
Lärare tipsar

4 — ABC-klubbens magasin 

Hej, vem är du?
»Jag heter Annica Lange och arbetar som förstelärare 
på Mesta skola i Eskilstuna. Vår skola är en F3 skola. 
Vi har undervisat med ABCklubben i fl era år och alla 
årskurser använder det vilket gör att huvudpersonerna 
i böckerna är välkända hos alla elever. Vi har även de 
tillhörande småböckerna som ljudböcker och i vårt 
skolbibliotek.« 

Hur kommer det sig att du har tagit fram Escape 
Rooms till Diamantjakten och Nyckeln till skatten?

»Jag intresserade mig tidigt för digitala verktyg i 
undervisningen och i mitt uppdrag som förstelärare 
har jag arbetat med skolutveckling och då främst med 
olika områden inom IKT (Informations och kommuni
kationsteknik är den del av informationsteknik (IT) som 
bygger på kommunikation mellan människor. Digitala 
verktyg som används i pedagogiskt/didaktiskt syfte 
och hur sådan teknik används i undervisningen tillhör 
det IKTpedagogiska området).

För några år sedan läste jag om digitala EscapeRooms 
i undervisningen och började efter det att göra egna. 
Jag har lärt mig själv genom att titta på instruktions
fi lmer som andra lärare gjort (fi nns mycket på You
tube) men också fått tips och hjälp av lärare i forumet 
Escape the classroom på Facebook. Innan jag gjorde 
mina Escape Room till Diamantjakten och Nyckeln till 
skatten så gjorde jag andra rum inom olika områden. 
Jag såg då hur eleverna med glädje tog sig an upp

Annica Lange
dragen. Att använda sig av Escape Rooms i undervis
ningen som grupparbete främjar samarbete och bidrar 
till en tillgänglig undervisning där alla elever kan delta 
oavsett förutsättningar.«  

Vad tycker eleverna om att jobba i rummen?
»Jag ser glada, kreativa, lösningsorienterad och intres
serade elever. Mina elever frågar ofta efter nya rum.« 

Vilket är ditt bästa tips till andra lärare som blir sugna 
på att själva skapa Escape Rooms?

»Gå med i gruppen Escape the classroom på 
Facebook, titta på olika instruktionsfi lmer på 
Youtube. Kan också rekommendera litteratur i 
ämnet. Jag har läst den nu i efterhand då den inte 
fanns när jag började med mina rum men den hade 
varit fantastisk att ha när jag startade med mina. 
Boken heter Escape Room i undervisningen av 
Camilla Askebäck Diaz och Ulrica Elisson Grane.«•

»Escape Rooms är också 
ett fantastiskt sätt att låta 

eleverna visa sina kunskaper 
efter ett område.«

ABC-klubben 

Escape Rooms

Hur går man 
tillväga? Se 
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ABC-klubbens magasin — 5

Kod till Nyckeln till skatten

→Hur gör man?
Hur man går tillväga med Escape Rooms 
till Diamantjakten och till Nyckeln till skatten.

Kod till Diamantjakten1 Dela in eleverna i mindre grupper. 

2 Dela ut länk eller QR-kod till eleverna 
            (se länkar här bredvid).

3   Dela ut ledtrådsprotokoll, penna och 
            papper (hämta ledtrådsprotokoll på            
            ABC-klubbens materialbankssida som du 
            når via nok.se/abc-klubben/materialbank).

4   Låt eleverna skriva in länk /scanna QR-kod.

5   Informera eleverna om att man måste läsa 
            all information som fi nns till varje fråga.

6 Samtala innan om vikten av samarbete.

7 Dela ut eventuella »livlinor« (jag brukar 
            låta eleverna få tre livlinor som innebär att 
            de kan be om ledtråd vid tre tillfällen, kan 
            ju fi nnas lite olika varianter på det).

8 Till Diamantjakten behöver ni även ha 
            schiffer papper redo mot slutet av 
            uppdraget.

9 Ett tips är även att ge eleverna lösa 
            bokstäver när de ska lösa ord som 
            hamnat huller om buller.

Välkommen till ABC-klubbens materialbank – här har 
vi samlat kostnadsfria material som du kan använda i din 
undervisning med ABC-klubben. Här fi nns t ex diplom, 
läsbingon, färgläggningsbilder och läsförståelseblad.

ABC-klubbens materialbank
– kostnadsfria material 
till din undervisning!

nok.se/
abc-klubbben/
materialbank

https://forms.gle/
9BWnp2M3rpKvWeXeA

https://forms.gle/
uA6DzuZXoGBVoN2y7

NoK_ABC_klubben_280x210_#4_2022.indd   5NoK_ABC_klubben_280x210_#4_2022.indd   5 2021-12-23   14:422021-12-23   14:42


