280-slides

280slides.com

Adobe Slate

https://slate.adobe.com

Adobe Voice

//voice.adobe.com

Animoto

https://s3.amazonaws.com/embe På www.animoto.com kan du få lavet videoer
d.animoto.com
helt automatisk. En video sættes sammen af
fotos, videoklip og musik. Produktet er en flot
produceret musikvideo, der kan deles og
embeddes.
https://answergarden.ch/
AnswerGarden is a new minimalistic feedback
tool. Use it for real time audience participation,
online brainstorming and classroom feedback

AnswerGarden

Her kan du lave en præsentation online i stil med
Powerpoints
Adobe Slate kan lave bøger, som kan vises via et
link. Linket overtager hele skærmen, med
mindre man indsætter et teksten target="_blank
et sted I embedkodes tag.
Adobe Voice. En historie som en animeret video.

AxMag

http://axmag.com

Bambuser

http://embed.bambuser.com

BannerSnack

http://files.bannersnack.com

bContext

http://bcontext.com

Blabberize

http://blabberize.com

Bombay TV

http://www.grapheine.com/bomb Lav indiske film med egne undertekster
aytv
www.bornetube.dk
På Børnetube kan du uploade videoer. Men her
kan også indlejres: Xtranormal, Tubestory,
SkoleTube Pixton, skærmoptageren, videoer og
lyd samt kanaler og playlister

Børnetube

AxMag kan konvertere PDF-filer mv. til onlinebøger, som man kan blade i.
På www.bambuser.com kan du lave live
videostreaming fra din mobiltelefon eller fra et
webcam.
På BannerSnack (www.bannersnack.com) kan du
lave animerede flash-bannere i flere forskellige
størrelser i en smart editor. Du kan både
animere tekster og billeder.
bContext (Interactive Whiteboard) beskriver sig
selv således: Use bContext to present on iPad
and transform static files into engaging
Communications
På Blabberize kan du få en tegning til at tale

Calameo

http://www.calameo.com

På www.Calameo.com kan du uploade filer i flere
forskellige formater (word,pdf, powerpoint,
excelark mm) og få dem konverteret til en flot
digital online-publikation.

Calameo Library

http://widget.calameo.com

Vis en samling af publikationer fra Calameo

CardFunk

www.cardfunk.com

Animerede postkort

Cincopa

http://www.cincopa.com/

Classtools

www.classtools.net

Diverse undervisningsmidler

Conventus

www.conventus.dk

Conventus - online foreningsadministration

Countdown
timeanddate.com
Counting Down to

www.timeanddate.com

Date countdown

En gratis nedtælling til en bestemt dato og
klokkeslet.
w2.countingdownto.com
Her kan du indlejre et ur, der tæller ned til en
bestemt begivenhed
http://www.creazaeducation.com Creaza tilbyder en integreret internetbaseret
værktøjskasse til kreativt arbejde til brug i både
skole og fritid.
http://datecountdown.com

De gulde sider kort

http://kort.degulesider.dk

DeVoksnesAnsvar

www.k-2.dk

Creaza

Børns Vilkår og TrygFonden har udviklet
#DeVoksnesAnsvar, som er et gratis interaktivt
redskab, læreren på nem vis kan tage i brug til
forældremøder i 4.-8. klasse. Redskabet hjælper
forældrene med at tale sammen om forskellige
problemstillinger, der påvi

DPU, Aarhus Universitet http://www.media.au.dk/podcast Aarhus Universitets podcastarkiv, hvor
videomateriale fra forskning og undervisning
såvel som sociale arrangementer og
begivenheder bliver publiceret
Dropbox

http://dl.dropbox.com

Man kan indlejre et billede fra Dropbox.

Dvolver - Dfilm

http://s3.amazonaws.com

Edpuzzle

https://edpuzzle.com

Med Moviemaker på www.dvolver.com kan du
lave små animerede film, hvor personerne taler
via talebobler.
Embed mashups af video og lyd fra Edpuzzle

Evishine - solcelleanlæg

http://evishine.dk

Oplysninger fra solcelleanlæg via Evishine.

Facebook Badge

https://www.facebook.com

Facebook like box

http://www.facebook.com

Her kan man embedde en sidebadge fra
Facebook.
Facebook like box

Facebook Like-knap

http://www.facebook.com

Facebook side

https://www.facebook.com

Man kan finde embedkode til en Like-knap fra
Facebook og indsætte her.
Her kan man indlejre en side fra Facebook

Facebook video

www.facebook.com

Embed en video fra Facebook

FDB TV

http://tv.fdb.dk

FDBs websted med videoer

Filmcentralen

http://filmcentralen.dk

Filmcentralen

Flensborg avis

http://www.fla.de

Forsiden af Flensborg Avis - som link

Flickr Sets

http://www.flickr.com

Flickr Slideshow

www.flickr.com

Her kan du vise billeder fra fotosamlinger (sets)
på Flickr
Slideshow fra Flickr

FlipSnack

flipsnack.com/

Fotobabble

www.fotobabble.com/mediafiles

Med FlipSnack kan du lave bøger, der kan vises
på nettet.
Lav talende billedserier og slideshows

Geogebra

https://www.geogebra.org

Geogebra

GladsaxeKortet

http://services.pos-consult.dk

Glogster

http://www.glogster.com

På Glogster kan du lave animerede plakater.
Dette er den fulde udgave af Glogster. Der findes
også en undervisningsudgave på
edu.glogster.com.

