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Digitala lärmiljöer - en väg in

Inledning 
Den 1 oktober 2020  beslutade rektor Torbjörn von Schantz att projektet Digitala lärmiljöer skulle 
startas  från den 1 januari 2021 (Beslut om genomförande, Dnr STYR 2020/1388). 

När programmet Digitala lärmiljöer startades upp i början av 2021 var det mitt i en brinnande pandemi 
och det fanns ett stort behov av stöd till undervisning och lärande inom ett antal olika utvecklings-
områden. Dessa utvecklingsområden berörde allt från systemsamverkan, undervisande personals 
kompetensutveckling till utveckling och uppbyggande av amanuensorganisation. Det skulle finnas 
en väg in för undervisande personal när det kom till stöd, support och utbildning för de Digitala 
lärmiljöerna. 

För att skapa överblick och förklara utvecklingsområdena togs det fram en programplan komplet-
terad med en visuell framställning med sju kort (se Figur 1 på nästa sida). Varje område fick sin egen 
utvecklingsplan med syfte, effektmål och leveransmål. Läs mer om dessa i Programplanen Digitala 
lärmiljöer (Dnr STYR 2020/1388). 

PROJEKT ÖVERGÅR TILL ORDINARIE VERKSAMHET 
Utvecklingsarbetet i programmet gick över förväntan och när man mot slutet av 2021 påbörjade 
arbete med att etablera en ny enhet hade man anledning att göra en översyn på utvecklingsområdena 
som fanns i programplanen. 

I samband med översynen kunde man konstatera att flera av utvecklingsområdena uppfyllde de flesta 
av sina leveransmål och att de övergått i en förvaltande fas. En ny reviderad plan togs fram med en 
uppdaterad visualisering som visar det läge som programmet befann sig i  (Se Figur 2). Den övre raden 
visar de projekt och utvecklingsområden som pågick i december 2021 medan undre raden Ordinarie 
verksamhet visar projekt som lämnat projektfas och istället tillhör den dagliga ordinarie verksamheten. 
Utvecklingsområdet Nya System utgick, då detta var ett projekt som man aktivt valt att lägga ner. Läs 
mer om detta i avsnittet Nya System.

FÖR DIG SOM LÄSER 
Verksamhetsberättelsen som följer bygger på programplanen och dess utvecklingsområden, du som 
läsare kommer att känna igen strukturen från dessa. Här återfinns även syftet från programplanen på 
flera av utvecklingsområdena samt leveransmål med en tillagd resultatkolumn. I slutet av verksam-
hetsberättelsen har rapporter i korthet från systemförvaltningarna bifogats. 

Det har nu gått halva tiden av Digitala lärmiljöers ursprungliga projekttid och man kan konstatera att 
det varit en mycket framgångsrik tid. Det finns etablerade rutiner och strukturer för det allra flesta 
områden och de personer som arbetar inom programmet gör dagligen ett fantastiskt jobb. Digitala 
lärmiljöer bygger på det lokala stödet med hjälp av central gemensam samverkan, det innebär att 
alla deltagare är del av det viktiga arbetet att samla in och nå ut med information till och från våra 
verksamheter. Detta med verksamhetens behov i fokus och som drivkraft.
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Figur 1 De ursprungliga  
utvecklingsområdena i  
Digitala lärmiljöer. 
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Arbete med övergripande syfte och mål
Det övergripande syftet med programmet Digitala lärmiljöer är att stödja de som undervisar i eller på 
något sätt arbetar i digitala lärmiljöer. I samarbete med fakulteterna har programmet byggt upp en 
organisation som utifrån ett pedagogiskt perspektiv stöttar utbildning, stöd och support av under-
visningsnära digitala verktyg. Det övergripande målet för digitala lärmiljöer är förstås att i samarbete 
med verksamheten se till att studenter kan undervisas i kurser av god kvalitet.

Det har varit viktigt att genom hela projekttiden tillhandahålla en digital lärmiljö som upplevs som 
sammanhållen och universitetsgemensam och att det finns en väg in. Detta har delvis uppnåtts genom 
att bland annat samordna, samarbeta och samverka inom programmets utvecklingsområde och mellan 
nyetablerade systemförvaltningar. 

AMBITIONSNIVÅ & STUDENTSTÖD
När programmet startade upp sin andra termin, hösten 2021, blev det tydligt för programledningen 
att det fortsatta arbetet var beroende av vilken ambitionsnivå ledningen hade för de digitala lärmil-
jöerna inför framtiden. Ambitionsnivåerna delades in i följande områden: support, utbildning och 
infrastruktur. (se exempel Digital kompetens, Figur 3). Dessa ambitionsnivåer diskuterades på ett flertal 
styrgruppsmöten. Diskussionerna ledde aldrig till att man kunde ta några beslut, men underlaget 
väckte viktiga frågor och styrgruppen fick ett gemensamt språk kring det framtida arbetet.

I samma anda tog programledningen upp frågan kring vilket studentstöd som ska erbjudas (Se Figur 
4). Diskussion hölls med ledningen och med LUS där studenterna förväntande sig grundläggande 
stöd och support för studenter under arbetstid, men var framför allt tydliga med att insatser för att 
höja den digitala kompetensen borde primärt göras för lärare.

RIKTNING
Då programmet förvaltar ett stort antal system, en portfölj av system, kunde man i samband med 
arbetet kring förvaltningsplaner konstatera att aktiviteter och mål för systemen hade behövt en 
gemensam riktning. Tillsammans med systemförvaltarna gick man igenom både utbildningsnämndens 
och fakulteternas verksamhetsplaner för att på så vis identifiera och arbeta mot mål som var gemen-
samma. Som ett komplement till detta hade programledningen ett möte med ledningen, prorektor 
Lena Eskilsson, vicerektor Kristina Eneroth och vicerektor Ann-Kristin Wallengren, för att diskutera 
riktning för Digitala lärmiljöer och de system som förvaltas. 

BEHOVSINVENTERING
I början av 2022 gjordes en ”rundresa” hos fakulteternas vicedekaner där programledningen efter-
frågade vilka behov och utmaningar som verksamheterna primärt stod inför när universitetet återgår 
till campusundervisning och i många fall hybrida situationer. Utifrån dessa diskussioner presenterades 
en sammanfattning på UN den 9 mars. Följande punkter sågs som gemensamma utmaningar från 
fakulteterna:

• Kommunikation – svårighet att nå ut

• Samverkan pedagogiska utvecklingsenheter

• Teknik- och lokalstöd

• Juridiskt stöd
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Figur 3 Digital kompetens - ett exempel på ambitionsnivåer. Andra som presenterades var bl a infrastruktör, stöd och support samt juridiska frågor
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Figur 4 Olika scenarier för studentstöd. Bilden har bland annat presenterats för ledning och för LUS.
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Programorganisation 
PROGRAMLEDNING DIGITALA LÄRMILJÖER 

Namn 

Ägare Rektor

Styrgrupp Ann-Kristin Wallengren (ordförande)
Viktor Öwall
Karl Ageberg
Sara Håkansson (tillträdde april 2022)
Studentrepresentant

Programledare
Jennie Paldanius och Maria Hedberg. 

Operativ lednings-
grupp

Jennie Paldanius, Maria Hedberg, Nathalie Stenbeck och Maria Esaiasson 

Intressentgrupper 
på ledningsnivå

Rektors Ledningsgrupp (LG)
Rektors Ledningsråd (RL)
Universitetsförvaltningens Ledningsgrupp (UFLG)
Prefekter
Studierektorer

FAKULTETSSAMORDNARE I OLIKA GRUPPERINGAR

Programmet har finansierat 25% av en tjänst per fakultet, för så kallade fakultetssamordnare. Dessa 
fakultetssamordnare (se figur nedan) har olika kompetenser och bakgrunder, vilket är positivt för 
Digitala lärmiljöer. De har bland annat läraranställning, anställda vid bibliotek eller har i enskilda fall 
systemförvaltarbakgrund. 

Fakultetssamordnarnas huvudsakliga uppdrag är att på fakulteten inhämta information och behov, 
att vara det verksamhetsnära stödet samt att informera om utbildning, inspiration och stöd som är 
relevant för fakulteten.

FAKULTETSSAMORDNARE

Christoffer Johansson

Mats Blomberg

Mattias Frisk 
Sara Wilén Karin Larsson

Karin Bergman

EHL

K

LTH

N

S
J

M HT

Björn Fritz 

Ann-Catrin JohanssonSamuel Guillard

Magnus Hovde
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Dessa fakultetssamordnare ingår också i olika arbetsgrupper tillsammans med systemförvaltare/IT-nära 
systemförvaltare, pedagogiska utvecklare samt specialister. Vilka grupper de ingår i beror på deras 
kompetensprofil och fakultetens intresse. 

FRÅN PROGRAM MOT ENHET
I december 2021 tog förvaltningschefen beslut om att en ny enhet skulle etableras – Enheten för un-
dervisningsstöd (Beslut om inrättande av enhet för undervisningsstöd, Dnr STYR 2021/2349). Förslaget 
på den nya enheten utgick från det arbetet som gjorts i programmet men även med inspiration från 
utredningen kring e-infra. Förslaget MBL-förhandlades, diskuterades i UN och beslutades därefter av 
förvaltningschef. Enheten föreslogs ligga direkt under förvaltningschef men med tydliga kopplingar 
till UN som uppdragsgivare. Vidare skulle det rekryteras en föreståndare för att leda arbetet i den nya 
enheten samt två koordinatorer med tjänst i enheten. Arbetet med rekrytering är påbörjat.

LEVERANSMÅL PÅ PROGRAMNIVÅ
Följande leveransmål är hämtade från programplanen och är övergripande för hela arbetet inom 
Digitala lärmiljöer.  

ÖVERSIKT LEVERANSMÅL

Aktivitet Leverans

Definiera processer för 
hur projekt och utveck-
lingsområden styrs inom 
programmet.

✔ Programledningen har jobbat mycket med hur detta ska han-
teras, hur arbetet ska bedrivas och hur information ska flöda 
inom och ut från de olika utvecklingsområdena.

Definiera processer för 
hur nya projekt ansluts till 
programmet.

✔ Endast interna projekt har anslutits till programmet därför har 
inga nya processer tagits fram. 

Bemanna samtliga 
projekt- och utvecklings-
områden.

✔ Bemanning för samtliga projekt och områden gjorda. Dock är 
denna bemanning inte fast utan kan komma att förändras.

Sätt upp mötes- och 
kommunikationsstruktu-
rer för att få samverkan 
mellan de olika projekten 
och utvecklingsområ-
dena.

✔ Väl fungerande strukturer uppsatta i form av Pulsen (se avsnitt 
Pulsen)

Definiera processer för 
rapporteringsstrukturer 
från projekt och ut-
vecklingsområden till 
programmet.

✔ Programmet har provat och tagit fram olika sätt att rapportera. 
Dessa beskrivs närmre i avsnittet om Pulsen. 

Definiera processer för 
hur projekt och utveck-
lingsområden fasas ut 
från programmet.

✔ Flera projekt och områden har utvecklats från projekt till 
ordinarie verksamhet, programmets arbetssätt syftar till att ha 
processer som tar projekt till förvaltning.

Ge förslag på framtida 
organisation för Digitala 
lärmiljöer

✔ Enhet etablerad och uppdrag till föreståndare är på annonse-
ring.
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ETT KONTINUERLIGT ARBETE MED RISKER
I programplanen kunde man redan innan programmet startade se ett antal risker, dessa återfinns i 
programplanen och är listade nedan med en beskrivning av hur man arbetat med dessa.

