TIPS

Hur du fortsätter med elever som börjat i gamla elevcentralen och nu kommer in i den nya.

I den nya elevcentralen ersätts Fas ABCF och Fas U med FRÅGOR. Eftersom faserna tas bort så kommer
elevernas historik tas bort. Resultat från slutprov kommer fortfarande vara synligt.
Här kommer en hjälp för de elever som arbetat med faser och behöver ledning till fortsatta studier i den
uppdaterade elevcentralen.
Via anpassat test väljer de att markera moment som ska ingå i testen
Här finns en fördel att inte alltid behöva välja 70 frågor och 50 minuter.
Eleven väljer själv från listan vad som passar hen bäst.
Via denna lathund kan eleven markera vad som ska tränas utifrån vad hen arbetat och klarat av redan i
gamla elevcentralen.

Fas A

Fas B

Fas C

Fas F

Information om körkort och
fordon
Körställning
Inledande manövrering
Växling och bromsning
Lutning
Människa
Miljö

Samordning
Mindre samhälle
Stad

Mindre landsväg
Landsväg
Högfartsväg
Riskutbildning 2
Mörker
Halt väglag

Manövrering
Bilens funktioner och
säkerhetskontroll

De elever som arbetat med Fas U markerar
Fas U.

▶

Moment att markera i anpassat test

Information om körkort och inlärning

Information om körkort

Grundläggande körkunskap

Körställning
Inledande manövrering
Växling och bromsning
Lutning
Manövrering
Bilens funktioner och säkerhetskontroll

Människan och miljön

Människa
Miljö

Körning i trafik - samspel

Samordning
Mindre samhälle

Stadskörning

Stad

Landsvägskörning

Mindre landsväg
Landsväg
Högfartsväg

Mörker och halka

Riskutbildning 2
Mörker
Halt väglag

Riskutbildning 1

Riskutbildning 1

Instuderingsfrågorna i den nya elevcentralen innehåller kortsvar.
Pedagogiken är att eleven direkt får en feedback med en förklarande text som förstärker varför just detta
var det rätta svaret. Om eleven svarar fel, visas det rätta svaret direkt och eleven lotsas att lära sig rätta
fakta omgående i stället för att fastna vid felaktig information.
Efter testen får eleven en lista med frågorna en gång till men nu utan svarsalternativ.
Här ser eleven om frågan var rätt eller fel besvarad och kan gå igen om frågorna på listan igen.
Vill eleven nollställa frågorna kan hen göra så, dels som repetition eller för att skolans ev. krav ska bli
uppfyllda. När frågorna på momenten är delvis eller helt rätt besvarade visas detta i aSTRa. På så sätt kan
skolan följa elevens framgång.

En period efter att den nya elevcentralen startats kommer vissa
elever sakna gul/grön markering då dessa moment gjorts i gamla
elevcentralen.
Sluttesten ger upplysning om aktuell kunskap hur som pluggats in
både i gamla och nya elevcentralen.

Utöver frågorna är tanken att eleven ska arbeta med teoriböcker och/eller teorilektioner för att nå ett bra
resultat
För de elever som arbetat med Premium utbildning blir skillnaden att text, film, intervjuer och övningar
bakas ihop i en interaktiv bok som heter Köra bil
Kunskapstester byts ut mot frågor på momentet (samma frågor som för de elever som väljer bort Köra bil)
Självvärderingar och trafikskolans tips är kvar.
Läraren ser hur eleven ligger till på utbildningskortet
Skolan kan även ser utvecklingen i aSTRa, se bild ovan.
Pedagogiskt ger den nya elevcentralen eleven bättre möjlighet att ta sitt individansvar för sin utbildning.
Till hjälp finns t.ex diagram som visar hur långt eleven tagit sig, vad som är avklarat och vad som behöver
övas.

Bild 1 ligger på elevens startsida. Detta cirkel diagram kan användas av eleven för att ”checka in” på
lektioner. Detta blir då en metod för att hjälpa eleven till att ta ansvar för sitt eget lärande.
De elever som väljer att arbeta med Köra bil får även möjlighet att arbeta med självvärderingar som är
frågor på kursplanens mål i förenklad form.
Skolor som arbetar aktivt med Köra bil har även möjlighet via trafikskolans tips att jobba med syfte och mål
samt synliggöra skolans kravnivåer för att uppnå godkänt på övningar.

