Nyheter i Blackboard 9.1 SP11 (2013)
Nyheter i korthet:
• Kalender - en modernare och uppdaterad kalender
• Snabbknapp för att spela in med Webcam Recorder - klicka på
en ikon i texteditorn för enkelt spela in film/ljud via din webbkamera
• Objektanalys – analysera hur effektiv är ditt test/studieuppgift
• Inlägg - Nyligen gjorda inlägg visas här, som diskussionsposter från
dina inskrivna kurser
• Diskussionsforum – Enklare navigera, med bilder på deltagarna
• Webbenkätsystem för hela Bb – med bättre jämförande analys och
enkelt skapa formativa kurs- och programvärderingar
• Språk svenska som standard i systemet, navigera snabbare

Kalender
En modernare och uppdaterad kalender som du kan anpassa till dina kurser
och personlig information med färger. Hämta extern kalenderlänk: Generera
webblänk för iCal. Använd denna URL/webblänk för att importera valt
kalenderinnehåll till andra kalenderapplikationer.
Snabbknapp för att spela in med Webcam Recorder
Alla användare kan spela in film och ljud med
sin webbkamera för t ex muntlig examination
eller för lärarens feedback till studenter på
inlämnad studieuppgift.
Filmerna syns bara i Bb där du placerar
filmerna. Google-konto krävs.
Blackboard har som du se även en ny texteditor. Med tydligare ikoner och
de är nu enklare kopiera in text från t ex MS Word.

Objektanalys – analysera online-test eller studieuppgifter
Den nya analysfunktionen hjälper
dig att förfina dina online-tester och
studieuppgifter genom att utvärdera
kvalitet och giltighet (validitet) för
varje fråga, mellan studenter som
förstår materialet och de som inte
gör det.
Ineffektiva frågor identifieras lättare och läraren kan sedan snabbt korrigera
dem med funktionen för automatisk Omklassificera/Regrade. Som pedagog,
kommer du snabbt kunna se en sammanfattning av dina bedömningar.
Denna sammanfattning ger inblick i studenterna resultat med din bedömning
och hur studenterna utfört svar på frågorna. En lista med sortering finns med
frågor som varit mest ineffektiva. En enkel röd punkt bredvid en fråga
berättar om frågan kräver granskning.
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Inlägg – se alla aktuella inlägg på ett och samma ställe
Uppe till höger i Bb så finns ditt
namn. Här finner du överblick över
alla aktuella inlägg i kurser du har,
från diskussionsforum, bloggar etc.
Här ser du uppdateringar - d v s
anslag från kursernas anslagstavlor
samlat - och här når du även
kalendern.

Webbenkätsystem för hela Bb
Fyra frågetyper och grafisk presentation av resultatsammanställningen av
webbenkätsvaren. Med Enterprise Survey/Företagsenkäter så kan du
jämföra kurser med samma kursplan och kurser i program. Även sända
webbenkäter till e-postadresser som inte är Bb-användare. Enklare
undersöka studenternas åsikter t ex göra formativa undersökningar i Bb
Meddela Learning Center för att få behörigheter till denna funktion.

Språk svenska som standard i systemet
Nu är all navigering, menyer och text i Bb-systemet på svenska. Även
hjälptexterna är på svenska.
Du kan även välja att ha engelska
som standardspråk i Bb – detta
väljer du alltså när du loggar in.

Hjälp finns – svenska instruktionsfilmer NYTT!
Nu finns svenska instruktionsfilmer som Learning Center gjort och de finns
på hjälpsidorna för Bb. Gå till hig.se > Biblioteket > Blackboard >
Hjälpsidor för Blackboard
Blackboard har instruktionsfilmer på engelska med skärminspelningar av
funktionerna i Bb9, gå till: http://ondemand.blackboard.com/
Hjälpsidor finns i Bb på svenska, gå till ”Help” vid ”Log out” i Bb för alla
aktuella manualer och instruktionsfilmer och supportkontakter.

Gå gärna in och anmäl dig till Learning Centers nyhetsbrev!
Håll dig uppdaterad automatiskt.
Gå till: hig.se > Biblioteket > Om Learning Center > Nyhetsbrev
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