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1. Om guiden 

Denne guide beskriver, hvordan du som underviser tilføjer flere filer på én gang til dit kursus. Dette kan gøres på 

flere måder. Herunder ses tre forskellige forslag til, hvordan det kan gøres. 

2. Step-by-step vejledning 1 

Trin Handling 
1 Navigér til det indholdsområde/Content Area på dit kursus eller organisation, hvortil du ønsker at 

uploade flere filer. 

Her skal du klikke på Design indhold/Build Content. Derefter Element/Item under Opret/Create. 
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2 Skriv en titel ved Navn/Name.  

Under punkt 2 Vedhæftede filer/Attachments, har du mulighed for at ”drag and drop”. ”Drag” (dvs træk 

med musen) filer fra din stifinder og ”drop” filerne indenfor den sorte stiplede linje, når baggrunden 

skifter farve. 

 

 

Alternativt kan du bruge Gennemse Denne computer/Browse My Computer, hvorefter du markerer en 

eller flere filer det sted, du har dem lagret. 

3 Når du har tilføjet alle dine filer, har du mulighed for at ændre det navn, som vises (Titel på link/Link 

Title). Hvis du fortryder upload af en fil, har du mulighed for at fjerne den igen ved at klikke på Vedhæft 

ikke/Mark for removal ud for den pågældende fil. 
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4 Klik på Send/Submit.  

Du vil derefter få en bekræftelse på, at indholdsområdet/Content Area er oprettet og filerne er tilføjet. 

Under Vedhæftede filer/Attached Files vil filerne fremgå med de titler, du angav. 

 

 

3. Step-by-step vejledning 2 

Denne vejledning er et godt alternativ til vejledning 1, hvis du har brug for at indsætte filer i en tekst, f.eks.: 

Hvis du er i gruppe XX, skal I læse denne tekst (vedhæftningen A indsat) 

Hvis du er i gruppe YY, skal I læse denne tekst (vedhæftningen B indsat) 

Trin Handling 

1 Navigér til det indholdsområde/Content Area på dit kursus eller organisation, hvortil du ønsker at 

uploade flere filer. Her skal du klikke på Design indhold/Build Content. Derefter Element/Item under 

Opret/Create. 
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2 Skriv en titel ved Navn/Name. Ændrer eventuelt farven under Farve på navn/Colour of Name.  

Klik derefter på clips-symbolet, Indsæt Fil/Insert File. 

  

3 Herefter vil en ny fane fremkomme, hvor du skal vælge Gennemse Denne computer/Browse My 

Computer. Find den ønskede fil på din computer og klik på Åbn/Open. Angiv eventuelt et nyt navn på 

filen og vælg om filen skal åbnes i et nyt vindue eller ej.  
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4 Klik på Send/Submit.  

Du vil derefter få en bekræftelse på, at indholdsområdet/ Content Area er oprettet og filerne er 

vedhæftet i teksten. Filerne vises enten som links eller som en del af en tekst. 

  

4. Step-by-step vejledning 3 

Trin Handling 
1 

 

Gå til Samlet indhold/Content Collection, under Course Management eller Organisation management 

menuen og find dit kursus eller organisation. Du kan også gøre det via topmenuen. 

 

2 Klik på Opret mappe/Create Folder. Indtast det ønskede navn på mappen. Klik på Send/Submit.  
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3 Gå til mappen og klik på Upload. I drop-down-menuen skal du klikke på Upload files.  

 

 

4 Hvis du ikke før har skulle give samtykke til, at Java må køre, kommer der en pop-up, hvor du skal klikke 

på Run.  

 

NB: Hvis du ofte skal bruge denne funktionalitet i Blackboard, kan du med fordel sætte et tjek-tegn i Do 

not show this again for apps from the publisher and location above. 
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5 Derefter har du mulighed for enten at ”drag and drop”. ”Drag” (dvs træk med musen) filer fra din stifinder 

og ”drop” filerne i kassen, eller klik på Gennemse/Browse. 

 

 

6 Hvis du igen bliver bedt om tilladelse til at køre en applikation, så giv samtykke til (1) + (2). 
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7 Vælg de relevante filer. Hold shift-knappen nede, hvis du vil markere fortløbende filnavne og hold Ctrl-

knappen nede, hvis du vil markere ikke fortløbende filnavne. Tryk Ctrl+A for at vælge alle filer i mappen. 

Klik på Åben/Open. 

 

 

8 Når filerne er valgt, og du har taget stilling til Vælg indstillinger/Select Options 1, klik på Send/Submit 2.  
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9 Herefter vil filerne blive overført, en bekræftelse vil blive vist og filerne vil fremgå af mappen. 

 

10 Skal de studerende have adgang, skal mappen gives de relevante tilladelser. Gå til den overordnede 

mappe ved at klikke på genvejssymbolet. 

 

 

Læs videre i FAQ/Vejledningen: Hvordan opretter jeg en fælles mappe til studerende? på Blackboards 

supportside. 

 

  

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/studieadministration/Blackboard/Hvordan_opretter_jeg_en_faelles_mappe_til_studerende.pdf

