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1 Sammanfattning 
Bytet till lärplattformen Canvas har genomförts som ett centralt finansierat förändringsprojekt under 
perioden 2019-10-29 till och med 2021-12-31. Projektets huvudsakliga mål har varit att samla 
utbildningsverksamheten i lärplattformen Canvas samt fasa ut de två tidigare lärplattformarna Cambro 
och Moodle. Projektet har varit framgångsrikt och har vid avslut uppnått sitt huvudsakliga mål och har 
genom samverkan mellan olika aktörer vid lärosätet genomgående haft stöd till hög utbildningskvalité 
som målbild. Samtliga program och kurser vid Umeå universitet hanteras sedan vårterminen-22 i Canvas 
och Cambro och Moodle är förberedda för avveckling och arkivering. 
 
Sedan projektets start har det funnits ett stort engagemang vid lärosätet även om det också funnits viss oro 
över att byta lärplattform. Projektledningen identifierade tidigt vikten av förankring där dialog om 
upplägg och genomförande löpande förts med aktörer från högsta ledning till lärare, studieadministratörer 
och studentrepresentanter. Projektet har haft en tydlig kommunikationsplan som inneburit att löpande ge 
lägesrapporter från projektets genomförande genom riktade nyhetsbrev, besök på fakultetsdagar, 
institutioner och i lärargrupper, en strategi som visat sig vara en framgångsfaktor för vilja till delaktighet 
och förändring. Vidare har ett aktivt medägandeskap för det lokala införandet lämnats till institutioner och 
program vilket varit avgörande för projektets måluppfyllnad då man upplevt kunna planera, förankra och 
legitimera förändringen genom ledningsgrupper, studierektorer prefekter och motsvarande. Införandet av 
Canvas har krävt hög grad av involvering hos en stor del av universitets personal och studenter. Den 
iterativa utvecklingen och samarbetet mellan universitetets högskolepedagogiska enhet, ITS och 
kärnverksamhet har varit central och fungerat väl.  
 
Tidigt under projektet sjösattes en pilot i vilken det framkom (via studenterna) att Canvas i sig inte ger 
någon garanti för en förbättrad kursmiljö, utan att upplevd kvalité kommer från hur läraren valt att 
strukturera kursmiljön. Detta är en viktig insikt och har fått prägla det pedagogiska utbildnings- och 
kvalitetsarbete som genomförts under projektet. 
 
I mitten på vårterminen 2020, någon månad innan Canvas skulle lanseras förändrades dock 
förutsättningarna för projektet i och med coronapandemin och nya förutsättningar för att bedriva 
utbildning vid Umeå universitet. Projektet fick liksom övrig verksamhet övergå till distans och möten, 
utbildningar och supportfunktioner förflyttades till digitala kanaler. Pandemin och den höga 
arbetsbelastning som detta medförde för lärare gjorde att många institutioner sköt på sina ursprungliga 
införandeplan och Canvasprojektet fick därför inte den prioritering som var förväntad och tidigare 
kommunicerad. Styrgruppen för projektet beslutade i mars 2020 att förlänga övergångsperioden från de 
gamla lärplattformarna till Canvas med en termin. Övergången har sedan dess skett succesivt av samtliga 
fyra fakulteter med en tydlig stegring under 2021. 
 
Trots de olyckliga förutsättningarna och den periodvis höga arbetsbelastningen finns flertalet goda 
exempel på kvalitetsarbeten där institutioner och enskilda lärare tagit tillfället i akt att samordna och 
utveckla sin pedagogiska digitala kompetens med införandet av Canvas. Vid slutet av projektet 
genomfördes en bred enkät där undervisande personal och utbildningsadministratörer fick komma till tals 
gällande hur de upplevt införandeprojektet Canvas. En majoritet intressenter uttrycker här stor nöjdhet 
över projektets genomförande och upplever att “kurser i Canvas kunnat genomföras med bibehållen 
kvalité” eller till och med ”förbättrad kvalité än tidigare". Viktiga faktorer för upplevd framgång för 
övergången har varit att det funnits avsatt resurser och ett enhets- eller institutionsnära IKT-stöd, något 
som utifrån enkätsvar varierat kraftigt mellan institutioner och arbetsenheter. Noterbart i svaren är även 
att den enskilt största utmaningen som uttryckts är den upplevda bristen på tid hos lärare och 
administratörer. Att införa en ny lärplattform samtidigt som en pandemi har varit olyckligt ur 
arbetsmiljösynpunkt.  
 
Definitioner och förkortningar 
Ord Förklaring 
UPL Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd med uppdrag att främja 

högskolepedagogisk utveckling vid lärosätet. 
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ITS Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) med ansvarar för förvaltning och 
utveckling av IT- och telefonilösningar.  

Lärplattform En webbaserad lär- och kursmiljö för planering och genomförande av undervisning och 
samarbete mellan lärare och studenter/ kursdeltagare. 

Canvas Namnet på den nya molnbaserade lärplattform som implementeras vid Umeå 
universitet.   

Sunet Enhet inom Vetenskapsrådet och avtalspart för Umeå universitets avrop för 
lärplattformen Canvas.  

Instructure Systemleverantör för lärplattformen Canvas. 
SALSA  Nationellt nätverk för canvasanslutna lärosäten inom högre utbildning.   

 
 
 
2 Kort beskrivning av projektet 

2.1  Syfte 
Syftet med projektet har varit att modernisera Umeå universitets centrala systemstöd för undervisning 
genom att erbjuda alla institutioner och enheter vid lärosätet en ny användarvänlig och robust digital 
lärmiljö. Enligt rektorsbeslut (FS-1260-19) ska lärplattformen Canvas införas på Umeå universitet och 
ersätta de tidigare universitetsgemensamma lärplattformarna Cambro och Moodle.  

2.2 Bakgrund 
Vid Umeå universitet finns en historia av institutionsdrivna systemstöd för utbildning. Fördelarna med 
den lokala installationen är stor flexibilitet men på bekostnad av en ej överblickbar IT-miljö med många 
gånger bristande stödorganisation och svårighet att leva upp till de myndighetskrav som finns idag på IT-
system. Med anledning av detta har Umeå universitet under en längre tid arbetat för att tillhandahålla IT-
stöd i central regi, bland annat genom att erbjuda lärplattformarna Cambro och Moodle, som förvaltats av 
UPL tillsammans med ITS inom E-lärandeobjektet. I princip samtliga utbildningsprogram och 
kurstillfällen som ges vid lärosätet använder någon av dessa plattformar för planering och genomförande 
av undervisning. Detta gör lärplattformarna till verksamhetskritiska system för stor del av 
kärnverksamheten vid Umeå universitet.  
 
Universitetets största lärplattform Cambro har funnits i central förvaltning sedan 2007 och hade inför 
projektstart årligen ca. 30 000 aktiva användare, jämfört med Moodle som funnits i central drift sedan 
2015 med drygt 3000 aktiva användare per år. Båda lärplattformarna bygger på open-souce med teknisk 
drift internt vid lärosätet. Något som över tid visat sig vara både kostsamt och sårbart i kombination med 
den avstannade utvecklingstakten internationellt. Konsekvenserna av detta har visat sig genom inställda 
uppgraderingar, oplanerade avbrott i tjänsten, personberoenden och utmaningar att svara upp mot 
myndighetskrav för exempelvis IT-säkerhet och tillgänglighet.  
 
Våren 2019 intensifierade därför UPL, i samarbete med ITS, arbetet med ett lärplattformsbyte. En 
kommitté bestående av pedagogiskt skickliga lärare, universitetsjurister, arkivarier och studenter tillsattes 
för att utvärdera Sunets nationella upphandlingsunderlag gällande lärplattform. Vid denna tidpunkt hade 
ett 20-tal lärosäten redan avropat upphandlingen. Kommitténs sammanlagda utvärdering resulterade i en 
rekommendation för Umeå universitet att avropa Sunets upphandlade lärplattform, Canvas. 
 
