Mediaportal HiG Play – i Blackboard

Webbsidan om HiG Play
Här finns allt om HiG Play, filmer och manualer samt tips & råd samt
användarvillkor. Gå till:
Hig.se > Biblioteket > IKT-verktyg > Mediaportal HiG Play

Först – logga in i Mediaportalen HiG Play
För att ditt användarkonto vid HiG skall synkroniseras måste du första
gången logga in i HiG Play via själva mediaportalen. Därefter kan du logga
in och använda HiG Play via Blackboard, via funktionen My Media.

Lägg till My Media i din Blackboard
Du går sedan till Blackboard och klickar på Add Module > och lägger till
(Add) My Media. Nu har du lagt till HiG Play i din Blackboard.

Nu kan du klicka på My Media och hantera hela ditt media-bibliotek via Bb:

Du kan ladda upp filmer, ljudfiler, spela in presentation och skapa video
quiz via Add New. Du kan välja publicera och ta bort via knappen Actions.
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Skapa frågor i en video - video quiz
Att lägga till interaktiva quiz i video (med flervalsfrågor) är ett bra sätt att
hålla studenten engagerad och ett effektivt sätt att låta betraktaren ”arbeta
direkt” med presentationen av ämnet. Men funktionen Analytic så kan du
som lärare även se kursdeltagarnas användarmönster; se hur många som sett
videon, hur svarsfrekvenserna ser ut m.m.
•
•

•
•
•

Du kan skapa obegränsat antal frågor i en video och flervalsfrågor
med 2 eller 3 svarsalternativ per fråga.
Du kan som lärare ställa in så studenten kan hämta frågorna i en
PDF-fil (laddas upp på skärm) innan videofilmen startas och testet
därmed startas.
Studenten kan få ”hintar” som hjälp till att välja rätt svar – med en
enkel inställning.
Studenten kan även tillåtas att hoppa över frågor och återgå till dem
för att besvara dem senare.
Studenten kan se videofilmen flera gånger och ta emot feedback,
korrekta svar och djupgående förklaringar när frågorna besvaras.

Tips för att skapa flervalsfrågor och quiz i
videofilmer
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•

Säkerställ att du blandat dina svarsalternativ.

•

Se till att alla felaktiga svarsalternativ bör vara rimliga.

•

Rekommenderas inte att använda "alla ovanstående" och "inget av
ovanstående" som felaktiga svarsalternativ.

•

Säkra att frågan är meningsfull i sig och representerar ett konkret
problem.

•

Försök hålla liknande längd på svaren.

•

Försök inte att skapa ”knepiga” frågor,
snarare tillåta konstruktivt lärande.

•

Använd endast ett (1) rätt svar och se till att det framgår varför andra
inte är rätt alternativ.

•

Rekommenderat sätta den sista frågan i slutet av videon, för att hålla
användaren engagerad genom hela presentationen av ämnet (genom
hela videofilmen).
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Aktivera My Media i äldre kopierade kurser i Bb
Om du har kopierat äldre kurser i Blackboard så behöver du förmodligen
aktivera My Media i din Bb-kurs.
För att göra detta, gå till:
Kontrollpanelen (Control Panel) > Anpassning (Customisation) >
Verktygstillgänglighet (Tool Availability)

Policy och villkor för HiG Play
Det är viktigt att vara medveten om den policy och de rekommendationer
som finns för användningen av HiG Play, vad gäller publicering av material,
arkivering och gallring.
Gå till:
Hig.se > Biblioteket > IKT-verktyg > Mediaportal HiG Play > Policy och
villkor för HiG Play

Flytta in äldre filmer från Static och Hudiksvall
Du får självklart stöd från Learning Center att flytta äldre filmer från Static
och inspelade videokonferenssändningar, mejla till learningcenter@hig.se

Learning Center support
Telefon: 026-64 87 00
Telefontider
Måndag - Fredag 09.00 - 12.00
Vårt supportsystem för ärendehantering: support.hig.se
(Bevakas kl 09-15)
e-post
blackboard@hig.se
learningcenter@hig.se
Allt om HiG Play:
Hig.se > Biblioteket > IKT-verktyg > Mediaportal HiG Play
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