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LMS i dag og i morgen

LMS:14-15 år i 
UH-sektor

Alle studenter 
er født og 
oppvokst med 
LMS, alle UH-
lærere er 
fortrolig med 
LMS

LMS: svært 
liten endring i 
funksjonalitet
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Viktigste Funksjoner i LMS i dag
Meldinger pr emne/gruppe

Arkiv/fagstoff (dokumenter, filer, lenker, læringsobjekter oa)
Innleveringer, Eksamen, Prøver, Forum, Epost, 

Deltakere, Varslinger, Portefølje, Timeplan, Emne-Evaluering

Innsida
SSO

Varslinger
Epost

OneDrive
Samskriving

Timeplan
Office365

Feeds/lenker
Yammer (Fb-

lign
Chat mm)

Intranett
Intranett
Emne-

evaluering
Samarbeid
FagWeb
Portefølje

Epost
Deltakere

Liste/bilder
Utd.-plan
Fravær

EPN
Ressurser
Forskn/fag

Internverktøy

Eksamen
Skole-

eksamen
Hjemme-
eksamen

Oblig
Prøver

Innlevering

Fagressurs
Blog/Wiki

Forum
Sos media

Video
OneDrive
3.Part SW

LOR
www

PEDAGOGIKK

StudentWeb
Utd.plan

Av/påmelding
Portefølje
Opptak

WWW: Lærested/FS/plan/rammer/programmer/emner/krav/litteratur/bibliotek, 
FEIDE/MINID

For student og / eller lærer For lærer
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«Det nye Emne-rommet»
Meldinger/Nyheter pr emne/gruppe

«Rikt fagstoff» + Pres sider + Arkiv og integrerte 
læringsobjekter 

Innleveringer (ikke eksamen), Prøver (ikke eksamen)
Forum, Deltakere, Varslinger, Portefølje (ikke 

eksamensrelatert)

Innsida
SSO

Varslinger
Epost

OneDrive
Samskriving

Timeplan
Office365
RSS-feed

Yammer (Fb-lign
Chat mm)

Eksamen
Skole-

eksamen
Hjemme-
eksamen

Oblig
Prøver

Innlevering

Fagressurs
Blog/Wiki

Forum
Sos media

Video
OneDrive
3.Part SW

LOR
www

PEDAGOGIKK

StudentWeb
Utd.plan

Av/påmelding
Portefølje
Opptak

WWW: Lærested/FS/plan/rammer/programmer/emner/krav/litteratur/bibliotek, FEIDE/MINID

For student og eller lærer For lærer

«Mitt-LMS» («Dagens»)

Funksjoner i LMS i morgen, et forslag

Intranett
Emne-evaluering

Samarbeid
FaglærerWeb

Portefølje
Epost

Deltakere
Liste/bilder
Utd.-plan
Intranett
Fravær

EPN
Ressurser
Forskn/fag

Internverktøy
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LMS i fremtiden, et forslag som krever koordinasjon!)

• Fokus på FAG (dvs EMNE-rom som ikke skal ivareta alt annet)
• Ny Dagens («Mitt-LMS») kan/skal ivareta tilgang til andre systemer
• Gjenbruk av rom? – emnerom forblir det samme fra år til år, unødvendig 

med opplasting av samme fagstoff, nytt kan legges til og gammelt kan 
legges i «arkiv» (har visse ulemper…)

• Eierskap/ansvar: Emne-ansvarlig (alle lærere på emnet?) blir rom-eier og 
ansvarlig for utseende/funksjonalitet

• «Mitt-LMS»/Dagens settes opp av den enkelte
• Ny import – lager bare nytt rom når emnet er nytt – gamle rom som utgår 

arkiveres. Grupper legges inn automatisk (a la Programrommene våre). 
Import direkte fra FS? 

• Nye, felles maler, - med presentasjonsside og mulighet for å modulisere, 
lage artikler

• Arkiv-verktøy (mappestruktur/filer) fortsetter, for de som bare vil arkivere 
filer (eks Powerpoints, forelesningsstoff)
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What if….

• Hva om vi bare stenger LMS’et i morgen? Funksjonaliteten fins jo der—

• Intervju av lærere, - de sier:
• «Jeg bruker ikke LMS’et så mye» (= lite verdifull tid går med)
• «Jeg bruker det for å dele fagstoffet mitt»
• «Jeg er ikke akkurat så avansert med data—»
• «Jeg bruker det i stedet for epost, - gi meldinger og oppgaver til 

studentene mine»
• «Ingen andre systemer har en plattform for fagstoffet mitt, tilgjengelig for 

de aktuelle studentene til riktig tid»
• «Bruker LMS til koordinering av fagstoffet med andre lærere i emnet»
• «Du må IKKE ta bort LMS’et!!!!
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Eksempel: Statistikk Total Logins LMS (Fronter) UiA 2011-2015

