Gästfunktionen i Blackboard
Till gäst/student – Att logga in som gäst på kurs
Du kan bekanta dig med lärplattformen Blackboard genom att besöka vissa
kurser som gäst. För att kunna gå in på en viss kurs som gäst krävs att
kursen gjorts tillgänglig för gäster av kursansvarig lärare. Det som
vanligtvis inte är tillgängligt för gäster är funktionerna under
Communication och Tools.
Instruktion hur du loggar in på kursen som gäst.
1. Gå in på webbadressen www.blackboard.hig.se
2. Klicka på login - knappen
3. Klicka på Preview - knappen
4. Klicka på fliken Courses uppe till vänster på sidan.
5. Här finns olika sätt att leta fram en kurs: I sökrutan till vänster på sidan,
Course Search, kan du söka på hela eller del av kursnamnet. I Course
Catalog till höger söker du via den institution som ger kursen, eller på
Course ID.
6. Klicka på GO.
7. Du får upp en sida med sökresultat. Där finns kursnamn och en kort
beskrivning av kursen.
8. Finns en Preview-knapp till höger på sidan kan du gå in som gäst.
Klicka på Preview och du är inne i kursen.

Till Läraren – Hur du lägger till gästfunktionen i din kurs
1. Gå till Control Panel.
2. Välj Settings.
3. Klicka på Guest Access.
4. Vid Allow Guest Access klickar du i Yes.
5. Klicka på Submit.
6. Nu är kursen åtkomlig för gäster, genom att Preview–knappen finns
när man söker efter kursen i Blackboard.
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Till Läraren – Hur du ändrar/anpassar vilka delar gäster
har tillgång till i kursen
1. Gå till Control Panel.
2. Gå till området Course Options > Välj Manage Course Menu.
3. Välj vilket innehållsområde/Content Area som du vill ta bort
gästfunktionen på, om du som lärare aktiverat det för hela kursen
(välj t.ex. Course Documents, Staff Information, Course Information
e.d.). Klicka på Modify–knappen.
Nu står du t.ex. på Update Course Documents Area (om du valt att
ändra just Course Documents) och vid Set Area Properties kan du
klicka bort gästfunktionen för just detta innehåll/material. Du
begränsar alltså ytterligare tillgången i kursen för eventuella gäster!
4. Vid Allow Guest access klickar du bort markeringen, för att
avaktivera gästfunktionen för just detta innehållsliga material.
5. Klicka på Submit.
Nu är just detta kursmaterial inte längre åtkomligt för gäster, när de
använder Preview–knappen för att komma åt kurser.
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