
   
 

 

↓ F O R T S .  

  

Pensumlister: sjekkliste for emneansvarlige ved VID 

I arbeidet med pensumlister bruker du hovedsakelig tre systemer: Leganto, Bolk og Canvas. 

 LEG ANTO  BOLK   CANV AS 

 

Leganto er systemet som brukes for å 
opprette, publisere og vise pensumlister 
ved VID. Leganto er koblet til Canvas og 
bibliotekssøket Oria. 

 

Bolk er Kopinors tjeneste for fremstilling av 
kompendier. Du bruker systemet for å 
registrere og bestille utdrag fra bøker 
(opptil 15% av innholdet i én og samme 
bok) som inngår på pensum. 

 

Canvas er læringsplattformen som brukes 
ved VID. Leganto-pensumlisten vises i 
emnet i Canvas. Bolk-kompendiet gjøres 
også tilgjengelig i emnet i Canvas. 

 1. Lag pensumlisten  1. Logg inn i Bolk  1. Vis pensumlisten 

 Logg inn i Leganto med Feide og opprett 
deretter pensumlisten. Legg til referansene 
i listen – følg instruksene i 
brukerveilederen. Kontakt brukerstøtte ved 
problemer og spørsmål. Hvis pensumlisten 
for emnet allerede finnes i Leganto vil 
biblioteket overføre listen fra tidligere 
semester og gi beskjed. 

 Logg inn i Bolk med Feide, hvis du skal 
bestille kompendium. Hvis du ikke har 
tilgang kan du kontakte ditt lokale VID-
bibliotek for å få opprettet konto. Bolk har 
egne brukerstøttesider som hjelper deg å 
komme i gang. 

 Logg inn i Canvas. Når Leganto-
pensumlisten er publisert sjekker du at den 
vises i emnet i Canvas.  

 2. Få pensumlisten godkjent  2. Angi kursinformasjon  2. Legg ut kompendium 

 Når du er ferdig med pensumlisten må du 
få den godkjent av studieleder (eller 
tilsvarende). Du kan gi vedkommende lenke 
til Leganto-listen, eller eksportere den 
derfra til Word-format. 

 Bruk «Lag kompendium»-funksjonen i Bolk. 
Angi nødvendig kursinformasjon.   

 Last opp pdf’en med Bolk-kompendiet 
under Moduler i emnet i Canvas. 
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https://bibsys-vd.alma.exlibrisgroup.com/leganto/login?insitutute=47BIBSYS_DIAKON&auth=SAML
https://vid.instructure.com/courses/5100/
https://nettskjema.no/a/156127
https://app.bolk.no/no/Login/
https://app.bolk.no/no/Brukerstotte/
https://www.vid.no/e-laering/canvas/
https://vid.instructure.com/courses/5100/pages/11-dot-1-vise-slash-skjule-pensumlisten-i-canvas
https://vid.instructure.com/courses/5100/pages/10-fa-pensumliste-godkjent?module_item_id=59132
https://vid.instructure.com/courses/18/pages/4-dot-6-hvordan-dele-filer-i-et-emne?module_item_id=193
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 3. Send pensumlisten  3. Velg innhold og bestill   

 Etter godkjenning sender du pensumlisten 
til biblioteket i Leganto og melder fra til 
brukerstøtte. Frist for dette er 1. mai (for 
høstemner) og 1. november (for våremner). 
Biblioteket kvalitetssjekker listen og tar 
deretter kontakt med endringsforslag eller 
for å få listen endelig godkjent. 

 Bruk søkefunksjonen i Bolk for å finne 
bøkene du ønsker utdrag fra. Hvis du ikke 
finner en bok er det mulig å sende en 
forespørsel gjennom Bolk. En siste mulighet 
er å laste opp utdraget til Bolk selv.  

 

 

 4. Oppdater og publiser  4. Hent kompendiet   

 Ta stilling til forslag og gjør nødvendige 
oppdateringer i pensumlisten. Merk 
referanser som skal inngå i Bolk-
kompendium, hvis du ikke allerede har gjort 
det. Biblioteket publiserer deretter listen 
når du gir klarsignal. Publiseringsfrist er 1. 
juni (for høstemner) og 1. desember (for 
våremner). 

 Når innholdet er bestilt og funnet vil en pdf-
fil med utdraget bli tilgjengelig i din innboks 
i Bolk, under «Mine kompendier». Last ned 
kompendiet til din pc. 

 

 

 5. Lenke til pensumlisten     

 Bruk permalenke for å lenke til 
pensumlisten i studieplanen. Biblioteket 
legger ut lenke til pensumlisten på 
studiesiden på VID.no. 

 

 

 

 

 

  

  

 

https://vid.instructure.com/courses/5100/pages/11-publisere-og-vise-liste?module_item_id=59133
https://nettskjema.no/a/156127
https://vid.instructure.com/courses/5100/modules/items/59130
https://vid.instructure.com/courses/5100/modules/items/59130
https://vid.instructure.com/courses/5100/modules/items/59139