Rektor beslutade den 27 juni 2019 (FS-1260-19), att Canvas ska utgöra Umeå universitets nya 
lärplattform, och uppdrar UPL, att i nära samarbete med ITS, universitetsjurister och 
verksamhetsrepresentanter att leda införandet av universitetets nya digitala undervisningsmiljö. Vidare 
godkände rektor projektplanen den 29e oktober 2019 (FS -1953-19) som blev startgropen för 
införandeprojektet av Canvas vid lärosätet. 
 



Slutrapport 
Rektor 
 
Dnr: FS 2.9-
1953-19 
 

  202-04-01 
Sid 4 (22)  

 

 

Umeå universitet 901 87 Umeå www.umu.se 

3 Organisation 
3.1 Uppdragsgivare  

Namn Funktion/motsv 
Hans Adolfsson Rektor 

3.2 Projektägare  
Namn Funktion/motsv 

Heidi Hansson 
Vicerektor för utbildning på grund- och 
avancerad nivå 

3.3 Styrgrupp  
Namn Org.enhet/motsv. 
Heidi Hansson (ordf.) Universitetsledningen 

Ali Foroutan-Rad ITS 

Anna Lindkvist Lärarhögskolan  

Ann-Louise Silfver Samhällsvetenskaplig fakultet 

Kristina Lejon Medicinsk fakultet 

Sara Sjöstedt de Luna Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 

Torkel Molin Humanistisk fakultet 

Kårrepresentant Umeå studentkår 

Kårrepresentant Umeå naturvetar- & teknologkår  

Kårrepresentant Umeå Medicinska studentkår 

3.4 Projektledare  
Under höstterminen 2020 skedde ett skifte av projektledare från Karl Idberger (UPL) till Julia Lundmark 
Weinz (UPL). Beslutet förankrades med styrgrupp samt i dialog med Planeringsenheten.  

Namn Org.enhet/motsv. 
Julia Lundmark Weinz  UPL 

3.5 Projektgrupp  
Namn Org.enhet/motsv. Ansvar 

Ulrik Sandgren ITS IT/ integration 

Niklas Lundgren ITS IT/ förvaltning 

Karl Idberger UPL Stöd & utbildning 

Jörgen Ivarsson UPL Stöd & utbildning 
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Peter Vinnervik 
Institutionen för tillämpad 
utbildningsvetenskap 

Canvascoach för teknisk-
naturvetenskaplig fakultet och 
Medicinsk fakultet 

Jon Svensson Humlab 
Canvascoach för humanistisk- 
och samhällsvetenskaplig 
fakultet 

3.6 Stödfunktioner och sakkunniga 
Namn Org.enhet/motsv. Funktion 

Hanna Karlsson UPL Ekonom & kommunikatör 

Maria Karlsson Universitetsledningens kansli Universitetsjurist 

Erik Thorsten Universitetsledningens kansli Arkivarie 

Eva-Lisa Holmström Universitetsledningens kansli Arkivarie 

 
4 Genomförande 
Projektet ”Ny lärplattform vid Umeå universitet – Canvas” har pågått i drygt två år och har omfattat flera 
etapper och arbetspaket. I följande avsnitt ges en överblick av projektets förlopp med nerdykningar i 
några av de framstående aktiviteterna och de anpassningar som gjorts.  

4.1 Projektförlopp 

Schematisk bild över projektet och dess olika delaktiviteter 

4.1.1 Teknisk implementering 
Under projektets två första månader var stort fokus på det tekniska införandet av Canvas. Som stöd i 
implementationsarbetet fanns systemleverantören Instructure och andra svenska lärosäten med som 
rådgivande organ. Plattformen levereras funktionell men anpassningar har gjorts för att integreras mot 
universitets infrastruktur och övriga digitala miljö, så som universitetets grafisk profil, aktivering av 
federerad inloggning samt systemintegrationer med övriga centrala undervisningsnära system så som 
Ouriginal och Umu Play.  
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Ett behov från verksamheten var att bibehålla sin autonomi och att det fortsatt skulle vara möjligt för 
uppdragsutbildningar och övrig kursverksamhet att bedriva verksamhet i lärplattformen. Under det 
tekniska implementationsarbetet togs beslutet att återanvända applikationen Kursadministration som 
nyttjats för Cambro och Moodle för personalhantering och för att skapa och administrera kursrum med 
koppling mot Ladok samt så kallade “projektsajter” utan ladok-koppling. Vissa moment kunde i och med 
integrationsstandarden LTI förflyttas in i Canvas och på så sätt kunde processen för nyskapande av kurser 
förenklas avsevärt. 
 
Noderna i plattformen återspeglar lärosätets organisationsstruktur och hämtar information från Ladok där 
en kurs ägs av en institution. Detta är en förutsättning för att styra administrativa rättigheter i systemet. En 
supportroll med utökad behörighet har tagits fram för “institutionsadministratörer” med behörighet att 
administrera samtliga kurser inom sin organisation för att öka säkerhetsnivån.  

4.1.2 Pilot  
Kurser: 15 st 
Fakulteter: 4 st  
Institutioner: 14 st  
Personal: 40 st (Kursansvariga, medlärare, kursadministratörer och IT-pedagoger) 
Studenter: ca. 400 st  
 
Inför lansering av Canvas genomfördes under vårterminen-20 en pilot där ett urval kurser fick möjlighet 
att testa den nya lärplattformen i skarpt läge. Syftet var att utvärdera flöden och utbildningsmaterial för att 
tidigt belysa styrkor och svagheter och därmed nödvändiga justeringar inför breddinförandet. 
Verksamheten visade stort intresse för delaktighet varav ett representativt urval kurser med spridning 
mellan fakulteterna valdes ut. Pilotdeltagarna erhöll en grundutbildning och arbetade sedan självständigt 
med att bygga upp kursrummen. 
 
Styrkor som lyftes fram under pilotverksamheten från både personal och studenter var att tröskeln att 
börja använda Canvas upplevdes som låg, återkommande deskriptiva ord från deltagarna var “modern”, 
“enkel” och “tydlig”. Utvärderingen från studenterna visade dock att Canvas i sig inte är en garanti för 
förbättrad upplevelse av kursmiljön utan att studenternas upplevelse till stor del beror på hur lärare valt att 
organisera kursinnehållet och hur enkelt det är att hitta kursmaterial och förstå vad som förväntas av dem. 
Lärare behöver ha en tydlig pedagogisk tanke med hur de väljer att strukturera sin kurs vilket kommit att 
forma senare utbildningsinsatser och stöd som erbjudits under projektets gång.  

Under piloten identifierades flera kvalitetshöjande behov och önskemål. Bland annat gjordes 
anpassningar av konfigurationer och standardinställningar. Flera önskemål resulterade senare under 
projektet till IT-utveckling för ökad funktionalitet i plattformen, så som “programsajter” och integration 
med ett enkätverktyg för genomförande av kursvärderingar då det enkätverktyg som fanns i Canvas inte 
upplevdes som tillräckligt robust för dessa åtaganden.  

Flera av pilotdeltagarna har efter lanseringen av Canvas varit en källa till inspiration och 
erfarenhetsutbyte för att driva förändringsarbetet vid Umeå universitet.  

