Lärmodul
Skapa en Lärmodul
Lärmodulen är framförallt anpassad för att skapa kursinnehåll där man
nyttjar ”bokformen” och behöver ha en enkel och tydlig innehållsförteckning till kursmaterialet. I en Lärmodul kan olika lärobjekt (som tex
objekt, länkar, utvärderingar, tester) och bifogade filer läggas till. Ofta
används Lärmodulen till följande typ av kursmaterial:
• Simuleringar
• Beskrivningar av labbövningar
• Information i ”bokformat”
• Bildspel
• Demonstrationer
• Material som behöver presenteras i sekvenser
Instruktion för att skapa en Lärmodul
1. Gå till den plats där du vill skapa din Lärmodul alternativt under
Information, Innehåll eller t ex i mapp under Studieuppgifter.
2. Välj knappen Konstruera innehåll > Lärmodul
3. Under Lärmodulinformation > Namn skriver du i namnet på denna
Lärmodul.
4. Under Lärmodulinformation >Text bör du skriva en tydlig förklaring
på vilken typ av lärmodul det är och med instruktioner, innehåll med
bilder etc.
5. Vid Tillgänglighet fyller du i om denna Lärmodul skall vara
tillgänglig och där kan du även ställa in under vilken tidsperiod som
den skall vara tillgänglig för deltagaren – välj i så fall datum vid
Visa efter och Visa t.o.m..
6. Under Visa kan du välja hur du vill visa denna Lärmodul,
sekventiellt utan att se den föregående sidan eller om den skall
öppnas i ett nytt fönster. Du kan även välja om du vill spåra antalet
(se vem som har öppnat/tittat på lärmodulen) visningar av denna
Lärmodul.
7. Under Innehållsförteckning väljer du om du vill visa en strukturerad
bild av denna Lärmodul samt om du vill visa en
innehållsförteckningen för deltagaren.
8. Klicka sedan på Skicka.
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Lärmodul
Tips och råd för bättre användning och layout
• Du kan använda Lärmodulen t ex för sekvenserade bildspel, typ
PowerPoint.
•

När du som författare vill att användaren skall gå igenom hela ditt
material.

•

Lärmodulen lägges gärna under mappar, speciellt då du har ett
komplext material under samma tema/kursmoment.

Lärmodulen är lämpligast att använda när…
Lärmodulen är lämpligast när du vill presentera ett material i sekvenser,
simuleringar, demonstrationer, det kan vara ett bildspel eller genomgång, t
ex en labbövning, men även för hela kursmoduler som kursdeltagaren måste
gå igenom från a – ö för att fånga sammanhang eller för att få en fördjupad
förståelse.
Alternativt kan Lärmodulen även fungera som en digital bok, en förenklad
e-bok.
Kom ihåg att Bb texteditor är mycket lättanvänd för att lägga in filmer,
bilder eller andra öppna lärresurser från Slideshare, Flickr eller YouTube
(MashUp i Bb)– detta förenklar för dig skapa ett mer varierat kursmaterial!
Se gärna en kort engelsk introduktion - instruktionsfilm:
http://ondemand.blackboard.com/understand.htm#BuildingCourseContent
(Getting Started with the Grade Center – Building a Learning Module)
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