Brist på personal med rätt kompetens utifrån utvecklingsområdenas och projektens behov som har 
tid och möjlighet att medverka.
På flera av fakulteterna var det samma personer som redan varit aktiva i Canvasprojektet som blev 
del av det nya programmet. Detta gav programmet en snabbare start och flera av de arbetssätt som 
påbörjats under Canvasprojektet kunde fortsätta att användas. På de fakulteter som inte varit del 
av Canvasprojektet eller som av olika orsaker behövde byta personal så hanterades detta genom tät 
kontakt med fakulteterna och där uppdraget för fakultetssamordnaren specificerades tydligare och 
diskuterades med bland kanslichef eller prodekan.

Bristande förankring på fakulteterna. 
Kommunikation ut till fakulteterna är en utmaning som programmet jobbar med kontinuerligt. Under 
våren 2022 har bland annat en rundresa gjorts bland samtliga prodekaner för att säkra att fakulteterna 
är väl införstådda med hur Digitala lärmiljöer fungerar. Vidare presenterades vad som erbjuds idag, 
hur fakulteterna kan påverka utbud och stöd, samt hur arbetet för fakultetssamordnaren ser ut – det 
är av yttersta vikt att fakultetssamordnaren är delaktig  och inbjuden till rätt grupper på fakulteten. 

Bristande förankring i ledningen (ny ledning).  
Digitala lärmiljöers styrgrupp består förutom programledarna av två vicerektorer, en för utbildning 
och en för digitalisering, representant för förvaltningen, samt representant för LUS. Vidare har en 
representant för i form av prodekan från utbildningsnämnden knutits till. Denna något utvidgade 
styrgrupp har träffats ungefär en gång i månaden och har med sin sammansättning och relativt täta 
träffar, kunnat hålla god förankring till den nya ledningen.

Omfattande uppdrag - greppar programmet över för stor massa? 
Digitala lärmiljöer har växt med sitt uppdrag och utvecklat ett naturligt arbetssätt där man kontinuerligt 
sett över sin bemanning i relation till mål och ambitionsnivåer. Man har däremot kunnat konstatera 
att vissa projekt inte varit genomförbara (se avsnittet Nya system). Dessutom har det tillkommit nya 
system och med dem nya arbetsuppgifter.

Den fysiska placeringen för medarbetare i programmet kommer att bli allt viktigare allt eftersom 
organisationen växer. 
En framgångsfaktor är att de som samverkar inom programmet har möjlighet att mötas på en fysisk 
plats för att känna delaktighet samt utbyta erfarenheter. Programmet har hunnit verka både i lokaler 
på Stora Algatan, på Geocentrum men har sedan december 2021 hittat passande lokaler i Gamla 
kirurgen.

NYA UTMANINGAR OCH NYA RISKER
Programmet har valt att inte lägga anställning av personal direkt i Digitala lärmiljöer. I stället använder 
man sig av en modell där de som arbetar i programmet har sin anställning på annan plats i organisa-
tionen och att de istället omkonteras på del av tid för att jobba i Digitala lärmiljöer. 

Fördelen är att man uppnår en verksamhetsnära förankring där de som arbetar inom programmet 
också har en naturlig väg in på sin fakultet/institution/avdelning. Nackdelen är att man inte kan 
påverka vilka som arbetar inom programmet. Om personer säger upp sig eller byter arbetsuppgifter i 
sin ordinarie verksamhet försvinner snabbt resursen även från programmet. Verksamheten, exempelvis 
en fakultet,  har inte som högsta prioritet att ersätta denna resurs i programmet. Enheten behöver 
klargöra för fakulteterna vad programmets erbjudandet är och vad man får ut av att prioritera sin 
fakultetssamordnare.
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En annan utmaning med att inte ha anställningarna direkt i programmet Digitala lärmiljöer är de beslut 
som tas kring personalen. Så som det ser ut idag så är det personalansvarig chef som tar beslut om 
exempelvis hemarbete och lönerevisioner. Det verkar i dagsläget inte finnas någon naturlig process 
kring hur chefen söker upp verksamheter som har personal arbetande hos sig via omkontering. Risken 
med detta är både för personalen som eventuellt inte får en helhetsbedömning vid lönesättning men 
även för projektet som inte kan råda över varifrån de anställda arbetar. Detta är troligtvis ingen risk 
som programmet kan påverka mer än att flagga på olika nivåer om att problemet existerar och vara 
medveten om att det kan uppstå.

Pulsen - mer än ett nätverk 
Arbetssättet som Digitala lärmiljöer har valt att kalla Pulsen är mer än ett nätverk, Pulsen handlar 
om ett strukturerat sätt att arbeta mot samma mål. I digitala lärmiljöer har det varit viktigt att bygga 
ett lokalt stöd genom central samverkan – detta är fakultetssamordnarnas främsta roll. Att inhämta 
information, problem och möjligheter från verksamheterna samt att sprida information från Digitala 
lärmiljöer är Pulsens huvudsyfte. Det som görs inom Digitala lärmiljöer ska vara baserat på de behov 
som verksamheten upplever att de har och det är i mötet mellan olika funktioner som nya tankar 
och idéer ofta uppstår.

Som del av arbetet med Pulsen är täta avstämningar en viktig del – syftet med dessa avstämningar 
är att dela information både om vad som händer inom det berörda området som personen arbetar 
med, vad som händer inom fakulteten/sektionen där personen är anställd samt vad som händer 
inom Digitala lärmiljöer. Avstämningarna är också ett tillfälle att lyfta utmaningar och möjligheter 
som man ser, av denna anledning har programledningen avstämningsmöten med alla som jobbar 
inom Digitala lärmiljöer. Varannan vecka är det individuella eller gruppmöten utifrån det område som 
personen arbetar med, varannan vecka är det samverkansmöten med hela gruppen. Det viktigaste är 
att personer inom programmet möts i olika konstellationer så ofta som det bara är möjligt för maximalt 
utbyte av information. Samtliga möten hölls digitalt under pandemin men har efter att restriktionerna 
släppts gått över och blivit i hybridform. Det ska alltid finnas möjlighet att delta oavsett om man är 
på plats eller vill delta digitalt.

SAMVERKANSMÖTEN
Samverkansmötena är grunden i Digitala lärmiljöers arbetssätt, det är på dessa möten som alla träffas 
och byter information. Detta informationsflöde hanteras först genom en Padlet där alla skriver in den 
information de vill dela inför mötet. Under själva mötet diskuteras sedan de områden som upplevs 
som extra viktiga. Frågor som ses som lite större lyfts ut och hanteras på separata möten eller på 
kommande samverkansmöten. Ofta har samverkansmötena ett specifikt tema, det kan handla om 
att gruppen jobbar i breakout-rooms där de brainstormar och diskuterar ett problemområde eller att 
en gäst håller en presentation som berör gruppen. Samverkansmötenas höga tempo är ett vinnande 
koncept – det gäller att så många som möjligt får så mycket information som möjligt.

AVSTÄMNING MED LEDNING
För att behålla Pulsen mot universitetsledning har styrgruppsmötena varit viktiga och relativt tätt 
återkommande. Programmet är stort och det har behövts en tät dialog med ledningen för att inte 
tappa tempo, för att hålla ledningen informerad och för att veta vad som pågår inom övriga närlig-
gande verksamheter.
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För att behålla Pulsen mot fakultetsledningarna har fakultetssamordnarna primärt varit ansvariga för 
denna dialog. Under våren 2022 gjorde dock programledningen en ”rundresa” hos vicedekaner för 
att stämma av och stärka fakultetssamordnarnas roll och betydelse ute på fakulteterna. Fakultets-
samordnarnas roll såg olika ut på olika fakulteter men gemensamt var att flera av dem behövde bättre 
närvaro i de nätverk och möten som behövdes för att de skulle ha möjlighet till insamling av behov 
och spridning av information.

SPECIALMÖTEN OCH ARBETSGRUPPER
Ämnen eller områden som behöver mer tid eller som rör en mindre grupp hanteras genom att man 
bokar in ett specialmöte. Under projektets gång har detta gjorts kontinuerligt. Det kan handla om 
en utbildning i Klarspråk som hölls av två deltagare i programmet eller en längre diskussion kring 
blueprints eller en arbetsgrupp som höll eget möte kring en framtida konferens. Möten av denna 
karaktär ska ha ett tydligt syfte, alla är inbjudna till dessa möten.

MÖTEN MED AMANUENSER
I de allra flesta möten som hålls inom Digitala lärmiljöer är programmets amanuenser inbjudna, detta 
främst för att fånga in deras kunskap och perspektiv men även för att ge dem en större delaktighet 
och kunskap om helheten. Deras medverkan i samverkansmöten, systemförvaltningsmöten och andra 
avstämningar ger tydliga effekter på supporten då de ofta är de första som möter verksamheten. 
Genom att delta i de olika mötena utväxlar amanuenserna och systemförvaltarna kunskap som annars 
är svår att kommunicera. 

INTERKONFERENS YSTAD SALTSJÖBAD
I slutet av 2021 höll programmet en konferens för alla dess deltagare på Ystad Saltsjöbad. Till kon-
ferensen var även programmets styrgrupp inbjuden. Det blev två mycket lyckade dagar där många 
träffade varandra ”på riktigt” för första gången. Många intressanta presentationer och givande 
grupparbeten.

CALL FOR PAPERS | 24-25 NOVEMBER 2021, YSTAD

Digitala lärmiljöer - internkonferens 
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ARBETSPLATS & KULTUR
Programmet Digital lärmiljöers framgång kan man utan tvekan tillskriva de personer som jobbar i det! 
Digitala lärmiljöer har blivit en arbetsplats som präglas av glädje, nyfikenhet och högt i tak. Sedan 
december 2021 finns det en gemensam arbetsplats på Gamla kirurgens tredje våning där det finns 
arbetsplatser för de som vill sitta ner och jobba i gemensam miljö, detta gäller förstås även program-
mets amanuenser. Den nya arbetsplatsen är byggd för möten mellan personer i programmet, en stor 
öppen yta med flertalet whiteboards och ett stort mötesbord. Har man behov av en tyst arbetsmiljö 
finns flertalet mindre rum där man kan arbeta ostört eller sitta i online-möte
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Samordning av närliggande system kring  
de digitala lärmiljöerna 

SYFTE 
Att arbeta med systemsamverkan förväntas kunna ge bättre överblick, mer förankrade beslut och 
minskat beroendet av nyckelpersoner. Att etablera fungerande processer för samordning, samverkan 
och samarbete är av yttersta vikt för att kontinuerligt kunna höja kvaliteten på utbildning, stöd och 
support inom de digitala lärmiljöerna. (Ur programplanen Utvecklingsområde 1)

FRÅN STYRGRUPP TILL REFERENSGRUPP
Redan i början av programmet under januari 2021 etablerades en grupp som till en början kallades 
för systemstyrgrupp för Digitala lärmiljöer och de system som är angränsande (se Figur 7). Efter ett 
par möten kunde man konstatera att målen bland gruppens medlemmar inte stämde överens. Där 
programledningen såg framför sig ett gemensamt arbete med att etablera arbetssätt för ny samver-
kansmodell såg gruppens medlemmar mer dessa möten som en arena för att diskutera gemensamma 
utmaningar i samband med systemförvaltning av system som rör sig inom utbildningsområdet. Grup-
pen kom därför senare att döpas om till Referensgrupp för systemsamverkan. Referensgruppen har 
haft möten ungefär varannan månad och har vid varje mötestillfälle diskuterat viktiga aktuella frågor 
som rör gränslandet mellan olika system. Trots att samordningen inte uppnått sitt ursprungliga syfte 
så ses det ändå, både av gruppens medlemmar och av programledningen, som en funktion som 
uppfyller ett viktigt syfte kring samverkan – det ökar bland annat förståelsen mellan systemägarna.

