QR-koder på perleplader
Materialeliste
IPad, mobiltelefon eller computer
Printer
Blyant
Saks
Perleplade (stor, kvadratisk)
Mellemlægspapir

4.-7. årgang

2-5 lektioner

App med QR-kodescanner
Papir
Lineal
Perler – sorte og hvide
Strygejern

Elevmål
• Jeg kan oprette min egen QR-kode og har viden om, hvad en QRkode er.
• Jeg kan fremstille en perleplade, der kan scannes som QR-kode.

I denne opgave skal eleverne arbejde med at lave deres egne QR-koder. Det kan i flere faglige henseender være smart at bruge QR-koder, og eleverne introduceres i denne opgave til ”teknikken”
og proceduren på en sjov og anderledes måde, når de selv skal fremstille en brugbar QR-kode ud
af perler.
Introduktion
Eleverne skal have viden om, hvad QR-koder er. Der kan fx brainstormes om, hvor eleverne møder
QR-koder i deres hverdag. Som introduktion kan eleverne også få lov til at scanne forskelige QRkoder, så de opdager hvilke muligheder, der er med koderne, eller ser hvad indholdet i en QR-kode kan være.
Designfasen
I designfasen skal eleverne selv konstruere deres QR-kode og vælge, hvad der skal linkes til med
koden. Eleverne skal vælge et program på nettet, der kan fremstille QR-koder, og de skal efterfølgende printe koden ud, så de kan bruge den som model for perlepladen.
Fælgende sider kan fx bruges:
www.qrstuff.com
www.qr-code-generator.com
www.qr-koder.dk
Arbejdsfasen
Den udprintede QR-kode skal laves om til en skitse, som perlepladen kan konstrueres efter.
• Udskriv koden
• Tag den printede QR-kode, blyant og lineal.
• Streg op på koden, så du kan se, hvor du skal placere perlerne på perlepladen.
• Brug nu den optegnede kode som skabelon til at placere perlerne efter.
• Det er vigtigt, at perlerne placeres præcist, eller vil koden ikke scanne til slut.
(Se billeder på næste side)
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Evaluering/tegn på læring
Det er forholdsvist enkelt at konstruere sin egen QR-kode med en computer eller iPad. Det kan
være motiverende for eleverne, at de selv kan konstruere noget, som de så senere kan scanne og
derefter finde frem på egen eller kammeraters telefon.
Eleverne skal lave en perleplade, som kan scannes og lede til en hjemmeside. Det er derfor vigtigt,
at alle perler er placeret helt korrekt, ellers får de ikke noget resultat frem, når de scanner.
Elevernes færdige perleplader kan evt. sættes op sammen, og de kan indgå i et større temaarbejde, hvor koderne evt. henleder til et bestemt fælles emne.
Differentieringsmuligheder
Hvis det er ”for meget” at koncentrere sig om at lægge de mange perler præcist på, kan opgaven
varieres, og eleverne kan fremstille QR-koder af andre materialer. Man kommer dog ikke uden
om, at det kræver præcision at komme i mål med en brugbar QR-kode.
I kan også lave:
• ”QR-kode paintings” (søg på Google) eller
• ”QR-kode broderi” (se forløb på kreatip.dk)
Inspirationsbilleder

Den printede og optegnede QR-kode
anvendes som skabelon til at lave
perlepladen efter.
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Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål
Teknikker:
• Eleven kan beherske grundlæggende teknikker til
bearbejdning af bløde og hårde materialer og har
viden om dette.
Produktrealisering:
• Eleven kan fremstille egne enkle produkter efter
oplæg og har viden om arbejdstilrettelæggelse.
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Elevmål
•

•

Jeg kan oprette min egen QR-kode
og har viden om, hvad en QR-kode
er.
Jeg kan fremstille en perleplade,
der kan scannes som QR-kode.

