Diskussionsforum – Lärarmanual
Diskussionsforum i Blackboard
Diskussionsforum i Blackboard (Bb), Discussion Board är ett forum där alla
kan se varandras diskussionsinlägg, svar och kommentarer. Allt som läggs
in på diskussionsforum kan läsas av samtliga deltagare i kursen.
Funktionerna liknar dem i Collaboration (chatten i Bb), men i ett
diskussionsforum behöver inte deltagarna vara inloggade samtidigt för att
delta i diskussionerna.
Det är mycket bättre än ett enda forum där alla områden ska föras fram och
behandlas. Skapa gärna flera forum där vart och ett är avsett för olika saker
(t.ex. ett kafé för allmänt prat, ett forum för frågor om litteraturen, ett forum
för frågor kring projektuppgift osv. Då skapar du som lärare upp en bra
struktur för diskussionerna.
Det går även att skapa diskussionsforum på gruppnivå så att endast de som
ingår i en viss definierad grupp kan delta i diskussionerna med inlägg, svar
och kommentarer. Inställningar för detta gör du som lärare via Control
Panel > Group Pages > Manage Groups.
Denna manual går igenom vilka val läraren kan göra genom att aktivera
vissa funktioner vid Forum Settings. OBS: Det är viktigt att du som lärare
gör korrekta inställningar för diskussionsforum via Forum Settings, för att
de funktioner som ska användas ska finnas tillgängliga.

Användning och hantering
Discussion Board, används t.ex. för:
• Kommunikation mellan studenter, och studenter och lärare
o Som ett sätt att lära känna varandra i kursen
o För att aktivt behandla och diskutera kursens ämne
• Inlämning av studieuppgifter som fler kursdeltagare ska kunna ta del
av och läsa
• Virtuella seminarium
Discussion Board är sammankopplad med Gradebook (resultat- och
betygshanteringen i Bb). Aktiveringen av detta görs via Forum Settings när
diskussionsforumet skapas. Genom denna synkronisering skapas en kolumn
i Gradebook som kan användas för bedömning av kursdeltagarnas aktivitet,
antingen i hela diskussionsforumet eller ett specifikt diskussionsinlägg.
OBS! Om du använder betygssättning av Discussion Board, kan det vara
viktigt att veta vid vilken tidpunkt kursdeltagarna gjort sina inlägg.
Kursdeltagarens inlämningsdatum anges alltid. Markeringen Last Modify är
en logg av när någon lärare senast har markerat och kanske läst
meddelandet. Detta gäller även när man inte aktiverat funktionen Modify för
alla användare (det går att tillåta kursdeltagare/studentrollen att ändra i ett
inlägg också). Alla lärare kan alltid ändra (Modify) ett inlägg!
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Instruktioner – så här skapar lärare ett diskussionsforum
1. Enklast är att gå via studentperspektivet i kursen, till Communication >
Discussion Board > Välj knappen Forum uppe till vänster på sidan.
Det går också att skapa diskussionsforum på valfritt ställe i kursen,
genom att gå till Control Panel > Den plats du vill lägga ditt forum, t.ex.
Assignments > gå till Select uppe till höger på sidan och välj Discussion
Board i rullgardinsmenyn.
2. I fältet Name fyller du i rubriken på diskussionsforumet. I textrutan
Description skriver du in syfte och eventuella instruktioner etc. till
diskussionsdeltagarna för just detta forum.
TIPS! Genom att tydliggöra hur långa eller korta inlägg/kommentarer
som deltagarna måste skriva, underlättas eventuell bedömning och
läsning av texterna. Exempel: ”Min 100 ord” eller ”Max 400 ord” etc.
3. Vid Forum Settings gör du olika val och inställningar som styr hur
deltagarna ska få använda olika funktioner i diskussionsforumet.
Följande inställningar kan göras:
Allow anonymous posts

Tillåt anonyma inlägg.

Allow author to remove own
posts

Tillåt deltagare ta bort sina inlägg.

Allow author to modify own
published posts

Tillåt deltagare att ändra i sina egna
diskussionsinlägg.

Allow file attachments

Tillåt deltagare att bifoga filer.

Allow all members to create
new threads

Tillåt alla deltagare att själva skapa nya
diskussionstrådar.

Allow all members to
subscribe to threads

Ge möjlighet för alla deltagare att kunna
prenumerera på diskussionstrådar.

Allow members to rate posts

Tillåta användarna att kunna ranka/värdera
meddelanden, inlägg och kommentarer.

