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Elevaktiva arbetssätt på BETT, sid 12 
Kings Road Primary School: http://www.kingsroad-pri.essex.sch.uk/index.htm 
Bloggar på Kings Road Primary School: http://kingsroad.learningspaces.net/node/964 
Kings Road Primary School kvalitetsredovisningen: 
http://schoolsfinder.direct.gov.uk/_profiles/_pdf/8812018.pdf 
 
Förskolan i fokus, sid 13 
Easi-speak och Tuff-Cam: http://www.tts-group.co.uk 
Digital blue: http://www.digiblue.com/education/ 
Återförsäljare: http://www.taglearning.com 
Smart Table: http://www.smartboard.se/smarttable 
Creaza: http://www.creaza.com 
2 simple: http://www.2simpleshop.com 
 
Spaning med fokus på samarbete, sid 14 
Rafi.ki: http://www.rafi.ki 
ThinkQuest : http://www.thinkquest.org 
Unlocking Archives: http://www.unlockingarchives.nen.gov.uk 
Teacher TV: http://www.teachers.tv 
TrueTube: http://www.truetube.co.uk 
Brainpop: http://www.brainpop.co.uk 
Schoolshape: http://www.schoolshape.com 
 
Framtidens lärande – är här och nu!, sid 18 
Framtidens lärande – är här och nu!: http://www.diu.se/framtidenslarande 
 
Plocket, sid 22 
Sökmästaren: http://www.diu.se/sokmastare 
 
Hur används den digitala tekniken och de digitala lärresurserna i undervisningen? 
Danska forskningsinstitutet Dreams rapport kring användning av digitala lärresurser i danska 
skolor: http://www.dream.dk/files/pdf/rapport_laeringsressourcer.pdf 
 
Under ytan med Google: http://earth.google.com 
 
Tidningsutgivarna kring hur dagens unga vuxna tänker: http://www.tu.se/ungavuxna/ 
 
Bli en bättre presentatör med Pecha Kucha, sid 24 
Pecha Kucha globalt: http://www.pecha-kucha.org 
Pecha Kucha Göteborg:http://www.pecha-kucha.se 
Pecha Kucha Malmö:http://www.pecha-kucha.se/malmo 
Pecha Kucha Stockholm: http://www.pecha-kucha.org/cities/stockholm 
 
Skolan på en pinne, sid 25 
USB-minnen med lämpliga programvaror till alla elever. Det är en lösning som Tønder 
kommun i Danmark arbetar med. http://www.skolekonsulenterne.dk 
 



Närvaro och gemenskap – på nätet och skolgården, sid 27 
Ungas integritet på nätet, av Johnny Lundqvist och Ewa Thorslund .SE: 
http://www.iis.se/docs/Ungas_integritet_Ver2_webb.pdf 
Vuxenvärlden – hallå!,  av Johnny Lundqvist och Ewa Thorslund .SE, 
http://www.iis.se/docs/Vuxenvarlden_halla_webb.pdf 
Unga och medier. Fakta om barns användning och upplevelser av medier, Medierådet 2008, 
http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/Ungar_&_Medier_2008.pdf 
Unga svenskar och Internet, Olle Findahl, Sheila Zimic, World Internet Institute, 2008, 
http://www.wii.se 
Vad säger Internetstatistiken? En vägledning för analys och tolkning av nationell och 
internationell statistik, Olle Findahl, .SE: 
http://www.iis.se/docs/Internetstatistik_webb_2_.pdf 
 
Gammal uppgift blev ny i bloggen, sid 28 
Thorulf Lundqvists undervisningsblogg, El blogg del profe: 
http://www.elbloggdelprofe.blogspot.com  
 
Den blogg som de fyra eleverna i trean skriver hittar du här: 
http://www.cuatrochicassuecas.blogspot.com 
 
Full fart på klassbloggen  – när fyrorna kommer loss, sid 29 
Bloggen Lyrfyran hittar du på: http://www.lyrfyran.blogspot.com 
 
Blogg + rss: Kombination som underlättar för läraren att följa elevers bloggande, sid 30 
Blogger: http://www.blogger.com 
Google reader: htp://reader.google.com 
Mer information om Google reader:  http://www.google.com/help/reader/tour.html 
Commoncraft, med filmer om blogg och rss: http://www.commoncraft.com 
 
Blogga med Webbstjärnan, sid 34 
Webbstjärnan: http://www.webbstjärnan.se 
Det finns också en blogg knuten till tävlingen som riktar sig till lärare: 
http://www.stjärnkikarna.se 
 
Nu är det dags att nominera lärare till Guldäpplet 2009, sid 35 
Guldäpplet: http://www.diu.se/guldapple 
 
 
 
 


