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1 indledning  

IndlEdnInG

blackboard er et learning Management System (lMS), dvs. et online-system til håndtering 
og administration af kurser og online læring. ligesom AulA og Campusnet kan blackboard 
bruges til aktiv læring – herunder at stille opgaver, facilitere diskussioner, samle op på 
tilstedeværelsesunderviningen og meget mere. endvidere kan blackboard danne grundlag for 
differentieret gruppearbejde for de studerende, samle kursets materialer og dokumenter og bruges 
til at udsende vigtig information i relation til undervisningen.

Blackboard har afløst AULA og CampusNet som det nye LMS, og er blevet udrullet på hele BSS fra 
efteråret 2013. efterfølgende vil blackboard blive udrullet på alle dele af Aarhus universitet. Såvel 
AulA som Campusnet er dog stadig tilgængelige, for at gemte dokumenter og lignende fortsat 
kan tilgås.

Formålet med dette kursusmateriale rettet mod studerende på Aarhus universitet er at lette 
overgangen fra andre lMS’er til blackboard samt at forberede ansatte til brugen af blackboard. 
dette gøres gennem instruktion og guidelines i basal brug af systemet. 

blackboard tilgås via blackboard.au.dk, hvor du logger ind med dit WaYF-login (’Where Are You 
From’), som også kendes fra mit.au.dk.

en support-hjemmeside til blackboard er tilgængelig for at yde support og besvare dine spørgsmål.  
Klik på linket herunder for at besøge hjemmesiden og finde frem til den rette afdeling eller person.

bss.au.dk/bbsupport

bSS Support, Aarhus universitet
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http://bss.au.dk/bbsupport


2 blACKboArd login  

log ind på blackboard ved at gå til blackboard.au.dk. du skal benytte WAYF login (’Where Are You 
From’), som også kan anvendes til at logge ind på mit.au.dk/selvbetjeningen. brugernavn er dit cpr-
nummer og password er det, du har valgt på mit.au.dk.

Sprogstandarden i blackboard er engelsk, hvilket vil sige, at blackboard er sat til engelsk første 
gang, du logger på. Hvis du ønsker at ændre sproget til dansk, kan du finde hjælp under ”Rediger 
personlige oplysninger og indstillinger” i denne guide.

benyt WAYF til at logge på 
blackboard.

blackboard loGIn

http://blackboard.au.dk


3 Min inSTiTuTion TilFøj Modul

MIn InStItutIon

’Min institution’-siden er den første side, som studerende og ansatte ser, når de logger på blackboard. 
Denne side er bygget op af moduler, som hver især tjener et specifikt formål. Disse moduler kan 
være alt fra nyhedsfeeds, beskeder, kurser, aktuelle afleveringer, praktisk information og simple 
værtøjer så somet ur eller en lommeregner.

det er derved muligt for den enkelte blackboard-bruger at tilpasse ‘Min institution’-siden med de 
ønskede moduler.

1. For at tilføje et modul til ’Min institution’-siden skal man klikke på ’tilføj modul’ i det øverste 
venstre hjørne.

2. dette åbner en liste af tilgængelige moduler, hvor de alle kan tilføjes ved at klikke på ‘tilføj’. 
De moduler, som i forvejen findes på ‘Min institution’-siden, kan fjernes ved at klikke på ‘Fjern’ 
i stedet. Tilføj og fjern moduler efter behov. Modulerne Kurser og beskeder kan ikke fjernes fra 
Min institution-siden.

3. Klik på ‘ok’ i det nederste højre hjørne for at gemme ændringerne og gå tilbage til ’Min 
institution’-siden.

tIlFøj Modul

Tilføj moduler til ’Min institu-
tion’.



4 Min inSTiTuTion viSuel TilPASning

VISuEl tIlpaSnInG

du kan hurtig og let tilpasse visningen ved at vælge mellem forskellige temaer for siden og ved at 
arrangere modulerne på siden, som du ønsker.

1. Klik på ‘tilpas side’ øverst til højre for at ændre tema.

2. vælg det tema, du ønsker at anvende. 

3. Klik på ’Send’ for at gemme ændringerne.

Modulerne er inddelt i to kolonner. du kan omrokere modulerne, som du ønsker.

1. Klik på den grå bjælke for oven af et givet modul. Hold musen nede, mens du trækker modulet 
til dets nye position. Slip herefter modulet.

