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Hva er Yammer?
Yammer er et sosialt nettverk. Med Yammer kan du være i kontakt med alle i din
læringsgruppe i et trygt og privat læringsmiljø. Yammer tilrettelegger «real time» variert
undervisning. Med Yammer kan du praktisere 24/7 på en morsom måte.

Hvorfor bruker vi det i lese - og skriveopplæring?
 For å aktivere en gruppe, holde kontakten og støtte hverandre gjennom å
publisere, like og svare på kommentarer






For å tilrettelegge gruppelæring
Jobbe med språklæring gjennom publisering og blogging
For å dele bilder, tips og triks
For å veilede språkutvikling, evaluere fremgangen, legge til oppgaver og g
tilbakemelding i gruppe og individuelt
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Hvorfor bør vi bruke det?

FOR












Forbedrer språkferdigheter
Utvikler sosiale ferdigheter og selvtillit
Øker samarbeidslæring
Tilrettelegger for gruppearbeid
Fungerer på alle digitale enheter og kan gjøres veldig sikker og trygg
Kan brukes overalt hvor du har tilgang til internett
Er helt gratis
Holde deg oppdatert med klassekamerater
Dele erfaringer og lære fra andre
Løse problemer sammen
Lære grunnleggende digitale ferdigheter i en trygg og privat læringsplass.

MOT
 En datamaskin, nettbrett eller telefon og internettilkobling er nødvendig for å
praktisere hjemme

 En e-postadresse fra læringsinstitusjonen med domene er nødvendig
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Tips
 Forsikre deg om at det er god internettforbindelse
 Gi deltakere plass, både bokstavelig og i overført betydning
 Forsikre at deltakerne bruker e-postadresse fra din læringsinstitusjon for å
lage kontoene sine

 Lærere bør hjelpe deltakerne til å opprette Yammer-konto. Gjør dette som
gruppeoppgave i klasserommet. Vær oppmerksom på at elevene kan trenge
mye støtte med dette

 Kommuniser på et nivå som passer voksne
 Evaluere med gruppen på en jevnlig basis
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Hvordan bruke Yammer i lese - og
skriveopplæringen?

Organisere et besøk til biblioteket (eller et annet sted eller hendelse av interesse).
Etterpå legge ut et spørsmål knyttet til besøket på Yammer, invitere deltakere til å svare
på Yammer. La deltakerne reagere på hverandres svar. Som lærer, gi konstruktiv
tilbakemelding til hvert svar gradvis. Med hver respons, vil svarene bli mer nøyaktig. Hvis
og når det riktige svaret er gitt, følges dette opp med flere spørsmål eller oppgaver på
samme tema (f.eks. be dem legge inn et bilde av biblioteket). Diskuter prosessen og
resultatene med gruppen i klassen, noe som gir deltakerne konstruktive
tilbakemeldinger. Bygg en leksjon med fokus på grammatikk og ordforråd rundt punkter
som oppstår.
Et annet eksempel kan være det å dele nyheten om hverandres
bursdager og ferieplaner. Som lærer, ta initiativ til å dele en
hendelse på Yammer for å oppmuntre deltakerne til å skrive om
sine arrangementer.
De kan skrive om å gratulere hverandre ved spesielle anledninger
eller svare på andre egnede måter avhengig av hendelsen.
Bruk Yammer for å øke selvtillit gjennom læring med og fra hverandre. Oppmuntre
deltakerne til å stille hverandre spørsmål på Yammer og bruke den til å støtte hverandre
med lekser, hjelpe hverandre, og så videre. På denne måten vil deltakerne også få mer
praksis på Yammer og dermed forbedre sine digitale ferdigheter samtidig.
Ved å bruke språket i hverdagsaktiviteter som er nevnt ovenfor, vil
deltakerne få mulighet til å bruke språket i riktig sammenheng og
dermed lære lettere. Dette er blant læring på sitt beste. På denne
måten blir Yammer et sosialt nettverk der deltakerne vet, hjelp,
støtte og følge hverandre, automatisk forbedre både deres språk og
digitale ferdigheter.
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Click here to
see case
study

Nyttige lenker

https://mva.microsoft.com/en-us/training-courses/microsoft-yammer-essentials10223?l=nMYYJJQ6_4404984382
https://itunes.apple.com/nl/app/yammer/id289559439?mt=8
https://www.yammer.com/login
https://products.office.com/nl-nl/yammer/yammer-mobile-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yammer.v1&hl=nl
https://blogs.office.com/2012/02/09/getting-started-with-yammer-the-basics-andbeyond/
https://www.youtube.com/watch?v=fTTGUx-N_iE
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Good Practice Guidelines on Integrating Digital
Education in Adult Literacy

Prosjektpartner
Yammer
Forfattere: Stichting ROC West-Brabant
Redaktører: Kildare and Wicklow Education and Training Board

Vi vil gjerne takke alle lærere og deltakere som har deltatt i IDEALs aktiviteter.
Denne publikasjonen er ett av resultatene (IO2) av Erasmus KA2 Prosjekt IDEAL
'Integrating Digital Education in Adult Literacy' http://www.erasmusideal.com/.
Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Innholdet i denne
utgivelsen reflekterer bare synspunktene til forfatterne, og EU-kommisjonen kan ikke
holdes ansvarlig for bruk av informasjonen i denne publikasjonen.
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