Self- and Peer Assessment

Self and Peer Assessment – för kritiskt tänkande
Med funktionen/lärverktyget Self and Peer Assessment så kan du stimulera
kursdeltagarna till kritiskt tänkande, samarbetsförmåga och att lära sig
arbeta med examinationsprocesser – detta genom att studenterna arbetar
med kollegial bedömning enligt kursplanens och lärarens kriterier.
Studenterna gör review/granskning och gör sedan själva resultatbedömning
på sitt eget eller andra studenters inlämnade arbete. Du som lärare
formulerar grundställningarna och vilka kriterier som bedömningen
(och/eller självvärderingen av sin egen insats) skall använda i
studieuppgiften etc.
Korta introduktionfilm/steg-för-steg manual på engelska:
Filmer om funktionerna i Bb via Bb:s Quick Tutorials Library (notera miljön är Bb8):
http://www.blackboard.com/quicktutorials/self_peer_assessments.htm
Du kan även se korta steg för steg manual på engelska, gå till:
http://www.csupomona.edu/~ehelp/blackboard/faculty/step_bb9/content_areas/createselfpe
erassessment.html eller en variant som pdf-fil att ladda hem och skriva ut:
http://oit.montclair.edu/documentationpdf/blackboard9/Assessment,SelfandPeer5-10.pdf

Skapa Self and Peer Assessment
1.

Klicka på menyknappen för Assignments. (placera helst studieuppgift här!)
Klicka på Create Assessment .Välj Self and Peer Assessment
2. Du startar med att fylla textfälten för rubrik och beskrivningen av själva
uppdraget kring studieuppgiften, t.ex. ”Teorier kring lärande” och ”Du
svarar på frågor/na och utvärderar sedan dina studiekamrater” – själva
frågorna och utvärderings kriterie/erna för studieuppgiften görs sedan – se
punkt 5 nedan! Du kan även välja att bara bifoga en dokumentfil.
3. Markerar om studentens inlämningar skall vara anonyma, om självvärdering
skall kunna göras och/eller om resultatet skall visas för den som gjort
bedömningen. Du fyller även i perioder för inlämning och utvärdering.När
du är klar med 1 – 3, klickar du på Submit.

4. Klicka på knappen Create Question för att skapa för att själv skapa
frågorna och kriterierna samt en modell för respons från dig som lärare. Du
kan alltså fylla i ett exempel på ideal/exemplarisk respons som exempel på
feedback.
5.
Klicka sedan på knappen Criteria och ikonen Criteria för att ställa/skriva
en eller flera kriterier kring frågan. Du väljer även har om det skall finnas ett
kriteria kring antal ord. Välj då Word Count Criteria – fyll i antal ord.
6. Nu har du skapt din studieuppgift till studenterna. Klicka på Edit vid
studieuppgiften för att vid Assessement Canvas kan du nu även se i förhand
hur din studieuppgift kommer att se ut och hur studenternas utvärdering
kommer att se ut – klicka på den gula ikonen Preview längst till höger.
•
•

Properties – här kan du modifiera/andra din studieuppift (din Self and
Peer Assessement).
Export Assessment – här kan du ladda hem och dela med dig av
dokumentationen, t.ex. inlämningarna, responserna etc.
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Self- and Peer Assessment
Editera/ändra: Kollegial bedömning 1 (exempel)
•

Assessment Canvas
View and edit assessment questions and evaluation criteria. Preview the
submission page or the evaluation page for the assessment.

•

Properties
Edit the properties, instructions, availability, and evaluation options.

•

Export Assessment
Export this assessment as a file that can be reused and shared.

Uppföljning och kontroll samt resultathantering
1. När studenterna gjort sin studieuppgift går du till Control Panel och
klickar på Self and Peer Assessment under Course Tools.
2.

3.
•
•
•

Klicka på den aktuella inlämningsuppgiften som du skall hantera. Du
får du upp tre alternativ:

View Submissions – här ser du vilka som lämnat in och gjort klar sin
inlämningsuppgift och du kan även ladda hem eventuell
svarsfil/inlämningar- klicka på knappen Download .
View Evaluations – här ser du vem som bedömt vilka studentkollegor
och du kan ladda hem dessa utvärderingar.
View Results – här ser du resultatet för alla inlämningar och kan även
ladda in resultaten i Grade Center.
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