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Denne artikel er skrevet på baggrund af
erfaringer med at inddrage QR-koder i
historie- og samfundsfagsundervisning på
Læreruddannelsen i Skive og på kurser for
lærere i folkeskolen.

Formålet med at inddrage QR-koder i undervisningen er bl.a.:
— At

udnytte de elektroniske muligheder som QRkoderne giver i forhold til at kvalificere undervisningen.

— At

bevægelse kommer til at fylde mere i undervisning.

— At

øge elevernes motivation ved at de kan bruge
deres mobiltelefoner i undervisningen.
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Det er nemt at lave QR-koder

Værktøjer til at lave QR-koder er frit tilgængelige, fx:
QR Code Generator >>
Barcode Generator >>
Når man skriver en tekst eller sætter et link ind i
”værktøjet”, bliver det automatisk omdannet til en
QR-kode. De forskellige QR-kode-opgaver, som man
laver, kan så kopieres over på et ark og printes
ud. Arkene med QR-koderne placeres derefter i
det område, hvor QR-kode-opgaverne skal løses. I
grupper går/løber eleverne rundt til de forskellige
opgaver, som de scanner med deres smartphones.
Når opgaverne er løst, sendes svarene til læreren,
som samler op på dem ved en fælles afsluttende
opsamling på klassen.

Forberedelsen til QR-kode-løbet
Når man arbejder med QR-koder, er det vigtigt,
at spørgsmålene i koderne ikke bare er simple
quizspørgsmål, hvor man kan svare ja/nej eller gætte
rigtigt ud fra fx tre valgmuligheder. I stedet for
quizspørgsmål kan man arbejde med mere faglige
spørgsmål, hvor forskellige kompetencer kommer i
spil.
Spørgsmålene kan tage udgangspunkt i:
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— Kundskabsspørgsmål,

hvor elever skal bruge deres
viden om et emne, fx hvilket år blev Danmark besat af Nazi-Tyskland? Eller, hvornår blev den første
dødsdom eksekveret af nazisterne i Danmark?

— Færdighedsspørgsmål,

hvor elever fx skal lægge 5
billeder fra besættelsestiden i rigtig kronologisk
rækkefølge eller aflæse tabeller over arbejdsløshed, priser og løn over tid.

— Holdningsspørgsmål,

hvor elever fx skal forholde
sig til, hvorfor opstår der racehad? Eller en kontrafaktisk overvejelse: Hvad kunne der måske være
sket, hvis Danmark havde gjort mere modstand d.
9. april 1940?

Mange QR-koder, som man kan scanne i reklamer og
andre steder, indeholder ofte kun et link til en hjemmeside. Et link til en hjemmeside kan være udmærket, men QR-koderne kan også bruges på mange
andre måder. Kundskabsspørgsmål er nok de letteste
at lave, så derfor gives nedenstående nogle eksempler på færdigheds- og holdningsspørgsmål i
forhold til både historie og samfundsfag, som forhåbentligt kan bruges til inspiration:
Eksempler for historie:
A) QR-koden indeholder en opgave, som beder
eleverne om at placere 5 fotos fra 2. verdenskrig
i kronologisk rækkefølge. QR-koden er her på et
A4-ark sammen med de fem fotos, der har bogstaverne A, B, C, D og E. Eleverne diskuterer sig
frem til en løsning og sender svaret ind pr. sms
eller skriver det ned og tager det med tilbage.
Svaret kunne fx være B, C, A, E og D.
B) QR-koden indeholder et link til YouTube, hvor
man kan høre en tale af Hitler. Eleverne kunne så
fx blive spurgt om, hvordan talen er bygget op,
og hvordan den virker på dem?
C) QR-koden indeholder et spørgsmål om, hvordan grænserne i Europa ændrede sig efter 2.
verdenskrig? Til hjælp hænger der ved siden af
QR-koden to kort over Europa, fx et fra 1935 og
et fra 1950.
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Eksempler for samfundsfag:
A) QR-koden indeholder en opgave, som beder
eleverne om at placere fem økonomiske udsagn
ved det rigtige parti, fx hvilket parti, Det Konservative Folkeparti eller Enhedslisten, ønsker topskattelettelser?
B) QR-koden indeholder spørgsmål til grafer og tabeller, fx kunne QR-koden indeholde et spørgsmål
om, at eleverne skulle aflæse en arbejdsløshedsgraf for bestemte årstal og diskutere, hvad det
mon betyder for landets økonomi.
C) QR-koden indeholder et spørgsmål, som eleverne
skal diskutere, fx: Hvordan hjælper man bedst
arbejdsløse i arbejde?

