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Vem är du och var jobbar du?



Vad är en QR-kod?

QR-kod, från engelskans Quick Response, är en sorts 
tvådimensionell kod för optisk avläsning.

Det är en vidareutveckling av EAN-koden, som vi även kallar 
streckkod. 

En QR-kod kan innehålla betydligt mer information än en 
endimensionell streckkod.



Varför QR-koder?

 Att arbeta med QR-koder i förskolan/skolan är ett sätt att få barnen 
nyfikna på matematik och teknik på ett annorlunda och spännande 
sätt. Eftersom ingen vet vad som döljer sig bakom koden så är det 
alltid ett överraskningsmoment.

 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 
urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.” 
(Skolverket: Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010)

 ”Matematisk verksamhet är en problemlösande aktivitet som är 
nära kopplad till den tekniska och digitala utvecklingen”        
(Skolverket, Lgr 11, reviderad 2017)



QR-koder som pedagogiskt verktyg

 QR-koder är ett pedagogisk verktyg som kan användas för att fånga det 
lustfyllda lärandet i matematik. Vi låter varje barn utveckla tillit till sin förmåga 
att använda matematik i meningsfulla sammanhang och samtidigt utveckla sin 
digitala kompetens. Barnen utforskar digital teknik och lär sig hur den fungerar.

 Arbetet med QR-koder är väldigt språkstimulerande då de inspirerar barnen till 
att använda sitt språk, både vid tillverkningen av QR-koder och i samtal om vad 
som döljer sig bakom QR-koden.

 Att jobba med QR-koder är också ett sätt att väcka barnens nyfikenhet, för man 
vet som sagt aldrig vad som finns ”bakom” koden. Samtidigt så kan du som 
pedagog koppla in vilket ämne eller projekt som helst med QR-koderna, allt 
utifrån styrdokumenten och barnens intresse och nyfikenhet!



Att upptäcka matematik tillsammans

 Pedagogernas kunskap och agerande är avgörande för hur barnen själva upptäcker 
matematiken omkring sig. Ni måste finnas där och fråga, utmana och visa intresse för 
och ta hand om de funderingar och svar som ges. 

 Matematik handlar till stor del om att skapa ordning och struktur och att upptäcka 
mönster. Pedagogerna måste ha grundläggande ämneskunskaper om förskole- och 
grundskolematematik och insikt i hur barnens matematiska utforskande kan 
synliggöras och utmanas genom olika arbetssätt.

 När ni tillsammans med barnen upptäcker matematik inom- och utomhus finns det 
många sätt att ta tillvara den på. Oftast fotograferar man men det är också användbart 
att spela in när barnen berättar och resonerar kring det de upptäckt. Som pedagog är 
det viktigt att du lyssnar och ställer frågor som kan föra barnens resonemang framåt.



Uppdragstärning med QR-koder 

 Ett sätt att göra barnen aktiva och pedagogerna närvarande. 

 Samla en grupp med barn.

 Låt ett barn i taget slå tärningen och scanna av QR-koden. 

 Välj om alla eller en utför uppdraget.

 Låt barnen prata och resonera om vad för uppdrag de fick och hur de löste det.

 Utforma uppdrag som främjar språkutvecklingen.

Tärningarna finns att köpa på ”Hands on science”



Exempel på uppdrag

 Hämta en lång och en kort pinne.

 Hämta en stor och en lite sten.

 Hämta ett stort löv och ett löv som är lite mindre än det stora.

 Hämta en lätt och en tung sten.

 Hämta något som är runt som en cirkel.

 Hämta något som är litet och något som är lite större än det lilla.



QR-tipsrunda



QR-tipsrunda

 I denna tipsrunda får barnen olika uppdrag som bygger på varandra.

 De går i par eller tre och måste prata och resonera kring de uppdrag som de 
ska utföra.

 När de gjort tipsrundan samlas alla. De får beskriva hur de löst sina uppdrag 
samt lyssna på sina kamraters lösningar.

 Här är det viktigt att alla barn får möjlighet att komma till tals. På detta sätt kan 
barnen utveckla det matematiska språket och därigenom förståelsen.

 Det är också viktigt att du som pedagog ställer utforskande frågor och bemöter 
barnens svar med nyfikna frågor.



• Hitta en lång och en kort pinne

• Lägg din långa pinne och din korta pinne 
på den vita duken

• Ha en samling kring den vita duken. Prata 
om vilken pinne som är längst respektive 
kortast. Storleksordna dem tillsammans. 
Finns det andra likheter?

• När ni är klara med pinnarna kan ni testa 
att lägga pinnarna efter varandra – en 
lång, en kort osv. Hur lång linje med pinnar 
blir det?

• Hitta en stor och en liten sten

• Lägg din stora sten och din lilla sten på den 
vita duken

• Ha en samling kring den vita duken. Prata 
om vilken sten som är störst respektive 
minst. Storleksordna dem tillsammans.

• Här kan ni också prata om vikt. Låt barnen 
hålla i stenarna och uppskatta vilken som är 
tyngst respektive lättast.

Uppdrag på tipsrundan



Cloud QR Skanner
(gratis, Digitalt Hjärta AB) 

 Ladda ner den på din digitala enhet.

 Cloud QR Skanner finns både i App Store och Google Play.

 QR-läsare anpassad för pedagogiska verksamheter. 



Nu får du möjlighet att testa tipsrundan och tärningarna



Att göra QR-koder

”Cloud QR” 
(40 kr)

 Det finns flera olika appar att använda sig av för att göra QR-koder, Cloud QR är 
en av dem. 