2. Klik på pilen i et moduls øverste venstre hjørne for enten at skjule eller vise modulet på ”Min 
institution”-siden.

3. Klik på ’x’ i et moduls øverste højre hjørne for at fjerne modulet. Modulet kan til enhver tid tilføjes 
igen fra ’tilføj kursusmodul’ i øverste venstre hjørne.

4. du kan også omrokere modulerne fra omroker Moduler-menuen. Klik på de to pile i øverste 
venstre hjørne for at åbne menuen.

5. Brug pilene til at ændre modulernes rækkefølge og til at flytte moduler fra en kolonne til en 
anden.

6. Klik på ’Send’ for at gemme ændringerne.

tIlpaS tEMa

oMrokEr ModulEr

Tilpas dit kursus’ Hjemmeside.

Pilene til omrokering



5 globAl nAvigATionSMenu iKoner i globAl nAvigATionSMenu

når du klikker på ét af linkene fra den globale navigationsmenus ikon-kolonne til venstre, sendes 
du til en ny side. indholdet af siden, hvor linket fører til, vises til højre. Til venstre ses den samme ikon-
kolonne, som også kan findes i den globale navigationsmenu.

Klik på ikonet med det lille hus - det fører til startsiden.

Alle relevante ændringer i blackboard vises i en oversigt på startsiden. Alt fra personlige beskeder, 
kalenderaftaler, feedback på indlæg/opgaver og meget andet vises på startsiden. dette er egentlig 
blot en oversigt over alt det, du kan finde på de andre sider fra ikon-menuen.

Hvis nyt indhold tilføjes til blogs, diskussionsfora, wikis ect.  som du er redaktør af eller læser, bliver 
du opdateret hér. 

Hvis du har en aflevering, nyt kursusmateriale er tilgængeligt etc. ifm. et kursus,  du er indskrevet 
på, opdateres det her. en ny kolonne vises til højre for den ikonbaserede navigationskolonne helt 
til venstre. Klik på et af dine kurser for at se opdateringer ifm. kurset. Klik på ’alle’ for at få vist alle 
opdateringer fra alle kurser.

Afhængig af dit studium og eksamensformen kan din tilbagemelding på en eksamenkarakter 
findes her - orienter dig på studiets hjemmeside, hvor eksamenskarakter kan findes. Den hyppigste 
information, du som studerende vil finde her er feedback fra din underviser på f.eks.  oploadet 
indlæg, obligatoriske(bundne) studieopgaver eller tests.

Global naVIGatIonSMEnu

Den Globale Navigationsmenu er din indgang til værktøjer og features vedrørende din profil samt 
indstillinger for din profil. 

Fra denne menu kan du tilgå meddelelser, opdatering fra dine kurser, din personlige 
kalender, kontakter ect., og du kan tilpasse indstillingerne for din profil, eksempelvis sprog- og 
notifikationsindstillinger.

IkonEr I Global naVIGatIonSMEnu

StartSIdE

IndlæG

opdatErInGEr

MInE karaktErEr



6 globAl nAvigATionSMenu iKoner i globAl nAvigATionSMenu

NB! Dine timeplaner findes IKKE her i kalenderen, men kan findes på Studieportalen: bss.au.dk > Til 
studerende. 

en ny kolonne vises til højre for den ikonbaserede navigationskolonne helt til venstre. vælg de 
kalendere, der ønskes vist og  alle de valgte vises i én samlet kalender her på siden. Aftaler fra 
forskellige kalendere er vises i forskellige farver.

InStItutIon-kalEndEr

institution-kalenderen viser begivenheder og arrangementer, som er relevante for hele universitetet.

pErSonlIG kalEndEr

Kun du kan se din personlige kalender. når du opretter en aftale, vil aftalen som standard blive 
tilføjet til din personlige kalender.

kurSuS-SpEcIFIkkE kalEndErE

Hvert kursus har sin egen kalender. Kun et kursus’ undervisere kan oprette begivenheder eller 
oplysninger om afleveringsfrister osv. til kursets kalender.

oprEt aFtalE

1. Klik på den dag, hvorpå du ønsker at oprette en aftale.

2. udfyld de felter, du ønsker at udfylde til aftalen.

3. brug drop-down menuen ved ’kalender:’ for at vælge hvilken kalender, aftalen skal oprettes i.

