
						
	

	6/13/98		

	1







Behandlingsregler
1. Allmänt
I systemets huvudmeny ska det finnas ett valalternativ Kursadministration. Endast Lärare/handledare ska kunna välja detta. De kommer då till bilden Kursadministration (se Course-adm). Där ska de kunna välja bland bilderna Skapa kurs, Skapa aktivitet samt tre översiktsbilder: Betygsöversikt, Deltagaröversikt och Aktivitetsöversikt.

I systemets huvudmeny ska det också finnas ett valalternativ Betyg. När en deltagare väljer detta kommer hon/han direkt till deltagaröversikt (se avsnitt 6) där uppgifterna om deltagaren själv visas.

Kursen ska läggas upp som en helt egen konferens, där inga andra än angivna kursdeltagare och lärare/handledare har rätt att läsa och skriva. Denna begränsning ska gälla alla aktiviteter inom kursen utan att man speciellt behöver ange detta. Dvs om en aktivitet definieras som öppen så betyder det öppen för alla kursdeltagare plus lärare/handledare, angivna för denna kurs.
2. Skapa kurs (Create-course)
Kursens namn är en obligatorisk uppgift. Som förvalt värde anger systemet "Kurs 1" osv.

Lärare/handledare är en roll som ger tillgång till betygsuppgifter och möjlighet att sätta och ändra betyg. Den som skapar en kurs blir automatiskt administratör med samma behörigheter som lärare/handledare. Flera namn på lärare/handledare kan anges av administratören. Bör om möjligt inte begränsas till de tre som nu visas på dialogbilden. Ej obligatorisk uppgift.

Endast personer anmälda av kursens administratör eller lärare/handledare kan bli kursdeltagare och lärare/handledare.

Betygskala Aktivitet styr vilka möjliga värden som kan anges på bilden Betygsöversikt (se avsnitt 5) när en aktivitet betygsätts. Samma skala används också på bilden Deltagaröversikt (se avsnitt 6) då totalbetyg på kursen sätts. Det första alternativet är förvalt.

(P2) När en ny kurs skapas ska den automatiskt få sex mallaktiviteter som kan kopieras och användas som utgångspunkt när nya aktiviteter skapas. De ska ha följande namn och egenskaper:

	

Sluten?
Modererad?
Dold?
Mall Diskussionsforum
nej
nej
nej
Mall Gruppdiskussion
ja
nej
nej
Mall Grupparbete
ja
nej
ja
Mall Bibliotek
nej
ja
nej
Mall Inlämningslåda*
ja
nej
nej
Mall Bokningsaktivitet**
nej
ja
nej

*Inlämningslådan ska slå om till öppen och modererad efter visst angivet datum.
** Bokningsaktivitet beskrivs närmare nedan.

Bokning av artiklar

Det ska vara möjligt för deltagare eller grupper att boka artiklar eller inlägg. För detta skapas en speciell typ av aktivitet kallad bokningsaktivitet. Den är öppen, modererad och ej dold. Dessutom visas i listan över inläggens ärende i anslutning till varje inlägg (som också kan vara en artikel) en ruta, där vem som helst kan skriva in ett namn på en person eller en grupp. När något skrivits i rutan kan detta ej tas bort eller skrivas över. Det skrivna är synligt för alla.
3. Skapa aktivitet (Create-activity)
I rubriken visar systemet namnet på den kurs inom vilken denna aktivitet skapas.

Aktivitetens namn är en obligatorisk uppgift. Som förvalt värde anger systemet "Aktivitet 1" osv.

(P2) Mallaktivitet ger möjlighet att hämta egenskaper från en mallaktivitet. Egenskaper kan sedan ändras som man vill. Samtliga egenskaper utom namnet hämtas från den valda aktiviteten.

Beskrivande text visas som beskrivning på aktiviteten.

Betygskala Inlägg styr vilka möjliga värden som kan anges på bilden Ange betyg när enskilda inlägg betygsätts. Det första alternativet är förvalt.
4. Betygsättning
Här finns tre alternativ:

1) Om en deltagare läser en annan deltagares inlägg så visas inga betygsuppgifter.
2) Om en deltagare läser sitt eget inlägg visas de betygsuppgifter som läraren/handledaren satt.
3) Om en lärare/handledare läser ett inlägg så ges möjlighet att sätta betyg. Om betyg redan är satta så visas betygsuppgifter med möjlighet att välja att ändra. Om man väljer att ändra visas samma bild som innan betyg satts, men med satt betyg som förvalt alternativ.

Betygsuppgifterna visas nedanför texten i inlägget. Layout saknas ännu.

Valmöjligheterna som erbjuds är beroende på vilken betygsskala som valts vid uppläggningen av kursen.

Det betyg som sätts ska sparas av systemet så att det kan visas när författaren själv läser sitt inlägg samt i betygsammanställningarna för denna deltagare. Eftersom också grupper av deltagare kan göra gemensamma inlägg så bör systemet också kunna lagra uppgift om detta. Det betyder att när någon, vilken som helst, i gruppen läser detta inlägg ska hon/han se betygsuppgiften. Vidare ska inlägget med sitt betyg komma upp på Betygsöversikt per deltagare och aktivitet och på Aktivitetsöversikt. I nödfall kan detta lösas så att läraren i någon ruta anger medverkande deltagare utöver den som skrivit inlägget.
5. Betygsöversikt per deltagare och aktivitet (Grade-overview)
Denna bild visas då läraren har valt denna rubrik på Kursadministration eller på annan bild. Här visas namn på vald deltagare och aktivitet samt rubriker på deltagarens samtliga inlägg i denna aktivitet. För inlägg där läraren tidigare satt betyg visas dessa. För inlägg som saknar betyg visas i stället en ruta där läraren kan ange ett betyg på samma sätt som vid Betygsättning.

Två typer av översikter presenteras. I Betygsöversikt anges antal inlägg per betygssteg som antal kryss. I Tidsfördelning anger en siffra alt bokstaven s=saknas det betyg som ett inlägg fått som skrivits angiven dag. (P2 Det ska vara möjligt att välja periodicitet som dag eller vecka.)

Läraren kan nu manuellt sätta ett aktivitetsbetyg på deltagarens bidrag i denna aktivitet, grundat på den visade informationen. För aktivitetsbetyget används betygskala B. Det är sedan detta manuellt satta betyg som visas i Deltagaröversikten.
6. Deltagaröversikt (Part-overview)
Denna bild visas för både läraren (efter val på Kursadministration eller annan bild) och deltagaren (efter valet Betyg). Bilden skiljer sig dock åt så tillvida att läraren kan sätta ett totalt betyg, medan deltagaren bara kan se det när det är satt. För totalbetyget används samma betygskala som för aktivitetsbetyg .

Samtliga aktiviteter där deltagaren är medlem förtecknas och ativitetsbetyg visas för de aktiviteter som har fått sådant.

(P2) Genomsnitt för aktiviteten beräknas som ett medelvärde av alla de betyg som satts för deltagare inom aktuell aktivitet.

7. Aktivitetsöversikt (Activity-overview)
Bilden ska illustrera hur aktiva deltagarna är över tiden inom en aktivitet.Samma illustrationssätt används som under Tidsfördelning i Betygsöversikt.



