
Spørgeskemaundersøgelse + interview med de 10 adspurgte 

Her ses spørgeskemaundersøgelsen: 

https://docs.google.com/forms/d/1eVY_GZFYTkIBh-

tq1WsC0s_JXKEvsIxoW5FF508fDJ0/edit#response=ACYDBNgtPzDcPaNjyUvY6PfbQkJsUC2gz

5Y_8sFkdZbPkiIkYHDlMgZ-TWKhaA 

 

Interviews: 

1. 

Vil du med dine egne ord fortælle om din oplevelse med det kapitel i audioguiden, du lyttede 

til? 

 

Det første jeg reagerede lidt på var at vi var hurtigt i gang. Jeg kunne godt ha’ brugt en lille stemme, 

der lidt blidere… nu tænkte jeg på, hvis jeg nu ikke var vant til at lytte til podcast… lige havde 

fortalt hvad der skulle ske, udover bare stolen. ”Kom med mig, nu skal vi en lille tur rundt” eller 

noget i den stil. 

 

Det gik lidt for stærkt i starten. 

 

Når det så er sagt, så var det rigtigt dejligt at blive sat hen på en stol, for så kunne jeg ligesom følge 

det. 

 

Først var jeg lidt forvirret om jeg skulle have gjort noget med bøgerne, som jeg ikke havde fanget. I 

stedet for bare at give mig hen og lytte. Og der havde det været godt, hvis man havde vidst at du 

skal faktisk ikke gøre noget. 

 

Men så ligeså stille, mens jeg sidder dér bliver jeg ført ind i universet, det kontemplative rum – og 

det var så fedt. Noget jeg hurtigt lagde mærke til var at kvaliteten var virkelig god. Man kunne 

mærke at der var kræset for niveauer, lyde og stemme/speakervalg Og det var med til at det var 

lettere at overgive sig til lyden. 

 

Og den første virkelige fede var da det blev taktilt. Da jeg stod med en lækker bog i hånden. Der 

skete noget ekstra dér. 

 

Lidt forvirring ved en af bøgerne over usikkerhed ved navnet. Hvordan staves det etc? Måske skulle 

det have været stavet? 

 

Jeg kunne godt have brugt en skillelyd når jeg skulle et nyt sted hen, så ville jeg blive hjulpet lidt på 

vej. F.eks. når jeg blev grebet af fortællingen og ’ikke hørte’ at jeg faktisk skulle gøre noget. 
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Måske skulle der gøres noget for at man får en fornemmelse af hvad der forventes af én undervejs. 

Overser jeg at jeg bliver testet mere undervejs. 

 

For uvante audioguidebrugere kunne tempoet godt skrues en lille smule ned. 

 

Kvalitativt, stemningsmæssigt og fortællegrebet synes jeg var så fedt. Faktisk var jeg lidt opstemt 

bag efter. 

 

 

Hvilke udfordringer oplever du / forestiller du dig, at gæster i et selvbetjent biblioteksrum 

oplever?  

 

Vigtigheden i at skabe en tryghed, en genkendelighed i et ubemandet bibliotek – og det er noget af 

det lyd kan. At blive taget imod når man træder ind i et stille rum. 

 

Effektivt med retningsbestemt lyd i selve rummet. F.eks. i mindre biblioteker, hvor der godt kan 

være helt tomt, når man kommer. Hovedbiblioteket er nok aldrig rigtigt menneskeløst. 

 

Hvad tænker du om den overordnede idé om at bruge audioguides i biblioteket? 

 

Jeg synes det er en god idé at bruge audioguide i biblioteket. Bare man ikke skal downloade en eller 

anden speciel app, at man bare kan gå ind og sætte noget i gang. 

 

En guide underbygger noget af det som bibliotekerne snart et de eneste, man kan få lov til at gå ind 

og hvor der ikke er nogen der vil ha’ noget af dig lige nu og her. Man kan få lov at være. Og en 

guide giver en dimension mere af det. At man kan få lov til at fordybe sig endnu mere i et emne. 

Hvor du er selvkørende. Det synes jeg er ret interessant. 

 

I forhold det bemandingen kunne man jo også udvide det til læse/strikkeklubber, så man sammen 

kan lytte til et eller andet tema. 

 

Der kræves dog nye guides jævnligt. Nye temaer i spil. 