Force moderation of posts

Alla diskussionsinlägg/kommentarer måste
modereras (tillåtas publicering). Du som lärare eller någon som av läraren tilldelats rollen som
moderator - kontrollerar alla inlägg före publicering.

Grade

Du väljer antingen No grading in forum, om du inte
skall göra bedömningar eller få en kolumn i
Gradebook (en studieuppgift). Du väljer Grade
forum om du vill ha en kolumn i Gradebook. Om du
bara vill bedöma nya diskussionstrådar så väljer du
Grade threads.

Grade forum
Grade threads

4. Om du har valt att använda funktionen Grade fyller du i maximalt antal
poäng för detta diskussionsforum (studieuppgift) i fältet Points possible.
5. Klicka på knappen Submit. Klart!
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Kontrollera status på forum
När du som lärare skapat ett diskussionsforum, så vill du veta status på
studentens inlämnade inlägg, kommentarer och studieuppgifter i Discussion
Board. Du kan kontrollera inlämnade studieuppgifter via Gradebook eller
direkt från Discussion Board.

Knapp/Ikon
Grade ( - eller

Funktion
)

Finns knappen/ikonen
så finns en bedömning av
inlägg/kommentar i forumet. Annars finns bara ett
bindestreck - . Klicka på bindestrecket eller ikonen
så kan du se/göra resultatbedömning, på samma sätt
som i Gradebook.

Modify

Ändra inställningar i diskussionsforumet. Här ställer
läraren bl.a. in om kursdeltagarna ska kunna
”prenumerera” på nya inlägg i tråden.

Manage

Ändra och söka ut olika roller och personer, hantera
behörighet/rättigheter i detta forum.

Remove

Ta bort diskussionsforumet.

Copy

Kopiera diskussionsforumet.

Rubrik

Innebörd

Total Posts

Det totala antalet meddelanden i forumet.

Unread Posts

Antal olästa meddelanden i forumet.

Total Participants

Totalt antal personer som gjort inlägg i
diskussionsforumet.

Du kan byta ordning på forum genom att ändra på siffrorna i
rullgardinsmenyerna under rubriken Display Order (till vänster om varje
forum)
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Roller och funktioner i diskussionsforum
Som lärare har du tillgång till alla funktioner i diskussionsforum.
OBS: Vad en student kan göra i diskussionsforum beror på vilka rättigheter
du som lärare tilldelat enskilda studenter/kursdeltagarna.
I diskussionsforum kan lärare söka ut meddelanden, ev. för utskrift (gäller
även studenter).
Lärare kan tilldela studenter utökade behörigheter i diskussionsforum.

Roller i diskussionsforum:
Blocked user

blockerad från forumet

Manager

kan modifiera forum

Grader

kan göra resultatbedömning

Moderator

kan moderera

Participant

deltagare

Reader

kan bara läsa, ej göra inlägg

I ett diskussionsforum kan lärare:
• Skapa nya diskussionstrådar
• Ta bort diskussionstrådar och meddelanden
• Söka ut meddelanden, söka och samla ihop meddelanden t.ex. för
utskrift
• Låsa diskussionstrådar.
Det diskussionsforum som du vill aktivera eller ändra funktion på markeras
först genom att klicka i rutan till vänster om datumet.
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Knapp/Ikon
Thread

Funktion
Gör ett nytt inlägg i forumet genom att klicka på
knappen Thread uppe till vänster. Fyll i din rubrik
och text formuläret som kommer upp. Klicka
sedan på Submit.

Remove

Ta bort diskussionstrådar eller meddelanden.

Collect

Samlar ihop meddelanden som du vill läsa, skriva
ut eller granska vidare/mer noga. Välj först vilka
inlägg som ska samlas ihop genom att klicka i
den lilla rutan till vänster om datumet.

Lock

Låsa en diskussionstråd. Tråden markeras först i
den lilla rutan till vänster om datumet.

Unlock

Låsa upp diskussionstråd. Tråden markeras först i
den lilla rutan till vänster om datumet.

Diskussionstrådar
I en diskussionstråd i ett diskussionsforum kan du svara på meddelanden,
samla och söka ut vissa meddelanden och markera om man läst vissa
meddelanden eller inte. Som lärare kan du (och de som av dig tilldelats viss
behörighet) även ändra och ta bort meddelanden.

Knapp/Ikon

Funktion

Collect

Samma användning på tråd-nivå som forum-nivå,
där Collect beskrivs, se ovan.

Flag

Markerar ett meddelande med Flag t.ex. för att
visa att man har läst det eller gjort en
resultatbedömning.

Clear Flag

Tar bort markeringen Flag.
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