Skapa interaktiva videoquiz i Blackboard

Skapa interaktiva videoquiz i My Media
(Kaltura i Bb)
Att lägga till interaktiva quiz i video (med flervalsfrågor) är ett bra sätt att
hålla studenten engagerad och ett effektivt sätt att låta betraktaren
”arbeta direkt” med presentationen av ämnet. Men funktionen Analytic så
kan du som lärare även se kursdeltagarnas användarmönster – se hur
många som sätt videon, hur svarsfrekvenserna ser ut m m.
•
•

•
•
•

Du kan skapa obegränsat antal frågor i en video och flervalsfrågor
med 2 eller 3 svarsalternativ per fråga.
Du kan som lärare ställa in så studenten kan hämta frågorna i en
PDF-fil (laddas upp på skärm) innan videofilmen startas och testet
därmed startas.
Studenten kan få ”hintar” som hjälp till att välja rätt svar – med en
enkel inställning.
Studenten kan även tillåtas att hoppa över frågor och återgå till
dem för att besvara senare.
Studenten kan se videofilmen flera gånger och ta emot feedback,
korrekta svar och djupgående förklaringar när frågorna besvaras.

Skapa frågor i video via My Media i Blackboard
OBSERVERA: Innan du börjar
använda My Media i Blackboard,
måste du först logga in på själva
portalen play.hig.se med ditt
datakonto. Annars kommer du inte
åt alla funktioner.
Gå till My Media i din Blackboardkurs
1. Klicka på Add New
2. Välj Video Quiz

Välj ut vilken videofilm som du
skall lägga in quiz och frågor i –
klicka på Select
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Skapa interaktiva videoquiz i Blackboard

BESKRIVNING som måste
göras:
1. Vid Quiz Name fyller du
namnet på testet, självtestet,
videoquiz för
flervalsfrågorna.
2. I fältet för Welcome
Message fyller du ett
välkomstmeddelande till
studenten – eller kort
instruktion.
Välkomstmeddelandet när filmen
startar:

INSTÄLLNINGAR som måste
göras:

Vid In-Video Tip klickar du i om du
vill att studenterna skall få denna
text visad:
”All questions must be answered.
The quiz will be submitted at the
end”
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1. Vid Question List klickar du
i om du vill att studenterna
ska kunna ladda ned en
PDF-fil med frågorna i
förhand.
Studenterna kan då se vilka
frågor som finns i
videofilmen – för att
förbereda sig och ha som
dokumentation.
2. Klicka sedan Apply och gå
vidare till nästa inställning
som behövs göras!

INSTÄLLNINGAR som måste
göras:
Vid Edit Answer så klickar du i om
du vill att studenterna skall kunna
ändra sina svar innan de sänder in
alla svar/avslutar testet.

INSTÄLLNINGAR som måste
göras:
1. Vid Skip For Now klickar
du in om du vill att
studenterna ska kunna
hoppa över en fråga och
komma tillbaka till den
senare – för att besvara den.
2. Klicka sedan Apply och gå
vidare till nästa inställning
som behövs göras!
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Skapa interaktiva videoquiz i Blackboard
INSTÄLLNINGAR som måste
göras:
Vid Do Not Show Scores – här
klickar du i om du studenterna skall
få ett ”Thank You message” efter
att testet är avslutat.

INSTÄLLNINGAR som måste
göras:
Vid Show Scores så klickar du i om
du vill att studenterna skall se sina
poäng efter testet är avslutat (alla
svar är insända).

INSTÄLLNINGAR som måste
göras:
1. Vid Include Answers så
klickar du i om studenterna
skall se alla korrekta och
felaktiga svar.

2. Klicka sedan Apply för att
bekräfta alla inställningar!
Om du är osäker eller vill
ändra inställningar – klickar
du på Back.
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Skapa interaktiva videoquiz i Blackboard
Hur lägga till flervalsfrågor, tips:
1.

Säkerställ att du blandat dina
svarsalternativ.

2.