Glogster EDU

http://edu.glogengine.com

GoAnimate

goanimate.com

Lav en glog på edu.glogster.com. Der kan du
lave plakater med multimedieindhold. På
www.edu.glogster.com er der et hjørne for
undervisere.
GoAnimate er et site, hvor du kan lave
animerede tegneserier med talebobler - og lyd.

GoAnimate 4 Schools

goanimate4schools.com

Google Docs PDF Viewer https://docs.google.com/

GoAnimate 4 Shchools er en gratis
undervisningsudgave af Goanimate, hvor man
kan lavede animerede tegneserier.
Viewer til PDF

Google Dokument

https://docs.google.com

Et dokument fra Google Docs

Google Drive Viewer

https://drive.google.com/

Preview af dokumenter fra Google drive

Google Formular

https://docs.google.com

Man kan indlejre en formular fra Google docs

Google Formularregneark

https://docs.google.com/

Google Kalender

www.google.com/calendar

Google Maps

www.google.com/maps

Google Præsentation

https://docs.google.com

Google Regneark

http://docs.google.com

Her kan du indlejre et Google
opsamlingsregneark som stammer fra opsamling
af data fra en formular.
Man kan indlejre en kalender fra sin Google
kalender.
På maps.google.dk kan du selv lave kort, som
kan embeddes
Hvis man laver en præsentation i Google Docs og
offentliggør den, kan præsentationen også vises
indlejret.
Regneark eller Diagram fra Google regneark.

Google Tegninger

https://docs.google.com/drawing I Google Tegninger, kan du lave tegninger, der
s
kan deles og udgives på nettet.

I-nigma Barcode

http://encode.i-nigma.com

QR-koder fra I-nigma til mobiltelefoner

Imgur

http://imgur.com

Embed billeder fra billed-delingssitet Imgur

iPaper

http://ipaper.ipapercms.dk

Issuu mappe

http://static.issuu.com

Isuue You Publish

e.issuu.com

iPaper er en betalingstjeneste, som i nogle
kommnuer benyttes til at lave bladreugaver af
diverse publikationer.
Her kan man embedde en hel mappe (folder) fra
Issuu.com så man kan fremvise en hylde med
publikationer, som brugerne kan åbne og læse
online.
På www.issuu.com kan du lave pdf-dokumenter
om til et online-magasin eller diasshow, der
fremvises på en flot måde. Det virker kun, hvis
man bruger den embedkode, der kommer frem
ved at sætte et flueben ved ”use on Tumblr,
Wordpress or similar"

Jamendo

http://widgets.jamendo.com

Joomag - publishing

http://www.joomag.com

Jyske bank - video

http://jyskebank.tv

På www.jamendo.com kan du finde og afspille
musik, som er frit tilgængelig via Creative
Commons Licenser.
Med Joomag kan man lave blade og magasiner,
som udgives på nettet.
Video fra Jyske bank

KKs videokanal

http://video.kk.dk

København kommunes videokanal for skolerne

KNR - Kalaallit Nunaata
Radioa
Krak kort

http://www.kaltura.com

Grønlands radio og TV

laesningpaavhs

Luzidpress

http://laesningpaavhs.blogspot.d
k
http://cdn.livestream.com
Hos www.livestream.com kan du oprette en
kanal, der streamer video.
http://www.lucidpress.com

LærIT

http://www.laerit.dk

Videovejledninger fra LærIT

MindMeister

http://www.mindmeister.com

Mit Gyldendal

http://mitgyldendal.dk

På http://www.mindmeister.com kan du
brainstorme og arbejde med mindmaps sammen
med andre. De færdige mindmaps kan
embeddes.
Med mit | gyldendal kan du tage kontrol over de
digitale læringsprocesser. Du kan få overblik
over dine tilgængelige læremidler, bygge egne
undervisningsforløb, tilrettelægge skoleåret samt
se dine elevers resultater - og indlejre i
Skoleintra.

Movenote

www.movenote.com

MusOpen

http://www.musopen.com

Notaland

http://notaland.com

NoteApp

https://noteapp.com

Program til oprettelse af sticky notes.

