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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 documenter og bruges til at udsende vigtig information i 
relation til undervisningen.

Blackboard skal afløse både AULA og CampusNet på BSS fra efteråret 2013, dog vil HA og cand.merc. 
først blive overført fra CampusNet i februar 2014. Studerende fra AU Herning vil også blive overført til 
den nye version af Blackboard i februar 2014. Efterfølgende vil Blackboard blive udrullet på alle dele 
af Aarhus Universitet. Efter den fulde implementering af Blackboard vil AULA og CampusNet være 
tilgængelige udelukkende, 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/bssupport

BSS Support, Aarhus Universitet
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2 BLACKBOARD LOGIN  

Log ind på Blackboard ved at gå til blackboard.au.dk. Brugernavn og password er dit  WAYF login 
(’Where Are You From’), som også anvendes til at logge ind 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
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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 lige fra nyhedsfeeds, beskeder og oprettelse af kurser til aktuelle afleveringer, praktisk information 
og simple værktøjer såsom et 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.

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 
institution’.
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VISUEL TILPASNING

Du kan hurtigt og let tilpasse visningen af kursets Hjemmeside ved at vælge mellem forskellige 
temaer for siden og ved arrangere modulerne på siden, som du ønsker. 

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

2. Vælg det tema, du ønsker at anvende. 

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

Modulerne på Hjemmesiden 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 
Hjemmesiden. 

3. Klik på ’x’ i et moduls øverste højre hjørne for at fjerne modulet fra Hjemmesiden. 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.



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, modtagede karakterer fra eksamener eller 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.

Når en underviser har givet dig en karakter for en aflevering, kan den findes her.

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 dine beskeder, karakterer, kalendere, kontakter etc., og du kan tilpasse 
indstillingerne for din profil, eksempelvis sprog- og notifikationsindstillinger.

IKONER I GLOBAL NAVIGATIONSMENU

STARTSIDE

INDLÆG

OPDATERINGER

MINE KARAKTERER
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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
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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 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 
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. 

• Det er vigtigt at udfylde felterne ‘Email’ og ‘Mobile Phone’, hvis du ønsker at modtage 
notifikationer enten som emails eller tekstbeskeder. Notifikationsindstillinger behandles i 
det følgende afsnit.

• Klik på ’Send’ for at gemme ændringerne.
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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, overskredne 
tidsfrister 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
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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 samtidigt enhver anden organisation, du er medlem af.

• I ‘E-mail-indstillinger’ kan du vælge ’Individuelle beskeder’ for at blive underrettet, så snart en 
ændring opstår. Denne mulighed anbefales frem for ‘Dagligt e-mail-sammendrag’, eftersom 
sidsnævnte beder Blackboard sende én daglig email med alle dagens notifikationer.

• ‘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 dine fag. 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 både på fagets ’Hjemmeside’ og på din ‘Notifikationsoversigt’. 
Det anbefales at lade Blackboard give beskeder med en vis relevans på denne måde. 
Vigtigere beskeder bør gives på en af følgende måder:

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

• ‘E-mail’: Hvis det er nødvendigt at modtage bestemte notifikationer med det samme, kan 
Blackboard sende beskeder som SMS til din mobiltelefon.

Klik på ’Send’ for at gemme 
notifikationsindstillinger.

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

Bemærk: ‘Mobile’ -og ‘E-mail’-funktionerne kræver, at man har indtastet et gyldigt telefonnummer 
og en gyldig emailadresse 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.
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Klik på ’Notifikationsoversigt’ ved siden af ’Min institution’ i det øverste venstre hjørne for at tilpasse 
’Notifikationsoversigt’.

Denne side fungerer ligesom ’Min institution’ på side 3. 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’. 
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.

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’.
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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’. 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.

ADMINISTRER 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. 
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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.

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 blive vist på din ‘Min institution’-side. Dette gør sig også gældende for gruppens 
øvrige medlemmer.

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
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BLACKBOARD PÅ SMARTPHONE OG 
TABLETS

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

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

BLACKBOARD PÅ ANDROID
Ikke alle funktioner fra Blackboard er tilgængelige gennem Android app’en. Denne vejledning giver 
et hurtigt overblik over de tilgængelige funktioner, samt installationsinstruktioner. Blackborad til 
Android på smartphone og tablet er det samme.

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 downloades. Når den er færdig med at downloade, tryk på telefonens ’Hjem’ 
knap, så du kommer tilbage til opstarts-skærmen.

ÅBEN APPEN

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

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

Find Blackboard ikonet under 
alle dine programmer. Den 
hedder ”Learn.
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9. I søgefeltet, søg efter ”aarhus”. Fra søgeresultaterne, tryk på ”Aarhus University”.

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

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

12. Tryk på ’Got It’.

LOG IN

13. Tryk på ’WAYF LOGIN’.

14. Vælg ’Aarhus University’ fra listen.

FUNKTIONER

15. Her ses en liste over alle kurser, du er opskrevet til.

Her kan du finde alle dine 
kurser du er tilmeldt



15 BLACKBOARD På SMARTPHONE OG TABLETSBLACKBOARD På ANDROID

16. Tryk på et kursus for at gå ind på det.

17. Der er nu to faneblade:

• ’Course Info’: Her ses en kursusbeskrivelse og navnene på alle brugere, som er skrevet op 
til kurset.

