
Bilaga 1 – Lärartips för ”bilaterala förhandlingar” on-line
Det finns många sätt att hitta samarbetsklasser. Kanske har din klass eller skola redan en vänskapsklass

eller vänort som ni kan få kontakt med. Fråga eventuellt en kollega som har erfarenhet av internationella

projekt.

Så hittar du en klass att samarbeta med.

Det finns många möjligheter att söka samarbetspartners via olika databaser på Internet. Nedan beskrivs

två webb-platser där du bör kunna hitta en samarbetspartner.

eTwinning

eTwinning är ett europeiskt nätverk för lärare,

där man kan hitta samarbetspartners för klass-

samarbeten. På  eTwinningportalen kan du

både hitta samarbetspartners och upprätta

virtuella arbetsrum för dina samarbetsprojekt,

så  kallade ”Twinspaces”.

För Klimattoppmöte i skolen – online kan

klassamarbetet ske antingen via gratis

onlineverktyg som Skype,  Messenger eller

Google Talk -  och eventuellt i ett Twinspace.

Som lärare kan du också nöja dig med att bara skapa den inledande kontakten via eTwinning och sköta

resten av kontakterna på mail eller t.ex. Skype.

Gå in på www.etwinning.net och skapa en profil. Om du är osäker på hur det fungerar så  har alla nordiska

länder olika supportsider för etwinning. Du hittar sidorna här:

 Danmark – emu.dk - http://etwinning.emu.dk/ 
 Norge – skolenettet.no - http://skolenettet.no/etwinning  
 Sverige – programkontoret.se - http://www.programkontoret.se/etwinning  
 Finland – edu.fi - http://www.edu.fi/etwinning 
 Island - http://www.ask.hi.is/page/etwinning
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När du har registrerat dig, kan du leta efter projektpartner under fliken ”Hitta etwinnare”. Här kan du göra

en sökning efter andra lärare som söker efter samarbetspartner. Bilden nedan visar t.ex. en sökning efter

lärare i Sverige.

När du förhoppningsvis har hittat en möjlig matchning, så  lägger du till läraren som kontaktperson. När

läraren bekräftar detta kan in antingen starta ett gemensamt projekt i eTwinning eller helt enkelt

kommunicera via e-post , telefon eller andra kanaler.

Det kan naturligtvis ta lite tid att skapa den inledande kontakten -  en del lärare läser inte e-post så  ofta -

ge det en chans och planera i god tid!

En annan möjlighet är att klicka på ”eTwinning Forums” under fliken "Find eTwinner". Här kan man

antingen själv annonsera efter samarbetspartmers eller svara på andra lärares inlägg.



ePals – Global Community

ePals är baserat i USA men har deltagare från hela världen -  och liksom eTwinning är ePals en webbplats

med en community där du kan hitta lärare och klasser att samarbeta med -  över gränserna.

Använd ePals, om du vill samarbeta med en klass  i USA eller med andra länder utanför Europa.

Du kan t.ex. hitta samarbetspartners  i ePals Global Warming Teacher Forum på

http://www.epals.com//forums/129.aspx 
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Bilaga 2 – Så förbereder du/ni onlinesessionen!

När du har hittat en lärare samarbeta med är det dags att ni tillsammans förbereder det tekniska.

Lärarna skall hu avgöra hur eleverna skall ingå i de bilaterala förhandlingarna i tvärgrupper mellan

klasserna.

Onlinesamarbetet ger en rad möjligheter, t.ex.:

 chat (ev. kompletterat med webcam) via Skype.
 chat (ev. kompletterat med webcam)  via Live Messenger 
 chat (ev. kompletterat med webcam)  via Google Talk
 Onlinekonferens-system, t.ex. Illuminator, Adobe Connect eller Flash Meeting

(några skolor har själva dessa system och kan använda dem för samarbetet)
 asynkront samarbete via weblog med gruppinlägg och kommentarer.

Vår erfarenhet är att  Skype fungerar rigtigt bra, bådeför PC og MAC -  och det är gratis.

Tips 1!  Se  till att grupperna har lagt till varandra som kontakter/vänner före sessionen. Det sparar tid!

Tips 2!  Det er en god idé att låta eleverna använda 5 minuter för att presentera sig kort för varandra -  det

är roligt att få se  vem som sitter i andra änden. Elevern kommer själva fram till hur de vill kommunicera -

det kan bli en härlig blandning av nordiska och engelska. Men de får en upplevelse av att tala tillsammans

Tips 3!  Så  snart eleverna har hälsat på varandra ska de arbeta med uppgiften -  de bilaterala

förhandlingarna. Det är en bra ide att läraren efter 5 minuter går runt och ser till att eleverna kommer igång

med uppgiften, så  att inte hela tiden går åt till andra samtal.

Tips 4!  Själva förhandlingarna fungerar bäst för själva arbetet om man bara använder chatten och

stänger av ljudet. (Eleverna kan också klistra in svåra ord eller meningar från chatten i t.ex. Google

translate.) Några elever väljer att låta web-kameran gå i bakgrunden så  att de vet om den andra gruppen

är där.

