Gør dit kursusindhold mere dynamisk med
Adaptive Release
Adaptive Release (Tilpasset Frigivelse) er muligheden for at styre, hvornår indhold
bliver vist for studerende. Man styrer visningen med forskellige regler, som kan baseres
på dato og klokkeslæt, individuelle studerende, medlemskab i grupper, at studerende
har gennemgået et andet item i kurset eller resultater, forsøg og beregnede kolonner i
Grade Centre.

Det vil sige, at du eksempelvis kan styre, at Opgave 2 ikke vises før den studerende har
gennemført Opgave 1, eller at næste emne ikke vises, før de studerende har
gennemført en test der viser, at de har forstået første emne.

Når man anvender Adaptive Release giver det en fornemmelse af flow og dynamik for
de studerende, og man kan styre de studerendes progression.

Sådan gør du
1. Lav et item i dit kursus på normal vis
2. Klik på den grå funktionspil ud for titlen på det item du gerne vil styre visningen af
3. Vælg Adaptive Release / Tilpasset frigivelse
4. Her kan du styre visningen af dit indhold:

1: Styrring på dato/tid
2: Styrring på gruppemedlemskab og enkeltstuderende
3: Styrring på gennemførsel af aktiviteter (tests, surveys, indlæg i blogs og
diskussionsfora mm.) - blot på forsøg eller med et bestemt pointantal.
4: Styrring på tilkendegivelse af at den studerende har læst/set et andet element
5. Vælg den regel for visning du ønsker at anvende, indtast oplysninger og klik
Submit
6. Nu er reglen aktiveret, og det indikeres også ved at dit item har fået: ”Enabled:
Adaptive Release” noteret ved siden af titlen.

Vær opmærksom på at du i Student Preview ikke kan se indholdet uden også at opfylde
samme regel.

Gør desuden dine studerende opmærksom på, at indholdet i kurset bliver tilgængeligt
på baggrund af de regler du har valgt at styre visningen på – samt hvad dine
forventninger til dem er.
Happy Blackboarding og god weekend

Venlig hilsen
ST Learning Lab

