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Hvis dit studieliv 
var et ”Escape room”

_____

I Odense sidder knapt hundrede studerende dybt koncentreret i færd med at
dekryptere den kode, som en armensk ingeniør i al hast har nedskrevet på en krøllet
post it.

Målet er at få aktiveret
brændstoftilførslen til det rumskib, der
om lidt skal sendes mod Mars. Efter
�ere minutters intenst arbejde lykkes
det den første gruppe at knække koden
og hele lokalet bryder ud i jubel. Et
skridt tættere på målet og kun fem
kryptiske udfordringer tilbage!

De studerende er inviteret til Studieteknik i et helt nyt og innovativt ESCAPE ROOM
koncept: ”Mission til Mars - Hvis dit studieliv var et ”Escape room”… (ville du så
slippe ud på den anden side eller blive fanget som evighedsstuderende?)”

Da de studerende har fået låst første kode op på den tunge ku�ert, der står midt i
lokalet, får de pulsen lidt ned inden næste udfordring, imens Mads Lønnerup guider
de studerende igennem fem skarpe motivationsværktøjer som kan sikre
”brændstoftilførslen” i studielivet. Der går dog ikke længe før den er gal igen! Mads
fortæller de studerende, at i det øjeblik hvor rumskibet brager gennem atmosfæren
skaber det forstyrrelser på alle instrumenterne, og at de studerende i al hast skal
kalibrere instrumenterne for at sikre de rigtige koordinater. Det kommer til at kræve
både høj koncentration, kreativ tænkning og velfungerende samarbejde hvis det skal
lykkes…

Tre timer senere lykønsker de studerende hinanden. De har klaret alle udfordringer,
”Missionen til Mars” er lykkes. Samtidigt har de fået kendskab til en lang række
e�ektive hjernevenlige studieteknikker, som kan hjælpe godt dem igennem studiet.

Gami�cation er et velkendt greb, når læring skal leges ind. Med ”Missionen til Mars”
har vi fået kombineret gami�cation og ”Escape Room” tankegangen med stor succes.
Og selv om det ”bare” er gammel vin på nye �asker, så har det vist sig at være en
særdeles e�ektiv måde at få de gode gennemtestede studieteknikværktøjer bragt i
spil på en ny måde.  

Idéen opstod i Orlando, hvor vi i maj var på en international konference med fokus på
træning og udvikling af kompetencer (ATD). Der havde være mange interessante
oplæg i løbet af ugen, og nu sad vi på konferencens sidste dag til oplægget ”Life is an
Escape Room: 3 keys lessons to succes”, der havde fokus på linket mellem læring og
gami�cation. Vi skulle blandt andet løse små opgaver, for at få lov til at komme videre
til næste delelement. Meget hurtigt blev vi grebet af oplægget og vi fandt alle vores
indre ”Indiana Jones” frem i bestræbelserne på at løse opgaverne hurtigere og bedre
end de andre deltagere.

Vi blev så begejstrede for ”Escape Room” tanken, at vi brugte det meste af �yveturen
hjem på at gennemtænke, hvordan vi kunne lave et kursus, så de teknikker og
metoder som vi underviser i også skal bruges til at løse gåder og knække koder kurset
igennem. 

I 2023 har SUPPLEMENT igen fået fornøjelsen af at lede den danske delegation til ATD
konferencen, der afholdes i maj i skønne San Diego. Hvis du også er interesseret i at
�nde ud af hvad der rør sig og hvilke nye tendenser, der er på den internationale
scene indenfor læring og udvikling af kompetencer, så tag med.  

Det er muligt at opnå en rabat på $400/kr. 2.900 – hvis du tilmelder dig konferencen
inden den 7. april 2023. Benyt denne rabatkoden: 202302007
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