
DIDAKTISK PLANERING – QR-KODER 

 

TID 
Beroende på gruppens storlek och 
barnens ålder kan tiden för 
aktiviteten variera, man får lyssna till 
barngruppens behov.  Vi 
rekommenderar att man försöker 
hålla aktiviteten i mellan 20-30 
minuter. 

NI BEHÖVER 
 En lärplatta 

 Applikationen QR reader 
av TapMedia Ltd  

 Tillgång till stadigt internet 

SYFTE 
Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 
 utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och 

samtala om dessaA 
 utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner 
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GRUNDLÄGGANDE MÅL 
 Barnen får träna på att motta 

information och genomföra 
uppdragen 

 Språk, kommunikation och 
diskussions träning 

UTMANING 
Uppdragskorten innehåller lätta uppdrag för att kunna användas inom 
flera åldersgrupper på förskolan. Känner barnen att de inte får tillräcklig 
stimulans av grund uppdragen så kan man be tre barn hämta varsin sak 
som stämmer med uppdragen och sen jämför man dessa för att hitta 
andra likheter och olikheter. 

PEDAGOGENS FÖRBEREDELSER 
INNAN AKTIVITET 

 ladda hem QR-koderna och klipp ut dem, vi rekommenderar att du plastar in korten. 

 kontrollera att lärplattan har fungerande internet på den plats där du har planerat att hålla aktiviteten. För 
att kunna komma åt uppdragen som ligger på youtube måste ni ha tillgång till internet.  

 Scana några qr-koder för att se att det fungerar. 

TIPS! 
Om ni vill utföra aktiviteten 
utomhus kan man dela en 
smartphones mobila nätverk 
för att få internet till 
surfplattan. 

BARNGRUPP 
Aktiviteten går att utföra i olika sammanhang 
och med olika gruppstorlekar. Vi 
rekommenderar att barngruppen är mellan 3-7 
barn beroende på barnens ålder och 
gruppsammansättning. Barnens tidigare 
erfarenheter påverkar hur stor gruppen kan vara. 

PLATS 
Vid aktivitetens utförande bör ni vara på en plats som 
erbjuder ett utbud av olika saker i olika färger och former. 
Är ni inne på avdelningen finns det många olika leksaker 
som barnen kan hämta. Är ni utomhus kan ni vara på ett 
ställe där ni har olika saker i olika former och färger i 
utförande. Det är viktigt att planera så att miljön är lugn 
och barnen kan ostört rikta fokusen på aktiviteten. 


