Nyheter i Blackboard version April 2014
Nyheter i korthet:

•

Möjlighet till förbättra anonym betygsättning

Anonymous and Delegated Grading :
http://youtu.be/x0h9Py2kH3I

•

Lärare kan se exakt vad studenterna gör i kursen

•

Bättre integrering av SafeAssign (finns med som val i vanliga
Assignments/uppgifter)

Student preview:
http://youtu.be/JCrAQewg7Is
eller:
http://youtu.be/-nNRI7woQN4

Deeper Safeassign Integration
http://youtu.be/s2m4ARtxohA

•

Resultathantering förbättrad, enklare för studenter se feedback
från lärare

Möjlighet till förbättra anonym betygsättning

Anonym betygsättning ger ett mer användbart och robust alternativ till det
som tidigare har kunnat genomförts med "Göm användarnamn" för att
aktivera anonym betygsättning.
Delegerad betygsättning ger ett nytt, integrerat arbetsflöde för att låta
kursansvarig att delegera betygsättning, samt att ge lärarna ett delat ansvar
att betygsätta och dra nytta av dess möjligheter, vilket är vanligt i stora
kurser. Denna funktion är utformad för att uppfylla betygskrav och
arbetsflödesbehov vid höga insatser.
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Dessa nya funktioner garanterar anonym betygsättning för att undvika
fördomar och främja tillförlitligheten genom att få två eller flera kvaliteter
från enskilda individer som slutbetyg fastställt.
För Anonymt Markerade försök kommer studentens namn att ersätts med en
unik identifierare som kan användas av betygsättare för att identifiera en
visst försök för vidare diskussion utan att upptäcka identiteten på studenten.
Om en uppgift är satt till anonym bedömning, så kommer studenten att
informeras om detta när hen skickar in uppgiften och även när de granskar
sina resultat via mina betyg.

Lärare kan se exakt vad studenterna gör i kursen

Tidigare var det Läget redigera är: på/av i Blackboard Learn som kunde visa
vad en student inskriven i en kurs kan se. Detta verktyg är fortfarande
tillgänglig för lärare/administratörer, men Öppna förhandsgranskning av
deltagare är ett betydligt bättre verktyg.
Funktionen Öppna förhandsgranskning av deltagare finns i fältet bredvid
kursens teman och Läget redigera är: på/av och är formad som ett öga. I
detta läge kan läraren/handledaren interagera i kursen som om han/hon var
en student, inklusive tar frågesporter /prov, inlämningsuppgifter, skicka
meddelanden till forum, meddelanden till bloggar, etc.
Den här funktionen ger möjlighet för en handledare att se kursen precis som
student skulle se det. Det åstadkommer detta genom att låta handledaren
enkelt att övergå till ett studentkonto och blir då som automatiskt inskriven i
kursen som en påhittad student. Funktionen Öppna förhandsgranskning av
deltagare skapar en "_previewuser" text på användarnamn och efternamn.
Detta ger alla fördelar och samtidigt fritar handledaren och
systemadministratörer av förvaltningen av externt konto som student..
Förhandsgranskning av deltagare skapar effektivitet för handledare genom
att ge dem möjlighet att bekräfta utformningen av deras kursinnehåll och
kurs beteenden (t.ex. betygsberäkningar) ur en studentvy. Speciellt är det
användbart läraren för att bekräfta beteenden såsom tids- och datum
begränsningar, kriterier, betyg, och övriga kurs beteenden som styr vad en
student ser i kursen eller kräver någon särskild interaktion från eleven att
utlösas.
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Som standard vid Avsluta förhandsgranskning så uppmanas
läraren/handledaren att bestämma om alla data som skapas av den påhittade
studenten skall raderas (standard) eller behållas i kursen, se nedan.
Detta inkluderar försök, inlagor, betyg, inlägg etc.

Bättre integrering av SafeAssign (finns med som val i vanliga
Assignments/uppgifter)

Genom att integrera SafeAssign med Assignments/Uppgifter i Blackboard
ger det ett mera funktionsrikt arbetsflöde för lärare.
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Lärare har nu en möjlighet att skapa en uppgift med eller utan
plagiatkontroll under Granskning > Uppgift. Det innebär ett
användargränssnitt istället för två olika användargränssnitt vid skapandet av
en uppgift med safe assign tjänst involverad. Förutom att ha förbättrat
design och visuell estetik i SafeAssign, introduceras flera nya funktioner
som tex grupp inlämningar, flera bifogade filer, flera svar, etc.som en del i
att integrera SafeAssign tjänsten i Uppgiftens arbetsflöde.

OBS! Det som kan vara bra att tänka på är att uppmana studenterna att
bifoga sina filer som doc/docx alternativt pdf om ni vill få in safe assign
rapporten och filen i direktbedömningsverktyget
Eftersom Safe assign endast stödjer följande filtyper: .docx; .doc; .pdf; .txt;
.odt; .rtf; html; .htm; och .zip.
Och funktionen direktbedömning endast stöder följande filtyper: .pptx; .ppt;
.xlsx; .xls; .docx; .doc; och .pdf.
Detta innebär att det bara finns vissa filtyper som kan visas i
direktbedömning och behandlas av SafeAssign.

När läraren använder Uppgift och Safe
assign och studenten har lämnat in
filen som doc/docx samt pdf, så är
SafeAssign -rapporten synlig som ett
nytt avsnitt i det högra menyfältet i
direktbedömning.
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Resultathantering förbättrad, enklare för studenter se feedback
från lärare
Utseendet och känslan av mina betyg har uppdaterats. Studenterna kan nu se
sin feedback genom att klicka på Visa feedback.

Hjälp finns - instruktionsfilmer och aktuella manualer Bb9
Blackboard har instruktionsfilmer med skärminspelningar av funktionerna i
Bb9, gå till: http://ondemand.blackboard.com/ alternativt
http://help.blackboard.com/en-us/Learn/9.1_SP_12_and_SP_13/Instructor
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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