4. gem begivenheden ved at klikke på ’Gem’.

kalEndEr



7 globAl nAvigATionSMenu rediger PerSonlige oPlYSninger

HEnt EkStErnt kalEndErlInk

1. Hvis du ønsker at tilføje dine valgte kalendere i blackboard til din foretrukne kalenderapplikation, 
skal du klikke på ’Hent eksternt kalenderlink’.

2. Kopier linket og indsæt det i din kalenderapplikation, eksempelvis google Calendar, oS X 
Calendar, or MS outlook Calendar.

• denne fremgangsmåde afhænger af, hvilken kalenderapplikation du benytter. Kontakt 
din iT Servicedesk, hvis du ønsker hjælp til at indsætte linket i din kalenderapplikation.

bruGErE

Her finder du alle de brugere, som er i dit nærmeste Blackboard-netværk. Dit nærmeste netværk 
består af undervisere, alle studerende og administrativt personale, som er tilknyttet kurser du er 
tilmeldt. For at interagere med en person i netværket skal du føre musen henover vedkommendes 
navn. et pop-up vindue vises, hvorfra du kan vælge, hvordan du ønsker at fortsætte.

MEddElElSEr

Hvis nogen har kontaktet dig, vises deres meddelelse her. dine sendte meddelelser kan ligeledes 
findes her.

StEdEr

grupper med fælles interesser kan anmode om deltagelse i et ’Sted’, der fungerer  ligesom grupper 
eller en væg på Facebook. du kan oprette dit eget ’Sted’ sammen med en studiegruppe, en klub 
eller andet. opret dit eget ’Sted’ eller undersøg, hvilke andre ’Steder’, du kunne få lyst til at deltage i.

Tilgå dine blackboard 
kalendere fra andre 
kalenderapplikationer vha.  
external Calendar link.

rEdIGEr pErSonlIGE oplYSnInGEr
1. Kiik på dit navn for at åbne den globale navigationsmenu, vælg ‘Indstillinger’ og klik på 

‘personlige oplysninger’.

2. Klik på ’redigér personlige oplysninger’ for at redigere dine oplysninger. 

• du har mulighed for at tilføje telefonnummer, og senere vil mobilservice være mulig, så du 
kan modtage notifikationer via sms. Du kan også ændre din email-adresse, hvis du ønsker 
meddelelser tilsendt til en anden mailadresse, end din Au-mail.

• Klik på ’Send’ for at gemme ændringerne.



8 globAl nAvigATionSMenu rediger PerSonlige indSTillinger

1. Kiik på dit navn for at åbne den globale navigationsmenu, vælg ‘Indstillinger’ og klik på 
‘personlige oplysninger’.

2. Klik på ’redigér personlige indstillinger’ for at ændre dine indstillinger.

• Her kan du bl.a. ændre sprogindstillinger i blackboard.

• Klik på ’Send’ for at gemme ændringerne.

rEdIGEr pErSonlIGE IndStIllInGEr

blackboard kan give dig besked om nye ændringer, når du ønsker det, og på den måde, du 
foretrækker. Sådanne ændringer kan være beskeder fra andre blackboard-brugere, nyt indhold i dine 
kurser og meget mere. Klik på dit navn i det øverste højre hjørne og åbn ‘Global navigationsmenu’ 
for at tilgå notifikationsindstillingerne.

1. Klik på ‘Redigér notifikationsindstillinger’ under ‘Indstillinger’.

rEdIGEr notIFIkatIonSIndStIllInGEr



9 globAl nAvigATionSMenu rediger PerSonlige indSTillinger

2.     Klik på ‘redigér generelle indstillinger’ for at ændre generelle indstillinger.

• ’generelle indstillinger’ er inddelt i indstillinger for henholdsvis Kurser og organisationer.

• ’Generelle indstillinger: kurser’ vedrører notifikationer fra ethvert fag, du følger enten 
som studerende eller som underviser.

• ‘Generelle indstillinger: organisationer’ vedrører notifikationer fra organisationen som 
helhed - og samtidig enhver anden organisation, du er medlem af.

• in the ’Email Settings’, select ’Individual messages’ to be notified as soon as a change 
occurs. The ’daily email digest’ ask blackboard to send one daily email with all of today’s 
notifications.

• ‘Send påmindelser om forfaldsdatoer’ vedrører kalenderaftaler, opgaver og alle andre 
emner, som kan have en tidsfrist i blackboard.

• Klik på ‘Send’ for at gemme ændringerne.