STRUKTURERAD SAMVERKAN MELLAN SYSTEM INOM PROJEKTET
Projektet Samordning av system inom de digitala lärmiljöerna har framför allt istället kommit att handla 
om samordning av de system som ägs och förvaltas av programmet Digitala lärmiljöer. Inom program-
met jobbar man kontinuerligt med samverkan och samordning mellan systemen. Bland annat har man 
haft förvaltningsmöten där man jobbat med förvaltningsplanernas aktiviteter tillsammans för att se till 
att de ”går i takt” och jobbar mot gemensamma mål. Vissa system inom projektet samverkar också 
kring referensgrupper. Läs mer om detta i stycket Översyn och inventering av befintliga förvaltningar.

 

ÖVERSIKT LEVERANSMÅL

Aktivitet Leverans 

Ta fram intressentanalys samt 
kommunikationsplan för 
utvecklingsområdet 

- Eftersom det redan under de första mötena beslutades att 
samverkan på den nivå som programledningen hade tänkt 
sig inte var aktuell så gjordes heller ingen intressentanalys 
och kommunikationsplan. Dessa har istället arbetats med i 
samband med de systemförvaltarmöten som anordnats. Se 
avsnitt Översyn och inventering av befintliga systemförvalt-
ningar.

Etablera arbetssätt för ny 
samverkansmodell för de 
digitala lärmiljöerna. 

- Detta har det kontinuerligt arbetats med inom Digitala 
lärmiljöer men inte med närliggande system utanför 
programmet.

Ta fram hållbara rutiner för 
samordning och samverkan 
på taktiskt nivå för systemä-
gare samt på operativ nivå för 
systemförvaltare.  

 - Ej aktuellt.
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ÖVERSIKT LEVERANSMÅL

Aktivitet Leverans 

Ta fram mötesstrukturer och 
utse arbetsgrupper.

✔ Mötesstrukturer är framtagna både för referensgrupp och 
för programmets olika delar.

Definiera vilka systemförvalt-
ningar som ska samverka inom 
digitala lärmiljöerna

- Samtliga systemförvaltningar som ingår i programmet sam-
verkar, dock inga på systemägarnivå utanför programmet.

Identifiera och dokumentera 
processer för arbetet med 
systemsamverkan tillsammans 
med berörda aktörer.

- Ej aktuellt.

Skriva plan för systemsamord-
ning inför 2022 samt förslag 
på arbetsrutiner för kontinuer-
lig uppdatering av dessa.

✔ Det finns plan och årshjul som gäller för de förvaltningar 
som ingår i programmet.

Identifiera gemensamma admi-
nistrativa och pedagogiska mål 
för berörda system.

✔ Påbörjat, se Riktning i avsnittet Övergripande syfte och mål

Samordna tekniska förut-
sättningar för att möjliggöra 
exempelvis integrationer mel-
lan olika system

- Ej aktuellt.

Identifiera gemensamma akti-
viteter kring utbildning, stöd, 
support och kommunikation.

✔ Hanteras för de system som ingår i programmet

Upprätta hållbara rutiner för 
hur information om systemen 
ska spridas via education.lu.se 
och campusonline.lu.se

✔ Hanteras för de system som ingår i programmet

REFERENSGRUPP 
Referensgruppen består av:  

Karl Ageberg, Utvecklingsstrateg, Utveckling 
Anders Sonesson, Biträdande prefek, AHU
Leopold Schmidt, Avdelningschef vid Studieadministrativa system
Birgitta Lastow, IT-chef vid IT-enheten, HT
Magnus Svensson, Avdelningschef Avdelningen för Distans- och uppdragsutbildning samt infrastruktur
John Westerlund, IT-direktör, LDC

samt
Jennie Paldanius, programledare
Maria Hedberg, programledare
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Figur 7 Bilden visar flera av de 
system som ingår i den digitala 
lärmiljön på Lunds universitet. 
De system som ligger inom den 
gröna cirkeln Digitala lärmiljöer, 
förvaltas och stöds också av pro-
jektet.  De övriga systemen förval-
tas av andra avdelningar och sek-
tioner. Flera av systemen är inte 
bara del av den digitala lärmiljön 
utan tillhör också andra delar av 
universitetets verksamhet, så som 
forskning och administration.
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Aktivitetsbaserat lärande 

SYFTE 
Syftet med projektet är att Lunds universitetet ska kunna erbjuda sina anställda kompetenshöjande 
workshops, utbildningar och artiklar som utgår ifrån läraktiviteter och ett pedagogiskt perspektiv. 
Detta med syfte att den lärmiljö som studenterna möter ska upplevas som mer inkluderande, att-
raktiv och modern (Ur programplanen utvecklingsområde 2 samt rättssäker digital examination 6). 

ARBETSSÄTT 
Projektet Aktivitetsbaserat lärande startades upp för att hitta sätt att stötta lärare utifrån läraktiviteter 
som ett komplement till det stöd och utbildningar som finns kring olika system. Under projektets 
gång har man tagit fram fem olika teman som man arbetar utifrån, dessa beskrivs längre ned på 
sidan. Målet har varit att genom samverkan mellan systemförvaltare, pedagogiska utvecklingsenheter, 
jurister och pedagoger, skapa utbildningar, artiklar, guider och annat inspirerande eller informerande 
material inom det specifika temat.   

TEMAN   
Digital examination  
Temat startades upp under våren 2021 då det blev allt tydligare att det fanns många utmaningar 
kring digital examination i samband med pandemin. Temat har sedan setts över och uppdaterats 
inför de kommande tentamensomgångar som har skett. I samband med temat Digital examination 
skapades även webbplatsen campusonline.lu.se för målgruppen studenter, som nu är en perma-
nent del av Digitala lärmiljöer.   

Interaktivitet och engagemang  
Temat initierades utifrån reaktionerna som följde med pandemin och de frågor som kom in från 
olika användare. Oron var stor om hur man får med sig, engagerar och aktiverar studenter/åhörare/
deltagare när all undervisning sker digitalt. Detta oroade många tidigt under pandemin men i 
realiteten var frågan faktiskt mer aktuell längre fram under krisen när många fler studenter var 
trötta på digital undervisning och digitala möten. 

Temat är därför fortfarande högaktuellt och efterfrågan fortsatt stor efter att visa goda exempel på 
hur lärare lyckats uppmuntra studenter till digital interaktivitet och engagemang. 

Hybridundervisning  
Temat tillkom när restriktionerna började lätta något inför hösten 2021. Genom temat gav pro-
grammet tekniskt och pedagogiskt stöd till undervisande personal som hade behov av att under-
visa i en hybrid miljö. Genom uppdelningen; stor, mellan och liten hade programmet som mål att 
inspirera och stötta lärarna till att testa hybridundervisning på en nivå som var lagom för dem. 

Blended learning  
Under hösten 2021 tillkom temat blended learning. Blended learning är inte nytt som pedagogisk 
ansats, men lärarnas kompetens och förståelsen för de digitala möjligheterna har ökat. Efter pan-
demin finns det ett ökat intresse för nya former av Blended där man tar tillvara på de efarenheter 
som gjorts och behåller det som fungerade allra bäst. 
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Tillgänglighet i digitala lärmiljöer  
Tillgänglighet har funntis länge  som lagkrav, men omställningen till digital undervisningar har drivit  
utvecklingen framåt.  Programmet har utöver utbildning för undervisande personal även i samar-
bete med kommunikationsavdelningen tagit fram en FAQ, vanliga frågor och svar. Temat är också 
speciellt eftersom det löper som en röd tråd genom samtliga andra teman och verktygsutbildningar  
som ges generellt i Digitala  lärmiljöer. 

ÖVERSIKT LEVERANSMÅL 

Aktivitet Leverans

Utvecklingsområdet ska etablera ett antal arbetsgrupper med olika aktörer från olika kompetensom-
råde som kan samverka för att:

• identifiera typiska läraktiviteter inom teman 
som man vill utgå ifrån. 

✔ 5 teman identifierade 

• ta fram information och material för att 
skapa utbildningar, stöd och support base-
rade på dessa läraktiviteter

✔ Årshjul till viss del upprättat

• kommunicera, marknadsföra och erbjuda 
utbildning, stöd och support baserade på 
dessa läraktiviteter via education.lu.se

✔  Pågående – Nyhetsbrev och webbplats 
fungerar väl för kommunikation och 
marknadsföring

• definiera processer för kontinuerlig utveck-
ling av utbildningar, stöd och support.

✔ Arbete tillsammans med systemförvaltare 
är pågående
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Översyn och inventering av befintliga 
systemförvaltningar

SYFTE
Innan en övergripande systemsamordning kan etableras måste de systemförvaltningar som ska ingå 
i denna inventeras. Detta för att utreda vad som i dagsläget finns och fungerar och vad som bör 
uppdateras eller upprättas. Detta för att det ska vara möjligt att koordinera och samordna systemen 
med gemensamma mål, arbetssätt och aktiviteter (ur programplanen, utvecklingsområde 3). 

SYSTEMFÖRVALTNINGAR UTAN ORDNING 
I samband med omställningen till digital undervisning ökade antalet användare och med dessa ökat 
behov av utbildning, stöd och support. Digitala lärmiljöers utbud av system växte till att inkludera 
verktyg för att hantera video, röstningsverktyg, tillgänglighet och digital examination med mera.  Pro-
jektet översyn och inventering av systemförvaltningar startades inom Digitala lärmiljöer då flera av de 
system som tillkommit i systemportföljen för Digitala lärmiljöer saknade upprättade eller uppdaterade 
systemförvaltningar i form av bemannade förvaltningar, förvaltningsplaner, samt tydliga strukturer 
för utbildning, stöd och support. 

SYSTEMFÖRVALTNINGAR MED ORDNING: STÖD FÖR DIGITALISERING
Projektet har bemannat Digitala lärmiljöers olika systemförvaltningar utifrån principen att det är 
viktigare att man som verksamhetsnära systemförvaltare har god förståelse för och erfarenhet av 
pedagogik och undervisning snarare än att ha en mer teknisk profil. Detta för att bättre kunna möta 
lärares behov och frågor – för att inte bara svara med hur man gör med en funktion utan för att 
kunna presentera den lösning som skapar bäst förutsättningar för en god digital undervisningsmiljö. 

