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Bibliobitternes Ø:
          Augmented Reality-
         app målrettet biblio-
         teksorienteringer og    
         -introduktioner for    
         indskolingselever  
    (0. - 2. klasse)

Før du går i gang
Du skal bruge tablets nok til at eleverne kan 

spille i grupper af tre-fire elever. Hver gruppe deles 
om en tablet. App’en hentes til hver tablet på forhånd. 
Find app’en og vejledning på:  
projektbank.dk/augmented-reality-i-biblioteket

”Spillepladen” (Øen) placeres på gulvet cen-
tralt i børnebiblioteket. Markørerne placeres liggen-
de fladt ved de forskellige genrer/materialetyper, de 
knytter sig til. Der er udviklet otte bibliobitter, som hver 
repræsenterer en genre eller materialetype med deres 
markør. Se en oversigt på bagsiden.

Brugen af app’en skal faciliteres af en 
(børne-)bibliotekar eller -formidler som afslutning 
på en generel introduktion til børnebiblioteket, dets 
genreopdelinger og materialer. Det gælder ikke om at 
komme først. Børnene introduceres for universet med 
forhistorien.

Forhistorie
Har du hørt om bibliobitterne? De er biblio-

tekets små venner, som bor på en ø. De ligner menne-
sker, men er meget mindre. De elsker bøgerne og alt 
det andet på biblioteket, men nu er de faret vild og kan 
ikke komme hjem igen. I skal nu finde dem på bibliote-
ket og hjælpe dem tilbage til deres ø.

Godt at vide
Du kan justere den introducerende fortæl-

ling efter behov. I app’ens indstillinger vælges, hvilke 
bibliobitter, eleverne skal finde, og dermed hvilke 
materialetyper, der inkluderes i biblioteksorienteringen. 
Indstillingerne skal justeres på hver tablet. 

Hvis du vil udelade nogle af bibliobitterne, 
kan du også gøre det. Du kan også ændre på de hints, 
børnene bliver præsenteret for, f.eks. tekstens svær-
hedsgrad i forhold til elevernes læseniveau eller ordlyd, 
så det passer. Markørerne kan gemmes på forskellige 
måder, alt efter hvor svære, de skal være at finde.

“Bibliobitternes Ø” er en digi-
tal skattejagt, i hvilken skoleelever skal 
gå rundt i børnebiblioteket og hjælpe 
bibliotekets små digitale venner, bib-
liobitterne, hjem til deres ø igen. De 
er nemlig blevet så opslugt af alt det 
spændende, de finder på biblioteket, at 
de har glemt, hvordan de kommer hjem 
igen. Hver bibliobit har en yndlingsgen-
re, og det er her, eleverne finder dem 
ved at skanne markørerne, som du  
finder i dette kit. Så dukker en lille  
bibliobit op på skærmen, og eleverne 
kan nu samle den op og sende den tilba-
ge til øen. På denne måde får eleverne 
mulighed for at efterprøve det, de har 
lært, på en sjov og engagerende måde.



Eleverne kigger på øen gennem tablets.

Eleverne finder bibliobitten.

Bibliotekaren fortæller om “Bibliobitternes ø”. Eleverne får et hint til en bibliobit.

De tager den med tilbage til øen. Eleverne skal nu finde den næste bibliobit og 
fortsætter, til de har fundet dem alle.

Indhold
1 stk. spillevejledning  
1 stk. spilleplade: Ø  
8 stk. markører

Dette er en prototype, og vi modtager  
meget gerne feedback på, hvordan  
den fungerer. Skriv til Toke Frello på 
tofh@herlevbibliotek.dk eller Cecilie  
Lyneborg på: cely@herlevbibliotek.dk.

God fornøjelse!

Denne prototype er et produkt af 
projektet ”Augmented Reality i  
Biblioteket”. Projektet er støttet af 
Danskernes Digitale Bibliotek med 
midler fra Projektpuljen 2017.



Skønne-Bit (skønlitteratur)
Skønne-Bit er vild med at 
læse bøger med lange og 
spændende historier.

Super-Bit (tegneserier)
Super-Bit kan bedst lide  
historier, der også har billeder. 
De handler tit om superhelte.

Film-Bit (film)
Film-Bit kan godt lide at  
se film derhjemme.

Begynder-Bit (letlæsning)
Begynder-Bit læser lette 
bøger og øver sig i at blive 
bedre til at læse.

Book-Bit (engelske bøger)
Book-Bit er fra England og 
elsker bøger på engelsk.

Fantasy-Bit (fantasy)
Fantasy-Bit kan godt lide  
historier med drager og magi.

Ludo-Bit (spil)
Spil-bit læser ikke så meget, 
men elsker at spille spil.

Kloge-Bit (faglitteratur)
Kloge-bit kan godt lide at lære 
ting, for eksempel om dinosau-
rer, opfindelser eller rummet.

Bibliobitterne og deres markører