3.   under ‘redigér individuelle kursusindstillinger’ findes alle de kurser, du er tilmeldt. Klik på 
et fag for ændre notifikationsindstillingerne for netop dét fag. Der findes tre måder, hvorpå 
blackboard kan give besked om ændringer.

• ‘oversigt’: Notifikationer vises i Notifikationsoversigten, Global navigationmenu og inde i 
dine kurser, hvis indholdselementet Modulside er tilføjet. det anbefales at lade blackboard 
give beskeder med en vis relevans på denne måde. vigtigere beskeder bør gives på en 
af følgende måder:

• ‘E-mail’: Vælg de beskeder, der er vigtige nok til at blive givet via email.

• ‘Mobile’: Du har mulighed for at tilføje telefonnummer - mobilservicen vil senere blive 
tilgængelig i blackboard.

Klik på ’Send’ for at gemme 
notifikationsindstillinger.

4.     Klik på ‘Send’ for at gemme ændringerne i ovenstående indstillinger. 

Bemærk: Benyttelse af ’Mobile’-funktionen, som senere vil blive tilgængelig i Blackboard, 
kræver at man har indtastet et gyldigt telefonnummer under “Redigér personlige oplysninger”.

du kan enten gennemgå alle dine fag ét efter ét og tilpasse indstillingerne, eller du kan ændre 
indstillinger for en række fag på samme tid ved at bruge ‘Redigér flere beskedindstillinger’. 

‘Redigér flere beskedindstillinger’ gør det muligt at gøre tilpassede notifikationsindstillinger 
gældende for en række udvalgte fag eller samtlige fag. Markér et fag og klik på den lille pil i 
midten for at flytte det fra ’Elementer, der kan vælges’ til ‘Valgte elementer’, hvor alle anførte fag 
vil følge notifikationsindstillingerne. Vælg de ønskede indstillinger og klik på ‘Send’ for at gemme 
ændringerne.



10 globAl nAvigATionSMenu noTiFiKATionSoverSigT

Klik på ’Notifikationsoversigt’ ved siden af ’Min institution’ i det øverste venstre hjørne for at tilpasse 
’Notifikationsoversigt’.

denne side fungerer ligesom ’Min institution’. det kan være nyttigt at placere moduler, som viser 
notifikationer, på ‘Notifikationsoversigt’ – og bevare andre moduler på ‘Min institution’-siden. dette 
er dog helt op til den enkelte.

1. Klik på ’tilføj modul’ i det øverste venstre hjørne for at tilføje et modul til ‘Notifikationsoversigt’.

2. dette åbner en liste af tilgængelige moduler, hvor de alle kan tilføjes ved at klikke på ‘tilføj’ 
eller fjernes ved at klikke på ‘Fjern’ i stedet. Tilføj og fjern moduler efter behov.

3. Klik på ‘ok’ i det nederste højre hjørne for at gemme ændringerne og gå tilbage til 
‘Notifikationsoversigt’.

Administrer notifikationer fra  
’Notifikationsoversigt’.

notIFIkatIonSoVErSIGt

Tilføj moduler til 
’Notifikationsoversigt’.



11 STudiegruPPer TilFøj Modul

1. ligesom på ‘Min institution’-siden kan du tilføje moduler til gruppehjemmesiden. Klik på ‘tilføj 
personligt modul’ for at tilføje moduler.

2. vælg de moduler, som du ønsker at tilføje gruppehjemmesiden.

• en liste af tilgængelige moduler vises, hvor de alle kan tilføjes ved at klikke på ‘tilføj’ eller 
fjernes ved at klikke på ‘Fjern’ i stedet. Tilføj og fjern moduler efter behov.

StudIEGruppEr

i dette kapitel gennemgås, hvordan man tilmelder sig studiegrupper og administrerer dem. dette 
kræver, at gruppen allerede er blevet oprettet af fagets administrator.

1. Klik på det pågældende kursus under ‘Mine kurser’ fra ‘Min institution’-siden.

2. Klik på ‘Grupper’ i nagivationsmenuen til venstre.

3. Klik på ‘tilmeld’ ved den gruppe, du ønsker at blive medlem af.

• Alternativt kan man også klikke på ‘opret gruppe’. dette er dog kun muligt, hvis kursets 
administrator har tilladt studerende at oprette grupper på egen hånd.