4.1.3 Anpassningar Covid-19 
I mitten på vårterminen 2020, två månader innan Canvas skulle lanseras förändrades förutsättningarna för 
projektet i och med coronapandemins globala utbredning. Projektgruppen tvingades likt övrig verksamhet 
snabbt ställa om och det centrala stödet från projektet omfördelades och utökades varav utbildningar, 
möten och supportfunktioner förflyttades digitalt till Zoom för att möta covid-19-relaterade restriktioner.  
För att avlasta supportverksamheten förlänges även canvascoachernas tid i projektet från 
ursprungsplanen. Den sammanlagda stödorganisationen utökades med amanuenser men som 
finansierades av UPLs ordinarie verksamhet. 
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Då många institutioner och enheter sköt på sina ursprungliga och kommunicerade införandeplaner av 
Canvas fick därför projektet inte initialt den prioritering som var förväntad. Chefer och medarbetare 
indikerade tidigt under våren-20 att flytten till Canvas kommer behöva skjutas på framtiden för att kunna 
hantera omställningen till distansundervisning. I mars 2020 fattades därför ett beslut inom projektet i 
dialog med styrgrupp att förlänga projektets övergångsperiod med en termin för att frigöra tid för 
verksamheten utan att behöva skjuta på lanseringen och därmed förhindra för de drygt 500 pilotdeltagare 
som vid detta skede redan hade etablerat användning i Canvas. Förändringen har inte påverkat datum för 
nedstängning av projektet men målbilden för när alla kurser ges i Canvas har därmed förskjutits till 
vårterminen-22. 
 
Hösten 2020, en termin in i pandemin och utrullningen av Canvas kunde projektet se en avsevärd ökad 
teknikmognad och pedagogisk digital kompetens inom som den sammanlagda lärargruppen vid lärosätet.   

4.1.4 Kommunikation och informationsspridning 
Då projektet krävt hög grad av involvering och ett förändrat beteende hos en delmängd intressenter, har 
en tydlig kommunikationsstrategi varit viktigt. Under projektets inledande fas genomfördes en kraftfull 
informationskampanj för att introducera verksamheten till projektet och Canvas som plattform. 
Institutioner och stödenheter gavs möjligheten att boka tid för ett institutionsbesök. Detta nyttjades dock 
inte fullt, varav uppsökande verksamhet har kommit att tillämpas senare under utrullningen. Fortlöpande 
information om aktiviteter och utbildningar har i huvudsak kommunicerats via universitetets intranät och 
nyhetsbrevet Canvasaktuellt togs fram som ett komplement för delning av reportage, nyheter och tips. För 
att uppmärksamma större händelser har även mer etablerade kanaler nyttjats, så som nyhetsbrev för 
anställda och chefer samt riktade mailutskick till utbildningsledare och fakultetskanslier. Information har 
även delgetts löpande via forum som UPLråd och via nätverket för IT-kontaktpersoner.  
 
För studenter har primärt studentwebben och studentkårerna nyttjats som primära informationskanaler 
och men då detta är en stor och heterogen målgrupp har institutioner och programråd haft en viktig 
funktion i kommunikationen med studenterna. 
 

Exempel på utskick av Canvasaktuellt 

4.1.5 Stöd och utbildning 
Projektet har bistått med flera former av utbildning och stöd med målsättningen att genomföra både 
bredd- och djuputbildningar i Canvas och dess olika tillämpningsområden. Ett viktigt ställningstagande 
var att all utbildning bör ges på frivillig basis, med undantag för användare med utökad behörighet. Detta 
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var ett viktigt beslut utifrån den stora mängd användare med varierande intressen som verkar i 
lärplattformarna. I stället har ansvaret lagts på institutioner och användare att ta del av det centrala 
utbildningspaket som projektet erbjuder.  
 
Grundkursen “Kom igång med Canvas” har erbjudits löpande under hela projektet och utformats för att ge 
en bred översikt av plattformens mest grundläggande funktioner för att komma igång att bygga 
kursstruktur och bedriva undervisning. En utmaning har varit att möta användare i behov av fördjupning 
samtidigt som andra befunnit sig precis i startgropen. Som vidareutbildning för dessa användare har 
projektet löpande erbjudit “tematiska utbildningar”, med varierande innehåll för till exempel 
“Tillgänglighet i Canvas”, “Frågekonstruktion och quiz”, “Speedgrader och omdömen” och 
“Kursadministration”.  
 
Stor vikt har även lagts på digital självhjälp som kunnat genomföras i egen takt och fungera som ett 
uppslagsverk för behovsanpassade frågor. Tacksamt är att erfarenheter och resurser kunnat delas mellan 
canvasanslutna lärosäten via det nationella SALSA-nätverket.  

Uppslagsdel för självhjälp i Canvas 
 

Exempel på användarguide från uppslagsdelen i Canvas 
 
Canvascoacherna har fungerat som pedagogiskt bollplank ut mot verksamheten. Det har varit en stor 
tillgång att ha en verksamhetsnära kontaktperson som institutionerna kan vända sig till och en kanal 
tillbaka till projektet för att löpande fånga upp behov. Efter beslut att förlänga coachernas uppdrag i 
projektet har det periodvis varit svårt att få lös tid från deras ordinarie uppdrag, vilket resulterat i att 
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fakulteter periodvis saknat coach och kan vara en anledning till att engagemanget hos canvascoacherna 
upplevs ha varierat.  

På grund av omställningen till digital undervisning har stödet utökats och anpassats för att ges digitalt. 
Omställningen upplevs dock i efterhand av projektgruppen som något positivt då det ökat tillgängligheten 
och nyttjandegraden av stödet. Våren-21 när den stora övergången för många genomfördes fanns ett 
större behov av support och rådgivning. Detta resulterade i lanseringen av Café Canvas, ett digitalt drop-
in mötesrum för personal med möjlighet att bolla frågor och tankar med en canvasexpert. En stödresurs 
som varit enormt uppskattad av verksamheten.  

Förteckning över de stöd- och utbildningsresurser som erbjudits under projektet 

4.1.6 Utrullning och migrering  
Canvas öppnades för inloggning enligt plan den 4e maj 2020 och blev startgropen för breddinförandet.  
Utrullningen har genomförts med en decentraliserad implementationsstrategi där ansvaret delegerats till 
institutioner att planera sin övergång utifrån givna tidsramar och centralt stöd. Detta har överlag upplevts 
som en framgångsfaktor men medfört vissa utmaningar att följa upp progress då projektet haft begränsad 
insikt i institutionernas arbete och det inte alltid finns en kommunicerad plan eller samordnare för dessa 
frågor. 
 
Progressionen för övergången har kontinuerligt följts upp genom olika mätvärden. Tidigast in i Canvas 
Humanistiska fakulteten, följt av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Orsakerna till dessa kan vara flera, 
vid den Humanistiska fakulteten finns ett lokalt IKT-stöd som haft en samordnande roll vid fakulteten 
men framförallt har majoriteten av kurser från dessa fakulteter tidigare använt lärplattformen Cambro där 
större missnöje för plattformen funnits. Den stora majoriteten av kurser valde dock att gå över till Canvas 
under 2021. Sen sena övergången kan i huvudsak härledas till parallellt pågående restriktioner för covid-
19 och nya lagkrav för tillgänglighet som under projektets genomförande trätt i kraft och resulterat i 
arbetsbelastade lärare och studieadministratörer under 2020, varv projektet inte fått samma prioritet som 
förväntat.  
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Andel kurser fördelat per lärplattform över tid 
 
Under övergången till Canvas finns flertalet goda exempel på kvalitetsarbeten där institutioner tagit 
tillfället i akt att samordna det pedagogiska arbetet och utveckla gemensamma verktyg, så som 
kursstruktur, rutiner och samverkansform för lärare. Mycket upplevs ha fungerat bra men graden av 
institutionsnära stöd, beslut och samordning för övergången till Canvas har varierat mellan institutioner. 
Somliga har tagit ett samlat grepp för flytt av institutionens kurser medan det på andra håll varit upp till 
kursansvarig lärare att välja. En vanligt förekommande strategi var dock att introducera Canvas i samband 
med terminstart. 
 
