Online-test i Blackboard – tips & råd för studenter

Problem med onlinetenta i Blackboard?
Online-tester i våra nätbaserade distansutbildningar sker via webbformulär i
Blackboard (Bb), ofta med kryssfrågor. Du kanske även får direkt feedback/respons på dina svar efter att du avslutat din onlinetenta (typ självtester).
Även kursutvärderingar görs ofta med en webbenkät i Bb.

Tips och råd vid onlinetenta i Blackboard
För att det tekniskt skall gå väl med online-testet, finns några viktiga saker att
tänka på. Här kommer tips och råd. Tänk på att…

INNAN onlinetentan:
•

•
•

•

Prova ev. övningstester (som inte registreras) som läraren erbjuder innan
det riktiga testet, så att du i lugn och ro kan prova på onlinetester med din
dator och din egen webbmiljö.
Ha alltid en aktuell/senaste uppdatering av din webbläsare.
Ha alltid en extra webbläsare installerad, t.ex. Mozilla Firefox eller
Internet Explorer. Här kan du ladda ned eller uppdatera webbläsare:
http://www.hig.se/Biblioteket/Programvaror-och-verktyg/Blackboardlarplattform/Hjalpsidor-for-Blackboard/Verktyg.html
Kontrollera hastigheten på ditt bandbredd och internetuppkoppling – den
rekommenderas vara minst 2 Mbit/sek för att ta emot och minst 1 Mbit/sek
för att skicka. Du kan kontrollera din bredbandsuppkoppling här:
http://www.bredbandskollen.se

Bilden Time Elapse döljer knapparna Save/Submit?
Observera: Om du som student använder Internet Explorer 8, kan det uppstå
problem med att spara/avsluta din online-tenta eller kursutvärdering! Här finns
instruktioner för att lösa problemet:
http://www.hig.se/filearchive/Bibliotek/programvaror-ochverktyg/Blackboard/TimeElapseFix_IE8.pdf

UNDER onlinetentan:
•

•

Se till att klicka på knappen Save i Blackboard efter ditt svar, om testet tar
lång tid (så att du inte verkar inaktiv och loggas ut).
Dokumentera och säkra upp de svar du sänder in.
Så här gör du…
1) Skriv först ditt svar i ett textdokument på din dator. Kopiera sedan över
svaret till onlinetentan. Spara dokument (t.ex. på USB-minne).
2) I andra hand: ta en bild/skärmdump då och då för att dokumentera de
svar du ger i onlinetentan: Klicka på knappen PrtSc/PrintScreen på
tangentbordet, öppna sedan t.ex. ett word-dokument och klistra in bilden
du just ”kopierat” från skärmen.
3) I tredje hand: när du fyllt i svaren i onlinetentan - skriv ut sidan med
dina svar som en PDF-fil.
Installera gratis programvara för pdf-utskrift till din egen dator:
http://www.hig.se/filearchive/Bibliotek/programvaror-ochverktyg/Blackboard/skapa_pdf.pdf
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