4. Klik på ’tilmeld’. gruppens forside kan redigeres af alle studerende, som er medlem af gruppen.

tIlFøj Modul

Studerende kan gives 
tilladelse til at oprette grupper.

Føj moduler til gruppens 
hjemmeside. 



12 STudiegruPPer gruPPeværKTøjer

En række værktøjer er tilgændelige i alle grupper, du er medlem af. Disse værktøjer findes under 
’gruppeværktøjer’, som automatisk vises på gruppehjemmesiden.

Adgang til gruppen såvel som kontrol med gruppens indhold er forbeholdt gruppens medlemmer 
og underviseren.

Mulighederne for at arbejde med gruppeværktøjerne styres af kursets administrator.

1. Prøv gruppeværktøjet ‘Samarbejde’ for at træde ind i et chat-rum sammen med andre 
gruppemedlemmer.

2. brug værktøjet ‘Filudveksling’ til at uploade filer og dele dem med medlemmer af gruppen.

3. ’Gruppeopgaver’ kan også være nyttige. Når undervisere tilføjer ‘Gruppeopgaver’, vil 
tidsfrister for disse opgaver kunne vises på ‘Min institution’. Indstillinger herfor foretages i 
notifikationsredskaberne i den Globale navigationsmenu i modulet Opgaver eller Kræver min 
opmærksomhed.

4. Medlemmer af gruppen kan tilføje en gruppe-wiki ved at klikke på ‘Gruppe-Wiki’. Kun gruppens 
medlemmer har adgang til denne wiki. det samme gælder alle andre features i gruppen. 
Wikis uddybes i det følgende afsnit

5. email kan fremsendes til medlemmer af gruppen direkte fra blackboard. Prøv gruppeværktøjet, 
‘Send e-mail’

6. Andre nyttige værktøjer kan udforskes fra menuen af gruppeværktøjer. de følgende afsnit vil 
demonstrere brugen af de tre samarbejdsorienterede værktøjer wiki, blogs og diskussionsfora.

GruppEVærktøjEr



13 orgAniSATioner i blACKboArd ÅrgAngSgruPPe-TilMelding

orGanISatIonEr I blackboard

organisationer i blackboard har bl.a. til formål at give muligheden for at sende informationer ud til 
en hel årgang eller et institut.

Som studerende er man automatisk tilmeldt en række relevante organisationer.

• organisation for bSS

• organisation for instituttet

• organisation for uddannelserne (bachelor og kandidat niveau)

Yderligere er det nødvendigt at tilmelde sig en årgangsgruppe.

ÅrGanGSGruppE-tIlMEldInG
1. Organisationer er placeret under menuen ”Community”

2. Organisationerne  kan findes enten via søgefeltet som er placeret i venstre side eller ved at 
klikke på linket ”gennemse organisationskataloget”

3. når den relevante organisation er fundet, vælges denne ved at klikke på navnet

4. i bunden af menuen, som er placeret i venstre side, kan man tilmelde sig organisationen.  Klik  
på ”Tilmeld”

5. Bekræft tilmelding ved at trykke ”Send”

6. du er nu tilmeldt organisationen.
linket til ventre hvor man kan 
tilmelde sig organisationen



14 orgAniSATioner i blACKboArd ÅrgAngSgruPPe-TilMelding

7. Som studerende finder du alle meddelelserne/announcements på startsiden i organisationen.



15 blogS invididuel blog

Hvis underviseren på kurset har valgt, at studerende skal arbejde med individuelle blogs, tilgås den 
individuelle blog fra kursusmenuen. 

1. Klik på blogsiden i kursusmenuen (i dette tilfælde siden blog, individuel)

2. Klik på blognavnet for at åbne bloggen. Se endvidere næste side for anvendelse af blogs.

Hvis underviseren på kurset har oprettet en gruppe og givet mulighed for, at studerende kan oprette 
gruppeblogs, kan studerende oprette bloggen inde fra grupperummet.

1. Klik på punktet Mine grupper i kursusmenuen og vælg gruppen, hvor du vil oprette en ny blog. 

2. Klik på gruppeblog, og opret dernæst blogindlæg, se næste side.

bloGS

blogs kan være et nyttigt værktøj inden for kommunikation og samarbejde i grupper af alle 
størrelser. blogs gør det muligt for dig som studerende udsende og tilgå indlæg, som gemmes til 
fremtidig brug for alle brugere med adgang til det pågældende kursus.

