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PROGRAM
9.00-9.30       Morgenmad
9:30-10.00     Velkomst

10-12.15 Virtual Reality – et nyt biblioteksrum for læring

10-10.15          Kort præsentation generelt om projekt
10.15-10.40     VR v. Vizlab
10.40-11.00     Evaluator Suzan Tugcu
11.00-11.45      Paneldebat
11.45-12.15      Prøv VR
12.15-13.00     Pause 

13.00-14.15 Room of Stories 

13.00-13.10     Introduktion
13.10-14.15      Rundvisning/erfaringer i rummet
14.15 -14.30    Om samarbejde
14.30-15.10     Thomas Vigild om spil og gådedesign.

Afrunding og opsamling

15.15-15.35      VR - Vores læring / Fremadrettet / Nye VR projekter
                      Spørgsmål og diskussion
15.35-15.55     ROS - Vores læring / Fremadrettet 
                      Spørgsmål og diskussion
15.55-16:00     Afslutning og tak for i dag



vr  
et nyt biblioteksrum for læring

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen



Virtual Reality –  
et nyt biblioteksrum for læring

Projektet handler om at undersøge virtual realitys formidlings- 
mæssige potentiale. Oftest bliver VR brugt som et rent underholdende 
indslag, men på Viborg Bibliotekerne har vi undersøgt, hvad VR kan 
mere end at forlyste os. 

I udviklingsprojektet har fire klasser, to 7. klasser fra Søndre skole i 
Viborg og to klasser, en 5. og en 8. klasse fra skoler i Herning, lært at 
bruge og lave VR-produktioner i ThingLink, som skal formidle et emne. 
Formålet er, at vi på denne måde undersøger, hvad VR kan formidlings-
mæssigt, hvad skal der til for at vi kan bruge det og hvilken fremtid det 
har som læringsredskab for bibliotekerne. 
Projektet er lavet i samarbejde med en masse kompetente mennesker, 
herunder Viborg kommune, Alexandra Instituttet, Herning Biblioteker-
ne, Fotograf Morten Dueholm og Energimuseet. Projektet er støttet af 
Slots og Kulturstyrelsen.

Projektperiode: 1.2.2017-31.3.2018
Projektet består af tre etaper:
• Før sommerferien 2017: 
  Projektopstart og undersøgelsesfase + udvikling af 
  læringsforløb
• Efter sommerferien 2017: 
  Afprøvningsfase – gennemførsel af læringsforløb og 
  fremvisning af VR-produktioner på biblioteket
• Første kvartal af 2018: 
 Afholde national temadag, hvor erfaringer fra projektet 
 videreformidles.



gode råd
1. TA’ UD!
Noget af det, der virkelig motiverede eleverne i projektet, var at kom-
me ud af deres faste ramme. Det kan være biblioteket eller en anden 
kulturinstitution som Energimuseet, de skal formidle viden om. At op-
leve noget nyt og andet var en kæmpe motivationsfaktor for eleverne. 
2. ELEVER PLANLÆGGER EGEN PROCES
Det er en rigtig god idé, at lade eleverne planlægge deres egen proces, 
da det er med til at give eleverne ejerfornemmelser for projektet. Det 
giver også den fordel at eleverne fra starten af kender til alle aspek-
ter af processen. Det sikrer fokus, at de selv planlægger, hvordan de 
vil formidle det valgte emne. Hvilke greb de vil gøre brug af og hvad 
indholdet skal være.
3. FREMVISE
Lad eleverne vise det frem for andre, det kan være klassekammera-
terne, eller en anden klasse. Sikre dig at eleverne ved, at der bliver en 
fremvisning, hvor de skal stå til regnskab for deres produktion. Vi har 
også gode erfaringer med at få eleverne til at reflekterer over deres 
proces i samme ombæring, til en fremlæggelse, hvor de skal gøre rede 
for hvilke valg de tog, i løbet af processen og hvorfor. 
4. Planlæg og introducer processen
Præsenter eleverne for den fulde proces og hvad slutresultatet skal 
være. Det er godt med klare rammer og krav, såsom at de skal have 
minimum 4 aktiver punkter, optaget et bestemt antal videoer el. lign, 
så det bliver konkret for dem. Få eleverne til at producere en masse 
materiale, så de har noget at vælge imellem. Hvis de har for lidt - og 
ikke synes det er godt nok, når de skal i gang - så vil det være en stop-
klods for dem.
5. Test teknikken og bliv fortrolig med den
Prøv af, hvordan man uploader, hvordan man får den til at afspille 
automatisk samt de andre funktionaliteter i Thinglink. Hertil kan det 
være godt at lave jeres egen produktion, som så kan inddrages i arbej-
det med eleverne, så de får en præsentation af, hvad de skal arbejde 
henimod.



FORSLAG TIL AKTIVITETER

Teknik og udstyr

• De skal formidle et sted. Hvad kan man fx opleve på biblioteket – 
  eller museet – eller lignende steder.

• De skal formidle en historisk hændelse, hvor der deltager nogle 
  forskellige personaer/parter.