Funktion System Bemanning 

Lärplattform Canvas Ann-Catrin Johansson, systemförvaltare
Björn Fritz, biträdande systemförvaltare
Susanna Björverud, IT-systemförvaltare
Helena Elven Eriksson, verktygsspecialist
Christoffer Johansson, verktygsspecialist
Mattias Frisk, verktygsspecialist

Tillgänglighet i lärplattform Ally Ann-Catrin Johansson, systemförvaltare
Björn Fritz, biträdande systemförvaltare
Susanna Björverud, IT-systemförvaltare

Kurs- och student-administra-
tion

LU administration Nathalie Stenbeck, systemförvaltare
Alf Cronmalm, IT-nära systemförvaltare

Distans - och hybridmöte samt 
webinar 

Zoom Lotta Åbjörnsson, systemförvaltare
Mathias Nilsson, IT-systemförvaltare 
Magnus Brolin, verktygsspecialist

Video Studio Nicolette Karst, systemförvaltare
Erik Bergssten, verktygsspecialist
Mattias Frisk, verktygsspecialist 

Interaktivitet, digitala anslags-
tavlor och röstning 

Mentimeter och 
Padlet 

Lina Brodén, systemförvaltare
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Funktion System Bemanning 

Textmatchning Ouriginal Magnus Hovde, systemförvaltare

Digital salstenta  Inspera Carina Calsson, systemförvaltare
James Swan, it-systemförvaltare
Mats Blomberg, verktygsspecalist

Projektet har etablerat grupper utifrån Lunds universitets modell för systemförvaltning. Denna modell 
bygger på att varje systemförvaltare tillsammans med verksamhetsspecialister även  har en IT-nära 
systemförvaltare som kan bidra med stöd till förvaltningen när det exempelvis gäller tekniska frågor 
eller dialog med leverantören.  Inom projektet utgör också de IT-nära systemförvaltarna en egen grupp 
som på tvärs som har arbetat med att ta fram arbetssätt för att kunna stötta varandra och minska 
personberoende i våra olika systemförvaltningar.

Att arbeta samordnat med systemförvaltning av flertalet system har lett till ökad effektivitet och 
därmed ekonomiska vinster.

INTERN KOMPETENSUTVECKLING 
Alla verksamhetsnära och IT-nära systemförvaltare har fått en kort grundkurs i universitetets modell 
för hur systemförvaltning fungerar. Fokus har varit på att förstå hur organisationen och samarbetet 
i en systemförvaltning ser ut och fungerar och hur programmet i Digitala lärmiljöer ser på aktiviteter 
kring utbildning, stöd och support. Särskild tonvikt har lagts på vikten av kravinsamling - att konti-
nuerligt ställa frågor till våra användare kring behov, både i enskilda möten och i utbildningar samt 
via referensgrupper.  

Som systemförvaltare är man ansvarig för framtagandet av en systemförvaltningsplan. Det är en form 
av projektplan som beskriver den tjänst/system som man förvaltar samt vilka aktiviteter man planerat 
för året. Här dokumenteras också hur systemet hanterar och svarar mot krav inom Informationssäker-
het och hantering av denna samt Allmänna handlingar och personuppgifter. Vid Lunds universitet 
lagras dessa planer i det LU-interna systemet LuSyfer.  Under året har projektet genomfört ett antal 
workshops för att kompetensutveckla, dokumentera processer, bygga verksamhet så väl som att få 
formalia på plats:  

• Grundkurs i systemförvaltning: genomgång av universitetets modell för systemförvaltning och 
LuSyfer utifrån Digitala lärmiljöers perspektiv. Denna har givits vid ett flertal tillfällen anpassade för 
verksamhetsnära systemförvaltare, IT-nära systemförvaltare och amanuenser.  

• Våra system i Digitala lärmiljöer: workshop med fokus på beskrivning av våra system, dess syfte, 
övergripande nytta samt målgruppsanalys hos verksamhet/er som vi ska stödja.  

• Pulsen – kommunikation: workshop om dialog kan gå till med  målgrupper inom fakulteter med 
undervisande personal och studenter så väl som berörda på sektioner.   

• Digitala lärmiljöer: workshop kring hur systemförvaltningarna kan arbeta med olika typer av re-
ferensgrupper för behovsinsamling, informering och förankring kring våra system och vårt stöd. I 
workshopen diskuterades även hur vi kan etablera temporära referensgrupperingar exempelvis för 
när vi har utvecklingsprojekt eller för specialister inom ett aktuellt område. 

• LU – kunskap: vem gör vad på Lunds universitet? En genomgång av vem som gör vad i universitetets 
ledning och i lärosätets olika sektioner och stödverksamheter. Detta för att skapa större förståelse 
för närliggande verksamheter, minimera dubbelarbete samt skapa förutsättningar till god kom-
munikation och samverkan. 

• Omvärldsanalys och mål: en workshop där varje systemförvaltning fick göra en SWOT - analys 
(styrkor, svagheter, möjligheter och hot) kring sitt system och dess stöd till verksamheten. Här 
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diskuterades både med vad som gjorts bra och vad som kan förbättras i arbetet inom systemför-
valtningarna, men också hur det ser ut i systemen och hur vårt stöd påverkas av trender, nyheter 
närliggande och nationella projekt. 

• Portföljworkshop: En workshop med syfte på att våra olika systemförvaltningar går i takt och arbetar 
mot ett gemensamt mål med stöd för verksamheten i fokus (Se fig x Målstyrning). Systemförvaltarna 
av de olika systemen diskuterade vilka aktiviteter som är gemensamma och vilka som ska ligga på 
systemnivå. Dessutom diskuterades den gemensamma riktningen – var är vi på väg?  

•  IT-nära systemförvaltning: workshop om roller och ansvarsområden med utgångspunkt från hand-
boken för IT-systemförvaltning (se modell för systemförvaltning på medarbetarwebben).  

FÖRVALTNINGPLANER, LAG- OCH KRAVEFTERLEVNAD 

• Budget och genomgång av Kuben: Kort genomgång av ekonomi och budgetarbete vid LU samt 
Kuben. Som värd för genomgången stod Peter Ahlm.  

• Informationssäkerhet – förvaltning: En genomgång av det som i systemförvaltningsplanen kallas 
Bilaga 2 i vilken man redovisar hur ett system svarar upp mot MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap) och Riksarkivets krav av informationssäkerhet. Som värd för genomgången stod 
Magnus Persson, informationssäkerhet.  

•  Informationssäkerhetsåtgärder, kontinuitet och drift. En genomgång av det som i systemförvalt-
ningsplanen kallas Bilaga 3 i vilken man redovisar hur systemen svarar upp mot Internrevisionens 
och Riksrevisionens krav av informationssäkerhet. Detta gäller bl a driftsinstruktioner, backup, be-
hörighetsadministration och rutiner för fysisk it-säkerhet. Som värd för flera genomgångar för olika 
grupperingar i digitala lärmiljöer stod Birgitta Lastow, IT-chef vid HT.  

• Allmänna handlingar och personuppgifter i IT-system. En genomgång av det som i systemförvalt-
nings-planen kallas Bilaga 4 med särskilt fokus på Allmänna handlingar och arkivering. Värdar för 
genomgången var Gun Norrback och Fredrik Tersmeden.   

• GDPR kring systemförvaltning: Kristin Askemyr (DSO) bjöds in för att berätta generellt om vad man 
behöver tänka på kring dataskydd i samband med systemförvaltning. 

Att vi gör rätt saker 
Verksamhetsplanernas mål
Särskilda uppdrag

Vem gör vad och när? 

Ordinarie verksamhet
Interna projekt/ordning & reda
Kan vara prrojekt kring kvalitetssäkring
Målgruppsanalyser
Interna konferenser

MÅLSTYRNING

STYRNING 

STYRGRUPP

Att vi gör saker rätt Vad kan vi göra?
Kan vi fatta beslut
själva? 

Beslut om rätt saker

BEHOVSINVENTERING 
Mycket behöver göras 
Förslag på aktiviteter 
Grundar sig på t ex 
PULSEN, 
referensgrupper, 
supportmail
etc. 

LEDNING  PRIORITERING

LEVERANS 

FÖRANKRING

OPERATIV STYRGRUPP
& SAMVERKANSFORUM

SYSTEMFÖRVALTNING & ARBETSGRUPPER 
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Figur 9  Bemanning av Digitala lärmiljöer
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Figur 8 Illustrationen Målstyrning var diskussionsunderlag för workshop kring portföljstyrning.  

ÖVERSIKT LEVERANSMÅL 

Aktivitet Leverans

Upprätta och bemanna temporära förvalt-
ningar för de system som i dagsläget saknar 
förvaltningsorganisation. 

✔ Samtliga förvaltningar är bemannade.  

Hitta lösningar för ”mindre” system som kan 
behöva förvaltas i grupp

  ✔ Ser över möjlighet att ”slå ihop” de något 
mindre system för gemensam förvaltning. I 
dagsläget ligger de flesta separat men i några 
fall förvaltas de av en och samma person.

Utifrån LU:s modell för systemförvaltning 
stötta systemförvaltare i arbetet med att 
uppdatera systemförvaltningsplaner.

✔  Genomfört, se workshops ovan

Bevaka utvecklingsområdet Systemsamord-
ning och se till att projekten ”går i takt” och 
hittar gemensamma kommunikationsvägar.

✔ Genomfört, se systemsamordning

Stötta systemförvaltarna att vara aktiv part i 
framtagande av portföljgemensamma aktivi-
teter så som utbildning, stöd och support.

✔ Portföljworkshop genomförd

Erbjuda och samordna workshops som stöt-
tar systemförvaltare i deras arbete.

✔ Genomfört, se workshops ovan

Amanuensorganisation

SYFTE
Syftet med projektet är att bygga upp en organisation bestående av studenter som kan stötta verk-
samheten med daglig support, utbildningar samt användarguider för verktyg i den digitala lärmiljön. 
Genom en supportorganisation som inte enbart baseras på ordinarie personal minskar personbero-
endet i förvaltningsorganisationen (ur programplan, utvecklingsområde 4).

ETABLERING AV ARBETSUPPGIFTER OCH PROCESSER 
Studenter är en grupp i ständig rörelse vilket innebär utmaningar i utvecklandet av processer för bland 
annat rekrytering av amanuenser.  Under projekttiden har projektet hunnit igenom flera rekryterings-
omgångar och använt sig av olika strategier för att testa vad som fungerar och hur rekryteringen kan 
se ut beroende på befintligt antal amanuenser. I arbetet med rekrytering och upplärning har projektet 
också tagit fram checklistor för ansvariga samt mentorer för att säkerställa att processerna löper så 
smidigt som möjligt.

För att säkerställa att amanuenserna förstår sitt ansvar och uppfattar hur de får lov att hantera sina 
höga rättigheter har det tagits fram en digital kurs som varje amanuens måste genomföra innan de 
påbörjar sitt arbete inom Digitala lärmiljöer. Kursen innehåller information om vad det innebär att 
vara statligt anställd, vilka rättigheter och skyldigheter man har samt inte minst vad det innebär att 
arbeta i programmet Digitala lärmiljöer. Vidare finns det allmänna regler kring de olika systemen som 
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amanuenserna supportar. En genomgången kurs genererar ett Diplom och en ökad förståelse för det 
ansvar som följer med de höga rättigheterna.

AMANUENSER BLIR FÖRSTA KONTAKTEN
Under pandemin, i synnerhet inledningen, var behovet av support av våra digitala verktyg stort. 
Supporten byggde tidigare enbart på systemförvaltarna i de olika systemen, detta var inte längre 
hållbart. Amanuenserna utbildades och efter en övergångsperiod är supporten nu på heltid beman-
nad av amanuenser. Till deras stöd finns ett nätverk av personer i Digitala lärmiljöer exempelvis 

systemförvaltare och verksamhetsspecialister som via Teams arbetar tillsammans med amanuenserna 
för att lösa särskilt svåra frågor.  

Behovet av support går i vågor och tenderar att följa terminerna. Under terminsstart, avslut samt 
tentaperioder ökar behovet av support. Upplevelsen av Q1 våren 2022 är att supportbehovet för de 
digitala verktygen minskat något i förhållande till hur det var under pandemin. 

