
QR codes og QR codes generator

Hvad er QR codes / Mobil tags?
QR codes står for "Quick Response", hvilket også på dansk betyder 'hurtigt svar'. I 
Danmark bliver QR koder mere kendt som mobil tags, hvilket er en form for mobil 
stregkode. QR codes er udviklet i 1994 af den japanske virksomhed Denso-Wave. QR 
codes er lavet for at skulle gøre det nemmere og hurtigere at aflæse stregkoderne, via 
forskellige maskiner eller f.eks. din mobiltelefon.

QR koderne blev oprindeligt skabt til at være hjælpemiddel for bil produktionen, hvor de 
forskellige komponenter til bilerne blev udstyret med en af disse stregkoder, så robotterne 
kunne automatisk genkende komponenterne samt placere andre elementer ordenligt. 
Systemet er idag super populært i Japan, hvor det bliver brugt til f.eks. at promovere nye 
produkter, lave forskellige kampagner, rabatordninger, vejskilte, aviser, visitkort samt en 
masse andre steder.
Stregkoderne kan indeholde forskellige data, såsom email adresser, telefonnumre, 
hjemmeside links, kort kordinationer og meget mere, hvilket gør muligheder uendelige, for 
at kunne kommunikere på en smart og anderledes måde. QR codes kan man f.eks. læse 
igennem sin mobiltelefon, vi har idag næsten alle en telefon med kamera, og på de nyere 
telefoner er det muligt at kunne hente forskellige programmer, som gør det muligt at læse 
disse koder.

Venligst lånt fra http://qr-coders.dk/qr-codes-mobil-tags.htm.              
 
Det er nemt og hurtigt. Det kræver at man har installeret en QR code scanner på din tablet 
eller smartphone. Det kræver som nævnt et kamera.
                                                                                                                                   
Hvordan kan vi bruge det?
Prøv at scanne billedet og se hvor nemt og hurtigt det er.
Jeg vil her forsøge at komme med forslag og ideer. I må gerne byde ind 
hvis i har ideer.

- Give eleven opgaver ved. Visuelt eller med tekst.
  Jeg tænker det kan bruges i alle former for fag/undervisning.                
- En form for skattejagt.
- En del af et belønningssystem.
- En kommunikations form ( nedtrapning af konflikter)
- Give den enkelte elev en personlig besked.
- Motiverende 
-  osv.                                                                                                       

Nedenfor har jeg linket til en side hvor man kan bruge en QR. 
generator ganske gratis.
Ellers kan man søge på Google efter QR code generator. Der findes 
mange på nettet som er gratis at bruge.

http://qrcode.kaywa.com/

Applikationen
Jeg har selv brugt programmet "scan" fra QR Code City, hvilket jeg 
varmt kan anbefale.  Se screenshot af app'en. Den findes både til 
iPhone og iPad.                       God fornøjelse - Brian Team B




