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Baggrund 

På et møde i 2017 drøftede vi idéen om at bruge RFID-chippen i biblioteksmaterialerne til andre formål end 

udlån. Herunder blandt andet at escape rooms rundt omkring i verden bruger RFID-teknologien til finurlige 

gåder og spil og kunne man koble det på bibliotekets tjenester. 

Escape rooms er i det hele taget oplagte som teambuilding-aktiviteter og bliver brugt af private, såvel som 

virksomheder til at teste samarbejdet i en gruppe, men på en sjov og engagerende måde. 

Netop samarbejdet og potentialet i at engagere målgruppen, så vi som en fordel for bibliotekets 

introduktioner for unge. Biblioteket rummer mange tilbud, både fysisk og digitalt, som folkeskoleelever kan 

drage nytte af, men typisk bliver det ikke præsenteret for dem, på en engagerende, eller sjov, måde. 

Tanken var derfor, at koble den måske lidt kedelige, klassiske biblioteksintroduktion med escape rooms, 

som lægger op til at man skal lege sig til læringen. 

Efter mødet besluttede vi os for at undersøge projektmuligheden af de idéer vi kom frem til.  

 

Målgruppe 
Primært folkeskolens 7.-9. klasser. Sekundært kan rammen bruges som oplevelser og aktiviteter med små 

tilpasninger for andre interesserede, fx i ferieperioder. 

Har projektet haft den forventede relevans for målgruppen? 

Til dels, da den inddragende og engagerende form har givet ejerskab over forløbet. Nogle har fået en ’aha-

oplevelse’ på biblioteket, fordi de selv fik lov at finde ud af det, hvor andre bare har haft det sjovt. Det var 

dog ikke alle der deltog på lige fod og der har været enkelte frafald, hvor eleven har forholdt sig passivt ift. 

gruppen og opgaven. 

Samlet set må det dog siges, at projektet har været relevant for målgruppen, da størstedelen har vist et 

engagement vi ikke har oplevet ved den klassiske biblioteksintroduktion. 

 

Deltagere og organisering 
Vejle Bibliotekerne, Horsens Kommunes Biblioteker og Billund Bibliotek.  

Skoleklasser og lærere i de deltagende bibliotekskommuner. VIFIN – videns- og udviklingscenter, som 

bidrager til at udvikle en fortælling kombineret med greb fra gamification og escape room. 

 

Styregruppe 
Der blev nedsat en styregruppe bestående af: 

- Michael Skjærris, teamleder, Vejle Bibliotekerne 

- Else Marie Grand, afdelingsleder, Horsens kommunes biblioteker 

- Kim Nissen, teamleder, Billund Bibliotek 

- Emil Aalykke, projektleder, Vejle Bibliotekerne 

- Rigmor Gyrithe Dybdal, lærer og PLC ansvarlig, Vejle Midtbyskole 
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Styregruppen ændredes undervejs, da Else Marie gik på pension og Ellen V. Jespersen, teamleder, Horsens 

kommunes biblioteker, kom til i stedet.  

Vi drøftede ved kickoff om Rigmor Dybdal bedre var egnet i projektgruppen, men udover at deltage i tests 

med elever fra Vejle Midtbyskole, blev dette ikke realiseret. 

 

Projektleder 
Bibliotekar Emil Aalykke blev udpeget som projektleder af projektejer Michael Skjærris og styregruppen 

godkendte dette ved kickoff. Emil har været projektleder gennem hele forløbet. 

 

Projektgruppe 
Hvert deltagende biblioteks styregruppemedlem udpegede 1-2 personer som kunne indgå i en 

projektgruppe. Projektgruppen bestod af følgende medlemmer: 

- Emil Aalykke, projektleder, Vejle Bibliotekerne 

- Jonas Sandager Brammer Møller, projektleder, Vejle Bibliotekerne 

- Rikke Beck Walther, bibliotekar, Billund Bibliotek 

- Janus Andersen, bibliotekar, Horsens Bibliotek 

- Lene Tolberg Overgaard, bibliotekar, Horsens Bibliotek 

Herudover har projektgruppen haft underinddelte arbejdsgrupper efter behov, hvor konsulent Jesper 

Andersen og lærer Rigmor Dybdal deltog, hver især.  