Som studerende kan du støde på 3 typer af blogs:

1. individuel blog

2. gruppeblog

3. kursusblog

InVIdIduEl bloG

GruppEbloG



16 blogS benYT blogS

benyttelse af blogs sker på samme måde, uanset om der er tale om en individuel, en gruppe- eller 
en kursusblog.

1. Klik på linket til bloggen i kursusmenuen til venstre.

2. Klik på bloggens navn og dernæst på ’opret blogindlæg’ for at oprette og publicere et indlæg.

3. giv indlægget en titel og skriv beskedden.

4. Klik på ’opret indlæg’. indlægget er nu gemt og synligt for andre brugere.

bEnYt bloGS

opret indlæg i bloggen til 
andre medlemmer af kurset



17 WiKiS oPreT gruPPe-WiKi

WIkIS

Principperne bag en ‘wiki’ kendes fra bl.a. Wikipedia.org. En ’wiki’ er en database, hvis brugere kan 
skrive egne vidensartikler og få dem lagt ind i databasen. brugere kan læse og redigere hinandens 
artikler og derigennem opbygge vidensdatabasen i fællesskab.

det er muligt at oprette gruppewikis, som er tilgængelige for alle medlemmer af en given 
studiegruppe, samt kursuswikis, som kan tilgås og anvendes af alle, som er tilmeldt det pågældende 
kursus. både kursuswikis og gruppewikis er kun tilgængelige, hvis underviseren har givet rettigheder 
til dette værktøj.

Hvis underviseren på kurset har valgt, at studerende skal arbejde med kursuswikis, findes en side i 
kursusmenuen, hvor man tilgår wikien. 

desuden kan studerende selv oprette wikis i en gruppe, hvis underviseren har muliggjort dette i 
forbindelse med oprettelse af gruppen.

1. gå til gruppen og vælg gruppe-Wiki i kursusmenuen.

2. giv din wiki et navn. Man kan også tilføje instruktioner eller en beskrivelse af wikien.

3. Klik på ’Send’ for at gemme og publicere wikien.

oprEt GruppE-WIkI
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1. Klik på linket til den side i kursusmenuen, hvor wikien befinder sig.

2. Klik på wikiens navn for at åbne den.

3. Hvis der ingen bidrag er i wikien, bliver du automatisk navigeret hen til en side, hvor du kan 
skrive det første bidrag, som her kaldes en ’Wiki Side ’.

4. Skriv sidens navn og indhold.

5. Klik på ’Send’ for at gemme og publicere bidraget. enhver som er indskrevet på kurset, kan 
redigere i wikien og bidrage til de indskrevne studerendes fælles viden.

bEnYt WIkIS
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dISkuSSIonSForuM

Diskussioner blandt flere brugere i Blackboard kan let føres i Blackboard Diskussionsfora. En række 
værktøjer gør det muligt at svare på eller forholde sig til andre brugeres bidrag til diskussionerne. 
Typen af disse værktøjer er dét, som adskiller diskussionsfora fra blogs. Hvis det forestående arbejde 
lægger op til en diskussion frem for enkelte indlæg, kan et diskussionsforum være at foretrække 
frem for en blog. 

Hvis underviseren har givet rettigheder til dette i gruppen, er det muligt at oprette gruppe-
diskussionsfora, som er tilgængelige for alle medlemmer af en given studiegruppe og underviseren. 
Kursusdiskussionsfora kan tilgås og anvendes af alle, som er tilmeldt det pågældende kursus.

1. gå til den pågældende gruppe og vælg gruppediskussionsforum.

2. Klik på ’opret Forum’. et forum kan indeholde adskillige diskussioner.

3. giv dit forum et navn. det er også muligt at tilføje en beskrivelse til forummet.

4. Klik på ’Send’ for at gemme forummet.

oprEt GruppE-dISkuSSIonSForuM

ordet ’Forum’ henviser i 
blackboard både til området, 
hvor de enkelte fora oprettes, 
samt til de enkeltstående 
fora. På engelsk sondres der 
mellem ’discussion boards’ 
og ’discussion Forums’, men 
denne sondring findes ikke på 
dansk
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1. Klik på diskussionsforummets navn og klik på ‘opret forum’ for at oprette og publicere en 
diskussionstråd, som er åben for andre brugere.

