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Indledning

Viborg Bibliotekerne fik i 2017 tildelt midler fra Slots- 
og Kulturstyrelsens udviklingspulje til projektet Room of Stories.

Tak til Slots- og Kulturstyrelsen for at støtte vores projekt.

Projektgruppen har bestået af nedenstående medlemmer.
Viborg Bibliotekerne:
Marlene Lønholdt (projektleder 1. marts – 7. november 2017)
Mie Andersen (projektleder 7. november – 31. marts 2018)
Erik Kierkegaard
Kjartan Due Annesen

Derudover: 
Scenograf Sille Dons Heltoft
Spiludvikler Thomas Vigild fra Vallekilde Højskole
Grafisk facilitator Andreas Husballe fra Vizlab 
Lærer Mette Schütten fra Vestre Skole i Viborg

Specialist i innovation og spil i biblioteker Andrew Walsh fra in-
novative Libraries Ltd var tilknyttet som ekstern konsulent.

Projektet havde til formål at skabe et lærings- og gåderum rettet 
mod grundskolens 5.-6. klasse, der giver især drengene øget lyst 
til at læse litteratur. Dette er blandt andet søgt opnået ved at 
skabe en synergi mellem det, der sker før, under og efter besø-
get i et særligt formidlingsrum: Room of Stories. 

Projektet har fokuseret på at udvikle metode og virkemidler, som 
let kan implementeres på andre biblioteker.

Marlene Lønholdt Mie Andersen Erik Kierkegaard

Kjartan Due Annesen Andreas Hausballe Sille Dons

Andrew Walsh Thomas Vigild Mette Schütten
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Formål og mål

Formålet med Room of Stories var at skabe en ny type formid-
lingsrum for elever på mellemtrinnet med fokus på samarbejde, 
gådeløsning og den gode fortælling. Tanken bag projektet var, at 
biblioteket kan bidrage til at anspore og styrke elevernes læse-
lyst i de år, hvor de ellers falder fra læsningen. I samarbejde med 
specialister inden for læring, litteratur og spil ønskede bibliote-
ket at tilbyde en ”levende” historie, hvor eleverne selv er drivere 
i et spændende, narrativt forløb, der udfordrer og giver sved på 
panden. 

Målene med Room of Stories var således:
• At udvikle en metode til at styrke læselysten 
  hos børn i 5.-6. klasse
• At etablere nye partnerskaber med specialister 
  inden for læring, litteratur og spil med henblik på 
  videndeling og samarbejde, nu og fremover.

Tegnet af Andreas Hausballe under den grafiske facilitering efter test 3.
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Succeskriterier og effekter

I den oprindelige projektbeskrivelse var der formuleret tre succeskriterier:

1. Elever og lærere i testklasserne tilkendegiver, at forløbet Room of Stories 
   inspirerer til læsning
2. Minimum tre testforløb er gennemført
3. Ansatte fra 8 biblioteker melder sig til temadagen.

Derudover var det projektgruppens interesse at finde ud af om:

1. Konceptet for Room of Stories, dvs. metode og virkemidler, kan udvikles 
   og tilpasses andre klassetrin og forskellige fag
2. Metode og virkemidler kan anvendes af andre biblioteker til faste eller 
   midlertidige forløb

Slutteligt var der et ønske om at fortsætte Room of Stories-konceptet efter endt 
projektperiode, gerne udbudt som et tilbud i KLC, Kulturelt Læringscenter Viborg.
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Samarbejdspartnere

Projekt Room of Stories er et samarbejde mellem Viborg Bibli-
otekerne, leder af spiludviklerlinjen på Vallekilde Højskole Thomas 
Vigild, lærer Mette Schütten fra Vestre Skole i Viborg, grafisk fa-
cilitator Andreas Husballe fra Vizlab, og scenograf Sille Dons Hel-
toft. Andrew Walsh fra innovative Libraries Ltd var tilknyttet som 
ekstern konsulent.

Viborg Bibliotekerne har stået i spidsen for projektet og bidraget 
med biblioteksfaglig erfaring og viden om formidling, netværks-
dannelse og eksterne samarbejdspartnere. Herudover har de solid 
erfaring med at skabe engagerende kulturoplevelser og læ-
ringsforløb for børn, f.eks. StoryLab og Mordet på Johanne Jensen. 