Der er ført timeregnskab for alle involverede i styregruppen, projektleder og deltagere i projektgruppen. 

 

Metoder 
Projektets metode tog form i en designproces med iterationer, baseret på design thinking-metoden, med 

tre faser: Inspiration, idéskabelse og afprøvning. 

I design thinking-metoden er det centralt at inddrage den brugergruppe, som produktet i sidste ende er 

tiltænkt, for at sikre overensstemmelse mellem behov og målsætninger. I dette projekt benyttedes blandt 

andet spørgeskemaer og interviews til at klarlægge målgruppens tanker omkring produktets design. 

Ligeledes blev målgruppen inddraget i afprøvningen af prototyper, for derved at sikre at deres form og 

funktion var hensigtsmæssig. 

Udviklingen af den narrative ramme, som forløbet foregår inden for, og af de tekniske løsninger som en del 

af slutproduktet, udvikles i et dialektisk forhold, således at fortælling og opgaveløsning afspejlede hinanden 

og der sikredes en naturlig sammenhæng imellem de to. Selve opgaverne i introduktionen til det 

sammenhængende bibliotek, skulle være engagerende og motiverende. Opgavedesignet blev derfor 

baseret på David Prices seks motivationer i social læring og konkret udformet gennem gamification med 

spildesign, spilteknikker og spilelementer som gennemgående fokus. 
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Projektforløb og aktiviteter 
Projektets metode Design Thinking blev valgt for at lægge stor vægt på brugerinddragelse og dermed at der 

ikke bliver udviklet et tilbud, som ikke egner sig til målgruppen. Projektet blev derfor opdelt i 3 næsten lige 

lange iterationer, hver med faserne idégenerering, protypeudvikling, tests og evaluering. 

 

På denne måde kunne projekt- og styregrupperne ændre retning, hvis det efter første iteration viste sig, at 

projektet ikke førte til opfyldelse af målene. 

Projektets 3 iterationer indeholdt alle en testfase, hvor projektgruppens prototyper er blevet testet med 

målgruppen og de forskellige klassetrin den indeholder. Testene foregik undervejs på hhv. Vejle, Billund, 

Horsens og Børkop Bibliotek. 

 

Indledende tests 
Før idéfasen af første iteration, afprøvede vi små, hurtige prototyper af forløb og gåder, der kunne finde 

sted på biblioteket. Disse indledende tests havde til formål at kvalificere udviklingen af et forløb og få 

afprøvet projektets metoder.  

Her var fokus ikke på målgruppen, men mere eksperimentering og derfor fik vi mulighed for at prøve vores 

idéer på personalet på bibliotekerne. Tanken var dels at prøve så meget af som muligt, men også at få 

startet en videndeling om projektet. 

 

Evaluering af de indledende tests 
Mange af de idéer og gåder vi afprøvede med kolleger, viste sig at have en for høj sværhedsgrad, men der 

var samtidig nogle gode elementer, som er fortsat gennem hele forløbet og endt i det færdige produkt. 

Det viste sig at være en rigtig god metode, at starte med, da vi hurtigt fik øjnene op for vores 

indforståethed og hvor meget tavs viden, man hurtigt kan skabe i udviklingen af gåder. 
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Første testfase 
Efter vores indledende eksperimenter og den første idéudviklingsfase, aftalte vi 10 tests med 

bibliotekspersonale på Vejle Bibliotek og i Horsens og Billund. Testene foregik med grupper af 2-4 

deltagere. Der blev udleveret et spørgeskema før testen, om gruppens alders- og kønsmæssige 

sammensætning, såvel som foregående kendskab til begrebet ’escape room’. Efter testen fik deltagerne 

endnu et spørgeskema, hvor fokus var på forløbets delelementer, f.eks. hvad der virkede bedst og dårligst, 

eller sjovest og kedeligst og et åbent kommentarfelt. 

 

Anden testfase 
Som angivet i samarbejdsaftalen med Vejle Midtbyskole og efter aftale med Rigmor, deltog de første 5 

udskolingsklasser, som var den egentlige målgruppe i testforløbene. 