• ’Course Map’: Her ses hvad du er vant til at se i kursets navigationsmenu, når du bruger 
Blackboard gennem en Internet-browser. Prøv at trykke på ’Tools’ for at se tilgængelige 
værktøjer. Her kan du eksempelvis se dine karakterer ved at trykke på ’My Grades’.

18. Alt andet kursusinformation og funktionalitet er tilgængelig her også. Hvis du ikke er sikker på 
hvad alting er, gå igennem den guide til Blackboard, som er baseret på Internet browser adgang. 
Denne dækker brug af den vigtigste funktionalitet, du også ser her.
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BLACKBOARD PÅ IPHONE
I dette kapitel gennemgåes hvordan du finder og installerer Blackboard på din IPhone. Blackboard 
versionen til IPhone adskiller sig lidt sammenlignet med versionen til IPad.

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

Ikke alle funktioner fra Blackboard er tilgængelige gennem iOS app’en. 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 downloades. Når den er færdig med at downloade, tryk på telefonens ’Hjem’ 
knap, så du kommer tilbage til opstarts-skærmen.

ÅBEN APPEN

7. Appen vil fremgå af listen af apps på din iPhone. Og vil være at finde på skrivebordet.

8. Find og tryk på appen, ’Mobile Learn’. NB: Appen findes ikke på dansk.

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

10. I søgefeltet, søg efter ”aarhus”. Fra søgeresultaterne, tryk på ”Aarhus University”.

11. 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 skrivebords 
sider.
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LOG IN

12. Tryk på ’WAYF LOGIN’.

13. Vælg ’Aarhus University’ fra listen.

FUNKTIONER

14. Her ses en liste over alle kurser, du er opskrevet til.

15. Tryk på et kursus for at gå ind på det.

16. Der er nu to faneblade:

17. ’Course Info’: Her ses en kursusbeskrivelse og navnene på alle brugere, som er skrevet op til 
kurset.

18. ’Course Map’: Her ses hvad du er vant til at se i kursets navigationsmenu, når du bruger Blackboard 
gennem en Internet-browser. Prøv at trykke på ’Tools’ for at se tilgængelige værktøjer. Her kan du 
eksempelvis se dine karakterer ved at trykke på ’My Grades’.

19. Alt andet kursusinformation og funktionalitet er tilgængelig her også. Hvis du ikke er sikker på 
hvad alting er, gå igennem den guide til Blackboard, som er baseret på Internet browser adgang. 
Denne dækker brug af den vigtigste funktionalitet, du også ser her.

20. Ved at trykke på tandhjulet ‘settings’ i toppen af appen, har du mulighed for at linke din dropbox 
hertil, søge hjælp, læse mere om appen under privacy, samt at logge ud.

21. Ude til højre er dit dashboard, hvor relevante informationer er til rådighed.

Fanbladet kurser
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BLACKBOARD PÅ IPAD
I dette kapitel gennemgåes hvordan du finder og installerer Blackboard på din IPad. Blackboard 
versionen til IPad adskiller sig lidt sammenlignet med versionen til IPhone.

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

Ikke alle funktioner fra Blackboard er tilgængelige gennem iOS app’en. 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 downloades. Når den er færdig med at downloade, tryk på telefonens ’Hjem’ 
knap, så du kommer tilbage til opstarts-skærmen.

ÅBEN APPEN

7. Appen vil fremgå af listen af apps på din iPad. Og vil være at finde på skrivebordet.

8. Find og tryk på appen, ’Mobile Learn’. NB: Appen findes ikke på dansk.

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

10. I søgefeltet, søg efter ”aarhus”. Fra søgeresultaterne, tryk på ”Aarhus University”.

11. 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 skrivebords 
sider.
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LOG IN

12. Tryk på ’WAYF LOGIN’.

13. Vælg ’Aarhus University’ fra listen.

FUNKTIONER

14. Her ses en liste over alle kurser, du er opskrevet til.

15. Tryk på et kursus for at gå ind på det.

16. Der er nu to faneblade:

17. ’Course Info’: Her ses en kursusbeskrivelse og navnene på alle brugere, som er skrevet op til 
kurset.

18. ’Course Map’: Her ses hvad du er vant til at se i kursets navigationsmenu, når du bruger Blackboard 
gennem en Internet-browser. Prøv at trykke på ’Tools’ for at se tilgængelige værktøjer. Her kan du 
eksempelvis se dine karakterer ved at trykke på ’My Grades’.

19. Alt andet kursusinformation og funktionalitet er tilgængelig her også. Hvis du ikke er sikker på 
hvad alting er, gå igennem den guide til Blackboard, som er baseret på Internet browser adgang. 
Denne dækker brug af den vigtigste funktionalitet, du også ser her.

20. Ved at trykke på tandhjulet ‘settings’ i toppen af appen, har du mulighed for at linke din dropbox 
hertil, søge hjælp, læse mere om appen under privacy, samt at logge ud.

21. Ude til højre er dit dashboard, hvor relevante informationer er til rådighed.
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