Ugens Blackboard tip - Opret grupper
For de studerende, er der rigtig stort læringspotentiale i at arbejde i grupper. Derfor følger her en lille
beskrivelse af hvordan du opretter grupper af studerende og knytter dem til et menupunkt i dit kursus.
I næste uge vil du få en beskrivelse af hvordan du opretter en gruppeopgave.

At oprette grupper af studerende
Under Course Management i dit kontrolpanel finder du menupunktet
”Users and Groups” og herunder ”Groups”

Ved at trykke her, finder du muligheden for at oprette grupper af studerende. Du kan enten vælge at
oprette en enkelt gruppe eller et sæt af grupper. Det kan være rigtig smart at oprette et ”Group Set”
hvis alle dine studerende skal fordeles i grupper.
Derudover kan du vælge om de studerende selv skal vælge gruppe (Self-Enrol), om du vil fordele de
studerende (Manual Enrol) eller om de studerende skal fordeles tilfældigt (Random Enrol)

Ved oprettelsen af Group Set kan du angive hvor mange studerende der må være i hver gruppe, og hvor
mange grupper du ønsker at oprette. Hvis du vælger at fordele de studerende tilfældigt i grupperne, kan
du kun vælge enten antal grupper eller maksimalt antal studerende pr. gruppe.

Du kan også her bestemme hvilke værktøjer de studerende skal have til rådighed i grupperne.
Tryk på ”Submit” og du har nu oprettet gruppesættet. Nu er du klar til at knytte det til et menupunkt i
dit kursus.
At knytte grupper til et indholdselement i kursusmenuen
Du skal indledningsvist klikke dig ind på det menupunkt hvor du ønsker at tilknytte grupperne af
studerende.
Herefter trykker du på ”Tools” og herunder ”Groups”

Her laver du et ”Group Link”, og tilknytter præcis de grupper som er relevante for det enkelte
menupunkt, i dette tilfælde Uge 6 – Introduktion.
Når ikonet her kommer til syne under dit menupunkt, er grupperne tilgængelige for de studerende. Hvis
de studerende selv skal melde sig ind i grupperne, kan de gøre det ved at trykke på den tilhørende tekst.

