Nyheter i Blackboard 9.1 SP7 (2011)
Ny kursmall och möjlighet välja språk svenska
Nyheter i korthet:
 Ny kursmall – med presentationsblogg, kursvärderingmall och bra
studentlänkar
 Välja språk svenska i systemet
 Betygsättning/kriterier blir enklare för blogg, wiki och loggbok
 Anslagstavlan – lärare kan nu igen välja mejl till studenterna
 Online-tentor kan tidsbestämmas - sparas & sänds in viss tid
 Bedömningsmatris/kriterier (Rubrics) kan nu visas och kopplas
för aktivitet samt feedback till studenter och exporteras/importeras.
Ny kursmall
Ny kursmall införs fr o m 1/12-2011 för vårens kurser (VT12) med:
 Presentationsblogg så studenter kan presentera sig. Kan även nyttjas
vid portföljexaminations i kursen,
 bra studentlänkar under menyknappen Information och
 en kursvärderingsmall som är tillgänglig för redigering och är
enklare att publicera. Gå till Control Panel > Course Tools > Test
Surveys and Pools för att publicera kursvärderingen.

Välj språk svenska i systemet
Du kan i Bb9.1 SP7 både som student och lärare välja i språk du vill att
menyer och knappar skall visas. När du är på inloggningssidan för
Blackboard så klickar du först högst upp på språk ”svenska” och sedan
loggar du in. Då är all navigering, menyer och text i Bb-systemet på
svenska. Även hjälptexterna är då på svenska.
Menyknapparna kan du alltid ändra språk, färg och text på – bra veta.
Kursansvarig lärare kan för en viss kurs t ex göra språkinställning för
engelska (t ex användbart om man har bara utländska studenter,
undervisningsspråk och kursplan på engelska).

Bra studentlänkar i kursmallen i alla kurser fr o m VT12
Här finns webblänkar som studenterna har
nytta av i sina vidare studier vid HiG och i
din kurs.
Du kan enkelt komplettera denna Learning
Modul om du vill, med egna webblänkar.
Informera då gärna i anslagstavlan vad du
lagt till så att alla studenter även har
möjlighet att uppmärksamma detta.
Bild 1: Bra studentlänkar – finns nu under
menyknappen Information i din Bb-kurs.
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Betygsättning (Needs Grading)
När läraren vill betygsätta aktiviteter som blogg, loggbok, wiki och
diskussionsforum finns nu möjlighet att direkt se och sköta betygsättning
via Need Grading i Grade Center. Nu kan läraren även i detalj sätta betyg
bara för vissa eller ett antal inlägg.

Aviseringar om nyhet på anslagstavlan
Alla studenter får aviseringar och en daglig notifiering om nya anslag på
anslagstavlan. Detta kommer alltså samlat en gång om dagen. Läraren kan
nu som förut klicka i så ett mejl går ut till studenterna att man lagt till en
nyhet på anslagstavlan.

Tidsbestämda online-tentor (Timed Assessments)
Läraren kan vid online-tenta (Test) bestämma när tiden är slut för testet som
sparas och sänds in automatiskt (både Save och Submint sker). När läraren
gör ett meddelande till anslagstavlan görs för ett test, så kommer senaste
datum och tid upp på sidan ”Test Option page”.

Förbättrade bedömningsmatriser/kriterier (Interactive Rubrics)
Bedömningssmatriser/kriterier kan nu exporteras och importeras mellan
kurser. Läraren kan även skapa kategorier och vikta kriterier i
betygsmatrisen. Betygsmatriserna kan visas för studenterna och kopplas till
olika aktiviteter och frågetyper. Feedback till studenterna kan även ske via
betygsmatrisen. Rapporter kan skapas med betygsresultat ifrån matrisen.

OBS! Servern för Blackboard version 8 fasas ut 2012
Meddela vilka kurser du kan ta bort/radera i Bb8. Inga nya kurser placeras i
den gamla versionen av Bb version 8. Denna server blir alltså bara en
lagringsserver till och med år 2012 och gamla kursplatser kommer kunna
lagras digitalt av Learning Center – 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 - instruktionsfilmer och aktuella manualer Bb9
Blackboard har instruktionsfilmer med skärminspelningar av funktionerna i
Bb9, gå till: http://ondemand.blackboard.com/
I självhjälpssystemet ComAround finns korta instruktioner både för lärare
och studenter om Bb9. Hjälpsidor på svenska, gå till ”Help” i vid ”Log out”
i Bb för alla aktuella manualer och instruktionsfilmer och supportkontakter.
Webblänk direkt till Bb:s Hjälpsidor för lärare:
https://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Blackboard-larplattform/Hjalpsidorfor-Blackboard/Manualer-for-larare-personal.html
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