2. giv tråden et navn og indtast en meddelelse. Klik ’Send’ for at gemme tråden. Tråden er nu 
synlig for andre brugere.

3. når tråden ses af andre brugere, kan de svare på indlægget med det samme, eller de 
kan udfolde menuen ’Meddelelseshandlinger’ og anvende de tilgængelige værktøjer ved 
eksempelvis at markere beskeden med et flag til senere brug. Du kan gøre det samme med 
meddelelser, som du eller andre opretter.

4. du kan også klikke på ’abonnér’ for at abonnere på et diskussionsforum. når du abonnerer 
på et forum, vil du modtage notifikationer pr. email fra Blackboard, når nogen publicerer et 
indlæg eller en kommentar i forummet. dette kræver, at du har en gyldig emailadresse under 
’Personlige  oplysninger’.

5. enhver, som er tilmeldt kurset, kan oprette diskussionstråde og deltage i diskussioner på tværs 
af fora. 

bEnYt dISkuSSIonSForuM

Alle medlemmer af en 
gruppe kan oprette tråde i et 
diskussionsforum

Abonnér på diskussionstråde 
i et diskussionsforum for at få 
notifikationer ved nye indlæg 
og kommentarer.
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blackboard pÅ SMartpHonES 
oG tablEtS

I dette kapitel gennemgåes, hvordan du finder og installerer Blackboard på din smartphone eller 
tablet. nedenfor er en guide til Android og ioS.

Ikonet for ”Play Store” ser 
således ud på din smartphone

blackboard pÅ androId
ikke alle funktioner fra blackboard er tilgængelige gennem Android-appen. denne vejledning 
giver et hurtigt overblik over de tilgængelige funktioner samt installationsinstruktioner. blackboard 
til Android på smartphone og tablet er den samme, dog er versionen til tablets tilpasset den større 
skærm.

InStallatIon

1. Find appen i ’play Store’, og tryk på den for at åbne den. det er her, apps til din telefon kan 
findes.

2. Tryk på det lille forstørrelsesglas i øverste højre hjørne og søg efter ”blackboard learn”

3. Appen ’blackboard Mobile learn’ skulle komme frem blandt søgeresultaterne. Tryk på denne.

4. Tryk på ’InStallEr’ for at installere denne app.

5. Tryk på ’accEptEr’ for at godkende appens rettigheder.

6. Appen vil straks blive downloadet. når den er færdig med at downloade, tryk på telefonens 
’Hjem’ knap, så du kommer tilbage til opstarts-skærmen.

ÅbEn appEn

1. Find og tryk på appen ’learn’ under alle dine programmer. NB: Appen findes ikke på dansk!

2. Sæt flueben i checkboksen, ’I accept these conditions’ for at acceptere betingelserne, og tryk 
derefter på ’continue’.

3. I søgefeltet, søg efter ”aarhus”. Fra søgeresultaterne, tryk på ”aarhus university”.

4. et pop-up-vindue fortæller dig, at du bliver nødt til at logge ind manuelt, hver gang du bruger 

Find blackboard ikonet under 
alle dine programmer. den 
hedder ”Learn.
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appen, da login ikke kan ske automatisk.

5. NB: Hvis du ikke ønsker at se beskeden igen, sæt flueben i boksen ’no need to show this again’.

6. Tryk på ’Got It’.

loG In

1. Tryk på ’WaYF loGIn’.

2. vælg ’aarhus university’ fra listen.

FunktIonEr

1. når du er logget ind, møder du en liste med alle de kurser, du er tilmeldt.
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2. under hvert enkelt kursus er der tilgængelige funktioner, som varierer efter, hvad 
kursusadministratoren tillader.

3. På forsiden er der en blyant i højre hjørne. Her kan du ændre rækkefølgen og farverne på 
kurserne.

blyanten, hvorfra du kan 
ændre farve og rækkefølge 
på de kurser, du er tilmeldt
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blackboard pÅ IoS
I dette kapitel gennemgåes, hvordan du finder og installerer Blackboard på din iPhone og iPad. 
blackboard versionen til iPhone og iPad er den samme, dog er versionen til iPad tilpasset den større 
skærm.

Ikonet for ”App Store” ser 
således ud på din smartphone

ikke alle funktioner fra blackboard er tilgængelige gennem ioS-appen. denne vejledning giver et 
hurtigt overblik over de tilgængelige funktioner samt installationsinstruktioner.