Flytt av kursmaterial från tidigare lärplattformar har i stort sett skett manuellt. En automatiserad 
överföring var aldrig aktuell, dels då flytten skett från två lärplattformar till en och dels för att strukturen 
på den mottagande plattformen byggde på en modulstruktur av aktiviteter snarare än en katalogstruktur 
för dokument. I många fall har lärare själv kunnat exportera tidigare kursmaterial och importera det i 
Canvas med visst efterarbete. För kurser med stora frågebanker har projektet vid vissa omständigheter 
kunnat bistå med flytt av material.  

4.1.7 IT-utveckling och kvalitetssatsningar 
Utöver kvalitetssatsning för tillgänglighetsverktyget Ally, har viss vidareutveckling kunnat ske inom 
ramen för projektbudget. Prioriterat har varit att knyta samman Canvas med interna 
utbildningsadministrativa systemstöd för att förenkla och i vissa fall automatisera delprocesser för kurs- 
och studieadministration.  
 
Kursvärderingar 
Under piloten identifierades ett verksamhetsbehov då Canvas saknade ett adekvat stöd för genomförande 
av kursvärderingar. Lägligt nog stod universitetet inför ett parallellt införande av nytt enkätsystem 
(Survey & Report). Vid denna tidpunkt fanns ett påbörjat arbete hos systemleverantören för utveckling av 
en systemintegration mot lärplattformen Canvas. Planen var att ha enkätsystemet integrerat i Canvas vid 
slutet av höstterminen men som mycket annat i pandemitider tog utvecklingen längre tid än förväntat. Det 
innebar att kurser som genomfördes i Canvas under 2020 temporärt behövt nyttja andra externa verktyg 
för genomförande av kursvärderingar. Sedan april 2021 finns en systemintegration mellan Survey & 
Report mot Canvas där lärare ges möjlighet att skapa enkäter och kursutvärderingar inifrån kursrummet i 
lärplattformen.  
 
Programsajter 
Inför revidering av applikationen Kursadministration, prioriterades “programsajter” som ett behov med 
hög verksamhetsnytta. Programsajter grundar sig i ett studieadministrativt behov av en yta i 
lärplattformen för kommunikation och samarbete mellan institution och olika programstudenter. 
Utvecklingsarbetet har genomförts av ITS och mot slutet av våren 2021 lanserades denna efterlängtade 
funktionalitet i Canvas. Programsajter gör det möjligt för lärare och administratörer att synkronisera ett 
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kursrum i Canvas mot ett programtillfälle i Ladok.  
 
Resultatrapportering Canvas-Ladok 
"Resultatrapportering Canvas-Ladok" är en tjänst som tillhandahålls via Sunet inom ramen för befintligt 
avtal. Vid Umeå universitet har intresset för en sådan automatiserad lösning länge varit efterfrågad av 
lärare och studieadministratörer för att minska administrationen och risken för handhavande fel vid 
överföring av resultat till Ladok. Systemintegrationen har varit testats och varit aktiverad i Canvas sedan 
januari 2021. Via systemintegrationen kan lärare via kursrummet i Canvas rapportera studenternas 
resultat för olika moment och sätta dessa som klarmarkerade i Ladok.  

4.1.8 Appar och tredjepartsprodukter 
Canvas öppnar upp för nya förutsättningar för att integrera appar och tredjepartsapplikationer som på 
olika sätt berikar undervisningen, något som under projektet fått oväntad stor uppmärksamhet från delar 
av verksamheten. Det ökade intresset tros vara en följd av den digitala undervisningens centrala roll under 
tiden som projektets genomförts.  
 
För att integration mot Canvas ska vara möjligt behöver varje applikation utredas och vara godkända ur 
ett säkerhetsmässigt, tekniskt, juridiskt och verksamhetsperspektiv. Det är därmed en fråga som kräver 
samarbete från flera olika parter vid lärosätet. Med anledning av ogiltighetsförklarandet av Privacy Shield 
i juli 2020 har överföring av personuppgifter till USA försvårats och därmed nyttjandet av majoriteten av 
apparna mot Canvas. I samråd med universitetsjurister har därför en anpassning gjorts att stänga av 
möjligheten för den enskilde läraren att aktivera dessa.  
 
Tredjepartsprodukter har i och med detta hanterats som en avgränsning från projektet, men man har 
kunnat arbeta fram vissa aktiviteter av en större process för anskaffning an nya IT-stöd. Denna process i 
sin helhet överlämnas som ett prioriterat utvecklingsområde till framtida förvaltning. Vidare kommer 
projektet rekommendera att en expertgrupp sätts samman som kan stötta organisationen i samband med 
inköp av verktyg som ska integreras. 

4.1.9 Arkivering  
Cambro och Moodle 
I enlighet med projektmål har alternativa strategier för arkivering av lärplattformarna Cambro och 
Moodle prövats. Projektledare kallade under höstterminen 2020 till ett första arbetsmöte där 
universitetsarkivarier och representanter från UPL och ITS fanns representerade för att öka förstående 
kring det komplexa ämnet arkivering. En kartläggning genomfördes av arkivarierna där det blev tydligt 
att lärplattformarna innehåller en bred variation av handlingar som till viss del ska bevaras men också 
majoriteten sådant som är gallringsbart.  
 
Avsaknaden av systematik och de enorma mängder ostrukturerad data som hanterats i lärplattformarna 
över tid skulle det innebära ett tidsödande och kostsamt arbete att följa delegationsordningen där 
institutionerna är arkivbildare, manuell arkivering var därför aldrig en alternativ strategi. Något som 
styrgruppen stod bakom. I stället valde projektet att gå vidare med koncepttester för hur selekterade data 
maskinellt skulle kunna extraheras för långtidsarkivering på annan yta. För att maskinellt kunna särskilja 
bevarandematerial från gallringsbart material genomfördes våren-21 tillsammans med 
universitetsarkivarierna en gallringsutredning. Arbetet lade grunden för vilka verktyg och data som 
kommit att inkluderas i arkiveringen vid avveckling av systemen. 
 
Under höstterminen-21 genomförde ITS ett omfattande utvecklingsarbete och verksamheten informerades 
om deras ansvar i sakfrågan. Vid projektslut finns en förankrad plan för arkivering och gallring av 
material som planeras genomföras i juni 2022 och överlämnas till Registratur och arkiv med åliggande 
ansvar för långtidsarkivering. 
 
Canvas 
Vidare fanns ett delmål för projektet att se över hur kommande kurser i Canvas skulle arkivförberedas. 
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Från arbetet med arkivering av Cambro och Moodle och från dialog med andra lärosäten har det under 
projektets gång dragits stora lärdomar för komplexiteten kring arkivering av lärplattformar. För att möta 
utmaningarna behöver lärosätena och sakkunniga samverka kring dessa frågor.  
 
Det finns vid projektavslut ingen automatiserad arkiverings- och gallringsprocess kopplat till Canvas. 
Däremot har SUNET under tiden projektet ägt rum startat upp ett nationellt nätverk för att diskutera 
arkiveringsfrågor för Canvas. Med uppdrag från SUHF har även en förstudie för informationshantering 
för Canvas inletts. Efter förstudien hoppas Sunet kunna eftersöka en gemensam arkiveringslösning för 
lärosätena. Umeå universitet följer arbetet och är även representerad i arbetsgruppen för att ta fram ett 
modellförslag på applikation som ska kunna nyttjas för export av canvaskurser inför arkivering.  
 