EN LÄRANDE SUPPORTORGANISATION 
Varannan vecka har amanuensgruppen avstämning kring det pågående arbetet inom projektet och 
supporten. Utöver detta, som en del av Pulsen, medverkar amanuenserna på de veckovisa avstäm-
ningarna med systemförvaltningarna för Canvas och Studio. Tankar finns på att utöka närvaron även 
till andra relevanta system samt samverkansmöten. 

NYA UPPDRAG 
Efter pandemin har verksamheterna efterfrågat nya typer av stöd, exempelvis kring textning av video 
för att möta kraven på tillgänglighet. Under VT22 pågår en testverksamhet där amanuenserna textar 
ett mindre antal videos för att kunna uppskatta tidsåtgång, svårighet med mera. Testet kommer att 
utvärderas och därefter beslutas om hur vi går vidare med att erbjuda tjänsten till verksamheten. 

Programmet har ett separat uppdrag från vicerektor för att erbjuda verksamheten så kallade ten-
taamanuenser. Behovet av tekniskt stöd har uppstått i samband med digital salsexamination med 
verktyget Inspera. Uppdraget är temporärt och inväntar resurser från det centrala projektet Gemensam 
tentamensservice. 

SERVICEDESK

CANVAS

ZOOM

STUDIO

INSPERA 

OURIGINAL

CANVAS
SURVEY

PADLET 
MENTIMETER

LU ADMIN

AMANUENSER

DIGITAL@EDUCATION.LU.SE

Figur 10  Våra amanuenser tar vid efter Servicedesk eller via epost (digital@educationl.lu.se) och är sedan lärarans 
första kontakt när det gäller stödet av Digitala lärmiljöers system.   
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ÖVERSIKT LEVERANSMÅL 

Aktivitet Leverans 

Etablera organisation av studenter ✔ Organisation är etablerad. 

Upprätta processer för kontinuerlig 
rekrytering av studenter

✔ Processer finns och är under fortsatt utveckling då 
antalet studenter varierat över projekttiden. 

Upprätta årscykel för process kring 
rekrytering

✔ Process finns, men återstår att nedtecknas. 

Hitta former för samverkan med 
systemförvaltningarna

✔ Grundstomme för samverkan finns. Då systemen inom 
Digitala Lärmiljöer har olika behov ser också samverkan 
lite olika ut. 

Upprätta årscykel kring arbetsruti-
ner i samstämmighet med förvalt-
ningsplaner

- Återstår att upprättas.

Utveckla arbetsbeskrivningar för 
roller och ansvar inom amanuens-
organisationen

- Återstår att upprättas.

Hitta former för kontinuerlig 
utvärdering av pågående arbete för 
att uppnå ett lärande arbetssätt.

✔ Ett kontinuerligt och pågående arbetssätt som ytterligare 
kan struktureras. 

Upprätta interna processer för 
rutiner kring anslutning av nya 
system till systemportföljen för 
Digitala Lärmiljöer

✔ Endast ett nytt system anslutit, fungerade relativt bra, 
men inga nedtecknade processer ännu, det återstår att 
göra.

Upprätta interna processer för 
introduktion till nya studenter som 
ansluter till organisationen

✔ Processer har upprättats och material har tagits fram för 
att stötta nyanställda.

Hitta former för samverkan med 
Servicedesk

✔ Avstämningar en gång per termin i samverkan med 
Canvas förvaltningen.

Informera och kommunicera kring 
den upprättade amanuensverksam-
heten

✔ Amanuensorganisationen har inte kommunicerats brett 
på LU. Här finns utrymme att utveckla och eventuellt 
marknadsföra verksamheten.

Delta som aktiv part i relevanta 
utvecklingsområde och projekt 
inom Digitala lärmiljöer

✔ Amanuenserna integreras succesivt t.ex. genom närvaro 
på avstämningsmöten.

Upprätta avtal med anställda stu-
denter i samråd med avdelningen 
Juridik

✔ I diskussion J-fak och genom att titta på deras arbete 
med amanuenser har vi valt att inte upprätta avtal utan 
istället arbeta med information till nyanställda.

I samråd med HR hantera anställ-
ningstekniska frågor

✔ Hanteras med hjälp av HR på LDC.
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Nya system

SYFTE
För att hantera de utmaningar som framkommit kring anslutning av nya system till universitets digitala 
lärmiljö behövs det utformas processer för att stötta personal som är i behov av nya system. Vidare 
är det viktigt för universitetet att kunna jobba proaktivt med sin systemflora och höja kvaliteten 
på de digitala lärmiljöerna genom att ligga i framkant kring vilka system som finns tillgängliga (ur 
programplan, utvecklingsområde 5)..

ORGANISATORISKT STÖD SAKNADES
Projektets syfte med att utforma processer för att stötta personal i behov av nya system är fortfarande 
högaktuellt. Under arbetet som gjordes 2021 kunde man dock komma fram till att organisationen 
inte var redo för att stötta kring dessa frågor. Det blev alltför svårt att sätta upp processer kring de 
lagstadgade kraven då samordnat stöd kring informationssäkerhet, dataskydd, arkivering  med flera 
inte fanns på plats.

Efter att ha testat några angreppssätt och försök att bygga upp fungerande process kunde man 
konstatera att detta i det läget inte var görbart. Projektet presenterade därför för styrgruppen under 
senhösten 2021 att man föreslog att projektet skulle läggas ned då det inte var genomförbart. Styr-
gruppen bejakade detta beslut och projektet Nya system flyttades därför bort från de arbetsområden 
som fanns inom Digitala lärmiljöer.

I framtiden, när organisationen är mer mogen och utbyggd kring frågorna av lagstadgade krav, bör 
man dock återuppta detta projekt för att skapa tydligare strukturer och processer för verksamheten. 
Fram tills att detta finns på plats kommer projektet försöka stötta de anställda som behöver hjälp 
kring nya system utifrån bästa förmåga. 

ÖVERSIKT LEVERANSMÅL 

Aktivitet  Leverans 

Ta fram fungerande och hållbara processer för 
insamling av krav, utvärdering och införlivning 
av nya system.

 - Har inte kunnat genomföras då stöd för detta 
saknas i organisationen.

Sätta upp hållbara rutiner för hur nya arbets-
grupper kan etableras och dess kompetens 
identifieras utifrån nya kravområden.

- Har inte genomförts då det saknas stöd i 
organisationen för detta arbete och processer 
ej kunnat utarbetas.

Etablera ett antal arbetsgrupper som fångar 
upp behov, utreder och utvärderar system 
utifrån dess nytta och användning.

- Har inte genomförts då det saknas stöd i or-
ganisationen för detta arbete och processer 
ej kunnat utarbetas.

Definiera arbetsformer för hur arbetsgrup-
perna ska kunna tillgodogöra sig stöd från 
funktioner kring juridiska processer, så som 
säkerhet, personuppgifter, tillgänglighet och 
arkivering.

- Har inte genomförts då det saknas stöd i 
organisationen för detta arbete och processer 
ej kunnat utarbetas.

Säkerställa kompetensprofil för att tillsättning 
av processägare och processledare framöver 
kan genomföras.

- Har inte genomförts då det saknas stöd i 
organisationen för detta arbete och processer 
ej kunnat utarbetas.
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Kommunikation och webbar 
I programplanen beskrevs utvecklingsområdet Student.lu.se och studentstöd (se programplan, ut-
vecklingsområde 6) enbart utifrån studentperspektivet. Då kommunikation har blivit en så viktig del 
av programmet har vi utökat detta område i verksamhetsberättelsen till att innehålla även det stora 
arbete som gjort för målgruppen undervisande personal. 

Programmet Digitala lärmiljöer har fyra webbplatser och ett digitalt nyhetsbrev vilka är de främsta 
kommunikationskanalerna för programmet utanför pulsen. 

Sedan augusti 2021 har programmet en kommunikatör knuten till sig på 50%, det har gjort att man 
har kunnat börja jobba mer strukturerat och målinriktat med kommunikation. Kommunikatören 
har varit ansvarig för att att samverka med flera nätverk för kommunikation vid LU, bland annat 
Samkom och Nätverket för Internkommunikation. Vidare även med enskilda kommunikatörer inom 
studentkommunikation samt  med interkommunikation så som HR, kompetensportalen och medar-
betarwebben.
 
STÖD FÖR DIGITAL UNDERVISNING — TEACHING AND LEARNING ONLINE
https://education.lu.se/, https://www.education.lu.se/en/ 
Målgrupp: lärare/undervisande personal och administrativ personal.

Education.lu.se och dess engelska motsvarighet är ansiktet utåt för Digitala lärmiljöer och lanserades 
redan under Canvasprojektet, 2020. Dessa webbplatser har därefter byggts ut för att innehålla infor-
mation om alla system och teman som programmet ansvarar för. Här hittar man verktygsinformation, 
inspiration, guider, artiklar, hjälp till självhjälp inom digital undervisning. Verktygssidorna, flertalet av 
artiklarna, utbildningar i kalendariet och viktiga guider finns på både svenska och engelska. Förutom 
programmets kommunikatör finns det ytterligare ett 10 tal redaktörer med särskilda ansvarsområden.

Utöver kontinuerligt innehålls- och strukturarbete har webben sedan augusti 2021utvecklats med 
följande: 

• Pilotprojekt med kategorier på webben för att bättre kunna filtrera våra artiklar kopplade till olika 
teman och verktyg. På så sätt är det lättare för användare att hitta inspiration och stöd utifrån 
verktyg och tema,  innehållsarbetet går enklare för de olika grupperna inom projektet och webben 
hålls bättre uppdaterad. 

•  Kurspaket: Grund – kom i gång med digitala verktyg! Ett samarbete med Kompetensportalen med 
baspaket innehållande workshops i Canvas, Zoom och Studio. För all undervisande och teknisk/
administrativ personal. I samband med detta har även länkning mellan Kompetensportalen och 
education.lu.se gjorts.

• I samarbete med AHU har information som är delvis gemensam flyttats till education.lu.se. Vidare 
har man samverkat kring marknadsföring av seminarier och event. 

• Arbete med tillgänglighet och  tillgänglighetsredogörelsen efter workshop med webbavdelningen

• Studenter från Språkkonsultprogrammet har gått igenom delar av education.lu.se (noden om blen-
ded learning) och gett konkreta förbättringsförslag gällande klarspråk..
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DIN DIGITALA STUDIEMILJÖ — YOUR DIGITAL STUDY ENVIRONMENT
https://www.campusonline.lu.se/, https://www.campusonline.lu.se/en/

Målgrupp: Studenter vid Lunds universitet. Lärare som vill hänvisa studenter till material genom sina 
kurser i Canvas (hjälp till självhjälp).

Campusonline, vilken numera är namngiven till Din digitala studiemiljö,  startades upp i samband med 
arbetet som gjordes kring temat Digital examination. Det var tydligt att det behövdes en gemensam 
webbplats för att kommunicera med studenter. Webben innehåller verktygsinformation, inspiration, 
guider, artiklar om digital studieteknik och hjälp till självhjälp. 

Campusonline nås primärt genom studentingången på lu.se, https://www.lu.se/nuvarande-student. 
Kommunikatören hanterar webbplatsen tillsammans med en redaktör som har ett övergripande ansvar 
för studentperspektivet inom programmet.

Utöver kontinuerligt innehålls- och strukturarbete har webben sedan augusti 2021utvecklats med 
följande: 

• Stort arbete har lagts ned på att klarspråka allt textmaterial och komplettera med nytt material 
som saknades. 

