Dölja kurs vid My Institution - Studentmanual
Dölja kurs/plocka bort kurs vid My Institution
Kurser i Blackboard som inte längre är aktuella kan du dölja/gömma undan
med hjälp av funktionen Modify the module: My Courses. Då ser du inte
längre ser så många av alla de kurser du har på ”ditt skrivbord” i Blackboard
under fliken My Institution (den flik/det läge du hamnar på när du loggar in
på Blackboard).
1. Logga in på Blackboard

2. Klicka på denna lilla ikon - högst uppe till höger i rutan
Course List där dina kurser finns.

Ikonen har funktionen Manage Course List Module Settings
Du får nu upp sidan Personalize:Course List. Här klickar du i vad du
vill visa under fliken My Institution.
3. Under rubriken Edit Course List markerar du vilka kurser som skall
synas respektive döljas undan, du kan förslagsvis välja att visa
Announcements (meddelanden i anslagstavlan) för de kurser du vill
dölja.
4. Klicka på Submit. Nu syns inte de kurser du valt att dölja!
Felaktig inloggning i kurs
Om du felaktigt lagt in dig i en kurs på Blackboard som du inte ska läsa, ska
läraren hjälpa till med att plocka bort dig ur den/dem. E-posta till läraren via
den Bb-kurs (Send Email) och ange vilken kurs du felaktikt enrollerat och
som du vill bli borttagen ur.
Plockas bort ur gammal/avslutad kurs?
Tanken är att läraren bör göra helt avslutade kurser ”unavailable”, d.v.s. helt
Otillgängliga/opublicerade för studenter. Då ser studenter inte kursen längre
även om kursen ligger kvar i systemet. Ibland måste kursen ligga kvar aktiv,
t.ex. för att någon skall komma åt den för att ta restpoäng eller för att kursen
tillhör ett helt program och hänvisningar ifrån andra kurser sker för
repetition etc.
Det finns två alternativ för att få bort kurs en kurs som man deltagit i och
som är avslutad/klar från ditt skrivbord i Blackboard (om inte läraren gjort
kursen ”unavailable”):
• Kontakta läraren och be att få bli bortplockad ur kursen.
• Dölj kursen såsom beskrivs ovan. Observera att du då bara
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”gömmer undan” kursen i listan över dina alla dina kurser, på fliken My
Institution.
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