Twitter for klasserommet
Jeg tok en liten titt på Edmodo 1 – som gjerne kan
være et substitutt for Twitter i klasserommet. Det er
gratis og du registrerer deg enten som lærer
(teacher) eller elev/student (student). I motsetning
til Twitter kan du holde kommunikasjonen innenfor
klasserommet ved å opprette en egen gruppe – det
er bare lærer som kan lage grupper.
Når man lager gruppe kommer det opp en kode som elevene må bruke for å få tilgang til
gruppa. Grensesnittet er enkelt (selv om tekst er på engelsk) og rimelig intuitivt. I tillegg
til å sende meldinger til en eller alle kan du også lage spørreundersøkelser, sette inn tid i
kalender, lage oppgaver som skal løses, laste opp filer og lenker. Alt kan også tagges slik
at man kan gjøre søk i ettertid.
Man kan også velge at noen meldinger kan publiseres offentlig og noen bare for gruppa.

Hva skal man bruke det til i skolen?
Nå synes jeg at man skal bruke LMS (læringsplattform f.eks Fronter og It’s Learning) til
en del av de tingene du finner i Edmodo, f.eks laste opp filer og oppgaver, legge til
lenker og RSS – og du kan også gjøre spørreundersøkelser (og i LMS kan du også lage
prøver).
Chat i LMS har jeg ikke blitt imponert over foreløpig – så hvis man tenker at dette er en
ferdighet man skal lære så kan Edmodo være et godt alternativ; prøve ut hvordan slike
ting som IM/MSN og microblogging foregår, sende og svare på lynmeldinger og samtidig
gjøre det i et trygt og lukket miljø.
Det kan også brukes som en måte drive idemyldring på, man kan ha diskusjoner (la noen
være for og noen mot et tema, og la evt dem underbygge ved å f.eks legge ved lenker til
nettsteder som har samme oppfatning eller som har faktaopplysninger om emnet –
dersom de skal kunne gjøre søk på nettet samtidig, tenk evt om du kanskje bare skal la
dem bruke personalisert søkemotor 2 ) osv.. Det er som vanlig fantasien som setter
grenser – og uansett kan det være god skrivetrening og gjerne trening i å formulere seg
klart og presist.
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http://www.edmodo.com/
Se egen artikkel om personalisert søkemotor
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