• Påbörjat arbete med att se till att de svenska och engelska webbarna speglar varandra, en hel del 
översättningsarbete är under arbete.

• Arbete med webbplatsens tillgänglighet samt uppdatering av tillgänglighetsredogörelsen efter 
genomgång med workshop med webbavdelningen.

• Användartester har gjorts med två juriststudenter inför lanseringen av den reviderade versionen av 
campusonline.lu.se. Testerna ledde till flera konkreta förbättringar och som underlag för fortsatt 
arbete med innehållet.

NYHETSBREVET - STÖD FÖR DIGITAL UNDERIVNSING
Nyhetsbrevet skickas ut via mejl genom verktyget BizWizard/Lime Marketing c:a 3-4 gånger per termin 
till en sändlista med c:a 1000 medarbetare, främst lärare och administrativ personal. Vartannat nyhets-
brev har fokus på utbildning och aktuella kurser och vartannat nyhetsbrev har fokus på ett av Digitala 
lärmiljöers fem teman. På nästa sida finns ett exempel på nyhetsbrev med tema Digital examination.  
Ta del av tidigare nyhetsbrev via denna länk: https://www.education.lu.se/nyhetsbrev
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Canvas
Canvas är Lunds universitets universitetsgemensamma lärplattform med funtionaliteter som stöttar 
undervisning och lärande.

UTBILDNINGAR
I Canvas ges ett antal olika utbildningar vilka illustreras nedan i stapeldiagrammet. Antalet besökare  
per kurstillfälle varierar då utbildningarna ges som drop-in. VT22 innehåller bara kurstillfällen från 
första kvartalet. 

Grundkursen i Canvas har getts online. Grundkursen ger på 90 min en inblick i vad en som lärare 
behöver veta för att kunna bygga en kurs i Canvas.

Fördjupningsutbildningar kring Uppgifter och bedömning är utbildningstillfällen för lärare som vill 
lära sig mer om de funktioner som finns kring uppgifter och bedömning i Canvas. Tillfällena har 
ibland baserat sig på de frågor som lärarna haft med sig till sessionen. I andra fall har tillfället haft 
ett fokusområde där man fördjupar sig inom ett specifikt område, exempelvis gruppanmälningar och 
kamratgranskning.

Fördjupningsutbildningar kring Classic Quiz och New Quizzes är utbildningstillfällen för lärare som 
vill lära sig mer quizfunktionen i Canvas. Tillfällena har ibland baserat sig på de frågor som lärarna 
haft med sig till sessionen. I andra fall har tillfället haft ett fokusområde där man titta på specifika 
frågetyper och användandet av frågebanker.  

Tillgänglighet i Canvas är utbildningstillfälle för alla som arbetar i Canvas. Tillfällena tittar på Canvasy-
torna ur användarens synvinkel och diskuterar bland annat användargränssnittet och strukturen på en 
kurs. Utöver användargränssnittet tittar en på texteditorn och dess funktioner för ökad tillgänglighet, 
integrationen Ally och talsynteserna TorTalk och Microsoft Immersive Reader. Under våren 2021 ar-
rangerades tre drop in tillfällen där det fanns möjlighet att ställa frågor kring tillgängliga dokument 
och tillgänglighet i Canvas.
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On demand är kurser i Canvas vid LU ska först och främst vara en plattform för undervisning och 
lärande, en digital miljö för undervisande personal, studenter och kursdeltagare. Men införandet av 
Canvas har även inneburit att icke undervisande personal möter och arbetar i Canvas, exempelvis 
bibliotekarier och IKT-pedagoger. Vid efterfrågan sätts det ihop specialsydda utbildningstillfällen eller 
workshops anpassade efter gruppens behov.

Reflektion
En utav de stora utmaningarna är att få deltagare till utbildningstillfällena. Särskilt svårt är det att få 
deltagare till Uppgifter och bedömning, Quizzar och Tillgänglighet. När det gäller uppgifter, bedöm-
ning och quizzar är det extra problematiskt då det är funktioner som används i de flesta kurser och 
där bristen på utbildning leder till ökad mängd supportärenden. Det är även svårt att nå de lärare som 
föredrar eller behöver tillfällen på engelska. Grundkursen i Canvas har haft ett bra deltagande under 
perioden och detta till stor del på grund av Medicinska fakultetens övergång från Moodle till Canvas.
Vi ser ett fortsatt behov av vidareutbildning då Canvas och övriga verktyg ständigt utvecklas, något 
som personer inom ledning måste komma till insikt om och prioritera.

SUPPORT
Canvassupporten ser ingen direkt pandemieffekt då pandemin har varit normalläge. Det kommer 
dock att bli spännande att se om det blir en förändring efter pandemin.Supporten ser ett ökat behov 
från lärare vid examination vid kursavslut. Antalet supportärenden från administratörer ökar däremot 
vid kursstart.

UTVECKLING & INTEGRATION
Canvas är ett modulärt system som lämpar sig väl för tillägg av ytterligare funktionalitet genom så  
kallade LTI-integrationer. Vid LU används både egenutvecklade sådana och tredjepartsintegrationer. 
Vissa tredjepartsintegrationer syftar till att integrera med system som används i andra sammanhang 
vid LU; som LU Administration som integrerar mot LADOK och LUCAT, TimeEdit som tillåter visning av 
händelser schemalagda i detta system som en del av kurskalendern i Canvas eller Canvas Survey som 
tillåter användning av SUNET Survey-enkäter som del av en utbildningsyta i Canvas. Dessa integrationer 
är i regel självständiga system som faller utanför Canvasförvaltningens ansvar. Vissa fakulteter har 
därutöver på egen hand antingen upphandlat eller tagit fram integrationer för sina specifika behov. 
För att säkra upp att de integrationer som används vid LU uppfyller gällande lag- och regelverk (t ex 
GDPR och webbtillgänglighetsdirektivet), har under hösten 2021 införts s k vitlistning. Detta innebär 
att tredjepartsintegrationer måste uttryckligen aktiveras av Canvasförvaltningen för att kunna använ-
das vid LU:s Canvas. Endast ett litet fåtal sådana har vitlistats. Canvasförvaltningen har endast det 
operativa ansvaret att tillse att LTI-integrationer ges teknisk möjlighet att användas vid LU; och inte 
något beslutsansvar för desamma.

Utveckling & Integration
Under införandet av Canvas vid LU fanns inte det fullständiga stöd för vitlistning av integrationer 
som numera finns tillgängligt. Detta innebar att lärarna hade väsentligt större frihet att utöka sina 
kurser med tredjepartsintegrationer än vad som nu är möjligt. Det är tydligt att det finns en stor 
upptäckarlusta och många tredjepartsintegrationer som skulle ge mervärde till Canvas vid LU; och 
vitlistningsförfarandet har i flera fall lett till missnöje hos lärarna. Det saknas dock tydliga processer 
och resurser för att kunna vitlista fler sådana LTI-integrationer; det behövs hjälp och stöd för att utreda 
om det finns potentiella risker med integrationen och i förekommande fall hjälp att upprätta avtal 
med leverantören. 

STÖD
Under tiden som Digitala lärmiljöer har pågått har det tagits fram ett par helt nya guider, detta i 
samverkan med andra lärosäten inom SALSA-nätverket. Dessutom har förvaltningen arbetet på att 
uppdatera befintliga guider.
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Nya guider
Canvas Grundkurs. Framtagen av en arbetsgrupp inom Salsanätverket och anpassad till LU av ama-
nuenserna inom projektet.
Canvas Grundkurs – engelsk version. Amanuenserna har arbetat med att översätta Canvas Grundkurs. 
Arbetet har gjorts under hösten 2021 samt våren 2022.

UPPDATERADE GUIDER
Växla över till online (CoVid-19) – Stöd för din undervisning. Resursen innehåller diskussionstavlor 
som bevakades av både projektet och dess medarbetare. 
• Canvas 1-2-3

• Tips inför kursstart

• Studentguiden

• Kom igång med Ally

ARTIKLAR
Artiklar på education.lu.se har vanligen pedagogiken i fokus och omfattar ofta mer än ett av våra 
digitala verktyg. Dessa artiklar har fokus på att använda Canvas.

• Nya editorn i Canvas är här! (2021-01-26)

• Konsten att formulera flervalsfrågor till ett Quiz (2021-02-24)

• Att skapa förutsättningar för att undvika fusk (2021-02-25)

• En ärlighetsmodul är en god idé (2021-02-26)

• Using quizzes - give your students the points they deserve (2021-04-02)

• Förenkla med formativ examination (2021-04-02)

• Quizzar, frågebanker och slumpvalt dragande (2021-04-02)

• Grupparbeten online (2021-05-19)

• Quizzar & förlängd skrivtid (2021-05-31)

• Hur är det att vara student vid Lunds universitet och ha dyslexi? (2021-08-18)

• Det nya normala – en litteraturöversikt (2021-10-28)

• Ännu enklare att lyssna på din Canvaskurs (2021-11-15)

• Tipsa studenterna om digital studieteknik (2022-01-27)

ORGANISATION 
Framtagna arbetsprocesser
Inom förvaltningen har man arbetat med att ta fram processer för uppdatering av guider samt även 
sett över hur man kontinuerligt kan arbeta med hantering av roller och rättigheter.

Framtagna mötesstrukturer
Förvaltningen har kontinuerligt möten både inom gruppen, med programmet och med externa parter. 
Dessa sker med olika intervall utifrån behov.

Arbetsgrupper, referensgrupper mm.
Är i startgroparna med en referensgrupp. Har representanter från LTH, HT, S och EHL.
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ÖVRIG
NordUnet har påbörjat processen med en ny upphandling då upphandlingen går ut under hösten 
2024.

PERSONAL
Systemförvaltare: Ann-Catrin Johansson
Biträdande systemförvaltare: Björn Fritz
IT-nära systemförvaltare: Susanna Björverud, 
Verktygsspecialister: Helena Elvén Eriksson, Christoffer Johansson, Mattias Frisk
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LU Administration 
LU administration är ett stödsystem utvecklat internt för att stödja studieadministrativa processer som 
ärintegrerat i Canvas. Systemet är utvecklat vid Lunds universitet. 

UTBILDNINGAR
För administratörer: Grundkurs i Canvas administration. 
Målgrupp:  nya användare av det administrativa verktyget LU Administration. 
Reflektion: Utbildningen har alltid deltagare, antal varierar från några stycken till ett tiotal.

För administrativ personal: Hantering av kurser i Canvas. 
Reflektion: En grupp administrativa användare med god Canvas kunskap närvarade. Utbildningen har 
inte efterfrågats efter dessa tillfällen. 

För administratörer: Uppdatera dig – Grundkurs Canvas administration. 
Målgrupp sällananvändare av LU Administration som tidigare gått grundkursen men hunnit glömma. 

För administratörer: Fortsättningskurs Canvas administration. 
Målgrupp: Administrativa användare av LU Administration och Canvas som vill få fördjupad kunskap 
kring felsökning, hantering av konto, sektioner, grupper med mera. 
Reflektion: Ett fåtal deltagare men ändå något man kan fundera på att lägga in några gånger per 
termin.

SUPPORT
De frågor som det inkommer allra flest frågor om:
• Studenter som inte har kommit rätt in på sin utbildningsyta och liknande fall relaterade till inte-

grationsplattformen. 

• Personal som inte hittas. 

