Ugens Blackboard tip – Giv tydelige deadlines til de studerende og få indblik i deres proces.
Undervejs i kurser, giver man ofte de studerende en række deadlines for hvornår forskellige opgaver
skal løses.
Skriftlige afleveringer kan håndteres med Assignment/Opgave funktionen og ellers har man mulighed
for at give tests, surveys, stille krav om deltagelse i diskussionsfora, blogs, wikis og andet med deadlines.
Disse deadlines vil de studerende få vist på deres forside, hvor der findes et modul der på tværs af
kurser viser hvornår de skal aflevere skriftlige opgaver, tage tests etc. To Do / Opgave modulet:

Det er dog ikke altid at de opgaver man giver de studerende, falder ind under en af de ovennævnte
kategorier. Det kan eksempelvis være i en projektproces med deadlines for godkendelse af
problemformuleringer, tilmeldingsfrister eller andre ting. Med toolet ”Tasks” selv du oprette deadlines
på disse typer opgaver, og når du tilføjer dette tool, får de studerende også vist disse deadlines i deres
To Do / Opgave modul.
Derudover får du også mulighed for at følge med i hvor langt de studerende er med opgaverne, da de
kan tilkendegive om de ikke er startet, i gang eller færdige med opgaven.
Sådan gør du:
1. Opret et indholdsområde (Content area) i din menu, og kald det eksempelvis Semesterprojekt.
2. I det indholdsområde tilføjer du toolet Tasks / Opgaver:

3. Giv din Task / Opgave et navn:
4. Klik på navnet og opret tasks/opgaver:
5. Tilføj så mange tasks / opgaver du ønsker, indsæt dato og prioritering:

6. Nu har de studerende et overblik over deadlines, og kan samtidig indikere hvor langt de er i
processen.

OBS: Da To Do / Opgave modulet findes på My Institution for studerende, så du kan desværre ikke se
det i Student preview funktionen.

Happy Blackboarding og god weekend.
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