
Resurser jag använder i min undervisning

Blogg - exempelvis Wordpress, Blogger, Skolbloggen, Moobis, Webstjärnan etc

Google drive - som slöjddagbok, enkäter, quiz m.m.

Youtube - Skapa ett googlekonto så får du automatiskt ett youtube-konto.

Imovie - film och trailer

Ouiz http://www.proprofs.com Funkar bra. Finns för K-12 educator gratis

http://www.quizrevolution.com Helt ok

http://glosor.eu egentligen en glosförhörssida men funkar bra för bild med ord-test

http://elevspel.se en sida där du kan skapa olika spel för eleverna att utveckla begrepp med

http://polldaddy.com en plugin till wordpressblogg, men går att köra fristående också

Bitsboard - App till surfplatta för att skapa spel med flashcard som är lärande för eleverna

Kahoot - https://getkahoot.com/ Tävlingsspel där du kan skapa frågesport där man direkt tävlar mot varandra

Quizizz - http://quizizz.com Tävlingsspel där du kan skapa frågesport där man tävlar mot varandra

Goconqr - https://www.goconqr.com/ Skapa flashkort och annat där eleverna kan öva på begrepp.

Snapguide - http://snapguide.com

QR-koder - http://www.qrstuff.com skapa egna QR-koder och dela med dig av. Scanna dessa med 

exempelvis appen ”I-nigma" eller programmet ”QR-journal”

Voto - voto.se - utvärdering

Mentimeter - https://www.mentimeter.com - utvärdering, quiz, öppna frågor. 

Answergarden - http://answergarden.ch/ - utvärdering och brainstorming

Korturl.com http://korturl.com/ - gör långa webadresser korta

Padlet - https://sv.padlet.com/ - samla exempelvis länkar. Redovisning för elever för beskrivning av projekt.

Moxtra - http://moxtra.com Kollaborering via nätet. För exempelvis loggböcker i slöjden

Popplet - http://popplet.com/ mindmap och kollaborera

Leifs länkar:
http://slojdlararen.wordpress.com/

http://sarlaslojd.wordpress.com/

http://slojdkalender.wordpress.com/

https://www.youtube.com/user/slojdarna

Slöjdläraren Leif Blomqvist på Facebook 

Hitta andra slöjdlärare, ta del och dela med er
Facebook - Slöjdgrupper

Nationellt centrum för slöjdämnet: https://www.facebook.com/groups/centrumforslojdamnet

Slöjd och IKT: https://www.facebook.com/groups/450584581634182

Twitter - https://twitter.com/ sök med #slöjd eller #slojd eller #sloejd 

Instagram - http://instagram.com/ sök med #slöjd eller #slojd eller #sloejd  

Leif Blomqvist
http://slojdlararen.wordpress.com 
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