I dialog med universitetsarkivarier och projektets styrgrupp är ställningstagandet att Umeå universitet bör 
följa det nationella arbetet om gemensam arkivlösning. Tillsvidare hanteras handlingarna i Canvas enligt 
rådande dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå. Fakulteterna har även 
informerats om att se över sina rutiner för uppföljning av studentprestationer där Canvas inte är en 
lämplig lagringsyta.  

4.1.10 Avveckling  
Ett av delmålen för projektet var att förbereda lärplattformarna Cambro och Moodle för avveckling.  
Det har sedan projektstart varit känt att det funnits sårbarheter för fortsatt drift utifrån den avstannade 
utvecklingstakten för plattformarna. I projektplanen var därför ett av delmålen att Cambro och Moodle 
vid projektets slut (2021-12-31) skulle vara försatta i läsläge - något som kommit att justeras i och med att 
övergången till Canvas förlängts med en termin från urspungsplanen.  
 
Våren 2020 påbörjades ett förankringsarbete för avvecklingen. En referensgrupp med studierektorer från 
de olika fakulteterna samlades för att lyssna in behov och regelverk att förhålla sig till i fortsatt planering. 
En tidsplan presenterades och varav mindre justeringar gjordes innan tidsplanen för avveckling 
fastställdes av styrgruppen den 20e november 2020.  
 
Tidsplanen har under projektets sista termin efter ett påminnande informationsutskick väckt starka 
reaktioner från delar av verksamheten med hänvisning till planerad nedstängning efter 2022. Bakgrunden 
är att delar av verksamheten nyttjat lärplattformarna som dokumentationsyta för exempelvis 
betygsunderlag som de behöver åtkomst till under en övergångsperiod för att kunna hantera 
examinationer. Utifrån omständigheterna med pandemin såg projekt- och styrgrupp behov att göra omtag 
i tidigare beslutad tidsplan för att stötta verksamheten.  
 
Vid projektslut finns en avvecklingsplan för succesiv nedstängning av lärplattformarna Cambro och 
Moodle, som även omfattar riskanalys, kommunikationsplan och stöd till användare. Som en del i 
avvecklingen har plattformarna även förberetts för arkivering. Frågan om förlängt läsläge för personal har 
även adresserats i ledningsdialog för strategiska IT-satsningar inför budget 2023 där ett beslut om 
finansiering förväntas under våren 2022.  

4.2 Beslutspunkter och delmål 
Följande delmål och beslutspunkter har tagits under projektet.  
 
Delmål Klart Kommentar 
Upprättande av instans 2019-12-31 Genomfört, se 4.1.1 
Utbildningspaket 2020-03-01 Genomfört, se 4.1.5 
Tekniska integrationer  2020-04-30 Genomfört. Se 4.1.1 och 4.1.7 
Genomförd pilot 2020-06-30 Genomfört, se 4.1.2 
*Riskanalys och infoklassning 2020-09-01 Genomfört  
*Användarvillkor för Canvas har 
kommunicerats 2020-11-01 Genomfört 
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*Bevarandeplan för Canvas har tagits fram 2021-05-03 Genomfört 
*Gallringsutredning genomförd för Cambro 
och Moodle  2021-09-30 Genomfört 

*Plan för avveckling och arkivering för 
Cambro och Moodle är framtagen och 
kommunicerad 

2021-11-10 Genomfört. Se 4.1.9 och 4.1.10 

*Fortsatta förvaltningskostnader för Canvas 
från 2022 2021-12-31 Genomfört, se 6. 

*Delmål som fanns angivna i löptext i projektplan 
 
Beslutspunkt Beskrivning Beslut fattat 

Etapp 1 - Förberedelser 
BP1 Fastställande av projektplan 2019-10-29 
BP2 Avrop av Canvas 2019-11-01 
BP3 Öppna upp Canvas för pilotgrupp  2020-02-15 

Etapp 2 - Genomförande 
BP4 Utbildning påbörjas 2020-05-04 
BP5 Lansera stödsidorna för Canvas 2020-05-04 
BP6 Öppna upp inloggning till Canvas för alla 2020-05-04 

Etapp 3 - Avveckling 
BP7 Godkänna bevarandeplan och tidsplan för 

avveckling av Cambro och Moodle 2020-11-29 

BP8 Stänga möjligheten att skapa nya kurser i 
Cambro & Moodle  2021-12-05 

BP9 Godkänna överlämning till förvaltning 2021-12-31 
BP10 Beslut att stänga projektet 2022-02-25 

4.3 Referensgrupper  
Projektet har inte haft en bestående referensgrupp, istället har förankring initierats löpande och 
sakkunniga varierat.   
 
Mars 2020 & mars 2021 
Kravfångst med kursadministratörer 
Syfte: Förankra och utvärdera arbetsflöden och reviderad version av applikationen Kursadministration 
och inför produktionssättningen av nya funktionaliteten för programsajter.  
 
Mars 2020 & december 2021 
Avveckling Cambro och Moodle  
Syfte: Förankra föreslagen tidsplan gentemot regelverk och verksamhetsbehov.  
 
December 2020 & december 2021 
Acceptanstester inför ”Resultat till Ladok” 
Syfte: Testverksamhet där ett fåtal kurser fick möjlighet att testa och utvärdera integrationen mellan 
Canvas och Ladok inför implementering. I december 2021 samlades gruppen för att utvärdera 
nästkommande version av applikationen.  
 
Löpande 
Förankring med kårrepresentanter 
Syfte: Informera och förankra projektets fortlöpande och fånga upp eventuella frågor från studentkårerna. 
Möten var tredje vecka under projektets inledande fas som sedan under sista etappen av projektet glesades 
ut till ett par gånger per termin.   
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4.4 Uppföljning 
Olika mätningar har genomförts för att följa förändringsarbetet. Bland annat fördes statistik för 
nyttjandegrad av Canvas per fakultet och arbetsenhet. Denna typ av statisk är användbar men 
endimensionell och utelämnar de faktiska behoven eller förändringarna i beteenden. Därför 
dokumenterades även följande utvärderingar: 
 
Maj 2020 
Uppföljning av pilotkurser 
Syfte: Uppföljning av upplevelser av att använda Canvas i undervisning och som underlag inför 
beslutspunkt att lansera Canvas på bred front. Kontinuerliga möten, avstämningar och aktiviteter 
genomfördes under piloten. En utvärdering skickades ut till personal och studenter för att summera 
pilotverksamheten. Se bilaga 1. Utvärdering av pilotverksamhet 
 
Löpande 
Temperaturmätningar av upplevt stöd 
Syfte: I samband med varje terminsavslut har det genomförts korta temperaturmätningar för att utvärdera 
upplevt stöd inför fortsatt planering. Dessa har primärt distribuerats via utbildningstillfällen och 
nyhetsbrevet Canvasaktuellt. 
 
November – december 2021 
Slututvärdering av projektet 
Syfte: Projektet genomförde i samband med terminsslutet hösten 2021 en enkät i syfte att följa upp 
effektmålen samt erhålla en generell bild av hur våra användare upplevde Canvas och införandet. Se 
avsnitt 7.1 
 
5 Resultat 

5.1 Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är god och projektet har i stort uppnått de mål som skrevs fram i projektplanen.  
I avsnittet 4. Genomförande beskrivs mer ingående de aktiviteter som lagt grund för måluppfyllelsen och 
eventuella restnoteringar. 

5.2 Projektmål 
Följande projektmål har listats för projektet: 
Projektmål Måluppfyllelse Kommentar 

    

Canvas ska från 
projektets avslut 211231 
utgöra Umeå universitets 
enda lärplattform. 

