Pedagogisk guide fö r Infact
Med inslag av att skapa mindmap, strukturera information, PBL, kollegial
bedömning, Flipped Classroom, webbpublicering och projektarbete.
Läraren
Lärare
Skolbibliotarie

Tidsplan
Tidsperiod
och
Stoppdatum
(datum/vecka)
Skapa
Testa

Elev
Elev 1 och Elev 2
Eleverna/Grupp

Lägger in studieuppgift och uppdraget vid
Instruktioner och Storyboard (även som fil).

Instruera

Organiserar sig i par eller grupp (Eventuell
gruppledare/redaktör utses).

Eleverna får roll Deltagare eller Redaktör.

Hämta

Hämtar studieuppgift och instruktioner. (Roll:
Deltagare eller Redaktör - gruppledare)

Flipped Classroom – lärare eller experter
presenterar fakta och inläsningsmaterial om
ämnet samt visar bedömningskriterier

Undervisning

Ser på inspelade föreläsningar om ämnet, svarar
på quiz och frågor och inhämtar själv
information (PBL). Är med på lektioner om
ämnet

Utkast

Presenterar sin första struktur kring ämnet och
inhämtad information/fakta

Feedback
formativ

Elev 1 ger feedback på Elev 2
(Roll: Granskare)

Skapar studieuppgift och definierar uppdraget
och bedömningskriterierna.
(Roll: Administratör)

Ändrar behörighetsroll för eleverna till
Granskare.

Feedback både på produktion så här långt och
på feedback som eleverna får av varandra.

Formativ
bedömning

Ändra roll till Granskare för respektive elever.

Loggar in i plattformen och testar ”Infact – Min
första Infact”. (Roll: Skribent)

Feedback: Vad som är bra och vad som kan
förbättras.
Läser och ändrar till det som kan förbättras –
arbetar vidare. Dokumenterar det som
förbättras och hur.
Eleverna löser arbetsuppgifter och
sammanställer sin produktion.

Feedback
(summativ)

Elev 2 ger feedback på Elev 1 på färdig
produktion innan publicering. (Roll: Granskare)

Ändrar roll till Redaktör/Skribent för elever.

Presentation
Publicering

Publicerar presentation – av rollen Redaktör.
Inspelning av film med hur arbetsprocessen
fungerade. Film kan läggas i Youtube/Vimeo –
embedded-kod placeras i kunskapsscen i Infact.
(Roll: Redaktör/Skribent)

Läraren ger bedömning enligt
bedömningskriterier

Bedömning
Feedback

Får betyg och bekräftelse på både produktion
och arbetsprocessen
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