 

Vil du sætte nogle ord på, hvad synes du om ‘Det okkulte’ som emne for audioguiden? 

Hvis det bliver for akademisk kan man godt tabe nogen, men hvis man laver et ret lækkert 

designmæssigt greb og viser at her kan det et eller andet og man først bliver suget ind i universet, så 

tror jeg faktisk det kan lidt selv. Det kræver bare lige at få folk på sporet og i gang.  

 

God idé at vejlede i sværhedsgrad.  

 



Jeg blev ret overasket over at det var det I havde valgt, men glædeligt overrasket for jeg tænke ’gud, 

det er da et vildt fedt spor at vi kan finde ud af at det altså også ligger og ulmer på biblioteket. Ikke 

bare tørre bogrygge. Der er hele universer du kan træde ind i. Det synes jeg var fedt. 

 

Jeg kunne forestille mig at der er mange brugere egentlig vil tage til sig at man kan mærke at der er 

nogen der har lavet det her, der faktisk brænder for det. Det er virkelig vigtigt at der er entusiasme 

bag. 
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Vil du med dine egne ord fortælle om din oplevelse med det kapitel i audioguiden, du lyttede 

til? 

- Da jeg fik vænnet mig til til, jeg fik sat mig ned og der kom tekst på blev det rigtigt fedt. Det 

var spændende og inspirerende – det der med at du bevæger dig rundt og tog fat i fysiske 

ting og f.eks. mærkede bogens fysiske tekstur. Det fungerer godt. Men som andre nævnte, 

kunne det være fedt også at få andre sanser på, f.eks. lugtesansen. Man bliver ført ind i 

stemningen. Rigtigt fedt lyddesign. Rigtigt fed flow mellem fortællestemme og ekspert. Det 

er fedt at der sker noget i det – at det ikke bare bliver læst op. Det inspirere til at læse videre, 

det kunne jeg da godt finde på efter det her. 

- Det gik lidt for stærkt. Man misser hurtigt noget, når man går i sin egen verden. Hellere sige 

det for mange gange end for lidt. Og måske en skillelyd, når man skal videre til næste ’post’. 

- Jeg tror man skal tænke lidt over at det er ret relativt højt niveau. Man skal overveje hvem 

modtageren er, når det nu er et bibliotek for alle. Nogen gange skal det nok helt ned på 

jorden. Jeg synes det var rigtigt spændende, men jeg tabte den også nogle gange, den råde 

tråd. Opsamlinger er altid godt. 

 

 

Hvilke udfordringer oplever du / forestiller du dig, at gæster i et selvbetjent biblioteksrum 

oplever?  

 

Mere i forbindelse med audioguiden: Det åbner biblioteket op. Det er muligt at fordybe sig, det er jo 

begrænset hvor megen tid man kan tale med en bibliotekar om det okkulte. 

 

Hvad tænker du om den overordnede idé om at bruge audioguides i biblioteket? 

Der er mange udfordringer i bibliotekerne, f.eks. faldende udlån på fysiske bøger i hvert fald. 

Måske kan man tænke både det fysiske bibliotek og det digitale mere end i det (audioguides) og få 

det til at hænge sammen, så det bliver et overordnet oplevelsesunivers omkring guidens emne. 

 

Problemer i forbindelse med guiden: Hvad setuppet er, teknisk (hvordan får man fat i lyden. Skal 

man selv have hørebøffer med? 

 

God idé at man kan låne udstyr i den betjente åbningstid. 



 

Det er ikke helt selvkørende. 

 

Nogen gange kunne f.eks. ’Åben skole’ være med til at lave fortællingerne. Aktivere borgerne. 

Inddrages i skoleprojekter. 

Kunne måske modvirke at det ikke bliver for ’ekspert’-agtigt og for højt niveau. 

 

Inkludere dramatiseringer, f.eks. med hjælp af en lokal dramaskole. 

 

Gøre brug af 3D-lyd (et mere nuanceret lydbillede, hvor lydens højde variere alt efter hvad der sker, 

f.eks. kan der stå én og tale lige ved siden af dig). Også en god og nem måde at lave guider rundt i 

bibioteket på – én går og optager mens én taler. Det gør det meget virkeligt, når man skal lytte på 

det igen. 

 

Et biblioteksrum adskiller sig fra et museumsrum ved at man ’kommer hver uge’ på det bibliotek, 

det gør man ikke på et museum. Derfor skal guiderne hele tiden fornys. Det må ikke blive for 

stillestående. 

