
FS-17-003-11 Alternativer til Diskusjonsforum 
 

From: Christian Thorn  
Sent: Tuesday, February 28, 2017 10:05 AM 
Subject: FW: Opplærings- og diskusjonsforum - Notat fra Eli 
 
Hei, 
Har sett på ulike alternativer til dagens FS diskusjonsforum (itslearning): 
 
1) Agora (https://agora.uninett.no/) 
Fordeler:  
Feide-innlogging, 
ingen tjenesteavgift for bruk (dette kan ev. komme senere).  
oversiktlig diskusjonsforum 
Mulighet for å lage ulike undergrupper 
Wiki-sider: disse kan f.eks. brukes til dokumenter for FS-opplæring. Dette forutsetter imidlertid at 
"noen" sørger for å holde det oversiktlig. 
 
Ulemper: 
Ingen egen opplæringsdel, slik andre e-læringssystemer har. Jeg er litt usikker på hvilke behov 
brukerne har i denne forbindelse.  
I dagens diskusjonsforum har man lagt presentasjoner fra kurs o.l. i egne mapper. Om man velger å 
lage egne wiki-sider om FS-opplæring vil dette kanskje blir dobbeltarbeid dersom tilsvarende 
brukerdokumentasjon fins på fellesstudentsystem.no og hos institusjonene. 
 
2) Canvas  (https://www.canvaslms.com/?lead_source_description=instructure.com_ 
Mest fokus på opplæring, vanskelig å bruke diskusjonsforum, ser ut til at det bare er mulig å lage 
diskusjoner under hvert enkelt emne.  
Har prøvd en gratis prøveversjon og spurt om pris men ikke fått svar (over en uke siden jeg spurte). 
 
3) Workplace by Facebook (https://workplace.fb.com/) Facebooks egen versjon for 

arbeidslivet.  
Egen innlogging som er separat fra ens egen personlige Facebook-konto. Pris: US$3 per måned for de 
første 1000 brukerne. Om antallet når opp til 10 000 brukere er prisen 2 dollar per måned 
 
Fordeler: 
Oversiktlig struktur som er gjenkjennelig for mange Muligheter for å lage egne grupper der man selv 
setter tilganger/inviterer medlemmer 
 
Ulemper: 
opplæringsdelen er også her litt uklar; det er mulig å laste opp filer og dokumenter i ulike grupper, 
men det blir kanskje like "statisk" som dagens itslearning. 
 
Datatilsynet har stilt spørsmålstegn ved at kontrakten man inngår med FB litt uklar på enkelte punker, 
bl.a. kan standardvilkårene for personvern endres 
(https://www.datatilsynet.no/Teknologi/Internett/facebook-at-work/).  
Firmaer som Telenor og DNB har laget egne avtaler med FB for å sikre riktig bruk av 
personvernlovgivning.  
 
4) Moodle: 
Fordeler: gratis å bruke 
Ellers ganske forvirrende oppsett; Diskusjonsforum er på norsk, opplæringsdelen på engelsk. 
 
Hilsen 
Christian  
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