Klassen fik en briefing på maks. 10 min. før de blev sendt ud i biblioteksrummet for at løse første opgave. 

Vi forberedte at inddele klassen i forskellige gruppestørrelser, fra gang til gang, for at finde den ideelle 

gruppeopdeling og sørge for, at alle i klassen fik chancen for at bidrage.  

Efter de havde løst alle opgaver, samledes klassen og udfyldte alle et spørgeskema. Afvikleren af testen 

kunne herefter spørge mere specifikt ind til udfordringer, de havde observeret undervejs og klassen kunne 

komme med idéer og kritik.  

 

Tredje testfase 
I tredje iteration deltog de sidste 5 skoleklasser fra Vejle Midtbyskole for at opfylde succeskriteriet om 

afholdelse af forløb med mindst 10 folkeskoleklasser i januar-februar 2019.  

Forud for disse tests kunne ikke findes meget at ændre, eller teste, fra det første escape room-forløb vi 

udviklede, så beslutningen blev at lave så mange nye gåder/puzzles, der kunne nås og lægge dem i et 

separat forløb (Se bilag 3), som kunne testes i denne tredje fase af tests.  

Konsulent Jesper Andersen bidrog i idéudviklingen af dette forløb og konstruerede 6 kryptexer, der skulle 

bruges som gennemgående redskab og binde opgaverne sammen. 

Som opfølgning på testene brugte vi igen vores observationer undervejs i afviklingen, til at stille spørgsmål 

til eleverne. Denne gang var der ikke et spørgeskema involveret til evaluering. 

 

Samlet evaluering af testfasernes forløb 
De tre testfaser var meget forskellige, men forløb stort set gnidningsfrit, med engagerede deltagere hele 

vejen igennem. Den generelle holdning til at lave biblioteksintroduktioner på denne måde var meget 

positiv, kritikken kørte for det meste på, at lave enkelte gåder/puzzles om og ikke selve formen. Som 

udefrakommende mødte det øvrige bibliotekspersonale elever i biblioteksområdet, der gik op i at løse 

opgaverne og enten diskuterede, grinte eller løb rundt efter næste ledetråd. 

I første testfase kom vi størstedelen af de tekniske problemer til livs, så gåderne kunne fungere som vi 

havde tænkt dem og ikke var unødvendigt svære, inden anden testfase.  
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I anden iteration blev projektgruppen hurtigt særligt opmærksomme på vigtigheden af at forberede og give 

tilstrækkelige instruktioner til eleverne i forløbet. Næsten ingen af deltagere havde prøvet et escape room 

før og flere kendte ikke til konceptet, andet end at det lød spændende. I de første 2-3 tests blev der derfor 

korrigeret undervejs, for at finde et godt lejde, hvor vi ikke fratog dem entusiasmen, men stadig fik fortalt 

de vigtigste ting – bl.a. at de skulle huske at læse alt hvad de finder og ikke smide det væk undervejs. 

Testene med målgruppen viste dog, at vi var på rette spor. Alle hold kom igennem opgaverne, 9. klasserne 

var hurtigere end 7. klasserne, men ellers havde det en acceptabel sværhedsgrad. Der var heller ikke store 

udsving i tilbagemeldingerne om hvor sjove, eller kedelige nogle af delene var – generelt var de positive 

overfor hele forløbet. Vi fokuserede derfor på mindre rettelser efter hver test og kom frem til hvad der 

lignede det endelige produkt. 

 

Øvrige tests og videndeling 
For at skabe opmærksomhed på projektet blev Escape! sat ind som tilbud for udskolingen i Vejle 

Bibliotekernes skoletilbudsfolder, der bliver sendt rundt til kommunens folkeskoler. 

Der viste sig løbende interesse fra Ødsted Skole, Hældagerskolen, Fælleshåbsskolen og 10. klasses centret – 

UCV, som alle sendte flere 7.-10. klasser forbi Vejle Bibliotek. Det gav mulighed for at teste forløbene i 

praksis, hvor eleverne ikke deltog som testdeltagere, men fordi de skulle introduceres til biblioteket.  