Noteflight

www.noteflight.com

Et online-program, hvor man kan komponere og
afspille ved at indskrive noder.

Office365

sharepoint.com/sites/

Et dokument fra Officce365

Livestream

http://map.krak.dk

Movenote er et præsentationsprogram, hvor du
kan knytte filer, billeder mv. sammen og vise det
som en præsentation kommenteret med en
video.
På www.musopen.com findes et gratis online
musikbibliotek, hvor man kan finde og bruge
musik, der er frigivet under Creative Common
License.
Notaland tilbyder et wiki-værktøj til samarbejde og skriver om sig selv: Mash your ideas and
media together with friends in a dynamic
whiteboard wiki. Using photos, videos, and other
web content you can instantly create
brainstorms, presentations, scr

Padlet (tidl. Wallwisher)

http://padlet.com

PhET

http://phet.colorado.edu

PhotoPeach

photopeach.com

På PhotoPeach kan man lave flotte slideshows,
der kan vises for andre på flere måder.

Picasa slideshow

picasaweb.google.com

På Picasaweb.google.com kan man finde
embedkode til slideshows, der kan deles med
andre. Man kan også finde embedkode til visning
af et fotoalbum eller et enkelt billede - her skal
man så anvende PicaseWeb album/billede.

Picasa Web DK

http://picasaweb.google.dk

På http://picasaweb.google.dk kan du oprette
billedalbums og finde andre billedalbums, der
kan fremvises som et diasshow.

PicasaWeb Album/billede picasaweb.google.com

Padlet på padlet.com er en online opslagstavle,
som kan rumme billeder, video, musik og
dokumenter.
PhET (Physics Education Technology) leverer
sjove og interaktive forskningsbaserede
simulationer af fysiske fænomener. PhET er lavet
til undervisningsbrug på University of Colorado at
Boulder.

Pixton

pixton.com

Her kan man embedde et fotoalbum, hvor
forsiden af albummet vises - og så kan man
blade mellem billederne. Man kan også embedde
et enkelt billede. Hvis man vil embedde et
selvkørende slideshow, skal man anvende
PicasaWeb
Her kan du lave tegneserier, som du embedder.

Plandisc

http://plandisc.com

Planlægningshjul eller årshjul fra Plandisc.

PowToon

http://www.powtoon.com

Prezi

prezi.com

Powtoon er et værktøj til at lave præsentationer
med
På Prezi kan du lave nogle flotte, effektfulkde og
anderledes præsentationer - der slet ikke ligner
Powerpoints

Primary Wall

primarywall.com/

Qwiki

http://www.qwiki.com

Scratch

http://scratch.mit.edu

Screenpublisher

screenpublisher.com

Screenpublisher bruges til materiale der
publiceres i tilknytning til infomationsskærme

ScreenToaster

http://www.screentoaster.com

På www.screentoaster.com findes en gratis
online screen recorder, som kan optage alt det
du foretager dig på en skærm. Optagelserne kan
deles med andre og embeddes.

Skitch

img.skitch.com

Skoleblogs

skoleblogs.dk

På Skitch kan du uploade, annoter og dele dine
billeder med andre.
Blogs

Skoleporten embed

skoleporten.dk

SkoleTube

skoletube.dk/

SkoleTube VoiceThread

http://dk.ed.voicethread.com

På PrimaryWall kan elever og lærere skrive små
noter
Qwiki er en wiki, der i tekst, billede og lyd
præsentererer et opslagsord - på engelsk
Fortæl en historie, lav spil og animationer Del
med andre rundt om i verden. Scratch er
designet med indlæring og uddannelse for øje.

Man starter med at definere en Iframe med
højde og bredde Derefter angives et link til et
dokument på skoleporten Endelig afsluttes
Iframen
På Skoletube kan du uploade videoer. Men her
kan også indlejres: Xtranormal, Tubestory,
SkoleTube Pixton, skærmoptageren, videoer og
lyd samt kanaler og playlister
VoiceThread er et multimedieværktøj til
samarbejde, som kan indeholde dokumenter,
billeder og videoer - og som tilladere brugerne i
en gruppe at kommentere indholdet.

Skydrive Excel og
Powerpoint

https://r.office.microsoft.com

Skydrive Video og Word https://skydrive.live.com

Her kan man indlejre Excel og Powerpoint
objekter fra Microsoft Skydrive. Bemærk, at man
skal vælge Skydrive Video og Word, hvis man
indlejre Word-filer eller videoer.
Man kan indlejre Wordfiler og videoer fra
Microsoft Skydrive
På Sliderocket kan man lave præsentationer,
som kan deles med andre.