Tips 5!  Gör en översikt över gruppfördelningen så  att lärarna har överblick över grupperna och login för

de olika grupperna t.ex. som här:

Island Sverige

Grupp 1 – Island

Skypenavn: is-klima1

Grupp 1 – Brasilien 

Skypenavn: dk-klima1Grupp 2 -  Brasilien

Skypenavn: is-klima2

Grupp 2 – Sverige

Skypenavn: dk-klima2Grupp 3 – Oljeindustrien

Skypenavn: is-klima3

Gruppe 3 – Maldiverna

Skypenavn: dk-klima3Grupp 4 – Maldiverna

Skypenavn: is-klima4

Gruppe 4 – Oljeindustrien

Skypenavn: dk-klima4.. . . . .

Tips 6!  Som lärare är det en god ide att samtidgt ha kontakt med varandra t.ex. på Skype. Då kan man

koordinera om grupperna kanske har problem med att få kontakt med varandra.



Skype: röst- och videosamtal

Skypeklienten innehåller både röstsamtal, gruppsamtal, en chatfunktion och en funktion för videosamtal.

Skypeklienten kan hämtas gratis på www.skype.com

För att använda röst-  och/eller videosamtal krävs att eleverna har datorer med mikrofoner och web-

kameror till hands och att de har en inställning att de vill försöka förstå varandra. Ljud och bild komplicerar

processen, men i gengäld får eleverna möjlighet att se  och höra de olika språken.

Tips: Med Skype kan man ha vanliga telefonmöten med två eller flera deltagare. Klasserna kan eventuellt

experimentera med att låta två eller flera grupper debattera samtidigt.

Om det uppkommer problem med ljud och bild eller om eleverna tycker att det är för svårt att förstå

varandra kan man helt enkelt byta till att bara använda chatkanalen i Skype.

Se till att de grupper som skall
samarbeta redan i förväg har lagt till
varandra som "kontaktpersoner"! 
Sedan är det bara att få dem att "ringa upp"
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Chat med Live Messenger

Om ni väljer att debatten mellan eleverna skall ske i en chat med Live Messenger, så  måste ni komma

fram till om ni kan använda elevernas egna användarnam eller om ni skall skapa en rad användarprofiler

speciellt för detta tillfälle.

Det  kan gå snabbast att skapa en rad profiler till varje grupp i de två klasserna.  Om det är tre elever i varje

grupp ska man kanske skapa 8 profiler till din klass  och 8 till partnerklassen. Man kan fördela uppgiften

mellan de två lärarna, men det är som regel snabbast om en person skapar alla grupperna.

Det är en god ide koppla ihop  grupplogin till varandra - två och två - som kontakter i
Messenger!

Ni kan också ge en uppgift till eleverna att de själva skall skapa användarprofiler till grupperna, men var då

uppmärksam på att detta kan ta extra tid. Se  till att detta är helt klart innan själva lektionen startar: Det

sitter en klass  i andra änden och väntar!

Man kan snabbt upprätta en rad profiler som liknar varandra. Du kan skapa profilerna från Live

Messengers webside -  http://messenger.live.com/

Kom ihåg att skapa en lista över användarprofilerna!



Att använda chat i Messenger 

När de olika användarprofilerna är skapade och kopplade till varandra som kontakter, så  kan arbetet

börja.

Det kan vara en bra ide att låta grupperna presentera sig kort för varandra

Tips 1: När grupperna har hälsat på varandra kan lärarna gå runt och försäkra sig om att de arbetar med
uppgifterna.

Under Funktioner > Inställningar i Messenger kan man ändra namn och information om profilen så  att

namnen på grupperna blir lite mer personliga.
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Google Talk: chat, röst  og videosamtal

Googles gratis mailkoncept – gmail – innehåller också en chatklient – Google Talk – som innehåder

många av de möjligheter som finns i  Messenger og Skype – både till chat, röst-  och videosamtal.

Google Talk kan laddas ned från: http://www.google.se/talk/

När man skapar ett gruppkonto till grupperna skall man använda e-postadress  för varje login. Det kan

eventuellt vara en fördel att använda elevernas egna login, om de går med på det.



Asynkront samarbete via webblogg
Man kan också låta grupperna samarbeta på webbloggar (bloggar) på internet. Detta kan vara en god ide

om skolan inte har tillräcklig bandbredd, eller om man vill låta eleverna samarbeta om ämnet under lite

längre tid.

Webbloggar kan man sätta upp gratis t.ex. på

edublog.org -  http://edublogs.org

wordpress.com – http://wordpress.com/  

blogger.com – http://blogger.com 

Denne samarbetsform möjliggör att grupperna -  utifrån sina rollkort -  t.ex.  frågar motparten om vad de

har tänkt sig att göra för att minimera CO2-utsläppen.

Svaren på frågorna kan göras som hemarbete eller som grupparbete i skolan. Ambitionsnivå och

omfattning av svaren behöver lärarna komma överens om i förväg.

Tips 1!  När bloggen skapas  måste man komma ihåg att ange att man får kommentera inläggen.

Tips 2! Lärarne kan själva moderera ambitionsnivån. T.ex. kan ni komma överens om att frågor till

motparten skal handla om energiformer och att gruppernas var också skall utgå från det enskilda landets

situation.

Tips 3!  De flesta bloggar gör det möjligt för lärarna att prenumerera på uppdateringar från elevernas

bloggar. På  det sättet får läraren ett meddelande varje gång eleverna arbetar med uppgiften.
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