Thomas Vigild fra Vallekilde Højskole og Andrew Walsh fra  
Innovative Libraries Ltd har begge bidraget med konkret viden om 
og erfaring med opbyggelsen af et escape room. 

Scenograf Sille Dons Heltoft har bidraget til designet og opbyg-
gelsen af selve rummene. 

Grafisk facilitator Andreas Husballe har faciliteret både projekt-
gruppens egne møder og børnenes oplevelse af Room of Stories, 
mens lærer Mette Schütten har bidraget med stærkt kendskab 
til målgruppen og viden om litterær formidling rettet mod 
børn på mellemtrinnet, samt udarbejdelsen af projektets under-
visningsmateriale.
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Evaluering

Projektet er blevet evalueret eksternt af Martin Olesen fra Stabs- 
og Byrådssekretariatet i Viborg Kommune. 

Den kvantitative del af evalueringen blev foretaget via et spør-
geskema, der blev sendt ud til alle de deltagende elever. 
I spørgeskemaet blev der fokuseret på:

• Hvor meget og hvor ofte eleverne læste både før og efter Room
 of Stories, og hvorvidt oplevelsen har ændret deres lyst til at 
 læse 
• Hvor godt eleverne forstod historien i rummene, genren og de 
  fiktive karakterer
• Hvilken effekt de forskellige virkemidler i rummene og den 
  efterfølgende grafiske facilitering havde, og hvad der fungerede
  /ikke fungerede fra elevernes perspektiv

Den kvalitative del af evalueringen blev foretaget via 
et fokusgruppeinterview, hvor en udvalgt repræsentativ 
gruppe af eleverne blev interviewet af Martin Olesen og en re-
præsentant fra Viborg Bibliotekerne. Interviewet blev foretaget 
ud fra en interviewguide udarbejdet efter de indkomne svar fra 
spørgeskemaundersøgelsen.
Martin Olesen har udarbejdet en evalueringsrapport, der er 
vedlagt denne rapport som bilag.

Derudover afholdt Viborg Bibliotekerne en intern evaluering med 
deltagelse af bibliotekets medlemmer af projektgruppen, An-
dreas Hausballe fra Vizlab og Mette Schütten fra Vestre Skole. 
Denne evaluering blev foretaget ud fra Delfi-metoden og havde 
fokus på samarbejdet i gruppen og projektets resultater. 
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Målgruppe

Den primære målgruppe har været elever i grundskolens  
5.-6. klasse med særligt fokus på drengene. 

Bevæggrunden for at fokusere på netop denne målgruppe var 
phd.-afhandlingen ”Når børn vælger litteratur”, hvor det konsta-
teres, at der trods store indsatser fortsat er ret mange børn (og 
især mange drenge) på mellemtrinnet, der mister lysten til at 
læse – eller aldrig udvikler den. 

Desuden har læselystkampagner vist, at børns læselyst kan øges, 
hvis de f.eks. oplever fortællinger i andre former end bøger. 

Valget af målgruppe er efter projektets opstart blevet under-
støttet yderligere af rapporten ”Greb til Læselyst”, der blev ud-
givet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker i september 2017. 
Her slås det endnu engang fast, at børn og unge, nu både piger 
og drenge, læser markant mindre end tidligere, blandt andet 
pga. den lette adgang til sociale medier og computerspil. 

Projektet har også haft en sekundær målgruppe for øje:  
Biblioteker, der ønsker inspiration til indsatser, der fremmer 
drenges læselyst.
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Projektets forløb

Projektet har været opdelt i fire faser fordelt ud over et år.

Forår 2017
Opstartsfasen. Projektet blev indledt med kick-off-dage, hvor 
hele projektgruppen og ekstern konsulent Andrew Walsh idége-
nerede. En lille fokusgruppe af udvalgte elever fra Vestre Skole 
blev desuden interviewet. De gav blandt andet input i forhold 
til de genrer og bøger, der var på tale som basis for udviklingen 
af rummene. Projektgruppen besøgte derudover et kommercielt 
escape room for at lade sig inspirere til rumopbygning og gåde-
udvikling.