 Appen Cloud QR försöker göra QR-skapande så enkelt och roligt som möjligt. 
Det som ofta upplevts krångligt med QR-koder är att man först måste ladda 
upp material till internet och skapa QR-koder av länken. Cloud QR gör det åt 
dig och låter dig skapa QR-koder av text, länkar, bilder, ljud, video, dokument, 
med mera genom att ladda upp det till nätet åt dig och skapa en QR-kod av 
länken.

https://itunes.apple.com/se/app/cloud-qr-qr-koder-fran-bilder/id1057701438?mt=8


Cloud QR Wifi
(gratis för 2 QR-koder, 
utökad version i App-store.
50 kr)

 En scanner som kan läsa koder skapade med appen oavsett om du är ansluten 
till Wifi eller internet. Detta gör att allt fungerar 100% offline så länge du 
skannar med samma enhet som skapat koden. Perfekt om du vill ta med dig 
enheten utomhus eller skapa koder av känsligt material.

 Cloud QR Wifi låter dig skapa QR-koder utan att publicera innehållet på 
internet. Bilder, ljud och video sparas istället lokalt på din enhet. Enbart 
personer på samma Wifi-nätverk som du kan skanna koderna medan Cloud QR 
Wifi är igång. Koderna kan också skannas av samma enhet som skapat koden 
oavsett om du är ansluten till Wifi eller internet.



Cloud QR Cloud QR Wifi



Nu börjar vi…

 Ladda ner appen ”Cloud QR” 
och skapa en inloggning. Appen kostar 30-40 kr 
och finns i App Store eller Google Play.

Eller

 Ladda ner ”Cloud QR Wifi” som är en gratisversion, 
den finns bara i App Store.

Det finns Ipads att låna om du behöver/vill det.



 Klicka på ”Ta bild”

 Klicka på ”Skapa”

 Klicka ”OK” när Cloud QR 
begär åtkomst till kameran



 Ta en bild och klicka på ”Använd bild”

 Då ska det se ut såhär: 

 Nu kan du välja färg på din QR-kod och                                                                                          
döpa din kod genom att klicka längst                                                                                         
upp där det står ”bildbibliotek”.

 Genom att klicka på                                                                                                          
kan du välja hur du vill                                                                                                     
spara din QR-kod.  



 Vill du skriva ut din QR-kod och din enhet                                                                  
är kopplad till en skrivare så klickar du 
på ”Skriv ut”.

 Om din enhet inte är kopplad till en skrivare                                                                                
kan du maila QR-koden till dig själv                                                                                            
för att sedan kunna skriva ut den. 
Då klickar du på ”Dela”.



 Alla QR-koder du gör i 
Cloud QR/Cloud QR Wifi
samlas i ”Mina QR-koder” 





Appar att använda

 En del appar finns både i gratisversion och betalversion. Det som oftast skiljer dem åt är att 
det finns fler funktioner på betalversionen. 

 Sock Puppets

 Farm Puppets

 https://www.youtube.com/watch?v=MVKdu85fylk

https://www.youtube.com/watch?v=MVKdu85fylk


Sock puppets

 Ladda ner ”Sock Puppets”

 Klicka på ”NEW” 

 Välj ”strumpa” och klicka på ”NEXT”



 Välj bakgrund och klicka på ”NEXT”

 Välj om du vill ha något extra tillbehör
i din bild och klicka på ”NEXT”



 Spela in det du vill säga genom att 
klicka på den ”röda cirkeln”.

 Spara ditt arbete genom att klicka 
på ikonen för ”spara”.



 Välj var du vill spara ditt arbete.

 Klicka på symbolen för att 
publicera/dela ditt arbete. 



 Klicka på ”SHARE”

 Välj vad du vill göra med ditt arbete, 
tex ”Save Video”.

 Klicka ”OK”



Om du har ”Cloud QR Wifi” väljer du att öppna upp 
”Videobibliotek”



Välj den video som är 
aktuell

Klicka på ”Använd”

Klicka på ”Videor”



Nu kan du byta färg på din QR-kod

Välj om du vill skriva ut eller dela den



Om du har Cloud QR, klickar du på YouTube



Nu kan du lägga ut ditt arbete på YouTube. 
Då skapar du först en inloggning/konto.



Här skriver du in titel och om du vill ha någon 
förklaring på vad ditt klipp innehåller.



Nu är QR-koden färdig att användas 



Matematik

UR Skola

 Ett, två, tre... Tyra!

 Tiggy Testar

 Katten, musen, tiotusen

www.urskola.se

Kimmie Kameleont 

https://svensktalteknologi.se/produkt/kimmie-kameleont/

http://www.urskola.se/
https://svensktalteknologi.se/produkt/kimmie-kameleont/


Tips på användbara länkar
 https://www.cloud-qr.se/tips

 http://www.skapaqrkod.se/

 http://www.pedagogverkstan.se/qr-koder-2/

 https://www.mobileinteraction.se/qr-kod-generator/

 https://sv.qr-code-generator.com/

 Facebook ”QR i förskolan” 

 Facebook ”Digitala verktyg i förskolan - Sverige”

 https://youtu.be/Pd65vWFUIi0 (skapa egna QR-koder ”Infoteket”)

 https://youtu.be/sd7Qcnp8mIM (skapa egna QR-koder ”Pedagogverkstan”)

https://www.cloud-qr.se/tips
http://www.skapaqrkod.se/
http://www.pedagogverkstan.se/qr-koder-2/
https://www.mobileinteraction.se/qr-kod-generator/
https://sv.qr-code-generator.com/
https://youtu.be/Pd65vWFUIi0
https://youtu.be/sd7Qcnp8mIM


Utvärdering

https://goo.gl/forms/pmAEclcl9Hj36dwM2

https://goo.gl/forms/pmAEclcl9Hj36dwM2


Tack för idag!

Har du frågor eller funderingar?

Hör gärna av dig,

carina.bognas@malmo.se

mailto:carina.bognas@malmo.se

