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Qwickly	fremmøderegistrering	mm.	i	Blackboard	
Fremmøde-registrering på kurser kan foregå digitalt i Blackboard via 3. parts-værktøjet, Qwickly. 
Qwickly består af to dele, Qwickly Attendance til fremmøderegistrering på kurser og Qwickly+ til en 
række administrative funktioner som distribution af undervisningsmateriale og udsendelse af 
meddelelser til flere kurser eller organisationer på én gang. 
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Opsætning af Qwickly fremmøde-registrering 
 
Adgang til Qwickly fremmøderegistrering sker fra et Bb-kursus: 
 
1. Klik på det lille + i kursusmenuen i venstre side og vælg ’Funktionslink’.  

Navngiv linket, vælg ’Type’: ’Qwickly Attendance’ og gør linket tilgængeligt for brugere: 

 
 

2. Gå ind på den nyoprettede side, hvorved Qwickly-plugin’et startes, og dette vises kortvarigt:  

 
 

3. For nogle brugere vil det være nødvendigt først at bekræfte adgangen til Qwickly – Klik Allow: 
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4. Klik på ’Begin Set-Up’ for at sætte de ønskede indstillinger: 

 
 
Indstillingerne kan senere ændres ved at klikke på Settings: 

 
 

5. Indstil fx som nedenstående:  
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Default Style:   Vælg Startside ’Check In’, så det er hurtigt at opsætte og igangsætte 
en ny session. 
 

View Preferences:   Her kan man på Attendance-siden fx få vist, hvilke studerende der 
har være fraværende hvornår. 
 

Grade Center Integration: Det er muligt i kursets Grade Center/Karaktercenter at få vist en 
kolonne for fx fremmøde og totalt antal point, ved siden af de 
gængse kolonner for opgaver, tests etc. 
 

Check in:   Med Qwickly kan studerende selv registrere sig som fremmødt. 
Dette kan ske med eller uden indtastning af pinkode. Med en 
pinkode sikrer man bedre, at den studerende faktisk er til stede i 
undervisningslokalet, og hvis løbetiden for check-in gøres relativt 
kort (fx 1-2 minutter) minimerer man risikoen for snyd med 
registreringen ved fx videresendelse af koden.  
 
Kommer deltagere for sent til registreringen, kan underviseren evt. 
efterfølgende ændre registreringen manuelt, se nedenfor. 

 
 Gem indstillingerne med klik på knappen ’Save Settings’ og vend tilbage til ’Take Attendance’. 

  
 

Start fremmøderegistrering 
 
For at give studerende adgang til selvregistrering skal check-in sættes i gang af underviseren. Inden 
selv-registreringen sættes i gang, bør du sikre dig, at de studerende er kommet ind i kurset på 
Blackboard, enten på PC eller mobiltelefon via app’en Bb Student (se nedenfor), så de er klar til at 
foretage registreringen. 
 
1. Indtast på fanen ’Check-in’ evt. en sessions-titel (undlades dette, sættes dd. som overskrift) og 

klik på knappen ’Start Check In >’ for at sætte registreringen i gang: 
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2. Nu genereres en kode, som du skal offentliggøre for de studerende: 

 
 
Check-in løber i den definerede periode, men du kan til enhver tid at stoppe check-in, hvis du 
vurderer, at deltagerne er færdige med registreringen.  
 

3. Når check-in er sat i gang skal de studerende indtaste den offentliggjorte kode og klikke på 
knappen ’Check In’ på Fremmøde-siden i Bb-kurset på deres PC: 

 
 
Efter indregistrering kan de studerende se ”kvittering” for registreringen og deres egen 
fremmødestatus: 

 
 

4. Det er også muligt for studerende at checke ind på deres mobiltelefon via app’en Bb Student. 
Kurset og registreringssiden skal vælges:  
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og den offentliggjorte kode indtastes: 

 
 
Den studerende får en ”kvittering” for check-in og kan udmiddelbart efter se egen fraværs-%: 

 
 

5. Når check-in er overstået, kan underviseren under ’Attendance Record’ (se nedenfor) evt. 
efterregistrere studerende, der er kommet for sent, indsætte en kommentar, eller – hvis den 
studerende har ”lovligt fravær” - registrere vedkommende som ’Excused’, så der hverken tælles 
fravær eller tilstedeværelse på den pågældende. 
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Attendance Record – oversigt over fremmøde 
 
Alle fremmøderegistreringer kan findes på ’Attendance Record’ på registreringssiden i kurset.  

 
 
Fra dette vindue kan man se en samlet oversigt over fremmødte, udregning af point for deltagelse 
og samlet fravær. 

 
 
Det er muligt at ændre status for en deltager og tilknytte en kommentar ved at klikke på cellen ud 
for navnet på den pågældende og ud for den ønskede session. Vælg blandt de tre muligheder og 
afslut med ’Update’. 

 
 
En bestemt deltager kan fremsøges via søgefeltet ’Filter Username’ – her skal dog bruges (dele af) 
personens AU ID. 
 
Det er muligt at ændre navnet på en session eller helt at slette en session ved at klikke på 
kolonneoverskriften med sessionsnavnet og derpå rette navnet eller klikke på ’Delete Session’: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis fremmøderegistreringen skal bruges i anden sammenhæng eller fx i studieadministrationen 
kan man ved klik på Export-knappen hente alle data ud i en csv-fil (kommasepareret fil) der 
downloades og efterfølgende kan åbnes i Excel.  
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Qwickly+ administrative funktioner  
 
Adgangen til Qwickly’s administrative funktioner sker fra Bb-forsiden ’Home’ og genvejene i 
modulet giver hurtig adgang til en række Bb-funktioner. Man kan med musen trække og placere 
Qwickly-modulet, hvor man ønsker på skærmen, og fra ’tandhjulet’ yderst til højre i overskrifts-
bjælken kan man til- og fravælge enkeltværktøjer:  

 
 
Fra punktet ’Post Announcement’ er der let adgang til at sende den samme meddelelse til flere 
kurser eller organisationer på én gang med de samme indstillingsmuligheder, som kendes fra 
udsendelse af meddelelser i Bb (send email, udsendelsestidspunkt, udløbsdato): 
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Fra ’Post Content’ er det tilsvarende muligt at uploade samme materiale til flere kurser på en gang 
med mulighed for at bestemme forskellige indholdsområder, hvor materialet skal ligge i de enkelte 
kurser (Post to specific locations): 

 
 
Tilsvarende er det muligt at oprette en opgave/assignment og gøre den tilgængelig for flere kurser i 
forskellige indholdsområder på en gang: 
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I modulet kan man finde en samlet oversigt over de Bb-opgaver i alle ens kurser, som man mangler 
at bedømme:  

 
 
Specielt beregnet til Administratorer (Course Supporters) er der desuden let adgang til at gøre 
kurser manuelt utilgængelige (og tilgængelige). Vær opmærksom på, at tilgængeligheden påvirker 
alle deltages adgang til kurset, og skal anvendes med omtanke. 

 
 
For studerende giver Qwickly+ mulighed for at sende email til de (studie-)grupper, de er medlem af 
på forskellige kurser, og hvor email-funktionen er tilvalgt samt til at aflevere en besvarelse af en Bb-
opgave i et givet kursus: 

 
 
Studerende har adgang til Qwickly+ fra forsiden af Blackboard, fanen ’Home’. 
 
 
For yderligere information, se QWICKLYs informationsmateriale og videoer på fx disse sider: 
http://www.goqwickly.com/plus/ 
https://www.youtube.com/watch?v=NPD5FFcnfVE&ab_channel=QwicklyL 
 
 
 