Sommer 2017 
Arbejdsfasen. Her blev genren valgt og historien om Herbert, der 
kunne opleves i Room of Stories, blev skrevet. Gådeudviklingen 
blev påbegyndt, og rummene blev designet og bygget op. I et 
samarbejde med Viborg Animationsskole blev der desuden ind-
spillet to falske nyhedsfilm til brug i projektet. (Bilag 2)

Efterår 2017
Testfasen. Både gåder og rum blev færdigpudset, og der blev i 
et samarbejde mellem Vestre Skole og Viborg Bibliotekerne ud-
arbejdet undervisningsmateriale til brug i forbindelse med Room 
of Stories. (Bilag 3) Herefter testede skoleelever fra to forskellige 
skoler og tre forskellige klassetrin rummene af tre omgange. Der 
blev arbejdet med justering af både rum og forløb mellem hver 
test.

Vinter 2018
Evalueringsfasen. Elevernes oplevelse af Room of Stories blev 
evalueret. Det samme gjorde det interne samarbejde i projekt-
gruppen. Resultaterne blev videreformidlet på en national konfe-
rencedag med deltagere fra mange af landets biblioteker. 
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Room of Stories - historien

Fortællingen i Room of Stories blev baseret på den klassiske science ficti-
on-litteratur, fordi denne genre var et godt grundlag at opbygge et rum på. 

Der findes mange bøger, spil, film og andet indenfor science fiction-genren, 
så der var meget materiale at arbejde (og anbefale) ud fra, og det er desuden 
en genre, der særligt tiltaler drengene. Og modsat fx horrorgenren, så opfordrer 
science fiction-genren til at være nysgerrig, undersøgende og fortolkende; den 
giver børnene lyst til selv at tage ”opdager” kasketten på. 

Mystiske elektroniske dimser er desuden fantastiske at indrette et rum med, 
det er meget nemt at skabe den rette stemning, og der er meget spændende 
indenfor lys og lyd, som man kan lade sig inspirere af.

Room of Stories er derfor fyldt med referencer til populære fortællinger som 
f.eks. tordenvejr, mystisk elektronik og en gal videnskabsmand med storheds-
vanvid. 

Historien handler om Herbert Viruso: En gammel, ensom og sindssyg viden-
skabsmand, der efter et par mislykkede bombeforsøg i Viborg og omegn plud-
selig får held til at overtage alle byens elektriske installationer i et kort øjeblik. 
Eleverne skal forsøge at finde ham og stoppe ham, inden han får held til at gøre 
det igen. 

Idéen bag Room of Stories er, at eleverne først skal gå på opdagelse i et rum, 
hvor de selv kan stykke Herberts historie sammen ud fra de mange hints i rum-
met. 

Først efter ca. 10 minutter afsløres det ved et opkald fra Herberts barndomsven, 
at eleverne faktisk skal forsøge at bryde ud af rummet – og det næste med. 
Room of Stories består nemlig af to rum.

Tegnet af Anders Hausballe under den grafiske facilitering 
af Test 2
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Room of Stories - rummene

Room of Stories bestod konkret af Herbert Virusos soveværelse, kontrolrum 
og ”inatorrum”, hvorfra han forsøger at overtage verdensherredømmet. 

Rummene blev opbygget på en sådan måde, at to grupper af 5-6 elever sidelø-
bende gennemgik to ens udgaver af soveværelset og kontrolrummet. 

I kontrolrummet er de to grupper så (til stor overraskelse for deltagerne)  
nødt til at samarbejde gennem et hul i en dør for i fællesskab at komme ind i 
inatorrummet, hvor Herbert skal stoppes. 

Tanken bag denne opbygning var, at flere elever på den måde kunne deltage pr. 
gang. Med en skoleklasse af 24 elever er der derfor kun ét hold, der er tvunget til 
at vente, mens det andet gennemfører, hvilket gør Room of Stories mere egnet 
som tilbud til skolerne. 

Herberts værelse under udarbejdelse.