Øster Nykirke skole henvendte sig også ift. at bruge Escape! Som teambuilding-aktivitet for to 5. klasser, 

der skulle slås sammen, her takkede vi dog nej, da der ikke var ressourcer til at tilpasse forløbet en 5. klasse 

midt i projektperioden. 

Udover skoletilbudskataloget deltog projektleder Emil Aalykke også som oplægsholder på temadagen 

’Bibliotekorientering 2018 – hvad skal der ske?’1 - dels for at skabe opmærksomhed på projektet, men også 

for at indsamle erfaringer med biblioteksintroduktioner fra øvrige biblioteker. En direkte afledt påvirkning 

af projektet fra denne temadag, var Morten Brunbjergs oplæg om interaktiv historiefortælling, der ledte til 

brugen af programmet Twine2 i et af Escape-forløbene efterfølgende.  

Deltagerne på temadagen fik også afprøvet en, til Gentofte Bibliotek, tilpasset udgave af Escape!, så de 

kunne se forløbet i aktion – efterfølgende var der positiv respons på dette og flere tilkendegav interesse i 

mere information efter projektets afslutning. 

 

Afprøvning på temadag 
På projektets afsluttende temadag ’Escape the library’3, d. 13. maj 2019 fra 9:30-15, deltog 37 personer. Vi 

præsenterede dagens program og projektets forløb, hvorefter deltagerne skulle afprøve og opleve de 2 

escape room-forløb, der var projektets endelige produkt. Deltagerne blev delt i 2 ca. lige store grupper og 

prøvede hver deres forløb, dog kun i 45 minutter pga. tidsplanen for dagen, frem for de 60 min. varighed, 

som blev fastlagt tidligere i projektet.  

                                                           
1 Temadag - Biblioteksorientering 2018: https://centralbibliotek.dk/workshop/biblioteksorientering-2018-
%E2%80%93-hvad-skal-der-ske 
2 Twine: https://twinery.org/ 
3 Temadag – Escape the library: https://centralbibliotek.dk/escape-library-%E2%80%93-brug-escape-rooms-i-
biblioteksformidlingen 

https://centralbibliotek.dk/workshop/biblioteksorientering-2018-%E2%80%93-hvad-skal-der-ske
https://centralbibliotek.dk/workshop/biblioteksorientering-2018-%E2%80%93-hvad-skal-der-ske
https://twinery.org/
https://centralbibliotek.dk/escape-library-%E2%80%93-brug-escape-rooms-i-biblioteksformidlingen
https://centralbibliotek.dk/escape-library-%E2%80%93-brug-escape-rooms-i-biblioteksformidlingen
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Evaluering af afprøvning på temadag 
Her var målgruppen en anden end hidtil, der var mere fokus på videndeling og desværre viste den kortere 

tid sig som en stor forhindring. Det samme gjorde opdelingen i 2 separate forløb, da begge halvdele af 

deltagerne på denne måde kun fik oplevet 1 af forløbene. 

Deltagerne gav udtryk for, at de gerne ville have prøvet begge forløb og haft mere tid til afprøvning.  

Der kom også gode input undervejs til hvordan gåder/puzzles kunne have været lavet anderledes.  

Projektets fokus på selve målgruppen og ikke kolleger fra andre biblioteker, blev her tydeligt, da 

kollegernes idéer kom for sent i projektperioden og dermed ikke fik præget det endelige produkt, på trods 

af at det kunne have været fordelagtigt.  

Alt i alt, blev produktet og projektet dog taget godt imod og der var interesse fra de deltagende i at lave 

noget lignende eller bygge videre på det eksisterende på deres biblioteker.  

 

Afvigelser 
Vi startede ud med en antagelse om, at teknik og storytelling var projektets største force ift. at engagere 

målgruppen, men dette viste sig ikke så udslagsgivende som forventet. 

 

Storytelling 
På trods af en mangelfuld fortælling i projektets tests, viste disse sig alligevel at engagere og holde 

grupperne i gang, uafbrudt, i en time. Vi oplevede at forløbet fungerede bedst, når eleverne var i gang og 

ikke skulle høre på en længere historie, om hvorfor de var der. De erfaringer medførte et mindre fokus på 

storytelling, end først forventet, for derimod at fokusere mere på gamification og udviklingen af sjove og 

gode spilelementer. 

