Assignments (studieuppgifter) - Studentmanual

Hämta och sända in studieuppgifter med Assignment
Funktionen Assignment finns under Assignments i Blackboard. Uppgifter i
Assignment läggs ut på det ställe där du hämtar hem uppgifterna till din
egen dator och du skickar in dina svar på samma ställe.
Om läraren lagt ut studieuppgifter i funktionen Assignment ska du som
student lämna in dina svar i samma funktion. Kontrollera alltid de
instruktioner du fått av läraren gällande den inlämning du ska göra!
Hämta uppgift
Hämta uppgiften som läraren lagt ut antingen som informationstext eller
som bifogade fil/filer i Assignment. Klicka på ”View/Complete Assignment:
Uppgift X”.

I bilden nedan finns skrivna instruktioner och uppgiften finns i bifogad fil
vid ”Assignment files”. Hämta filen till din egen dator. Gör uppgiften.

Lämna in uppgift
När din uppgift är färdig skickar du den till läraren. Gå tillbaka till in i
samma Assignment, skriv kort meddelande till läraren och bläddra fram
filen med dina svar vid ”Attach local file”.
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OBS ! Submit. Klicka på Submit för att skicka iväg filen.

När du skickat iväg filen kommer texten upp enligt bilden ovan: ”This
assignment has been updated”
Kontrollera respons på inlämnad uppgift
När du går in tillbaka i den Assignment du redan har skickat iväg så ser det
ut som på bilden nedan och med texten: ” ”This assignment is complete.
Click OK to review the result.”:

Klicka på OK.

Innan läraren har lämnat något svar till dig ser det ut som bilden ovan, dvs
under ”Feedback from instructor”, Grade: ! Out of 0
Det betyder att filen är skickad till lärarna, men ingen respons ännu.

När läraren svarat kan du antagligen läsa ett betyg för den här uppgiften –
siffra, procent, bokstav e.d. – vid Grade. Läraren kan även ha skrivit
kommentarer här till dig.
OBS! Om du klickar på ”Save” med din fil inlagd i Assignment så sparas
filen bara hos dig utan att skickas iväg till läraren. Du får då samma
meddelande som när du använt ”Submit”, ”Assignment has been updated”.
Men - när du går in tillbaka i Assignment så får du INTE beskedet ” This
assignment is complete”. Du kan fortsätta arbeta med filen (ta ner den till
din egen dator först!), lägga till fler filer osv., och sedan skicka iväg med
”Submit”. När du använd Submit kan filen sedan hämtas av lärarna.
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