Bloggar - lärarmanual
Bloggar
Bloggar är ett öppet kommunikationsverktyg för studenter att dela sina
tankar. Studenter kan skriva blogginlägg, vilka sedan kan kommenteras av
lärare och övriga deltagare i kursen.
Bloggarna kan även användas som studentens egen hemsida i kursen - för
att lärare och andra få en ”bild” av studenternas förförståelse och deras
kompetens. Det är enkelt lägga in bilder, filmer och ljudfiler i bloggarna.
Det finns två typer av bloggar. Kursbloggar och Gruppbloggar. En
kursblogg är tillgänglig för alla i kursen, medan gruppbloggen är tilldelad en
grupp av studenter. En blogg kan vara publicerad på olika platser i en kurs.
Samtliga bloggar listas under kursmenyn Verktyg > Bloggar.
Nedanstående exempel visar hur vi skapar en blogg direkt under
menyknappen Innehåll.
Skapa en Blogg
1. Klicka på knappen Innehåll i kursmenyn > Lägg till interaktivt verktyg
> Blogg.
2. För att skapa en ny blogg , klicka på Skapa ny blogg.
3. Fyll i formuläret. Ange namnet på bloggen under Namn och fyll i
eventuella instruktioner/syfte för bloggen under Instruktioner.
4. Vid Blogg tillgänglighet väljer du om bloggen skall vara synlig eller ej.
5. Under Blogg datum- och tidsbegränsningar anger du om bloggen skall
vara öppen under en viss period, då fyller du i datum- och
tidsbegränsningar.
6. Vid Blogg deltagande anger du vilken typ av blogg som ska skapas,
individuella eller en kursgemensam. Markera kryssrutan om du tillåter
anonyma kommentarer.
7. Vid Blogg inställningar anger du hur bloggen skall indexeras, veckovis
eller månadsvis. Där anger du också vilka möjligheter till redigering av
blogginlägg som användarna ska ha, samt om bloggen ska vara
betygsgivande.
8. Klicka därefter på Skicka. Bloggen har skapats.
Kommentera en Blog
Beroende på bloggens inställningar går det eventuellt att kommentera gjorda
inlägg genom att klicka på knappen Kommentar under inlägget i bloggen.
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