Projektets produkt endte derfor også med at blive to separate escape room-forløb – hvoraf det ene har en 

afgrænset historie og det andet mere er en samling af biblioteksrelaterede opgaver, a la en skattejagt. 

Begge dele klarede sig godt i vores brugertests, hvor fokus på gamification over storytelling, ikke 

nødvendigvis viste sig som en forringelse. 

 

Teknik 
Vi forsøgte så tidligt som muligt, at inkorporere biblioteksmaterialernes RFID-tags i forløbet, som var en del 

af projektets oprindelige formål, men standarden kunne ikke bruges med de Arduino’er, de skulle kobles 

med.  

Vi besluttede i stedet, at bruge en Arduino-kompatibel RFID-læser og tags, der kunne påføres materialerne, 

fremfor deres allerede eksisterende chip. På denne måde kunne vi også benytte RFID-teknologien med 

andre genstande end biblioteksmaterialer, som kræver et ID i bibliotekssystemet. 

Efter at have fastlagt anvendelsen af en anden standard af RFID, udarbejdedes en prototype, hvor 3 

bestemte bøger lægges på et bord med RFID-læsere under. Dette starter en diode, der lyser i en 

kombination af farver og matcher en farvelås i en anden del af escape room’et.  
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Det var funktionelt, men svært at reproducere resultatet fra gang til gang i testene, da fejlkilder som 

batteriniveau og signalstyrke skabte problemer gentagende gange. 

Da projektets produkt skulle kunne udrulles til så mange interesserede biblioteker som muligt, 

identificerede vi hardwaren og kompleksiteten af fejlfindingen herpå, som en for stor barriere, ift. effekten. 

Det gav en wow-effekt, når det virkede, men for meget frustration hos deltagerne, når det ikke gjorde. Så 

for at bedre kunne udrulle produktet, valgte vi en softwarebaseret løsning (Twine) i stedet – der har vist sig 

at virke langt mere stabilt.  

 

Vurdering 
Ift. målet om deltagelse fra skoleklasser er projektet en succes. Vi har fået positiv respons fra lærere og 

elever, såvel som andre biblioteker, hele vejen i projektets løbetid, samt stor interesse efterfølgende. 

Produktet har 1:1 kunnet erstatte Vejle Bibliotekernes tidligere tilbud med biblioteksintroduktioner for 

udskolingen og endda øget interessen herfor, bl.a. har 10. klasseskolen - UCV – henvendt sig om et 

samarbejde, med et Escape! forløb hos dem og et tilsvarende på Vejle Bibliotek efterfølgende. Tanken er 

dermed, at bygge videre på forløbet, så det strækker sig over længere tid og passer til de enkelte 

institutioners rammer og ønsker om formidling. 

Her har projektet vist sin berettigelse og opfyldt målet om at udvikle en anderledes biblioteksintroduktion 

for 7.-9. klasse, der er vedkommende for målgruppen, med den bonus også at skabe nye samarbejder. 

Vejle Bibliotekerne har efter projektets afslutning brugt Escape! som værktøj til at udvikle 3 nye escape 

rooms, tilpasset målgruppen 7-12 år med fokus på skønlitterær formidling og særligt genren fantasy. Det 

har givet et nyt redskab i udviklingen af bibliotekstilbud, der ikke begrænser sig til målgruppen 7.-9. klasse, 

men kan tilpasses alle aldre og interesser. Det viser sig også at være et meget fleksibelt redskab, der tager 

højde for målgruppen og let kan ændres. 

Det er i høj grad fleksibiliteten af Design Thinking og det øgede fokus på at udvikle med målgruppen, der 

har gjort projektet til en succes. Selvom målgruppen kan ændres, har det stadig vist sig som en 

nødvendighed at teste gåder og teknikken af, inden man fastlægger noget. Hurtige, testbare prototyper er 

essentielle og giver bedre, mere kvalificeret feedback fra brugerne. 

Projektet fik ikke inkorporeret storytelling, som ønsket, men er kommet i mål på trods af dette. Det er fordi 

fleksibiliteten af metoden, med en iterativ design tilgang, tillod at prioritere og tilrette undervejs og da vi 

ikke kunne komme til et tilfredsstillende niveau af storytelling, kunne ressourcerne bruges anderledes, før 

det nåede at blive en hindring for de øvrige dele af produktet. 