Billede 1.
En kronologisk opgave.
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Bliver undervisningen bedre med QRkoder?
Et helt undervisningsforløb udelukkende bygget op
omkring QR-koder vil nok ikke blive nogen succes,
da dette medie ikke har sin styrke i fordybelsen. Den
fordybelse, som man kan opleve ved at læse et par
sider i en bog eller ved at se en film, kan QR-koderne
ikke tilbyde. I stedet kan man med fordel inddrage
QR-koderne i undervisningen, som en del af et forløb
eller som afsluttende evaluering af et forløb.
Ud over at eleverne får bevæget sig, når de går/løber
fra den ene QR-kode opgave til den næste, så lægger
arbejdsformen også op til, at der skal samarbejdes.
Opgavernes løses i grupper og foregår i det fri. Dog
kan der være et lille problem, hvis der opstår kø ved
en post.
Placeringen af et QR-kode-løb kan være i et tilfældigt
bymiljø eller naturområde, hvor omgivelserne ikke bliver inddraget i spørgsmålene. Et QR-kode-løb om middelalderen eller 2. verdenskrig vil fx fint kunne afvikles
på skolens boldbane. En anden mulighed er dog også
at lave spørgsmålene, så de har fokus på det lokale
miljø, hvor man har placeret QR-koderne. I forhold til
tankerne om udeskole, er det oplagt at bruge lokalmiljøet funktionelt ved at tage udgangspunkt i de
mange historier, som gemmer sig der. Eleverne vil
så få mulighed for at opdage og forholde sig til alt
det, som er lige omkring dem i dagligdagen, det kan
fx være spor fra og/eller historiebrug i forhold til
middelalderen, industrialiseringen eller besættelsen.
Når eleverne har svaret på spørgsmålene, som ligger
i QR-koderne, skal de sende svarene til læreren. Det
er vigtigt, at eleverne får respons på de svar, som de
har samlet sammen under QR-kode-løbet. Svarene kan
sendes til læreren på flere måder fx på sms eller til
en Padlet. Hvis man bruger Padlet, kan man give hver
elevgruppe et link til deres egen Padletvæg, hvor de
kan lægge deres svar op. Efterfølgende kan man så
samle op på dem på klassen.
Elevernes motivation vil ofte blive styrket ved, at de
får mulighed for at bruge deres mobiltelefoner i
undervisningen, når de fx scanner QR-koder, ser et
klip på YouTube etc. samtidig med, at de kommer ud
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af klasselokalet og bevæger sig rundt i naturen eller i
deres egen by, mens de løser opgaverne. Inddragelse
af it og bevægelse i undervisningen er med til at
fremme elevernes motivation for deltagelse, men det
afgørende for selve læringen er naturligvis den faglige
kvalitet af de spørgsmål, som er i de enkelte QRkoder.
Det er oplagt, at læreren kan lave QR-kode-opgaver
til eleverne med kundskabs-, færdigheds- og holdningsspørgsmål. For eleverne vil der dog også være
meget læring i at lave spørgsmålene til hinanden.
Selve værktøjet til at lave QR-koderne kan eleverne
nemt finde ud af at bruge. Udfordringen bliver, at de
skal øve sig i ikke kun at stille quizspørgsmål. Ved at
eleverne selv udfordres i at stille færdigheds- og
holdningsspørgsmål, får de mulighed for at fordybe
sig fagligt. Den faglige udfordring kunne fx være
spørgsmål i forhold til historiebrug (fx i forhold til
gadenavne, statuer og mindeparker), kilder (fx fotos
fra forskellige tider af den samme gade) og kontrafaktion (fx noget var hændt anderledes end det gjorde).

Det kreative og legende element
Det kreative og mere legende element bliver nu igen
værdsat i undervisningsmæssig sammenhæng. Derfor
har jeg i min egen undervisning på læreruddannelsen
i de seneste par år prøvet at inkorporere det, også
når jeg arbejder med QR-kode-opgaver. Spørgsmålet
er: Styrker vi elevernes erindringsspor ved at lægge
et ekstra lag på QR-kode-opgaverne med et kreativt
legende element?
I et emne om overgangen fra middelalderen
til renæssancen skulle de studerende på mit
historiehold i 2021 lave tre QR-koder, som indeholdt
spørgsmål med fokus på kundskaber, færdigheder
og holdninger. Mindst en af de tre QR-kode-opgaver
skulle have et kreativt/legende element fx ved at de
studerende brugte deres krop, når de skulle besvare
spørgsmålene. De kunne i deres QR-koder stille
forskellige opgaver som fx:
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— Lav

en opstilling som viser, hvordan du tolker, at
det foregik da unge Elisabeth blev gift med
Christian 2.*

— Lav

en opstilling, som viser, hvordan det foregik,
da Torben Oxe blev dømt til døden.

— Lav

en opstilling, som viser to forskellige tolkninger af, hvordan Luther fik videreformidlet sine 95
teser.

— Lav

en opstilling som viser, hvordan forholdet var
mellem Mor Sigbrit og adelen.

— Lav

en opstilling som viser, hvordan Christian 2. så
ud i hovedet, da han mistede magten.

Ud over de skriftlige svar, så tog de studerende
billeder af deres opstillinger, og vi samlede op på
dem fælles på holdet. De studerende gav under
evalueringen udtryk for, at det, at de skulle inddrage
deres egen krop i besvarelserne af spørgsmålene,
var med til at styrke deres erindringsspor. Kroppen
blev en del af fortolkningsprocessen både på sjove
og mere seriøse måder.

*Christian 2. var ikke selv tilstede i Bruxelles, da han blev gift
med Elisabeth. I stedet havde han sendt Mogens Gøye som
stedfortræder.
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