• Frågor kring TimeEdit-schema
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Reflektion: Ärenden tenderar att vara fler i samband med terminsstart. Utmaningar i att skapa funk-
tionalitet som är till gagn för verksamheten och samtidigt möjlig att drifta på ett bra sätt. Utmaning 
i att hålla användargränssnittet enkelt och tydligt samtidigt som ny funktionalitet tillkommer. 

UTVECKLING & INTEGRATION
Utvecklingsprojekt som genomförts: 

LU Administration
• Framtagande av loggar för utbildningsytor för att personer med administrativa rättigheter lättare 

ska kunna följa ett händelseförlopp. 

• Funktion för borttagning av utbildningsytor via LU Administration, tillgänglig endast för adminis-
trativa användare

• Svartlistningsfunktion som gör att studenter som är registrerade på en kurs men som inte ska vara 
med i Canvasytan kan markeras som borttagna i ett gränssnittet för avancerade funktioner.

• Funktion som möjliggör att endast antagna utan villkor får tillgång till utbildningsyta.

MHM Adminstration
I samverkan med Musikhögskolan tagit fram ett verktyg för skapande av utbildningsytor I Canvas 
baserat på information från PlanMHM (Filemaker). Skapats som eget LTI verktyg enbart tillgängligt 
för Musikhögskolan.

STÖD
Framtaget material: Guide till LU Administration https://canvas.education.lu.se/courses/1110
Infotexter på https://www.education.lu.se/verktyg/om-canvas/administration
Användarna får stöd och support genom Servicedesk samt mailen digital@education.lu.se För mailen 
samt ärenden som inte Servicedesk kan hantera finns en utvecklad amanuensverksamhet som svarar 
på ärenden från användarna 

ORGANISATION
En mindre referensgrupp med kontaktpersoner på fakulteterna finns för frågor kring utveckling 
och funktionalitet och kontaktas vid behov. Ca en gång per år bjuds användare från hela LU in till 
diskussion om verktyg och arbetsprocesser. Som en del av stödverksamheten kring både Canvas och 
LU Administration hålls möten med Servicedesk varje termin.

ÖVRIG
Utöver LU Administration finns också ett verktyg utvecklat för Musikhögskolan i Malmö, MHM Ad-
ministration. Detta verktyg har I dagsläget inte en tydlig förvaltning och hanteras internt på MHM. 
Verktygets syfte är att kunna skapa utbildningsytor I Canvas baserat på grupper i PlanMHM. Resurser 
för teknisk support och utveckling ligger inom samma ram som för LU Administration samt Canvas. 
Det finns ytterligare ett utvecklat LTI verktyg; LU Export som faller inom kategorin för administrativa 
verktyg. Funktionen är att få ut listor med information från en utbildningsyta I Canvas, t.ex. på grupper, 
betyg mm. Oklart om LU Export bör ha en egen förvaltning eller om det räcker att det faller inom 
ramen för arbetet med LU Administration.

PERSONAL 
Nathalie Stenbeck, Systemförvaltare
Alf Cronmalm, IT-systemförvaltare
Albin Médoc, utvecklare
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Canvas Survey
Under 2021 kom Survey&Report ut med en version av systemet som gjorde det möjligt att integrera 
det med Canvas. Lunds universitet valde att göra denna uppdatering efter sommaren 2021 och man 
kunde därför börja jobba med en integration. I mars 2022 kunde man efter en del test aktivera inte-
grationen och användare börja jobba i systemet som på Lunds universitet fick namnet Canas Survey. 

UTBILDNINGAR OCH WORKSHOPS
Inga utbildningstillfällen har hittills genomförts för vanliga användare. Systemet har visats för fakultets-
representanter och för systemansvariga på Sektion Student och Utbildning. Dessutom har utbildning 
i supportsyfte hållits för studentamanuenser inom Digitala lärmiljöer.  

SUPPORT
Systemet är nytt och har enbart varit i drift sedan början av år 2022. Under denna tid har dock väldigt 
få supportärenden inkommit, vilket kan tolkas som ett positivt tecken på att systemet är lättanvänt, 
självförklarande och/eller att den guide som finns fyller sin funktion väl. 

UTVECKLING & INTEGRATION
Canvas Survey är en LTI-koppling mellan Canvas och Survey&Report. Den kräver lite egna inställningar i 
Survey&Report vilka huvudsakligen sätts upp en gång. Eventuellt krävs att konfigurationen uppdateras 
om det kommer ny funktionalitet. 

STÖD
Det finns en guide framtagen (https://canvas.education.lu.se/courses/15607) vilken även nämns på 
verktygssidorna på education.lu.se där Canvas Survey förklaras kortfattat. Information om Canvas 
Survey har spridits till användarna via Digitala lärmiljöers nyhetsbrev i samband med produktions-
sättningen 1 mars 2022. I dagsläget finns endast en svensk användarguide, engelsk guide är under 
framtagande.

ORGANISATION
Sunet Survey (vilket är det LU-interna namnet på Survey&Report) förvaltas och supporteras inom 
Sektion Student och utbildning och har en egen systemförvaltare där. Däremot ligger supportdelen 
för Canvas Survey inom ramen för Digitala lärmiljöer. 
Canvas Survey har ingen egen dedikerad referensgrupp och bör kanske snarare diskuteras i Canvas 
referensgrupp.

PERSONAL 
Lina Brodén, biträdande systemförvaltare
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Interaktiva verktyg 

MENTIMETER 
Mentimeter har funnits länge på Lunds universitet, men tidigare har lärare och forskare köpt in 
egna licenser. Från och med att Mentimeter köptes in med en universitetslicens kan alla som har en 
lu-mailadress använda en betalversion av Mentimeter. Inloggning i Mentimeter görs med hjälp av 
SSO inloggning. 

Utbildningar
Utbildningar har hållits löpande under året, ca en gång per termin. Företrädelsevis hålls dessa av 
representanter från Mentimeter. Dessa utbildningar på både grund och lite mer avancerad nivå har 
varit ganska välbesökta och uppskattade av deltagarna.  

Support
Ett fåtal ärenden har inkommit och har främst rört funktionen som tillåter Collaboration och/eller 
hur man hamnar i LU-teamet. Denna information finns grundligt beskrivet i den guide som finns för 
Mentimeter som tagits fram, denna guide verkar inte ha nått våra användare. 

Stöd
Det finns en guide framtagen (https://canvas.education.lu.se/courses/14270) vilken även nämns på 
verktygssidorna på education.lu.se där Mentimeter förklaras kortfattat och där det även finns en 
länk för att komma direkt till inloggningssidan. Det finns även ett par artiklar om interaktivitet och 
engagemang där Mentimeter diskuteras.

Organisation
Kort avstämning med den centrala programledningen görs varje vecka. Avstämning med företaget 
görs en gång per termin. Däremot finns det inga referensgrupper för Mentimeter. Frågan om refe-
rensgrupp har varit uppe flera gånger men för tillfället har det inte funnits något behov för en egen 
referensgrupp för Mentimeter, däremot bör det kanske framöver finnas en gemensam referensgrupp 
för “Interaktiva system”, dvs i dagsläget Mentimeter och Padlet.

PADLET
Padlet har använts länge på Lunds universitet av enskilda lärare och forskare. Från att det köptes in 
en universitetsgemensam licens så kan alla med ett lu-baserat Office365 konto logga in i Padlet och 
därmed komma åt alla de funktioner som finns.

Utbildningar
Utbildningar har hållits löpande under året, ca två gång per termin. En av ubildningarna har annon-
serats och givits i samarbete med kompetensportalen då intresset varit extra stort. 

Support
Endast två ärende har inkommit till supporten för Padlet. Ett av dessa var snarare en dataskyddsfråga 
än funktionalitet i Padlet och det andra handlade om tillgänglighetsanpassning i systemet. Vi kan 
alltså konstatera att Padlet är ett verktyg som våra användare inte behöver någon direkt support kring.

41DIGITALA LÄRMILJÖER



Stöd
Det finns en guide framtagen (https://canvas.education.lu.se/courses/14271) vilken även nämns på 
verktygssidorna på education.lu.se där Padlet förklaras kortfattat och där det även finns en länk för 
att komma direkt till inloggningssidan. Padlet nämns även i några artiklar rörande interaktivitet och 
engagemang.

Organisation
Kort avstämning med den centrala programledningen görs varje vecka. Det finns i dagsläget inga 
referensgrupper för Padlet. Frågan om referensgrupp har varit uppe flera gånger men för tillfället har 
det inte funnits något behov för en egen referensgrupp för Padlet , däremot bör det kanske framöver 
finnas en gemensam referensgrupp för “Interaktiva system”, det vill säga i dagsläget Mentimeter 
och Padlet.

PERSONAL 
Lina Brodén, systemförvaltare

42 DIGITALA LÄRMILJÖER 



Studio - video i undervisningen
Studio är Lunds universitet gemensamma videoverktyg för att skapa och hantera video- och ljudfiler.

UTBILDNINGAR
I Studio ges ett antal olika utbildningar. se antal kurstillfällen i stapeldiagrammet nedan. Introduktion 
till Studio, videoplattformen i Canvas/på LU har getts online och varit en workshop som vänt sig till 
lärare, forskare och administrativ personal. Video och examination är en ny workshop framtagen under 
VT 22 som getts online och riktat sig till lärare. Det har även getts ett antal skräddarsydda workshop-
par, där man anpassat utbildningen utifrån den grupp som beställt vald utbildning. Som exempel har 
ett antal lärarlag, personal på Pedagogiskt stöd samt Öresundstolkarna beställt utbildningar enligt 
denna princip.

Våra workshoppar har varit väldigt uppskattade, framför allt de skräddarsydda tillfällena. Utmaningen 
är i stor utsträckning att sedan veta hur Studio används för undervisning och lärande.

SUPPORT
Supporten för Studio hanteras via ServiceNow, men det kommer även in en hel del frågor via digital@
education.lu.se. Frågorna är mycket varierande och man kan inte se något mönster på några speciella 
frågor som förekommer.
 
UTVECKLING & INTEGRATION
I slutet av 2021 och under 2022 har det pågått ett projekt med ett in-house-textning. Målet är att 
bygga upp ett stöd som riktar sig till lärare som vill ha hjälp med att texta sina videor. Syftet med 
projektet är att utreda om amanuensorganisationen är ett lämpligt stöd när filmer behöver textas och 
Studios eget textningsverktyg inte räcker till.

STÖD
• Framtaget material (artiklar, infotext, guider, mm)

• Studioguide på svenska, riktat till LU-personal (mest undervisande personal)

• Studioguide på engelska, riktat till LU-personal (mest undervisande personal)
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• Artikel om examination med video

• Mall för video som examination (att importera i andra Canvaskurser)

• Artikel och guide Quiz i video 

• Artikel (Instructure) om hur video används på LU

ORGANISATION
Veckovisa avstämningar mellan videogruppen och programledningen för Digitala Lärmiljöer. 
Interna arbetsmöten inom videogruppen när det behövs (ibland flera ggr per vecka, ibland 1 g per 
vecka)

ARBETSGRUPPER, REFERENSGRUPPER MM
Referensgrupp är skapad och ett möte har anordnats (VT2022). Referensgruppens funktion är att 
vara bollplank, vara ett öra utåt i organisationen samtidigt som de kan sprida information ut i verk-
samheten, vara idéspruta, komma med förbättringsförslag. 

