Diskussionsforum - Studentmanual
Discussion Board - Diskussionsforum i Blackboard

Under Discussions i Discussion Board kan alla studenter läsa och delta i de
diskussionsforum som lärare har skapat. Forum som är öppna för alla
deltagare i kursen, de listas under Discussions. De forum som skapats för en
specifik grupp listas under Groups. Allt som läggs in på diskussionsforum
under Discussions kan ofta läsas av samtliga deltagare i kursen.

I bilden visas ett exempel på Discussion Board, där varje diskussionsforum
har en rubrik och eventuellt en beskrivning. Klicka på en rubrik/ett forum,
och klicka vidare på en diskussionstråd så ser du alla inlägg, svar och
kommentarer i historisk ordning.
I ett diskussionsforum kan du skapa nya diskussionstrådar, söka och samla
ihop meddelanden t.ex. för utskrift. Du kan bifoga filer, lägga in bilder,
ljudfiler och videofilmer i varje meddelande/kommentar/diskussionsinlägg.

Skapa Diskussionsinlägg/Tråd
1. Gå in i önskat Diskussionsforum
2. Klicka på knappen Create Thread för att skapa en tråd
3. Fyll i formuläret,
• Vid Subject fyller du i en rubrik. Detta blir sedan länken som
användare klickar på för att läsa och svara på inlägget.
• Message: Kan innehålla text, webblänkar, bilder och film etc
• Attach File: Där bläddrar du efter filer att ladda upp från din
dator/lokal enhet.
4. Klicka sedan på Submit för att publicera inlägget i forumet (eller
klicka på Save Draft för att bara behålla ett utkast av det – för senare
publicering).

Svara på ett Diskussionsinlägg/Tråd
1.
2.
3.
4.

Öppna inlägget i forumet
Klicka på knappen Reply för att svar på inlägget
Skriv ditt svar i fältet Message
Klicka på Submit för att publicera inlägget i forumet (eller klicka på Save
Draft för att bara behålla ett utkast av det – för senare publicering).
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Prenumerera på inlägg
Om läraren har ställt in så att studenterna ska kunna ”prenumerera” på nya
diskussionsinlägg kan knappen Subscribe finnas tillgänglig.
När du då väljer att klicka på Subscribe kommer det ett mail till dig varje
gång ett nytt inlägg gjorts i diskussionstråden.

Betygsättning av aktivitet i Diskussionsforum
Läraren kan ställa in så betygsättning meddelas för den aktivitet studenten
haft i ett eller flera diskussionsforum eller på de enskilda
diskussionstrådarna i ett forum. Information om betyget till dig som student
kan du som vanligt ofta se via Tools > My Grades i varje kurs.

OBS: Vad studenter kan göra i Discussion Board beror på vilka rättigheter
och funktionalitet som läraren tilldelat kursdeltagarna. T ex kan läraren
uppgradera studenter/kursdeltagare till moderator eller att de bara kan se
diskussionsinlägg men inte själva kommentera på dem etc.
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