 Målet är vid projektslut uppnått.  
 
Vid projektslut, 2021-12-31, har lärplattformen Canvas 
framgångsrikt implementerats vid Umeå universitet.  
 
Personal och studenter med ett umu-id kan logga in och 
nyttja plattformen för planering och genomförande av 
kurs- och undervisningsverksamhet. Inga nya kurser 
kan genomföras i de äldre lärplattformarna Cambro och 
Moodle från och med årsskiftet 2021. 
 

Undervisande personal, 
administratörer och 
studenter kan använda 
den nya lärplattformen 
och har tillgång till 
adekvat stöd, support och 
utbildning 

 Målet är vid projektslut uppnått.  
 
Personal och studenter har under projektet erbjudits 
stöd och utbildning med bredd och djup. På grund av 
coronapandemins utbredning har allt stöd och 
utbildningar under projektet genomförts på distans i 
digitalt format. Något som trots allt ökat 
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tillgängligheten för stödet.  
 
En summativ utvärdering vid projektslut visar att en 
tydlig majoritet av personalen är ”ganska nöjd” med det 
stöd och utbildning projektet erbjudit, följt av en 
majoritet som är ”mycket nöjd”. Lika så finns tydlig 
majoritet som upplever att projektets 
kommunikationsinsatser stöttat dem under övergången 
till Canvas. 
 
Av de studenter som svarat på slututvärderingen anser 
majoriteten att de i ”hög grad” erhållit tillräckligt med 
stöd för att använda Canvas på ett sätt som motsvarar 
deras behov. 
 

Vid projektets slut har de 
tidigare två 
lärplattformarna Cambro 
och Moodle avvecklats 
och försatts i läsläge 

 Målet är vid projektavslut delvis uppnått.  
 
Coronapandemins utbredning har under projektets gång 
resulterat i ett styrgruppsbeslut att förlänga 
övergångsperioden med en termin för att omfatta även 
ht21. Det resulterade i sin tur att tiden Cambro och 
Moodle behöver vara i drift förlängts från 
ursprungsplanen.  
 
Canvas har vid projektavslut helt ersatt tidigare 
lärplattformar då inga nya kurser kan ges i Cambro och 
Moodle. Vt22 finns Cambro och Moodle tillgängliga för 
resthantering av befintliga kurser. Läsläget har i och 
beslutet om förlängd övergång förskjutits en termin och 
plattformarna planeras försättas i läsläge från och med 
den 17 juni 2022.  
 
Det praktiska arbetet med att försätta plattformarna i 
läsläge åligger ordinarie förvaltning.  
 

En avvecklingsplan 
hanterar arkivering av 
nuvarande material i 
Cambro och Moodle 

 Målet är vid projektavslut delvis uppnått. 
 
Vid projektslut finns en av styrgrupp beslutad tidsplan 
för succesiv nedstängning av Cambro och Moodle som är 
kommunicerad med verksamheten. Ansvar för att 
verkställa avvecklingen enligt plan åligger ordinarie e-
lärandeförvaltning. 
 
Inför projektavslut har dock ett behov om förlängd 
åtkomst identifierats och med rekommendation från 
projektets styrgrupp behandlas frågan om ett förlängt 
läsläge för personal inom universitetets ordinarie 
process för IT-prioriteringar för 2023års räkning. Ett 
ekonomiskt beslut i frågan förväntas under våren-22.  
 
I samband med avvecklingen har plattformarna även 
förberetts för arkivering. Då Cambro och Moodle 
beslutades att vara i drift en termin extra planeras en 
maskinell arkivering genomföras i juni 2022. 
Kursexporterna med selekterad data överlämnas då till 
Registratur och arkiv med ansvar för 
långtidsarkivering. 
 
Förutsättningar för att arkivförbereda Canvas har 
under projektet belysts. I nationella forum utreds en 
gemensam systemlösning för arkivering av material 
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från lärplattformen. Handlingarna i Canvas hanteras 
tillsvidare enligt universitetets rådande 
dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och 
avancerad nivå och det överlämnas till förvaltningen att 
fortsatt bevaka det nationella arbetet för gemensam 
arkiveringslösning med ambitionen att på sikt utveckla 
en automatiserad arkiverings- och gallringsprocess 
kopplat till Canvas och framtida e-arkiv. Eventuella 
kostnader för att arkivera material i Canvas kommer att 
behöva beslutas i särskild ordning. 
 

5.3 Effektmål  
Effektmål från projektplanen var: 
Effektmål för projektet är att erbjuda alla institutioner vid Umeå universitet en robust, kostnadseffektiv och 
användarvänlig lärplattform som lever upp till gällande myndighetskrav. Ytterligare ett effektmål för projektet är att 
erbjuda samtliga lärare adekvat pedagogiskt stöd och utbildning så att de kan använda Canvas i sin undervisning för 
att bibehålla eller höja kvalitén på den utbildning de är verksamma i.  
 
För att bättre kunna svara upp mot effekthemtagning för projektet har det övergripande målet brutits ner i 
mindre beståndsdelar, som listas nedan: 
 
Effektmål Måluppfyllelse Kommentar 

    

Canvas upplevs som en 
robust och 
användarvänlig 
lärplattform 

 Målet är vid projektslut uppnått. 
 
Vid slutet av projektet samlades slutanvändarnas 
upplevelser in via två separata enkäter. Följande 
effektmål har inte exakt kunnat mätas då vad som anses 
vara robust och användarvänligt är subjektivt betingat. 
Däremot visar utvärderingens fritextsvar 
återkommande deskriptiva ord som ”enkelhet”, 
”kraftfullt”, ”lättanvänt”, ”lättnavigerad” och ”snyggt”. 
Kombinerat med detta har driftsäkerheten aldrig varit 
så hög. 
 
Av de studenter som svarat på utvärderingen och nyttjat 
någon av de tidigare systemstöden, upplever 63% av 
dessa att plattformen är en kvalitetshöjning från tidigare 
systemstöd. Av studenterna som svarat på 
utvärderingen anger även 50% att de är ”mycket nöjd” 
med Canvas som lärplattform och 44% är ”ganska nöjd”. 
Anmärkningsvärt är att ingen respondent angett att de 
inte alls är nöjd.  
 
För personal är 20% ”mycket nöjd” med Canvas som 
lärplattform, 63% ”ganska nöjd” och 3% ”inte alls nöjd”.  
 
Mer om utvärderingen i avsnitt 8.1. 

Canvas har anpassats 
utifrån gällande 
myndighetskrav, där 
exempelvis krav utifrån 
GDPR, IT-säkerhet och 
tillgänglighet har tagits i 
beaktning  

 Målet är vid projektslut uppnått.  
 
Canvas har anpassats i enlighet med lagkrav och 
universitetets regelverk. Riskanalysen har lagt grund för 
fortsatt säkerhetsarbete där t.ex. förbättrad hantering 
och rutiner för konto- och behörighetsadministration har 
implementerats och plattformen  
tillgänglighetsanpassats. Rutin för gallring och 
arkivering har identifierats som ett prioriterat 
utvecklingsområde där dialog inletts med 
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universitetsarkivarier likväl som i nationella forum. 
 

Undervisande personal 
kan använda Canvas i sin 
undervisning för att 
bibehålla eller höja 
kvalitén på den 
utbildning de är 
verksamma i 

 Målet är vid projektslut uppnått.  
 
En fråga i slututvärderingen var utformad för att följa 
upp följande effektmål. Utfallet gav ett positivt resultat 
avseende upplevd kvalité under övergången.  
Av de 185 respondenter som svarade på frågan upplever 
en majoritet på 55% av personalen att övergången till 
Canvas inte påverkat kvalitén på deras undervisning 
eller arbete, följt av 31% som upplever att övergången till 
Canvas till och med haft en positiv påverkan för kvalitén 
på deras undervisning eller arbete.  
 