Sliderocket

http://app.sliderocket.com

Slideshare

http://www.slideshare.net

Smore

http://www.smore.com

På Slideshare kan man dele og fremvise
præsentationer, dokumenter og videoer.
På Smore kan du lave flotte "flyers"

SnapWidget

http://snapwidget.com/

Viser billeder fra Instagram via et valgt hashtag

Snotr - en videosamling http://www.snotr.com

Snotr - leverer videoer

SoundCloud

soundcloud.com

Storybird

http://storybird.com

Sway

https://sway.com

En stor samling af musik og podcasts og audio
som kan embeddes.
Lav historier med billeder på nettet - og del dem
med andre
Sway beskriver sig selv således: Med Sway kan
du nemt og hurtigt oprette og dele flotte og
interaktive rapporter, præsentationer, personlige
historier og meget mere. Hvis du tilføjer dit
indhold, gør vi resten. Og resultatet kan indlejres
i SkoleIntra

Symbaloo

www.symbaloo.com

Tagxedo

www.tagxedo.com

Ted Talks

http://embed.ted.com/talks

Tellagami

https://tellagami.com

Thinglink (I-frame
koden)

//www.thinglink.com

Thomas Smedebøls site

http://thomas.smedebol.dk

TimeRime

http://www.timerime.com/

ToonDo

http://static.toondoo.com

TV samvirke

http://tv.samvirke.dk

På ToonDo kan man lave små bøger med
tegneserier
Tv samvirke er knyttet til bladet Samvirke og
anvendes parallelt med FDB tv som link til en
række videoer om ernæring og hverdagstips

TV Syd

www.tvsyd.dk

Vidoer fra TV Syd

TV/MIDT-VEST

front.xstream.dk/tvmv

Video fra TV/Midt-Vest

TV2 Fyn

http://cdnapi.kaltura.com

Videoklip fra TV2 Fyn

TV2 Nord

www.tv2nord.dk

TV indslag fra TV2 Nord

TV2 Østjylland

http://www.tv2oj.dk

Vidoeklip fra TV2 Østjylland

Type With Me

http://typewith.me

På willyou.typewith.me kan du oprette et
dokument, som du kan dele med andre og I kan
skrive samtidig i det. Dokumenter der ikke har
været anvendt i mere end 90 dage bliver
automatisk slettet.

Vi cykler til arbejde

http://www.vcta.dk

Vi cykler til arbejde

Videotool

http://media.videotool.dk/

Video fra Videotool

Symbaloo er - som sitet selv beskriver det - en
ny måde at organisere sit online-liv på - og dele
det med andre.
På Tagxedo kan du meget nemt lave nogle flotte
ordskyer, der kan anvendes i andre dokumenter og som, når man har gemt ordskyen - kan
embeddes.
Gode taler og foredrag om alskens emner formidlet via video
Tellagami er en app til mobiltelefonen, som giver
dig en hurtig mulighed for at lave og dele en
animeret Gami-video.
På Thinglinm kan du lave interaktive billeder, der
rummer links til billeder, tekster, videoer, musik
mm - så et billede kan udforskes! Du skal bruge
I-frame embedkoden.
Nyheder og tips af interesse for læringscentre fra Thomas Smedebøl
På TimeRime kan man lave tidslinjer.

Vimeo

vimeo.com

Vimeo - upload videoer og del dem med andre.

Viten.no

www.viten.no

Vocaroo

http://vocaroo.com

Voki

http://vhss-d.oddcast.com

WAT TV

www.wat.tv

Viten.no tilbyder gratis netbaserede
læringsobjekter til naturfag - mest til ældre
elever.
Optag lyd online og indljer det derefter ind på
intranettet
På Voki kan du lave talende avatarer, der kan
bruges til undervisningsformål.
Fransk videosite

WebDoc

http://www.webdoc.com

Website Countdown

http://countingdownto.com/

Wisemapping

www.wisemapping.com

Wix

http://wix.com

Wordle

http://www.wordle.net

WordPress

http://wordpress.com

wordpress.com

xtranormal

http://www.xtranormal.com

På xtranormal kan du lave animationsfilm online.
Vælg figurer, tilrettelæg scene med bevægelse,
kameraføring mm, skriv replikker og hør dem
blive udtalt (dog ikke på dansk).

You Tube

//www.youtube.com

Youpublisher

www.youblisher.com

Se videoer fra YouTube med ny indlejringskode, der starter med
"iframe"

Århus Kommune TV

http://video.aarhuskommune.dk

WebDoc er som en digital scrapbog, hvor du kan
lave et mashup af foto, video, lyd mm, som du
kan dele med andre.
Her kan du lave en nedtælling som kan
embeddes
På Wisemapping kan du lave mindmaps, som du
kan dele med andre.
På www.wix.com kan du lave et helt website i
flash.
www.wordle.net danner en grafik med ord hentet
fra en tekst, du selv har skrevet og vægter
ordene efter hvor ofte de forekommer i teksten.

Videoer fra Århus kommunes videokanal

