Genomgång av e-portfoliosystemet Mahara
Uppdaterat 2022-02-23

För att logga in i Eportfolio gå till https://eportfolio.gu.se
1. Klicka på Göteborgs universitet login och använd dina vanliga inloggningsuppgifter. Du
kommer till din personliga startsida i Mahara och det ser ut ungefär så här:
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2. Du kan börja med att klicka på pilen bredvid ditt profilfoto (tom när du startar) och utforska
vilka inställningar du kan behöva göra. Klicka på Settings så öppnas inställningssidan.
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3. Börja med dina kontoinställningar.
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4. Fyll gärna i information om dig själv i profilen – detta underlättar för kollegor och studenter som
vill hitta dig längre fram. Lägg gärna till ett foto, så blir det ännu lättare:
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5. När vi är nöjda med profilen kan vi gå vidare och titta på vad vi kan göra i Mahara:

6. Mahara är ett system som kan förvara och hålla reda på olika slags dokument, bilder, länkar
och annan information. När du vill presentera en portfolio för någon kan du koppla olika
delar som ligger i Mahara till en och samma mapp som i Mahara kallas Collection. Det är 3
verb som är viktiga i ditt arbete med Mahara och det är; CREATE, SHARE och ENGAGE.
7. Systemet bygger på att man skapar olika Pages (sidor med innehåll som exempelvis bilder,
texter, videos och journalinlägg), sedan kan man samla dessa i olika Collections (Kan ses som
en samlad mapp med de Pages man har valt att lägga till) som sedan kan delas med lärare,
arbetsgivare etc.) Detta kommer beskrivas mer ingående i det följande stegen.

Men innan du har något att SHARE så måste du alltså starta med att skapa innehåll genom
att klicka på CREATE! Du kan alltså skapa sidor och senare koppla dem till en ny Collection
men det går även att starta så som beskrivs i nästa punkt.
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8. Klicka på Create på startsidan. Om du vill använda Mahara för en speciell kurs eller projekt
kan du skapa din Collection först. Den blir då mappen där du lägger dina sidor med innehåll.
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9. Namnge din Collection något lämpligt, ladda upp en omslagsbild (Cover Image) om du vill och
gå sedan till att skapa Pages.

10. Som du ser i nästa bild finns det ännu inga sidor i din Collection.
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11. Nu ska du skapa dina sidor som ska ligga i din Collection (projektmapp). Klicka återigen på
Create på startsidan och välj istället Page.

12. Du börjar med att namnge sidan och beskriva den. Klicka på Advanced för att se fler
inställningar.
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13. Därefter kan du börja fylla på din sida genom att dra plustecknet in på den tomma sidan där
du vill att innehållet ska finnas. En sida består av ett antal block/platshållare som du själv
lägger in. Du bestämmer om blocket ska innehålla text, bild, filer eller något annat (knappen
Show more) när du har dragit ut plustecknet på sidan. Det går att dra in ganska många block
på en sida. Du bestämmer hur stort respektive block ska vara på sidan genom att klicka och
dra i högra nederkanten på ett block.
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14. När du är färdig med din sida ska vi se hur du lägger till den i din Collection.
15. Du klickar på de tre strecken längst till höger i det mörkblå menyfältet, väljer CREATE och
sedan Pages and Collections. Du kan också trycka på Create på startsidan.
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16. Sidan ser ut så här hos mig. Du ska lägga till en sida (Page) som du skapat till din Collection
”Mitt projektarbete” och klickar därför på de tre små prickarna längst ned på boxen ”Mitt
projektarbete”. Sen väljer du Edit och då kommer du till en ny sida.
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17. Här kan du koppla nya sidor till din Collection/Mapp/Projekt genom att bocka i den lilla rutan
bredvid Test e-portfolio och sedan klicka på den mörkblå knappen Next: Edit access

18. När du känner dig klar med din Collection så är det dags att välja hur du vill dela din portfölj
med lärare eller kollegor t.ex. Du behöver givetvis inte dela portföljen med någon.
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19. Du har några olika val om du vill dela din portfölj med andra för att de ska kunna se den.
Knappen +New secret URL skapar en hemlig länk du kan dela med andra. Alla, även personer
utanför universitetet, som har länken kan då komma åt din portfölj om du väljer detta
alternativ.
I rullgardinsmenyn kan du i stället välja att vara mer begränsande i vem som ska få se din
portfölj. Du kan välja en eller flera enskilda personer, vänner, eller med alla på Göteborgs
universitet som använder Eportfolio.

20. Om du är student och vill ha kommentarer på din portfolio så måste fälla ut menyn Advanced
options och Allow comments som du ser i fönstret nedan.
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Detta var en kort genomgång tänkt för dig som ska skapa material och bygga upp en e-portfolio som
du sedan visar för en lärare som ska bedöma, en kollega som ska komma med kommentarer etc.
Mer hjälpresurser för både support och inspiration kommer framöver att finnas tillgängligt.
PIL-enhetens webbsida om Eportfolio kommer löpande att uppdateras med senaste information om
verktyget. https://pil.gu.se/resurser/digitala-verktyg/eportfolio
Vill du gå mer på djupet så hittar du Maharas egna manualer här:
https://manual.mahara.org/en/21.10/intro/dashboard.html
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