Det færdige resultat.
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Forløb - Test 1

Den første test af Room of Stories blev gennemført med elever fra to 
 5. klasser på Vestre Skole. I alt 22 elever deltog.

Ingen af eleverne modtog undervisning ud fra undervisningsmaterialet inden 
Room of Stories, fordi kun halvdelen af eleverne i hver klasse deltog i testen.

Forløbet var som følger:

1. Visning af ”nyheds”-videoer samt jagt efter rummene sammen med 
   en biblioteksansat
2. Gennemgang af rummene
3. Efterbearbejdning af oplevelsen sammen med deres lærer og en 
    projektmedarbejder fra biblioteket

Stor koncentration under afspilningen af ”nyheden” før test 2.
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Læring og erfaringer – Test 1

I denne test blev der gjort følgende erfaringer:

• Forudgående undervisning i genren er vigtig, da eleverne ellers ikke forstår  
    historien ordentligt.

• Rummene blev overvåget af videoudstyr, og der var installeret både skærme og  
    walkie talkies, der muliggjorde kommunikation med eleverne undervejs - uden at bryde
     illusionen. Denne metode måtte dog hurtigt opgives, da eleverne blev for ophidsede og/ 
   eller bange til at fortsætte på egen hånd. Testen endte derfor med, at to fra projekt 
   gruppen var nødt til at gå ind til hver gruppe og følge med dem igennem rummene.  
    På den måde holdt eleverne et bedre fokus, og testen kunne gennemføres.

• Gåderne viste sig langt sværere for eleverne at løse, end projektgruppen havde  
   forudset.

• En lærer som central figur i den efterfølgende debriefing gør, at eleverne ser det som en 
  test i skolearbejde, og da det ikke er det resultat, projektet forsøger at opnå, er  
   det ikke en god løsning. 

• Eleverne var meget begejstrede, men måske en anelse for unge til at få det fulde  
   læringsmæssige udbytte af Room of Stories. 
  De blev næsten for følelsesmæssigt involverede, der var et på stykker, der måtte tages
  ud halvvejs, og de havde meget svært ved at bibeholde overblikket og samarbejde om
  gåderne og de forskellige hints.

Overvågnings”centralen”, der var installeret på et lille toilet.
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Forløb - Test 2

Den anden test af Room of Stories blev gennemført med elever fra 6. klasse på 
Vestre Skole. 

Forløbet var som følger:

1. Undervisning i science fiction-genren (inkl. information om, hvad et gåderum  
   er og hvordan en gruppe bedst samarbejder i sådan et)

2. Visning af ”nyheds”-videoer samt jagt efter rummene sammen med en  
   biblioteksansat

3. Gennemgang af rummene sammen med en projektmedarbejder, der fungere 
   de som guide

4. Direkte efterbearbejdning af oplevelsen sammen med deres lærer og en  
    projektmedarbejder fra biblioteket

5. Undervisning på skolen med fokus på historien om Herbert og hans  
   karakter

6. Grafisk facilitering på skolen en uge efter oplevelsen af Room of Stories  
    på   biblioteket og derfor efter den sidste del af undervisningsmaterialet var  
    gennemgået

Der er fuld gang i undersøgelserne af Herberts værelse under test 2.
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Læring og erfaringer – Test 2

I denne test blev der gjort følgende erfaringer:

• Det forudgående undervisningsmateriale var vigtigt for elevernes forståelse  
   af rummene

• Den ene af de to nyhedsvideoer var lidt for grafisk til aldersgruppen –  
    flere var bange for, at et af rummene indeholdt en løbsk havetraktor

• Det var meget svært at få eleverne til at fokusere på elementerne i rummene.  
    De gik straks i gang med kodebrydningen, og en stor del af læringen i rummene gik  
   på den måde tabt, fordi de ikke havde set de mange fragmenter, der udgjorde både  
    historien og elementerne i Herberts personkarakteristik
• Der var – på trods af, at eleverne var et år ældre og bedre forberedte –  
    stadig brug for en guide i rummene. 

Grafisk facilitering ”hjemme” på skolen efter test 2.
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Forløb - Test 3

Den tredje test af Room of Stories blev gennemført med elever fra 6. klasse på Vester-
vang Skole. 