• De skal formidle en fortælling – hvilke karakterer er med – 
  en måde at lave personkarakteristik

Du har brug for følgende:

• Et 360 graders kamera (Vi har købt Nikon KeyMission 360)
• Et klassesæt med HMD’er 
• Et trebenet stativ, som fylder så lidt som muligt i bredden
• Eleverne skal bruge computere til at rette i deres ThingLink
• Du skal have et Uni-login, for at bruge ThingLink
• Høretelefoner, hvis der er tale, lyd eller musik
• Et SD Kort, som kan læse og overføre billederne
• USB som backup, hvis de skal dele billeder mellem computere, 
  da det kan tage lang tid at overføre
• God netadgang, når de skal lave det, for det foregår online 
  i Thinglink.



NOTER



SPØRGSMÅL



SPØRGSMÅL



NOTER



GODE IDÉER Der er rigtig mange forskellige veje at gå, hvis man gerne vil lave sit 
eget gåderum. For hvert valg man tager i forhold til fx historie, over-
vågning eller afrunding, er der fem muligheder, der forsvinder, og det 
kan være utrolig svært at vælge. Her er nogle af de veje, vi endte med 
ikke at gå, til fri inspiration:

Man kan:
 … vælge en god bog med nogle interessante og karakteristiske ”sce-
ner” og så bygge et rum op ud fra den. Man kan fx lave en direkte kopi 
af en specifik scene fra et spændende sted i handlingen. Man kan også 
tage nogle klassiske og letgenkendelige elementer fra bogens univers 
og så skabe sin egen scene og fortælling inden for dette univers. Det er 
hvad de har gjort i blandt andet London, hvor man kan prøve et escape 
room med Harry Potter-tema.
 … (hvis man ønsker at lave et læringsrum ligesom os) vælge at dele 
oplevelsen i to, så man har et rum uden gåder, hvor det eneste mål er 
at undersøge og forstå historien, efterfulgt af et rum med gåder, hvor 
man så bruger sin forståelse af historien til at bryde ud.
 … (hvis man ønsker at lave et læringsrum målrettet skoleelever) lave 
et rum, hvor de efterfølgende enten skal skrive historien, som de har 
oplevet den, eller simpelthen skrive den færdig.
 … (igen, hvis man målretter rummet mod skoleelever) lave et ”genre-
rum”, hvor alle elementer i rummet har forskellig betydning alt efter 
hvilken genre, man skal lære om: Der er stor forskel på to tomme glas 
vin og en itu-revet skjorte alt efter om det er en romantisk fortælling 
eller et mordmysterie. 
 … vælge at være i kontakt med deltagerne hele vejen igennem forlø-
bet og af den vej give dem mulighed for fx at få hints, eller man kan 
være den skjulte overvåger, der forsvinder ud af billedet, så snart op-
levelsen går i gang. 



Gode råd
For os som bibliotek har processen været både spændende, lærerig og 
til tider også ganske frustrerende. 
Her er 5 gode råd til dig, der også overvejer at arbejde med gåderum i 
biblioteksregi:

1. Brug tid på at få formuleret et skarpt defineret mål fra starten: Hvad 
vil vi med rummet, hvordan opnår vi det, og hvordan sikrer vi os, at vi 
har nået målet? Gør jer klart om det bare skal være et oplevelsesrum 
(en forlystelse) eller om det også skal have et læringsaspekt. Der er 
stor forskel.

2. Gør historien så enkel som mulig, og tænk over, at den helst skal 
have en indre logik: Hvorfor er det her skab egentlig låst? Hvem skal 
det holde ude? Hold samtidig gåderne enkle, især hvis målgruppen er 
børn og unge.

3. Gør meget ud af stemningen i rummet, den betyder meget for op-
levelsen og fjerner samtidig fokus fra eventuelle uoverensstemmel-
ser eller lappeløsninger. Stemning og stil i rummet er vigtigere end et 
stort antal indviklede gåder.

4. Afsæt tid i arbejdsdagen til at arbejde med rummet; en koncen-
treret arbejdsdag giver meget mere, end hvis timerne fordeles over 
mange dage.

5. Test, test, test - og test så igen. Man lærer noget afgørende ved hver 
eneste testforløb.



room of stories
Room of Stories er et lærings- og gåderum, der er inspireret af de po-
pulære escaperooms. 

Målgruppen er skoleelever på mellemtrinnet. Eleverne skal i fællesskab 
finde vej ud af rummene ved hjælp af kodebrydning, mens de samtidig 
samler hints om den gale videnskabsmand, der bor der. 
Undervejs er de med til at fortælle hans historie, og den er designet på 
en sådan måde, at eleverne selv bliver aktører i fortællingen. 

Målet med projektet har været at undersøge, om man kan styrke bør-
nenes læselyst ved at indfange dem i en god fortælling, hvor de selv er 
driverne i et spændende narrativt forløb. 

Projektperiode: 1.3.2017-31.3.2018
• Forår 2017: 
  Opstartsfase med blandt andet koncentrerede arbejdsdage, hvor 
  interesserede aktører inden for huset og eksterne konsulenter 
  fra forskellige baggrunde mødtes og idégenererede i stor stil.
• Sommer 2017: 
  Historien udvælges, gåderne skabes og rummene bygges op.
• Efterår 2017: 
  Gåderne færdigpudses, de sidste detaljer i rummene færdiggøres 
  og skoleeleverne er igennem flere testforløb. 
• Vinter 2018: 
  Elevernes oplevelse evalueres og den nationale temadag afholdes 
   i samarbejde med VR-projektet, der har kørt i samme tidsperiode. 



room of stories
Viborg Bibliotekerne

2017-2018
Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen
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