1,9 mill logins, en økning 2013 – 2014 = 11,64%! Og det fortsetter i 2015…

Når stadig flere systemer konkurrerer med 
LMS’et:  Hvorfor da denne store økning?
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LMS’ets stilling i dag

• LMS ER det digitale læringsmiljø i UH-sektoren
• LMS er kjent for studentene allerede fra barneskolen
• Etter 15 år brukes LMS’et av ALLE lærere
• Administrasjonen er godt innkjørt (= integrasjon med FS)
• De «gamle» LMS’ene (Fronter og It’sLearning) har mye av den nødvendige 

funksjonaliteten (for lærerne i hvert fall), og støtter opp under den rådende 
UH-pedagogikken («fildeling»). Men de mangler en tidsmessig «oppussing»

• Et økende antall lærere bruker andre digitale verktøy i tillegg til LMS
• Nyere systemer (Canvas, NEO mm) har et langt mer moderne design og 

støtter opp om en annen pedagogikk (Flipped classroom / Blended Learning 
mm)

• Er en ny pedagogikk en forutsetning for at et mer moderne system kan bli en 
suksess?

• Hva skjer med lærernes effektivitet når man skifter system? (Uten å skifte 
pedagogikk)
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Problemstillinger
• Funksjonalitet som før bare fantes i LMS’et, finnes nå overalt,  både utenfor og innenfor 

institusjonen
• Funksjonaliteten er ofte bedre / mer moderne, og utviklingen lar seg ikke stoppe
• Det er konkurranse om leveransen av denne funksjonaliteten, både internt og ute i 

markedet
• Pulveriseringen: tidligere «monolittisk» plattform erstattes av en mengde ulike systemer, -

klarer vi å forholde oss til det?
• Systemtilnærmingen: nye systemer kommer og går hele tiden, - Hva med institusjonens 

samlede DIGITALE LÆRINGSMILJØ? Ønskelig med en minste, felles plattform? Har vi en 
pedagogikk for det digitale?

• Viktig faktor i det digitale læringsmiljøet UH-sektoren er LÆRERNE. Det er flertallet av 
lærerne som lager/utnytter læringsmiljøet (presentasjon av fagstoff i vid forstand) – er de 
gode nok? Får de støtte nok? Er de motiverte?

• «Digitaliserings-trøtthet», - Forelesningen: det siste fristed fra det digitale
• Generasjonskløften: «No-teacher-left-behind». 
• «E-learning» begynner å skje hos studentene; - hva med «E-teaching» hos lærerne?

• Har institusjonen kraft- og godt nok organisert kompetanse til å støtte opp om et 
gjennomgående digitalt læringsmiljø?
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Hva skjer?

• Uninett eCampus har etablert en arbeidsgruppe for å lage en UFS (Uninett 
Fagspesifikasjon) for et digitalt læringsmiljø (herunder LMS)

• Norgesuniversitetet sin rolle
• Mulighet for felles utlysning for anskaffelse av LMS i 2017 (Ønskelig vei å gå?)
• Departementet vrir finansiering fra grunnfinansiering til gjennomstrømming, med formål å 

øke kvalitet på undervisningen

• UiA
• LA2020 – «la-tusen-blomster-blomstre», prosjekter (2010-2011)
• DDU – finansiering/prioritering av programmer (2012-…)
• «Adila», «Future Learning Lab», ulike faglig/pedagogiske nettverk, Lærerutdanning i 

«digital endring», PULS, IT-avdeling (ARK-sys, Mediesenter mm), Studentservice, 
Servicetorg, institutter, enkeltlærere, Fronter-gruppe osv

• Mange og lite koordinerte kompetansemiljøer i institusjonene i UH-sektoren: 
har vi det som skal til for å dra dette sammen?
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En mulig tilnærming – tanker på institusjonsnivå

• Etablere et lokomotiv for «E-teaching», i det minste et nokså tett nettverk med 
et klart mandat og en klar finansieringsmodell, - støtte for lærerne til utvikling 
og drift

• Etablere 3-4 enkle, pedagogiske tilnærmeringer som passer med ansvar-for-
egen-læring og det digitale, og som høyner kvaliteten på undervisningen (f eks 
flipped-classroom, modulisering og bruk av læringsobjekter og oppgaver/tester 
til læring/repetisjon)

• «E-teaching»- modellen skal ikke være mere rigid enn at den åpner for 
individuelle/fagspesifikke forskjeller

• Skal bygge ned generasjonskløften,  - lærere og studenter på samme bane
• Forelesninger er IKKE forbudt! (Men det er forbudt å bare ha det…)
• LMS skal brukes, og da svært emne/fag-relatert, -- endring trengs!
• Alle skal med! Stor skala: Sikre en overgang hvor flest mulig kan være med
• Insentiver for god undervisning – har vi det? Kan vi etablere det?
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