Motsvarande trend kan utläsas från studentsvar, där 
48% av studenterna som svarade på frågan upplever att 
införandet av Canvas haft en positiv påverkan för 
kvalitén på kurser i lärplattformen och 40% upplever att 
kvalitén på kurser inte påverkats i samband med 
övergången till Canvas. 
 
Mer om utvärderingen i avsnitt 8.1. 

 
6 Ekonomi 

6.1 Ekonomiskt utfall 
ITS arbete med Canvas har till stor del kunnat ingå inom ramen för ordinarie förvaltning. Det innebär att 
de inte haft de kostnader som uppskattades i projektplanen. På grund av lägre lönekostnader år 2020 
drogs en viss del av projektmedlen in (468 tkr). Under 2021 nyttjades inte heller det årliga anslaget 
avseende LMS (900 tkr). Under hösten 2021 beslutades det i samråd med Planeringsenheten att ITS i 
stället skulle nyttja de medlen för licenskostnader för Canvas under 2022, därav saldot på 900 tkr totalt 
för projektet som rekvireras under 2022.  
 
UPL har fortsatt bidragit med extra stöd till Canvasprojektet även under 2021 såsom canvascoacher och 
amanuenser varför 302 tkr omförs för extra lönekostnader 2021. Det extra stödet har förankrats i 
projektets styrgrupp. UPL bekostade alla licenskostnader under projekttiden. Licenskostnaderna blev 
lägre än beräknat på grund av att Allys (tillgänglighetsverktyg i Canvas) kostnader blev mindre än 
budgeterat. 
 
Alla belopp i tkr 2019 2020 2021 Totalt 
Intäkter 

• Anslag projekt (UPL) 
• Årligt anslag LMS (ITS)  
• Finansiell intäkt (valutadiff licenskostnad) 

 
1 000 

 
0 

 
4 140 

900 
12 

 
3 141 
900 

0 

 
8 281 
1 800 

12 
Summa 1 000 5 052 4 041 10 093 

 
Kostnader     

• Lön- och övriga personalkostnader 168 1 394 847 2 409 
• Lokalkostnader 0 34 4 38 
• Driftskostnader 335 2 041 2 034 4 410 
• GEM (F samt I) 118 785 663 1 566 
• Andra kostnader (specificerar) 

Återbetalning anslag LMS 2020 
Omföring lönekostnader UPL 2021 

  
468 

 
 

302 

 
468 
302 

Summa 621 4 722 3850 9 194 
SALDO 379 330 191 900 



Slutrapport 
Rektor 
 
Dnr: FS 2.9-
1953-19 
 

  202-04-01 
Sid 18 (22)  

 

 

Umeå universitet 901 87 Umeå www.umu.se 

6.2 Utfall jämfört med budget 
Nedan presenteras en jämförelse mellan projektplanens budget och projektets ekonomiska utfall. 
Avvikelserna från budget beskrivs i löptexten under punkt 6.1. 
Alla belopp i tkr Budget i projektplan Utfall Skillnad budget - 

utfall 
Intäkter       
Årligt anslag LMS 1 720 1 800 80 
Anslag GU 8 281 8 281 0 
Finansiell intäkt 0 12 12 
Kostnader       
Lönekostnader UPL 2 464 2 409 55 
Lönekostnader ITS 1 000 0 1 000 
GEM 1 422 1 566 -144 
Lokalkostnader 50 38 12 
Driftskostnader inkl 
licenskostnader UPL 

5 063 4 410 653 

Återbetalning LMS 0 468 -468 
Omföring 
lönekostnader 2021 

0 302 -302 

Totalt 2 900 898 

 
 
7 Kalkyl över framtida förvaltnings-/driftskostnader 
Licenskostnaden för Canvas och tillgänglighetsverktyget Ally har under 2021 varit ca 2050 tkr. Denna 
kostnad bedöms vara i paritet med de tidigare drift- och underhållskostnaderna för Cambro och Moodle 
och innebär att en kvalitetshöjning kunnat genomföras inom befintliga resurser. Noterbart är att 
licensavgifterna kan förändras utifrån aktuell valutakurs vid faktureringstillfället. Därutöver tillkommer 
GEM enligt fastställa rutiner. 
 
8 Erfarenheter av projekt 

8.1 Intressent- och användarupplevelser 
Bedömningen av hur framgångsrikt ett projekt är eller inte går att se ur olika synvinklar. Ett perspektiv är 
huruvida projektet levererat uppsatta projektmål. Denna mätning är saklig och viktig men är ofta ganska 
onyanserad. Det desto mer intressanta är, slutanvändarnas upplevelse som kommer sätta en större prägel 
inom organisationen huruvida projektet upplevs som framgångsrikt eller inte.  
  
Projektet genomförde i samband med sista terminen av projektet utvärderingar med personal och 
studenter i syfte att följa upp effektmål för projektet samt erhålla en generell bild av hur våra användare 
upplevde införandet och övergången till Canvas. Utvärderingen som delades med personal innehöll totalt 
19 frågor för att undersöka upplevelser av (1) styrning och projektet i helhet, (2) kommunikation, stöd 
och support, (3) Canvas som lärplattform och (4) övriga kommentarer. 
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Ett urval av citat från utvärderingarna  
 
Resultatet, metod för distribuering och ett urval av citat återfinns i bilaga 3. Resultatet från 
utvärderingarna utgör viktiga lärdomar för projektet och fortsatt förvaltningsarbete, både vad gäller sådant 
som bör undvikas i framtiden men också sådant som bör upprepas och göras mer av. 
 

8.2 Slutsats och rekommendationer 
Följande erfarenheter och lärdomar bär vi med oss efter avslutat projekt: 
 

• ”Det har erbjudits utbildning men ingen tid” – Lärare vid Samhällsvetenskaplig fakultet. Att det 
erbjudits central utbildning via projektet är en sak, men det måste också finnas förutsättning att 
ta till sig dessa, något som upplevs ha varierat i omfattning mellan institutionerna. När det 
kommer till att ge förutsättningar som tid i bemanningsplanering och forum för kollegialt utbyte 
har ledningsfunktioner en viktig funktion. En lärdom från projektet är att tidigare i ett 
förändringsinitiativ aktivt involvera prefekter och övriga ledningsfunktioner för att tydliggöra 
ansvar och målbild. Upplevda utmaningar väcker också frågor för hur Umeå universitet i stort 
bör arbeta med resurstilldelning till program och institutioner vid universitetsgemensamma 
projekt.  

 
• Under tiden som Canvas implementerats vid lärosätet har verksamheten drabbats av ett flertal 

parallella förändringsinitiativ. Förutom omställningen till distansundervisning har till exempel 
förändringar genomförts i Ladok, samarbetsytor på intranätet avvecklats och nya lagkrav för 
tillgänglighet trätt i kraft. Det finns i framtiden anledning för universitetet att utveckla en mer 
långsiktig strategi för när nya IT-stöd ska implementeras för att undvika den här typen av 
överbelastning för en viss målgrupp. 

