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QR koder –en länk till ett material
Att skapa en Qr kod innebär egentligen att du skapar en länk till exempel till en bild, en bild med
ljud, en video, en webbsida ... Beroende på mottagarens ålder, utveckling och behov kan du skapa QR
koden enligt det ändamål du har med koden. Innehållet kan med andra ord vara mycket anpassat och variera
mycket, alltifrån text, bild, ljud till videosnuttar.
Ett exempel på en QR skapare-generator ser du här nedanför.
Appen finns för både iOs: Cloud QR iOs (ca 4,00 € och utan reklam) och
android: Cloud QR android (ca 3,19 € och utan reklam, men ännu inte med egen inspelad film QR länk).

Cloud QR Generator Digitalt Hjärta AB

Behändigt med denna QR kod skapare är att du i en och samma app kan skapa QR länkar med
varierande innehåll. Med inloggning har du ett bibliotek, en samling av de QR koder du skapat.
Dessa kan du behändigt dela, skriva ut och namnsätta enligt behov.
Några tips hur QR koderna kan användas:
-

-

Barnet kan fritt berätta om vad det skapat och med hjälp av QR koden på tex teckningen kan ni senare
behändigt lyssna på barnets upplevelse och berättelse om sitt skapande.
Gör spännande skattjakter med bild-ledtrådar, bild med ljud eller korta videoledtrådar, allt gömt i QR
koder.
Skapa QR koder med munmotorikövningar, ramsor... QR koderna kan finnas samlade på QR kodplatsen
(t.ex. en vägg eller i en QR låda) De kan också finnas gömda här och var och bli till en lek att hitta så många
som möjligt.
Låt även barnens / elevernas fantasi komma till sin rätt. Då kan många lärorika QR koder skapas.

QR koden läses via QR läsare (appar). De är oftast gratis, men obs i många QR läsare kan det finnas
reklam. Reklamen tar ingen hänsyn till användarens ålder, så undvik av säkerhets skäl dylika appar
innehållande reklam. Här finns förslag på en QR läsare som är gratis och utan reklam. Innehållet öppnas
i full skärm, vilket gör det tydligt och behändigt att använda.

Cloud QR Scanner Digitalt Hjärta AB
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Cloud QR Generator (skapa, ändra namn, dela …)
Logga in med ett Google användarnamn (xxx@gmail.com) så att du
kan hantera dina skapade koder (på balken nere: Mina QR-koder).
Vi kan oxå ta bort QR koder som vi inte längre behöver, ändra namn ..

SKAPA:

QR kod med film via
bildmappen, olistat
på Youtube. Till
detta behöver vi en
gmail e-postadress
för att logga in med
eget konto.

Här kan du se vart QR länken leder .
Här sparar du koden till kamerarullen (som en bild), obs du ser
där inget namn på QR koden. (Infoga QR koden t.ex. till Book
Creator från kamerarullen).
Här kan du direkt e-posta QR koden om Mail eller Gmail finns
aktiverat. (Om ej använd t.ex. web Gmail)
Ändra namn på din QR kod.
Har du air-print kan du direkt härifrån skriva ut och laminera din
kod.
Om du skapat olika grupper för dina QR koder väljer du grupp
här.
Välj olika färger och bakgrund till QR koderna.
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