Se till att alla felaktiga svarsalternativ
bör vara rimliga.

3.

Rekommenderas inte att använda
”alla ovanstående” och ”inget av
ovanstående” som felaktiga
svarsalternativ.

4.

Säkerställ frågan är meningsfull i sig
och representerar ett konkret problem.

5.

Försök hålla liknande längd på
svaren.

6.

Försök inte att skapa ”knepiga” frågor
- snarare tillåta konstruktivt lärande.

7.

Använd endast ett (1) rätt svar och se
till att det framgår varför andra inte är
rätt alternativ.

8.

Rekommenderat sätta den sista frågan
i slutet av video, detta för att hålla
användaren engagerad genom hela
presentationen av ämnet (genom hela
videofilmen).

Klicka på PLAY för att göra Play
clip – där du vill placera din fråga i
filmen.

Klicka på symbolen med
plustecknet för att skapa din första
fråga.
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Skapa interaktiva videoquiz i Blackboard

1. Skriv in din fråga i rutan
högst upp.
2. Skriv in rätt svar i den
gröna rutan.
3. Skriv in felaktigt
svarsalternativ i svarta
rutor. Klicka på plustecknet
i den svarta symbolen för
lägga till svarsalternativ
(felaktiga)

Klicka på symbolen med en liten
glödlampa.
Skriv där in en ”hint” till
studenterna – som hjälp till att välja
rätt svar.
Du kan även ändra ordning på
frågorna – dra upp eller ned
svarsalternativ så svarsalternativen
är blandade i testet.

Du kan alltid förhandsgranska
din film med testfrågorna – klicka
på Preview Quiz.
Du kan ändra placering på
frågorna – lägg muspekaren på den
ljusblå symbolen på tidslinjen och
dra den dit du vill ha den i videon.
Färdig? Avsluta jobbet med att
klicka på Go To Media.

Nu kan du publicera videon - du
kan direkt skapa en så kallad
Embed-kod att lägga in i texteditorn
i Bb-kursen…. Eller ….
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…så klickar du Actions och väljer
+Publish och väljer hur du vill
publicera den och vart.

Du väljer om du skall ha videon
privat eller bli publicerad – klicka
då att den skall vara Published för
att publicera - då kan du även välja
direkt i vilken kurs du vill ha den
publicerad.
Enklast (rekommenderat) är
dock – att efter detta gå till din
Bb-kurs och till Media Gallery via
kontrollpanelen för att lägga till
video i rätt kurs, detta så du har
överblick i vilken kurs som denna
video med quiz tillhör!
1. Gå till din
Blackboard-kurs
2. Gå till
Kontrollpanelen
(Control Panel) och
klicka sedan på
Media Gallery
3. Gå till det ställe där
du vill lägga in
videofilmen i Bb.
4. Välj Kaltura Media
för att lägga in
videofilmen med
interaktiva
frågor/Quiz.

Se användarstatistik i kurs:
1. Gå till My Gallery i
din Blackboard-kurs
via kontrollpanelen.
2. Klicka på Actions och
välj Analytics
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Tips för att skapa flervalsfrågor och quiz i
videofilmer
•

Säkerställ att du blandat dina svarsalternativ.

•

Se till att alla felaktiga svarsalternativ bör vara rimliga.

•

Rekommenderas inte att använda "alla ovanstående" och "inget av
ovanstående" som felaktiga svarsalternativ.

•

Säker att frågan är meningsfull i sig och representerar ett konkret
problem.

•

Försök hålla liknande längd på svaren.

•

Försök inte att skapa ”knepiga” frågor, snarare tillåta konstruktivt
lärande.

•

Använd endast ett (1) rätt svar och se till att det framgår varför
andra inte är rätt alternativ.

•

Rekommenderat sätta den sista frågan i slutet av video, detta för
att håll användaren engagerad genom hela presentationen av
ämnet (genom hela videofilmen).

Instruktionsfilmer på engelska från Kaltura

•
•
•
•
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