InStallatIon

1. Find appen i ’app store’ og tryk på den for at åbne den.

2. Tryk på det lille forstørrelsesglas i øverste højre hjørne og søg efter ”blackboard learn”.

3. Appen ’blackboard Mobile learn’ skulle komme frem blandt søgeresultaterne. Tryk på denne.

4. Tryk på ’InStallEr’ for at installere denne app.

5. Tryk på ’accEptEr’ for at godkende appens rettigheder.

6. Appen vil straks blive downloadet. når den er færdig med at downloade, tryk på telefonens 
’Hjem’-knap, så du kommer tilbage til opstartsskærmen.

ÅbEn appEn

1. Appen vil stå på listen af apps på din iPhone og vil være at finde på skrivebordet.

2. Find og tryk på appen, ’Mobile learn’. NB: Appen findes ikke på dansk.

3. Sæt flueben i checkboksen ’I accept these conditions’ for at acceptere betingelserne, og tryk 
derefter på ’continue’.

4. I søgefeltet, søg efter ”aarhus”. Fra søgeresultaterne, tryk på ”aarhus university”.

5. et pop-up-vindue fortæller dig, at du bliver nødt til at logge ind manuelt, hver gang du bruger 
appen, da login ikke kan ske automatisk.

Find blackboard-ikonet ude 
på  en af dine skrivebordssider
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loG In

1. Tryk på ’WaYF loGIn’.

2. vælg ’aarhus university’ fra listen.

FunktIonEr

1. når du er logget ind, møder du en liste med alle de kurser, du er tilmeldt.

2. under hvert enkelt kursus er der tilgængelige funktioner, som varierer efter, hvad 
kursusadministratoren tillader.

3. På forsiden er der en blyant i højre hjørne. Her kan du ændre rækkefølgen og farverne på 
kurserne.

blyanten, hvorfra du kan 
ændre farve og rækkefølge 
på de kurser, du er tilmeldt
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EkSportEr kurSuSMatErIalE

Eksisterende kursusfiler kan downloades som en zip-fil fra et andet Learning Management System og 
anvendes i Blackboard. I dette afsnit vises, hvordan man eksporterer filer fra henholdsvis CampusNet 
og AULA. Det er kun muligt at importere flade filer - altså word, PDF, PPT, billeder. Diskussionsfora og 
forløb kan ikke importeres.

EkSportEr Fra caMpuSnEt
1. For at eksportere filer fra fildelingen i CampusNet skal du logge ind på CampusNet via cn.asb.dk. 

vælg faget fra kursusmenuen. i dette eksempel bruges faget ’videnskabsteori’.

2. når faget er valgt, skal du gå til ’Fildeling’ og finde filerne, der skal eksporteres. Hvis filerne ligger 
i en undergruppe som f.eks. ’Class 01’, vælges denne mappe og sidenhen ’Fildeling’.

3. Vælg de filer, du ønsker at downloade, ved at sætte et flueben ved filen. Klik herefter på linket 
’Hent som zip-arkiv’. næste trin i download-processen afhænger af, hvilken browser der 
benyttes. Gem filen et sted på computeren, hvor du kan finde den igen, når den skal uploades 
til blackboard.

FrA CAMPuSneT eller AulA

Eksisterende kursusfiler kan 
downloades som en zip-fil og 
bruges i blackboard

https://auth.asb.dk/asb/index.jsp?service=https%3a%2f%2fwww.campusnet.asb.dk%2fcnnet%2fDefault.aspx
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1. Log ind på AULA via aula.au.dk for at eksportere kursusfiler fra AULA. Gå til kursus listen og vælg 
det kursus eller det fag, du ønsker at downloade filer fra.

2. når kurset er valgt, skal du klikke på ’documents’ for at få adgang til kursets dokumenter.

3. Klik på floppydisk-ikonet med teksten ’Save (ZIp)’. næste trin i download-processen afhænger 
af, hvilken browser der benyttes. Gem filen et sted på computeren, hvor du kan finde den igen, 
når den skal uploades til blackboard.

EkSportEr Fra aula

document-knappen i AulA

https://auth.asb.dk/asb/index.jsp?service=https%3a%2f%2fwww.campusnet.asb.dk%2fcnnet%2fDefault.aspx
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au It / bSS Support 
Fuglesangs allé 4 
8210 aarhus V

t: 8715 2424
M: sdesk.bss@au.dk
www.au.dk/it
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