Journaler i Blackboard - Studentmanual

Funktionen journal/loggbok
Journaler - loggbok, finns under menyknappen Verktyg i kursen.
Du som student kan föra journal/loggbok med tankar och kommentarer
kopplade emot lärare/handledare som sedan kan kommentera din text.
Journalskrivning görs t ex i praktikperioder eller i kurser där loggbok förs
för att bättre följa studierna och studenternas progression, t ex vid projekt, processkrivning eller hos portfolio- och självreflekterande arbetsmodeller.
Så här skriver du en loggbok som student
Klicka på knappen Verktyg i menyn,
sedan klickar du på länken Journaler.
1.

2.

Gå till önskad journal/loggbok och klicka
på dubbelpilarna till höger om
journalrubriken. Klicka på Öppna för att
gå in i den journal/loggbok som läraren
skapat för kursen.

Klicka på Skapa journalpost för att skriva
i den journal som läraren skapat (för dig) i
kursen.
3.

4. På sidan Skapa journalpost skapar du egna poster i Journalen, under
Rubrik fyller du i rubriken på posten.
5. Under Postmeddelande skriver du din information/reflektion till
journalen/loggboken.
6. Vid Journal postfiler > Bifoga fil > Bläddra i min dator kan du
bifoga en fil till journalposten.
7. Klicka på Skriv post för att skicka in journalposten.
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Vid Om denna Journal kan du se
information om dina nya inlägg och
kommentarer/reflektioner.

Kommentera en Journalpost
Beroende på journalforumets inställningar (som läraren kan göra) kan du
eventuellt kommentera gjorda inlägg.
1. Klicka på knappen Kommentar för att kommentera.
2. Skriv in dina kommentarer.
3. Klicka på knappen Lägg till för att lägga till kommentar.

Om loggbok/Journal i undervisning och praktikperiod (VFU etc)
Loggboken är ofta en samling av dokument som ger en överblick över vad
och hur studenten lär t ex under praktikperioder (exempelvis för
lärare/sjuksköteskor) eller när du själv skriver på större dokument, deltar i
projekt eller gör mer omfattande undersökningar.

Loggbok studenter i lärarutbildningen - ett verktyg för elever
Lärarstudenter kan lära sig kring hur loggbok kan bidra till elevers
reflektioner, se gärna Examensarbetet: Loggbok som inte samtal - En studie
om loggbokens bidrag till elevers reflektion av Marita Forsgren och Kristina
Henriksson (2007) Gå till: http://epubl.ltu.se/1652-5299/2007/064/LTULAR-EX-07064-SE.pdf

Learning Center, Högskolan i Gävle
journaler_student_sv_sv ändrad 12-05-09

 026-64 87 00  learningcenter@hig.se

 http://www.hig.se/learningcenter

2(2)

