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1. Bakgrund
Högskolans avtal med itslearning (Studiewebben) går ut i november 2022 och går inte att
förlänga. Ett byte av lärplattform är därför nödvändigt. Efter analys har plattformen Canvas,
som finns upphandlad genom ett Sunet-konsortium och används av ett flertal lärosäten, visat
sig vara den lämpligaste lösningen för Södertörns högskola och ett avtal har sedermera
tecknats med Sunet.
Lärplattformen innehåller kursrum, schema, litteraturlistor med mera och är därmed helt
central för lärare, studenter och administrativ personal. Enligt rektorsbeslut att starta
projektet (Dnr 1654-1.1.2-2021) bör erfarenheter från Studiewebben och önskemål om
förbättringar och funktioner samlas in. Här är en tät dialog med studentkår, institutioner,
förvaltning och biblioteket viktig. Under projektets gång skall ett nära samarbete finnas med
Högskolepedagogiska utvecklingsenheten (HPU) och Fakultetsnämndens
digitaliseringsgrupp. I rektorsbeslutet framgår också att styrgruppen ska ha en bred
sammansättning.
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4. Mål
Effektmål:
Projektet syftar till att studenter, lärare och administrativ personal ska ha tillgång till, och
kunna hantera, en väl fungerande lärplattform inför höstterminen 2022, vilket i praktiken
innebär senast i början av maj 2022.
Projektmål:
Delmål 1 är att se till att den tekniska implementeringen med önskad funktionalitet, lokala
anpassningar, kopplingar till andra system m.m. fungerar väl.
Delmål 2 är att säkerställa förankring bland användarna så att systemet i möjligaste mån
anpassas för att motsvara behoven, till exempel genom att använda piloter och
referensgrupp.
Delmål 3 är att utbilda och stödja användarna i övergången till Canvas, både vad gäller
överflyttning av material från det gamla systemet och vad gäller funktionalitet och
arbetsflöden i det nya systemet. Detta görs bland annat genom att utbilda ”Canvas
champions” men också genom att stödja bredare grupper med instruktioner och andra
kommunikationsinsatser.
Delmål 4 är att skapa tydliga processer för drift, support och dokumentation.
Målgrupper: Lärare och administrativ personal på institutionerna, studenter och förvaltning.

5. Tidplan
Start: April 2021
Teknisk implementation och testmiljö: Hösten 2021
Driftstart/produktionsmiljö och piloter: Våren 2022
Stödinsatser och justeringar fram till: November 2022

6. Prioriteringar och avgränsningar
Prioriteringar:
Eftersom projektet har en tydlig deadline då avtalet med nuvarande leverantör löper ut
kommer tidsaspekten att vara avgörande. Tiden sätter ramarna för vad som kan
åstadkommas, och prioriteringar kan av detta skäl behöva göras under projektets gång.
Avgränsningar:
- Arkivering av material från itslearning hanteras utanför projektet. Med arkivering avses
omhändertagande av material som inte används längre men som ändå behöver bevaras.
- Maskinell migrering av aktuellt material i itslearning är inte möjlig att göra och omfattas
därmed inte heller av projektet.
- Riktlinjer och enhetlighet i användning omfattas inte av projektet. Projektet kan skapa
förutsättningar men styr inte användningen.
- Utökad funktionalitet och högre ambitioner i förhållande till itslearning förväntas inte kunna
förverkligas i någon stor utsträckning inom projektets ramar. Däremot bör synpunkter och
önskemål samlas in som grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

7. Budget
Skrivs in i projektplanen.
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