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En helhetlig Canvas-mal 2 

Vedtatt: 23.11.2021 3 

 4 

Bakgrunn: 5 

Canvas er en utfordring for mange studenter. Mange forelesere former Canvas på egen 6 

måte. Dette er noe studentene klager på hvert semester, men det er lite som kan gjøres fra 7 

fakultetene sin side. Vi trenger en universelt utformet plan for Canvas, slik at alle forelesere 8 

har en mal på hvordan Canvas skal være. Studentparlamentet mener at canvas malen skal 9 

vise til å få forelesere til å benytte Canvas som primærplattform, hvor de innebygde 10 

funksjonene benyttes til sin fulle grad ovenfor å spre studentrelevant informasjon over flere 11 

plattformer. 12 

SFR-LUI tok opp problematikken med fakultetet, i møte 14.10.2021. Fakultetet stilte seg 13 

positive til en universelt utformet plan for Canvas, men øvrig ledelse gjør at de ikke har 14 

muligheten til å gjøre noe med saken. Dette er også tilfellet for andre fakultet, noe som gjør 15 

dette til et problem som angår hele institusjonen.  16 

Flere universiteter og høyskoler har per dags dato kurs som tilbys forelesere, men dette er i 17 

stor grad frivillig. Blant annet tilbys kurs ved UiT, UiO, Hiof, ViD, NMBU og OsloMet. Gitt at 18 

ikke forelesere ønsker å delta i kurset, kan vi ende opp i en situasjon hvor noen forelesere 19 

har god kunnskap om bruk av digitale midler som Canvas, mens andre ikke har kompetanse. 20 

Dette mener studentparlamentet at er uheldig. 21 

Videre har MediaLT gjennomført en undersøkelse rundt universell utforming av Canvas i 22 

2019, hvor de konkluderer med at Canvas ikke nødvendigvis er enkel å bruke, selv om 23 

løsningen er ganske tilgjengelig1. De tok utgangspunkt i funksjonshemmede studenter, men 24 

 
1 MediaLT – Canvas (student) og universell utforming - http://medialt.no/dokumenter-og-lenker/1374.aspx 

http://medialt.no/dokumenter-og-lenker/1374.aspx
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utfordringene er dog like store for andre studenter. Studenter som ble intervjuet i 25 

undersøkelsen, sier blant annet at det ligger utfordringer i å få oversikt, og knytter mye av 26 

utfordringene opp til uensartet bruk av Canvas. 27 

Studentparlamentet mener at, ved å legge krav til ledelsen om en canvas-mal, vil dette 28 

kunne gi fakultetene spillerom til å forme canvas til det mer positive for studentene. 29 

Studentparlamentet mener videre at canvas må bli mer ensartet, samt at OsloMet må gjøre 30 

canvas enkelt å forholde seg til. 31 

Studentparlamentet mener at: 32 

• Det skal utarbeides en Canvas-mal sentralt på OsloMet i samarbeid med DigIn som 33 

instituttene selv kan tilpasses for eget bruk 34 

• DigIn sitt eksisterende Canvas-kurs skal være obligatorisk for UF-ansatte 35 

• Arbeidet med å utforme en Canvas-mal bør startes opp raskt og være ferdig til 36 

semesterstart høsten 2022. 37 
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