 
• Behovet av stöd under övergången till Canvas har varierat, vissa institutioner har uttryckt ett 

större behov medan andra velat sköta det självständigt. Bäst resultat blir det nog om projektet har 
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möjlighet att vara flexibelt. Implementationsstrategin upplevs överlag som en framgångsfaktor 
där verksamheten givits stor möjlighet att själva styra sin övergång utefter vad som passar deras 
verksamhet. Det har dock medfört ”sista minuten lösningar” för vissa institutioner och 
utmaningar att följa upp progression från centralt håll. För framtida implementationsprojekt 
skulle möjligen obligatorisk grundutbildning vara en föredragen strategi samt att 
Canvascoachernas uppdrag utökas med ett koordinerande ansvar för fakultetens implementation. 
Det skulle säkerställa ett mer jämnt fördelat stöd och grundläggande kompetensnivå inom 
verksamheten. 
 

• Projektgruppen har dragit många lärdomar utifrån det komplexa arbetet med avveckling och 
arkivering. Det väcker tankar för hur vi arbetar förebyggande inför framtida systembyten? I en 
digital värld är systembyten med några års mellanrum det normala. Policys och rutiner behöver 
etableras med detta faktum i åtanke, exempelvis hur studentprestationer dokumenteras för 
uppföljning och löpande arkivering av kursrum. Dessa frågor med flera behöver arbetas vidare 
med för Canvas. 

 
• Budgetupplägget för projektet med ”öronmärkta medel” till UPL och ITS har inte fungerat helt 

ändamålsenligt. För att ökad flexibilitet att svara upp mot avvikelser och förändringar under 
projektet vore det att föredra att ansvarig organisatorisk enhet haft kontroll över hela budgeten 
där övriga parter fakturerat för nedlagd arbetstid. Samt att vara tydligare när kostnaderna går 
över från projekt till förvaltning.  
 

• Ännu en lärdom från projektet är att ytterligare konkretisera effektmål och i förväg förankra 
dessa mot kvantitativa nyckeltal som mått på projektets genomförande och resultat. Idag bygger 
känslan av ett lyckat projekt på kvalitativ data snarare än kvantitativ.  

Mycket har också fungerat väl som bör förstärkas och göras mer av:  

• Vid stora verksamhetsprojekt som ett lärplattformsbyte behöver projektledning och 
förändringsledning växelverka. Aktiv förankring, synlighet och kommunikation under projektets 
gång varit ett framgångskoncept för effekthemtagning och för att sprida medvetenhet och 
engagera slutanvändare. Nyhetsbrevet Canvasaktuellt har varit en bra kanal för att kontinuerligt 
hålla användare uppdaterad om projektets fortskridande och varit en inspirationskälla för många.  
 

• En annan styrka från projektet är det flexibla och iterativa arbetssättet mellan universitetets 
högskolepedagogiska enhet, ITS och kärnverksamhet. Att vid behov sammankalla 
referensgrupper för olika ändamål har fungerat mycket bra i jämförelse med att ha en fast 
referensgrupp. Det fungerar även utmärkt att arbeta iterativt och utveckla under tiden sett till 
behov. Det är troligtvis en lösning att föredra för andra systeminföranden framöver. 
 

• Centrala utbildningarna som erbjudits har fyllt en viktig funktion men möjligheten till kollegialt 
utbyte och personlig rådgivning är, om än resurskrävande, ovärderlig. Den enskilt mest besökta 
och uppskattade stödresursen som erbjudits under projektet har varit det digitala drop-in 
supportforumet ”Café Canvas”. Ett framgångskoncept att implementera för fler av universitetets 
centrala system för att öka tillgängligheten till support och behovsanpassat stöd. 
 

• Nationell samverkan och infrastruktur är eftersträvansvärt och kostnadseffektivt. Tack vare att 
det vid projektstart redan fanns ett 20-tal canvasanslutna lärosäten har flera pedagogiska och 
tekniska behov kunnat tillfredsställas, resurser omfördelas och vi har kunnat dra nytta av 
beprövade koncept och erfarenheter från implementering och avveckling. Ett aktivt medlemskap 
i nationella samarbetsinitiativ är fortsatt viktigt för att driva igenom förändringar, kravställning 
mot systemleverantör samt dra nytta av beprövande pedagogiska och tekniska koncept. 
 

• Att knyta studentamanuenser till projektet har varit en resursmässig tillgång. Deras perspektiv 
och arbetsinsats har varit viktig för att kunna möta nya utbildningsbehov i verksamheten och 
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hålla användarguider uppdaterade. Ett koncept att nyttja för framtiden inom förvaltning och 
kommande projektarbeten. 
 

• Under genomförandet har flera önskemål om integrationer med appar och andra 
studieadministrativa stödsystem mottagits, så som schemahantering, litteraturlistor, 
studentkommunikation med flera. Vid slutet av projektet ser vi att lärplattformen kommit att få 
en än mer central roll. En strategiskt viktig fråga att ta ställning till är dock lärplattformens 
primära funktion vid Umeå universitet då initiativen vidgar perspektivet på en lärplattform från 
digital kursyta till att även omfatta övergripande utbildningsadministration. 
 

• Avslutningsvis har den digitala omställning som pågått parallellt under projektet har varit en 
språngbräda som drivit på den pedagogiska digitala kompetensen i den sammanlagda 
lärargruppen och anammandet av Canvas som digital lärmiljö. Vi har under projektet även lärt 
oss att studenternas upplevelse av Canvas som kursmiljö till stor del påverkas av lärarens 
pedagogiska tanke och att det förekommer variation i kvalité och användningssätt. Efter avslutat 
projekt finns därmed ett fortsatt behov stödja lärare i hur de kan nyttja lärplattformen med ett 
ökat fokus på tillgänglig kursdesign. 
 

9 Överlämnande 
I samband med projektavslut 2021-12-31 överlämnas projektets leveranser till E-lärandeobjektet, UPL 
och ITS, för fortsatt förvaltning och systemägarskap för Canvas.   
 
Några restpunkter kvarstår - det åligger förvaltningen att verkställa planen för arkivering och avveckling 
av Cambro och Moodle och fortsätta bevaka det nationella arbetet för gemensam arkivlösning för Canvas. 
Ett prioriterat behov som avgränsats från projektet är även hantering för tredjepartsapplikationer, det 
överlämnas till förvaltningen att arbeta vidare med hanteringen och hur de pedagogiska fördelarna som 
detta öppnar upp för kan tas tillvara.  
 

10 Rektor beslutar 
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11 Bilagor 
Dokument Länk 
1 Utbildningsstrategi https://umeauniversity.sharepoint.com/:w:/s/Canvas706/EdKPG

KBPniZIpE1cb8SvwrgBBSSBfWmLhkO3KWhG-VtdAw?e=TiAftm  
2 Utvärdering av 

pilotverksamhet 
https://umeauniversity.sharepoint.com/:w:/s/Canvas706/ETG0J
81xmtZIl_mZLkp3d2YBw06vvxfvT73OQpwIPQPmuw?e=aePTaf  

3 Sammanställning 
användarutvärdering ht21 

https://umeauniversity.sharepoint.com/:w:/s/Canvas706/ERvYb
A4HKRNOnbVkyxkL0BUBggBTnR7LFiTTOpgEtsf4pQ?e=2fMfwe  

4 Avvecklingsplan för Cambro 
och Moodle 

https://www.aurora.umu.se/utbilda-och-forska/stod-till-
utbildning/larandestod-och-support/larplattformar/avveckling-
cambro-och-moodle/  

5 Dokument för överlämnande 
till förvaltning 

https://umeauniversity.sharepoint.com/:w:/s/Canvas706/EQu74
2xt_k1Jmce6fPKZYNcBmwFbHiOPwhsQjHgQ5-
2bLg?e=WpAcML  

6 Slutseminarium styrgrupp  https://umeauniversity-
my.sharepoint.com/:p:/g/personal/juwe0012_ad_umu_se/ET0X
65aME7REnRPKIqcU0hcBXowyCgk9aq4Icj0n79J0tA?e=K8L6S2 
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