Ingen af eleverne modtog undervisning ud fra undervisningsmaterialet inden Room of 
Stories, fordi eleverne kom fra en anden skole og derfor ikke havde forudgående under-
visning inden for projektet.

Forløbet var som følger:

1. Visning af ”nyheds”videoer samt jagt efter rummene sammen med en biblioteksansat

2. Gennemgang af rummene sammen med en projektmedarbejder, der fungerede 
    som guide

3. Efterbearbejdning af oplevelsen sammen med en grafisk facilitator i direkte forlængelse 
    af oplevelsen i rummene

Afsluttende snak efter Herberts redning i test 1.
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Læring og erfaringer – Test 3

I denne test blev der gjort følgende erfaringer:

• Med det rette fokus i guidernes indledende snak var det muligt at holde elevernes fokus 
 på de mange hints i rummene, så de ikke straks gik i gang med at bryde koder.  
  De blev blandt andet fortalt gentagende gange, at de skulle være detektiver og hjælpe 
  biblioteket med at løse gåden om den mystiske beboer.

• Koderne var, efter gentagende tilretninger, stadig for svære for eleverne at bryde inden 
  for tidsrammen, men guidernes tilstedeværelse og til tider meget åbenlyse hjælp brød 
  alligevel ikke illusionen for eleverne. Der var intet fokus på, at guiderne nok trods alt  
  kendte alle svarene.  

• Det betyder meget, hvordan grupperne er sammensat. De skal kende hinanden og  
  dermed være trygge ved hinanden, men en alt for sammentømret gruppe, der måske  
   laver lidt ekstra ballade sammen til daglig, bliver ikke ligeså involverede i opgaveløsnin 
   gen i rummene som andre. 

• Den grafiske facilitering fungerede utrolig godt som debriefing direkte efter gennemgan 
  gen af rummene. Eleverne var fulde af indtryk, men rolige, og facilitatoren havde en rig 
  tig god analyserende gennemgang med eleverne, hvor de fik fortolket meget på historien.

Grafisk facilitering på biblioteket umiddelbart efter test 3.
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Evalueringen af eleverne i tal

I alt deltog ca. 50 elever i de tre tests af Room of Stories. 
30 elever besvarede spørgeskemaet svarende til en svarprocent på ca. 60%. 

27 af disse besvarelser kom fra 6. klasses elever, og alle besvarelserne var ligeligt fordelt 
på køn og skole. 

Alle elevernes besvarelser kan ses i den vedlagte rapport (Bilag 1), men sammenfattende 
er det værd at bemærke, at:

• 46% har i høj eller nogen grad læst mere end sædvanligt efter besøget  
   i Room of Stories
• 43% af drengene fik i høj grad lyst til at læse en historie med samme handling, og  
   29% af drengene har læst noget i samme genre efterfølgende

• 31% af pigerne fik i høj grad lyst til at læse en historie med samme handling, og  
   19% af pigerne har læst noget i samme genre efterfølgende

• 93% synes, det var sjovt eller meget sjovt at prøve rummene – 3% at det var kedeligt
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Elevernes udbytte jf. evalueringen

Room of Stories har på en sjov og underholdende måde bidraget til elevernes genrekendskab og 
øget ikke mindst drengenes læselyst. Det realistiske set up var medvirkende til at give besøget en pas-
sende nerve og et tilstrækkeligt stressniveau.

Med sit krav om samarbejde på holdene har Room of Stories understøttet elevernes logiske og løs-
ningsorienterede tilgang. Der var tilfredshed med kompleksiteten af gåder i rummet, men der ønskes 
mulighed for at bevæge sig mellem flere rum med forskellige typer af gåder.

Det vurderes som en fordel, at Room of Stories foregår væk fra skolen og på hold, hvor deltagerne er 
trygge ved hinanden. Og der var umiddelbart stor tilfredshed med koblingen af en grafisk facilitator ved 
udgangen af rummet, hvor eleverne fik mulighed for at genfortælle oplevelsen og sammen med faci-
litatoren genskabe og bearbejde indtrykkene fra rummene.

