Nyheter i Blackboard version 9.1 (2010)
Nytt gränssnitt - framförallt för läraren
Blackboard (Bb) version 9.1 har nytt gränssnitt både för kurser och för
navigering av funktioner. Språk och hjälpsidor (s.k. kontextuell) är dock på
svenska, vilket kommer underlätta när du undrar t.ex. vilka val du vill göra
när du ska skapa, lägga in, ändra eller aktivera olika funktioner. Du kan i
flera arbetslägen även göra s.k. drag & drop av det du ser på skärmen, flytta
om mappar etc. Staff Information heter numera Kontakter. I varje kurs finns
en övergripande Hemsida, där studenten ser; Mina meddelanden, Mina
uppgifter, Min kalender, Varningar, Nyheter, Kräver uppmärksamhet. Nytt
är även att det blir enklare att lägga in bilder, bildspel och filmer i Bb.
Gruppuppgifter och nya sätt skapa grupper
Du skapar först en grupp – en ruta kommer då upp som heter ”Mina
grupper”. Grupper kan nu skapas på flera olika sätt – dels manuellt som nu
men även via självinskrivning eller helt randomiserat beroende på antalet
kursdeltagare i kursen. En efterlängtad funktion är även gruppuppgifter. Du
skapar dessa via vanliga ”Create Assignment” / Uppgift och längre ned vid
skapandet så väljer du vilken/vilka grupper som skall göra gruppuppgiften.
Självklart skapas en kolumn i ”Grade Center” / Kursadministration och
studieresultat.

Välj språk i systemet
Du kan i version 9.1 både som student och lärare välja i vilket språk du vill
att menyer och knappar skall visas. Kursansvarig lärare kan för en viss kurs
t ex göra språkinställning för engelska (framförallt användbar om man har
utländska studenter, undervisningsspråk och kursplan på engelska).

Ny Kontrollpanel - kurshantering
Kontrollpanelen finns nu direkt nere till vänster
under rubriken KURSHANTERING.
Navigering sker genom att man klickar på
menypilarna som pekar nedåt för att öppna
menyerna.
Bild 1: KURSHANTERING – Kontrollpanel (bara för lärare)

Loggbok, blogg och wiki
Loggbok, blogg och wiki finns både i kurs och i grupper. Dessa kursverktyg
är även kopplade till Grade Center för att enklare examinera prestationer.

Aviseringar
Alla studenter får aviseringar och notifieringar om t.ex. nytt material som är
inlagt, nya tillkommande studieuppgifter, datum som gått ut (både på ”My
Institution/Min organisation och i Hemsidan för kursen).
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Bild 2: Exempel hur svenska menyknappar och ny navigering ger nytt gränssnitt i Bb9

OBS! Servern för Blackboard version 8 blir ”arkiv”
Inga nya kurser placeras i den gamla versionen av Bb (Bb version 8) under
hösten 2011. Denna server blir alltså bara en lagringsserver och kurser /
programplattformar finns kvar där några år – enligt användaravtalet för Bb.
Vill man flytta över kurser eller större mängder kursmaterial t.ex. vid
kopiering av kurs, kommer detta gå genom att beställa via Learning Center
och DistansSupport. Gå till: http://distanssupport.hig.se

Hjälp finns att få
Learning Center och Blackboard har även nya instruktionsfilmer med
skärminspelningar av de viktigaste nyheterna och nya funktionerna i Bb.
Dokument med översättningar för funktionerna, för de som undrar över
funktionernas namn på svenska och engelska, kommer finns i ComAround.

Instruktionsfilmer och urval manualer (engelska)
Nyheter version Bb 9.1 – snabb översikt, korta introduktionsfilmer
http://www.blackboard.com/release9 och
http://www.blackboard.com/sites/upgradecenter/about.aspx#/files/0-2-01.html
Filmer om funktionerna i Bb via Bb:s Quick Tutorials Library
http://www.blackboard.com/quicktutorials/quicktutorials.htm
Urval manualer (engelska) version Bb 9
https://behind.blackboard.com/s/faculty/refcenter/docs/browse.Bb?pid=100000&rid=5776&dt=QR
Filmer på YouTube - Blackboard version 9
http://www.youtube.com/results?search_query=blackboard+9.0&search_type=&aq=f
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