StudyMate – skapa läraktiviteter
StudyMate Learning activities
Med StudyMate Class Server från Respondus kan du i Blackboard skapa flera
läraktiviteter för studenterna. Antingen kan du själv skapa alla aktiviteter eller så
kan studenterna själv i medverkan skapa, publicera och träna på gemensamma
studieaktiviteter (likt en wiki – skapa/editera, ändra och ta bort).
Du har alltså alternativet att själv styra studenterna hur de skall medverka i projekt
att skapa de tre olika aktiviteter som vi har licens för; Fact Cards, Flash Cards och
Quiz i Blackboard. (Learning Center har licens för gratisversion/Lite version).
Vad kan man skapa?
 Tre mallar/aktiviteter finns, Fact Cards, Flash Cards och Quiz
 Läraren och/eller studenter kan skapa dessa
 Maximum antal aktiviteter/frågor per kurs är 400 st
 Man kan alltså göra både fakta/minnes-kort (en sida), termer/definintionskort (tvåsidig) och flervalsfrågor/sant-falskt-fråga.
Vem kan skapa?
 Bara författaren (student) som skapat aktivitet kan skapa och ändra
 Alla kan skapa och ändra i varandras aktiviteter (alla medverkan, wikityp)
 Bara läraren kan skapa och ändra aktivitet
 Läraren kan hela tiden ändra behörighet till aktiviteterna
Hur gör man?
1. StudyMate Class Server finns vid rullgardinsmeny
Select: - där du
skapar en Assignment i Bb. (se gärna snabbmanualen för lärare nedan.)
2. Fyll i rubriken. Klicka i vem/vilka som skall skapa aktiviteten.
3. Klicka på Select this item . Välj och börja skapa läraktivitet - Fact,
Term/Definition, Multiple Choice.
4. Vid fliken Edit så fyller du i rubriker och frågor/svar (fakta, fraser, text).
5. Fliken Settings – här kan du ändra rättigheter, randomisera frågor, lägga in
poäng, göra ämneslistor och skriva projektbeskrivningar, samt hänvisa till
webbsidor relaterat till aktiviteterna.
6. Fliken Grade – här ser du antal poäng som studenterna har.
7. Fliken View – här kan du alltid förhandsgranska.
Snabbmanualer och utbildningsmaterial för lärare och studenter
För lärare:
http://www.respondus.com/downloads/SMCS%20QS%20Lite%20Bb%20Instructor.pdf
För studenter:
http://www.respondus.com/downloads/SMCS%20Lite%20QS%20Student.pdf
Översiktlig information hos Respondus om StudyMate:
http://www.respondus.com/products/studymateclass.shtml
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