremellan möten med studenter och lärare. Exempel på resultat: quiz om källkritik för en
kurs inom J-fak, laborationsförberedande quiz på Fysiska institutionen. Sista delen av
projektet handlar om att kommunicera resultaten, bl a i form av
kompetensutvecklingstillfällen för biblioteken.
PedSamIT efter årsskiftet? Diskussion. PedsamIT föreslogs i e-lärandeutredningen och
beslutades i handlingsplanen för utveckling av e-Lärande 2016-18. Inga besked än från UN
om deras syn på fortsättningen. Närvarande nätverksmedlemmar enades om att fortsätta
oavsett. Tider i vår:
 5 mars 14-16, AHU O104
 29 maj 14-16, AHU O104
Hur hantera ökande behov av lånedatorer vid tentamen? Diskussion föreslagen av Birgitta
Lastow. Studenter med särskilda behov som behöver speciella arrangemang vid tentamen –
information kommer ofta sent och ibland finns för få datorer och det kan vara svårt att hitta
rum. BL önskar någon form av ”fasta” lösningar för att minska stressen.
J har byggt ett särskilt rum för studenter som har särskilda behov med 4 fasta datorer i bås
och studenterna tycker det funkar ok. J använder DigiExam och på så sätt kan studenternas
egna datorer, med lämpliga hjälpmedel, användas för examinerande uppgifter.
Förslag till nästa möte: bjuda in Pedagogiskt stöd för en diskussion om hur vi kan förbättra
situationen.
Tips
12 december på KTH: halvdagsseminarium ”Klarar högskolan det livslånga lärandet?”.
Anmälan https://klarar-hgskolan-det-livslnga-lrandet.confetti.events öppen t o m fredag den
7e