Hvad kunne være gjort bedre i projektet? 

Havde de anvendte RFID-tags og læsere været mere stabile, kunne vi med fordel have fået mere 

samarbejde og legemlighed i forløbets gåder/puzzles. Det ville underbygge den sociale læring og muliggøre 

et større udbytte for eleverne. Både lærere og elever tilkendegav et stort potentiale i forløbets 

samarbejdsdimension. 

En højere grad af og kvalitet i storytelling kunne have løftet sammenhængen mellem de udarbejdede 

gåder/puzzles og bibliotekets funktioner. Til tider hang det i luften, hvorfor eleverne skulle gøre som vi 
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havde designet, men selvom de ikke beklagede dette, kunne det sandsynligvis forbedre udbyttet med en 

større fortællermæssig kohæsion.  

Der er brugt færre ressourcer til materialer end forventet, da de dels ikke var et stort behov for hverken 

funktionaliteten eller elevernes engagement og dels fordi projektgruppen, ved at fokusere mere på 

genstande og materialer, ikke ville kunne udarbejde et fleksibelt forløb, der passer i en så bred 

sammenhæng, som bibliotekernes forskelligartede fysiske rammer. 

Hvis man tager projektets produkt og arbejder videre på hhv. storytelling og genstande i forløbet, vil det 

bestemt kunne beriges, men projektets sigte var at designe et engagerende og overraskende forløb og det 

må det siges at være kommet i mål med. 

 

Anbefalinger 
Det mest engagerende ved at koble biblioteket med et escape room er at eleverne får en autonomi og skal 

tage ansvar for deres egen læring. Sammen med elementer fra gamification og social læring løfter det 

motivationen for at lære bibliotekets tilbud at kende og giver et andet førstehåndsindtryk, ift. at biblioteket 

kan være lystbaseret at udforske.  

Tilrettes niveauet af gåder og puzzles, kan andre aldersgrupper også være med, ligesom det der formidles 

relativt nemt kan ændres og stadig passe i escape room-formen. På den måde kan projektet også bruges i 

andre sammenhænge end for målgruppen 7.-9. klasse. 

Historiefortællingen sætter rammen og der lader til at være en korrelation mellem hvor gennemført 

historien er og hvor sammenhængende forløbet virker, et større fokus på dette kunne være interessant at 

videreudvikle, specielt hvis det kunne kobles med bibliotekets høje kvalitet af litteraturformidling. Noget 

projektets deltagende biblioteker allerede arbejder videre med, som tidligere nævnt. 

Der er stort potentiale i denne form for formidling og fordi man kan sig prøve frem og gøre det for meget få 

midler, kan man meget hurtigt lave et escape room, der virker og bygge videre på det, mens det er i drift. 

Der foregår mange spændende ting på bibliotekerne, ift. at bruge denne form for formidling. Det sås 

tydeligt på temadagen Escape the library, hvor det blev besluttet at oprette en gruppe for videndeling på 

centralbibliotek.dk4. 

Til slut skal der lyde en stor tak til de deltagende biblioteker og skoler i Horsens, Billund og Vejle og 

herunder særligt projektgruppens medlemmer: Rikke Beck Walther, Janus Bjarke Andersen, Lene Tolberg 

Overgaard, Jonas Sandager Brammer Møller og Rigmor Gyrithe Dybdal. Rigmor og Vejle Midtbyskole var en 

uvurderlig samarbejdspartner, som i høj grad bidrog til projektets succes. 

Tak til konsulent Jesper Andersen, som gav en stor hjælpende hånd i projektets afsluttende iteration, samt 

organisatorerne bag temadagen Biblioteksorientering 2018: Cilla Westergaard og Sophie Langgaard, der 

satte Escape i spil på deres temadag. 

Også et stort tak til holdet bag Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje, herunder særligt Anders Cato, der 

var med til at give projektet en god start.  

                                                           
4 Centralbibliotek.dk-gruppen Escape the Library: https://centralbibliotek.dk/groups/escape-library 

https://centralbibliotek.dk/groups/escape-library

