Sökfunktion i Blackboard - SearchLX™
SearchLX™

– sökfunktion i Blackboard

Med sökfunktionen SearchLX™ kan du
enklare söka kursmaterial och annat
innehåll i de kurser du har på Blackboard
(Bb). Efter några terminer kan det vara
svårt hitta dokument och filer i en kurs som
man besöker igen – använd därför gärna
sökfunktionen i Bb för att snabbare få tag i
rätt information.
Sökfunktionen finns dels under Tools i
varje kurs, dels till vänster i rutan Tools
under fliken My Institution (första sidan du
kommer till när du loggat in på
Blackboard).
Vad kan man söka?
• Alla typer av information och uppladdade filer, t.ex. word-, pdf- och
html-dokument, text och information i anslagstavlan samt i kalendern –
men bara inom de kurser du har tillgång till i Blackboard.
•

Du kan bara komma åt de filer/den information som du har access till i
dina kurser, utifrån den behörighet som du har som student eller lärare.

Hur söker man?
• Med Search LX™ kan man göra fulltextsökningar (även filnamn)
•

Avgränsa dina sökningar med sökord eller fraser

•

Välj olika kriterier baserat t.ex. på filtyp

Enkel sökning
Du väljer Search i rutan Tools under fliken My Institution eller går till Tools
i den kurs där du vill söka material. Leta upp ikonen för Search.
Avancerad sökning
Du klickar på Advanced och kan då göra avancerad sökning genom att
avgränsa dina sökningar, t.ex. via fraser. Avgränsning av sökning kan även
göras genom att välja en eller flera filtyper, eller genom att söka i ett eller
flera områden i kursen där kursmaterialet, meddelanden eller annan
information kan finnas som du söker. Här kan du även söka i alla kurser
samtidigt, välj ”all of my courses”.
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Sökfunktion i Blackboard - SearchLX™
Sök med SearchLX i din kurs:
1) Gå till Tools i den kurs där du vill söka material. Klicka på Search.
Search
2) Du får nu upp denna bild. Prova att söka. Tidigare sökord sparas.

3) Du kan även göra en avancerad sökning. Klicka på Advanced – du får då
upp denna bild. Prova att avgränsa via typ eller välj vilken kurs/er du ska
söka i.
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