Skapa kursmaterial - xpLor i Blackboard
Publicera kursmaterial i Bb med xpLor
I Bb finns funktionen xpLor – där du kan skapa sidor, webblänkar,
uppgifter, onlinetester (quiz) och diskussioner i en eller flera kurser.

xpLor är anpassad för
bl.a. bibliotekarier att
snabbt lägga in
relevant material i en
eller flera kurser
samtidigt.

Ändrar du objekten så ändras objekten i alla kurser samtidigt – alltså
enkelt att uppdatera kursmaterial och enkelt att lägga samma objekt i
flera kurser samtidigt.

Du har full kontroll på
ditt eget kursmaterial
och hur det fördelar sig i
olika kurser samt vilka
inlämningsuppgifter,
diskussioner du måste
bevaka, bedöma,
besvara och åtgärda.

Gå till Bb-kursen. Börja skapa objekt med xpLor, steg för steg
Skapa xpLor-objekt i kurs/er:
1. Välj klicka på menyknapp
Information, Innehåll eller
Studieuppgifter.
2. Gå till Konstruera innehåll
> Kombinationsprogam >
xpLor
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Klicka på + Skapa…

Skapa Sida…

Du använder xpLor:s texteditor och skapar en sida.
1. Du kan alltid komplettera med diskussionsinställningar.
Aktivera deltagardiskussioner för sidan nedanför sidan
(objektet) - till den sidan som du just skapat.
2. Glöm inte att göra en kort beskrivning till höger och markera
Copyright-licens enligt CC.
3. Fyll i hur du vill dela resursen, resultatnivåer och "tagga"
resursen med relevanta sökord.
4. Du kan spara som utkast eller publicera direkt.
Skapa webblänk – till vad som helst på webben

Du lägger in webblänkar till hemsidor, lärobjekt, till databaser etc.
Skapa uppgift (inlämning av texter, ej filer)

Uppgift - här lämnar studenterna in texter, ej filer.
Under "Studentinstruktioner" använder du den förenklade texteditorn
och fyller in deadline/senaste inlämningsdatum, omfattning, filformat
etc. Beskriv kort inlämningsuppgiftens syfte och innehåll. Klicka i om
det är en bedömd uppgift eller inte (läggs i så fall i resultatboken för
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din kurs). Du kan begränsa studenternas antal försök, om de kan
eller inte kan redigera sina egna kommentarer eller inte kommentera
sina insända texter eller om studenterna kan se andras insända
texter.
Skapa snabbprov

Under rubriken "Studentinstruktioner" (med en förenklad testeditor)
publicerar du instruktioner till studenterna, t.ex. senaste
inlämningsdatum, kort vad snabbprovet har för syfte och vad det
innehåller, om man får poäng etc. Du kan ha iklickat om uppgiften
ingår i bedömningar i resultatboken för kursen. Du väljer
"Aktivitetstyp": Granskning eller Övning. (Granskning ingår som
bedömd uppgift i resultatboken i Bb-kursen.)
Snabbprov har 4 olika frågetyper: Uppsats/kort svar, Luckfråga,
Flervalsfråga och Sant/Falskt. Snabbprovinställningar: Full
granskning, datuminställningar, tidsgräns i minuter, begränsa till antal
försök, om studenterna kan kommentera insända uppgifter. Du kan
välja att blanda frågeordningen, blanda svarsalternativ och visa en
fråga i taget. Varje fråga har Bedömning, Återkoppling och
Organisering (metadata "tagga"). Gör olika återkopplingar: Vanlig,
Rätt, Felaktig.
Skapa diskussioner

Under ”Studentinstruktioner” skriver du vilket syfte diskussionen har,
hur länge den pågår, hur många inlägg och kommentarer på inlägg
som skall/behövs göras. Även mängden ord (t.ex. max 400 ord eller
minst 100 ord) bör preciseras. samt om prestationerna bedöms och
med vilka kriterier (bedömningsmall). Få studenter presterar om det
inte behövs!
Du kan begränsa antal studenter till visst antal huvuddiskussionsposter (diskussionsinlägg), eller ange om studenter inte
kan svara på diskussionsposter (kommentera diskussionsinlägg). Du
kan klicka i att studenterna inte kan redigera sina inlägg efter en viss
tid.
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Som moderator kan du bestämma; se till att studenter inte kan se
andra studenters poster, att studenterna kan rapportera olämpliga
poster, att de kan bara posta innan de kan ser andra studenters
inlägg. Du kan moderera diskussionen som lärare, genom att
godkänna studenternas inlägg/kommentarer innan de publiceras.
Navigering i xpLor – längst uppe till vänster

Du kan söka material, t.ex. från andra, från vissa databaser med
lärobjekt och ditt eget kursmaterial i ”sök efter innehåll”.
Mitt innehåll är det kursmaterial du själv har producerat.
Kursinnehåll är var du har utplacerat ditt kursmaterial – i vilka Bbkurser.
Inlämningar är studenternas inlämningsuppgifter (texter), där du
skapat Uppgift i xpLor.
Diskussionsposter är de diskussioner du skapat och de
diskussionsposter som studenterna har skapat.

Min Bb-profil och mina xpLor-inställningar – högst upp till höger

Ge gärna återkoppling till Bb!
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