I forhold til forståelse af koderne i Room of Stories er der en tendens til, at flere drenge (36 pct.) end 
piger (13 pct.) syntes, de var svære at forstå. Knap en tredjedel af eleverne (30 pct.) betegner rummets 
genre som science fiction, mens de øvrige gætter på andre genrer eller ikke kan pege på en genre.

Lidt flere drenge (43 pct.) end piger (31 pct.) har i høj grad fået lyst til at til at læse en historie, der hand-
ler om noget af det samme som oplevet i rummet. Henholdsvis 29 pct. og 19 pct. har efterfølgende læst 
noget i samme genre.

Der er desuden en tendens til, at elever bedre kan huske rummet som sjovt og forstå koder og historie, 
jo hyppigere de læser (dagligt > 4-6 dage om ugen > 1-3 dage om ugen).
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Målopfyldelse – evaluering og kommentarer

De to mål med Room of Stories var:

1. At udvikle en metode til at styrke læselysten hos børn i 5.-6.klasse

• Dette mål er delvist opfyldt
• Konklusionen i evalueringen er, at størstedelen af eleverne fik større læselyst efter oplevelsen i Room of Stories, så målet er hoved 
  sageligt nået. Det er dog værd at bemærke, at evalueringen bygger på spørgeskemaer, der hovedsageligt er besvaret af 6.klasses  
  elever, og et fokusgruppeinterview, der udelukkende bestod af elever fra 6. klasse. Den første test af rummene var den med det dår 
  ligste resultat, og projektgruppens egen konklusion er, at det til dels bunder i, at eleverne var lidt for unge til at få det fulde udbytte 
  af rummene. 

2. At etablere nye partnerskaber med specialister inden for læring, litteratur og spil med henblik på  
   videndeling og samarbejde, nu og fremover.

• Dette mål er opfyldt
• Der er i løbet af projektet opstået et kreativt og stærkt samarbejde mellem Viborg Bibliotekerne, Vestre Skole, Vizlab og Thomas  
  Vigild fra Vallekilde Højskole. Andreas Husballe fra Vizlab er i skrivende stund projektdeltager i et nyt projekt, der ledes af Viborg 
   Bibliotekerne, Mette Schütten fra Vestre Skole har udtrykt stort ønske om fremtidigt samarbejde, og Thomas Vigild er blevet en fast 
  del af bibliotekets netværk, og er efter projektet brugt som sparringspartner.
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Succeskriterier – evaluering og kommentarer

Der var opsat tre succeskriterier på projektet. Alle tre er opfyldt.

1. Elever og lærere i testklasserne tilkendegiver, at forløbet Room of Stories inspirerer til læsning
• Både Mette Schütten fra Vestre Skole og den deltagende lærer fra Vestervang Skole har tilkendegivet, at Room of Stories var en  
   inspirerende og givende tilføjelse til den almindelige undervisning, og særligt eleverne på Vestervang Skole synes mere begejstrede for 
   historier efterfølgende. Elevernes egen holdning er også positiv, jf. evalueringsrapporten.

2. Minimum tre testforløb er gennemført
• Der blev i efteråret 2017 gennemført tre individuelle testforløb, og der blev videreudviklet på rummene mellem hver test ud fra konklu- 
  sionerne fra den forrige.

3. Ansatte fra 8 biblioteker melder sig til temadagen
• 11 biblioteker var repræsenteret på konferencen.

Konferencen ”Nye former for læring”.
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Projektgruppens læring og samarbejde

I projektgruppens interne evaluering af samarbejdet stod det klart, at alle var glade for det tværfaglige samarbejde, 
der vurderedes inspirerende og givende. 

Der var dog også enighed om, at bedre kommunikation internt i projektgruppen ville have lettet flere af opgaverne. 
Med så forskellige baggrunde er der også stor forskel på de daglige beslutningsprocesser, og særligt i samarbejdet mel-
lem skolen og biblioteket var dette tydeligt. 
Læringen til næste gang er, at hyppig kommunikation og meget klar opgavefordeling er vigtig.