PERSONAL 
Nicolette Karst, systemförvaltare
Erik Bergssten, verktygsspecialist
Mattias Frisk, verktygsspecialist 

Ouriginal 
Ouriginal (före detta Urkund) är en programvara som används för att upptäcka och förebygga pla-
giering, ett så kallat textmatchnings- eller antiplagieringssystem. Ouriginal är integrerat med Canvas. 

UTBILDNINGAR
Inga utbildningstillfällen har genomförts. Det finns inget behov av utbildningar annat än för sup-
portorganisationen.

SUPPORT
I dagsläget hanterar Digitala lärmiljöers amanuensorganisation de flesta supportärenden. Ärendena 
är något fler än vad som var förväntat när systemet lyftes över till Digitala lärmiljöer. För att hantera 
detta har systemets budget justerats. Ärende handlar mest om borttagning av felaktigt uppladdade 
dokument och borttagande av konto.

STÖD
Det finns nyskapade guider på education.lu.se, se verktyg. Guiden fokuserar framför på integrationen 
mellan Canvas och Ouriginal.

ORGANISATION
Ouriginal är som förvalningsobjekt flyttat från sektionen Student och Utbildning till Digitala lärmiljöer. 
Som del av denna flytt har Ouriginal fått ny systemägare, man har även schemalagt kontinuerliga 
avstämningsmöten mellan systemförvaltaren och programmet, samt arbetar med Ouriginal som en 
del av Digitala lärmiljöers systemportfölj.

ORGANISATION 
Magnus Hovde, systemförvaltare
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Zoom
Zoom är Lunds universitet digitala verktyg för möten och undervisning.

UTBILDNINGAR
Ett antal workshops har getts till personal och administratörer (se antal kurstillfälle i stapeldiagrammet 
nedan). Kom igång med Zoom är grundkursen som de andra specialutbildningarna till viss del bygger 
på.  Denna grundkurs har oftast varit ledd av en amanuens medan de mer specialiserade utbildningar 
har varit ledda av systemförvaltare eller verktygsspecialister. Interaktiva möten/undervisning i zoom 
går igenom hur man kan främja interaktion med deltagarna eller studenter i Zoom. I workshoppen 
webinar i Zoom kan man ta del av  och diskuterar om hur man kan hålla webinar i Zoom.

REFLEKTION UTBILDNING
Utöver de öppna workshopparna har ett antal specialvarianter givits efter önskemål från olika grupper.
Under året ökade användningen av Zooms Webinarlicens och därmed intresset för workshop kring 
detta.Workshop om övervakning av examinationer gavs intensivt under första halvan av vårterminen. 
Upplägget för examinationer har varierat mycket mellan olika fakulteter, vilket gjort det komplicerat 
att hålla dessa.

SUPPORT 
Supporten kring Zoom har varit av stor betydelse under 2021 kom drygt 2000 ärenden in från 
verksamheten. Många av dem, 75%, kunde hanteras av Servicedesk och behövde inte belasta sys-
temförvaltningens tid.

Under pandemin har i princip all undervisning, alla möten och alla disputationer ägt rum via Zoom, 
eller åtminstone med stöd av Zoom. Det uppstod en del "barnsjukdomar" under pandemins första år 
(trängsel i systemet, säkerhetsproblematik) men under 2021 var de flesta "bortbyggda" och verktyget 
har i stort sett fungerat felfritt.
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UTVECKLING & INTEGRATION 
Under 2021 implementerades Associated Domains som krävs för att kunna lägga till SAML-nyckeln 
Unique employee ID (LUCAT ID). Därefter aktiverades Unique employee ID vilket gör att identifiering 
av användare görs på LUCAT id istället för E-postadress. Detta gör att vi nu har betydligt bättre kontroll 
på LU:s konton i Zoom samt att vi kan se vilka konton som är aktiva, ett konto som varit inaktivt i 
mer än 12 månader raderas.

STÖD 
Samtliga guider och information om Zoom är flyttade från AHU:s sidor till education.lu.se. Dessutom 
är samtliga guider kontrollerade och uppdaterade.

Nya versioner av Zooms mötesklient kommer oregelbundet men ganska ofta, därför måste konfi-
gurationen gås igenom relativt regelbundet. Det har därför också varit viktigt att se till att de guider 
som finnas på education.lu.se är uppdaterade och innehåller det som användarna vill ha, detta för 
att undvika att det skapas egna guider ute i verksamheterna som inte har samma information om 
uppdateringar som gjorts.

ORGANISATION 
Förvaltningsgruppen träffas varje vecka för avstämning med programledningen. Under senhösten 
2021 började det sättas samman en referensgrupp med personer som inte har traditionell undervis-
ning som huvuduppgift.

ÖVRIGT 
Efter pandemin kan man tänka sig att verksamheten går tillbaka till "hur det var förut", men statistiken 
säger annat: vi har funnit andra sätt att mötas och undervisa. 

PERSONAL 
Lotta Åjörnsson, systemförvaltare
Mathias Nilsson, IT.-systemförvaltare
Magnus Brolin, verktygsspecialist 
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Inspera
Inspera är ett digitalt verktyg för tentamen som hanterar hela kedjan från konstruktion till skrivning, 
rättning, utlämning och lagring. Systemet och förvaltningen blev en del av programmet Digitala 
lärmiljöer i september 2021. 

UTBILDNINGAR
Systemförvaltningen för Inspera har hållit i ett antal utbildningar sedan inspera blev en del av program-
met. Dels utbildningen Nyfiken på Inspera, en prova-på visning för helt nya användare, dels en längre 
grundutbildning där deltagarna själva får arbeta inne i systemet. På begäran har vi främst utbildat 
tentavakter, men även amanuenser, lärare och administratörer. Sedan september -21 har det rört sig 
om fem-tio tillfällen. Vi har också arrangerat en workshop om att göra hemtentor i Inspera. 

Det har varit ganska svagt intresse för de öppna utbildningarna, och det har endast varit ett fåtal 
deltagare på tillfällena, eller ingen alls. Vår känsla är att det fungerar bättre att samla ihop en grupp 
och ge dem en riktad utbildning som är anpassad efter deras aktuella behov, i stället för öppna utbild-
ningstillfällen. Samtidigt finns det ett värde i att öppna utbildningstillfällen ligger synliga på hemsidan.

SUPPORT
Vi har både haft direkt support via personlig kontakt, och fått ärenden skickade via ServiceNow. 
Majoriteten av supporten har skett via direkta, personliga kontakter med lärare i form av mail och 
telefonsamtal. Dessa ärenden har rört allt som är relaterat till digital examination i Inspera. Även hjälp 
till studenter med att ladda ner Safe exam browser har till övervägande del skett via direktkontakter. 
Ärendena från servicedesk har framför allt handlat om att ge olika personer åtkomst till systemet. Det 
har även varit en del ärenden i servicedesk från studenter som haft problem med att ladda ner safe 
exam browser eller som fått sina datorer låsta efter att de glömt avsluta safe exam browser på rätt 
sätt. Nu när vi fått en Lucatintegration som ger åtkomst till nya användare bör den typen av ärenden 
att minska. Mycket av det som kommit in skulle kunna lösas direkt av servicedesks tekniker genom 
hänvisning till Lucat. Sedan första september 2021 har det kommit in 20 ärenden via servicedesk.
Just nu ser vi ett ökat intresse och en ökad användning av Inspera på Lunds universitet, och det leder 
till att fler studenter måste ladda ner safe exam browser. Vi upplever att många studenter har problem 
med detta, och att hjälpen de behöver kan vara svår att ge via mail eller telefon. I framtiden överväger 
vi att erbjuda drop-in där studenter kan ta med sin dator och få hjälp på plats. 
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UTVECKLING OCH INTEGRATION
Under hösten 2021 påbörjades arbetet med en integration mot Lucat som nu är genomförd. Nu kan 
anställda söka behörighet till Inspera via Lucat, antingen som användare eller som admin. Adminbe-
hörigheten måste godkännas av närmsta chef, men användarbehörigheten godkänns automatiskt. I 
samband med Lucatintegrationen aktiverades också LU:s organisationsträd inne i Inspera. Användare 
kan nu tilldelas adminbehörighet för en specifik organisation, och får då tillgång till alla tentamens-
tillfällen som kopplats till organisationen. Vi har även gjort en Lucatintegration för studenter, så att 
deras användaruppgifter hålls uppdaterade i Inspera. Exempelvis vid namnändringar i Lucat, som 
tidigare inte fördes över till Inspera. 

STÖD
Vi har skapat en studentguide för att skriva tentor i Inspera som ligger i Canvas. Guiden finns både 
på svenska och engelska och ligger helt öppet. Vi har också tagit fram en guide för lärare, men den 
är fortfarande under utveckling. Guiden för lärare omfattar alla delar i systemet så som att skapa 
uppgifter, tentatillfällen och genomföra bedömning med mera. Än så länge finns guiden bara på 
svenska, men kommer att översättas under 2022. Guiderna som ligger på Insperas hemsida är överlag 
mycket bra, finns alltid på engelska och ibland på svenska. Därför har inte behovet av egna LU-guider 
varit särskilt stort. Under året har vi också uppdaterat texterna om Inspera som ligger på hemsidorna 
education.lu.se samt campusonline.lu.se. 

ORGANISATION
Vi har en användargrupp med aktiva användare i Inspera som träffas varannan vecka. Användargrup-
pens syfte är att dela erfarenheter, sprida viktig information, bolla idéer kring utveckling och testa 
funktioner innan de sätts i produktion.Utöver möten med användargruppen träffas varje vecka en 
projektledare för digitala lärmiljöer och systemförvaltaren för en kortare avstämning. Samma grupp 
träffar också utvecklarna som är knutna till systemet varje vecka för kortare teknisk avstämning. 
Vanligtvis deltar även en verktygsexpert på dessa avstämningar. Det mesta arbetet med utbildningar, 
stödmaterial, teknisk support och annat som rör Inspera har utförts av systemförvaltaren och verktygs-
experten i ett nära samarbete. Under hösten påbörjades ett pilotprojekt, där två studentamanuenser 
har gett tekniskt stöd vid uppstart av Insperatentor. Detta föll väl ut, och under våren utökades 
denna verksamhet med ytterligare fem studentamanuenser. Nu kan alla som har ett behov kontakta 
systemförvaltaren och boka studentamanuenser som tekniskt stöd vid Insperatentor. Behovet är stort 
och det skulle behövas ännu fler studentamanuenser för att möta det behov som finns i dagsläget. 
På sikt är tanken att institutionerna i stor utsträckning själva ska ha den kompetens som krävs.

ÖVRIGT
Under hösten 2021 aktiverade vi funktionen Inspera scan på LU. Funktionen tillåter studenter som 
skriver tenta digitalt i Inspera att bifoga handskrivna/handritade pappersark till sin tenta. Arken scan-
nas sedan in och kan bedömas i systemet. Inspera scan har testats i skarpt läge vid fyra tentatillfällen.  
Under denna period har 322 tentor skrivits och bedömts i Inspera, och 15 180 tentasvar har lämnats 
in och bedömts i Inspera. En majoritet av alla tentor i Inspera ges vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, 
men Ekonomihögskolan har flest inlämnade tentor. Bryter man ner statistiken på institutionsnivå 
ser man att Företagsekonomi och Psykologi tillsammans står för cirka 2/3 av alla tentatillfällen, och 
Företagsekonomi står ensamt för mer än hälften av alla inlämnade och bedömda tentasvar.

PERSONAL 
Carina Carlsson, systemförvaltare
Alf Cronmalm, IT-systemförvaltare
Mats Blomberg, verktygsspecialist
James Swahn, utvecklare
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