Projektet skiftede projektleder undervejs, hvilket også var en udfordring i forhold til de igangværende processer, men 
overgangen blev alligevel forholdsvis smertefri. 
Alle projektdeltagerne var meget engagerede i projektet og nysgerrige efter at undersøge, hvor meget det var muligt 
at opnå inden for rammerne, og det lettede noget, der potentielt kunne have været en meget større udfordring. 



23

Konklusion: Room of Stories – et læringsrum med potentiale

Gåde- og oplevelsesrum som Room of Stories er et spændende supplement til den almene undervisning i kampen for at øge børns læselyst.  
Det gør en stor forskel for børnene at komme væk fra skolens område, og det er en ny og engagerende oplevelse for dem at være deltagere i en 
historie, de selv er med til at fortælle undervejs. 

Der var stort engagement og mange forhåbninger bag Room of Stories, og projektet har i høj grad belyst, hvor stort et potentiale der er i denne nye 
type læringsrum. På trods af uforudsete forhindringer undervejs (i relation til elevernes alder, forståelse af konceptet og til tider rene panik), 
opnåede projektet alligevel at øge læselysten hos en stor procentdel af de deltagende børn, og det vil være interessant at arbejde videre med, 
hvordan et sådant rum kan tilpasses alderstrinnet endnu bedre.

De vigtigste konklusioner fra projektet:
• Den generelle tilbagemelding fra eleverne var meget positiv, og på skolerne bredte rygtet om oplevelsen sig hurtigt. 
  Mange elever har efterfølgende rykket i deres lærer for også at prøve rummene, mens de deltagende elever meget gerne ville prøve igen. 

• En stor del af børnene fik større læselyst af Room of Stories. I hver eneste test af rummene var der utrolig god energi og stor begejstring fra 
  alle eleverne. 

• Projektet har affødt et solidt netværk på tværs af bibliotekarer, skolelærere, spiludviklere og grafikere. Det har været et frugtbart samarbejde, 
  der i fremtiden er givende for en kulturinstitution som biblioteket. 

• Det har været en udfordring, at eleverne ikke selv var i stand til at agere i rummene alene. Læringen til projektet er at genoverveje den nøjagtige  
  målgruppe og måske afprøve samme type rum med lidt ældre elever. 
  Det blev for ressourcekrævende, at tre projektdeltagere måtte deltage i hver test. 
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Anbefalinger til fremtidigt virke

1. Oplevelses- og gåderum som læringsredskab
• Det er vigtigt at overveje målgruppens alder meget nøje, når man laver denne type gåderum. 
  Hvis eleverne er for unge, bliver de for påvirkede af stemningen og mister overblikket i rummet. 
  De glemmer at samarbejde, og fokus bliver hurtigt flyttet fra nysgerrig opdagelse til uigennem
  tænkt vriden i låse og låger. 

• Det er værd at overveje, om de to elementer, der var lagt sammen i Room of Stories, bør skilles ad
  for at lette forståelsen hos eleverne. Så i stedet for et rum med to funktioner, er der to individuelle
  rum (med hver sin funktion) i en sammenhængende historie: Et læringsrum, hvor man går på opda
 gelse og tolker på det, man finder, og et gåderum, hvor målet er at komme igennem døren via  
  kodebrydning.

• Det er vigtigt at afslutte med en god debriefing. Viborg Bibliotekernes oplevelse er, at en halv time 
  med en grafisk facilitator fungerede utrolig godt; og der er mening i at uddanne en biblioteksmed-
  arbejder til at varetage den del af processen, hvis man har et rum, der skal i fast drift. 

2. Biblioteker, som overvejer at oprette lignende projekter
• Samarbejd med kræfter i lokalsamfundet, hvis det er muligt. Gode relationer til f.eks. den lokale
  skole letter blandt andet testfasen markant. 

• Gør rummet let at overvåge, og sørg for en direkte kommunikationslinje til eleverne. 
  På den måde kan man (måske) undgå at give dem en voksen ledsager med. 

• En autentisk stemning i rummet er meget vigtig, men eleverne skal også føle sig trygge, så pas 
  på med uhyggen. Er de en smule bange, forstærker det yderligere behovet for en voksen ledsager
  i rummet.