 

 

Vil du sætte nogle ord på, hvad synes du om ‘Det okkulte’ som emne for audioguiden? 

 

Megaspændende. Men det kunne godt gøres bredere, det ville ikke gøre noget. 

 

Det appellerer til ’den gode læser’. Sproget er også relativt akademisk, på nogle. Tænke over 

sproget, tænke over hvordan det står klart for alle – hvad der bliver sagt og hvad der menes med det. 

 

Og det fungerer godt for mig, når der bliver fortalt et eller andet ekstremt- det er noget folk æder og 

synes er fed, tror jeg. Tænke over hvad det er vi vælger at formidle. 

 

Lidt shok value – og folk føler de kommer ud med en masse syret viden. Får fede pointer og gode 

fortællinger serveret. 

 

Guiden skal rumme flere fortællegreb. Være et andet sted, overraske. Forskellige lyddesign. 

 

Jeg kan ikke finde ud af om det appellerer til den ’almindelige bruger’. Nogle af dem måske. Det 

noget man måske skal teste på. 

 

Jeg synes det var rigtigt og godt ville gerne høre flere. 
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Oplevelse:  

 

Det fungerede godt at tage det ind i det rum og den måde, det var bygget op på med de forskellige 

stationer. Nogle af stationerne kunne måske indeholde lidt mere end en enkelt ting. Første post 

(fløjlsbogen) var rigtig god, fordi bogen var så speciel, som den var - og man havde lyst til at se 

den. Et materiale, som lugtede lidt af noget okkult og lugtede lidt af noget forbudt. Også billeder, at 

bladre rundt og se billeder fra den periode.  

 

Posten henne ved pladesamlingen - der var det sjovt at se billedet. Det spændende at tage Throbbing 

Gristle med, noget nyere, og dén historie, fordi den er så absurd og så vild. Den sidste post var lidt 

problematisk, fordi navnet var så svært. Der fik man ikke helt den der oplevelse af at åbne bogen og 

se billederne, for det fungerede rigtig godt. Man kunne udstille bogen. Man kunne også stave hele 

hans efternavn.  

 

Ved nogle af stederne, kunne der være lidt flere ting. Man kan godt føle det lidt: Er det fjollet jeg 

står her? Virker jeg som en belurer? Fordi man står stille længe på det samme sted. Men skulle der 

være flere ting, det skulle være, så man ikke blev hylet ud af den. 

 

Den allerførste post ville jeg placere et andet sted, det var placeret mellem film og computerspil, 

som er meget visuelt, man kommer til at kigge meget rundt omkring. Jeg ville finde et sted, der var 

mere nøgent. Der må gerne være litteratur omkring, men lige her var det distraherende. Jeg tænkte 

over, at hvis jeg kom herind og prøve det bare for sjov, så ville jeg blive distraheret for meget og så 

tænke ‘sjovt nok’ og så lægge det fra mig igen. Så jeg ville starte et andet sted. 

 

Det kunne måske være sjovt at få det spredt endnu mere ud - at komme helt ned i kælderen eller ind 

bagved. Men for en 15 minutter podwalk, fungerede det meget godt. 

 

I starten skulle man lige vænne sig til collagestilen. Men efter et stykke tid fungerer det meget godt, 

for det kan være svært at koncentrere sig om bare én stemme.  

 

Man kunne jo godt tænke sig noget, der gik mere i dybden på længere sigt. Det er der, man kan lave 

noget opfølgende. 

 

 

Det selvbetjente biblioteksrum: 

 

Jeg synes, det er fedt at det er skattejagtsagtigt. Problemet er: Hvem skal sælge varen? Hvem skal 

gøre opmærksom på, at det her er der? Hvis man har nogle lækre røde sofaer som startsted, så kan 

det godt være, at der er nogle, der bare gerne vil sidde i de der sofaer, og hvordan får man dem jaget 



væk osv. Den er svær uden betjening på det, uden der er nogen der sætter det igang.  

 

Erfaringen med sådan nogle projekter er også, at de har en vis levetid. Interessen ebber ud. 

Så skal man have en person til at sætte dem i gang. Hvordan gør man det nemt for dem at hente de 

her podcasts og afspille dem. Skal man have nogle Mp3-afspillere? Der vil altid være nogle 

udfordringer med det. 

 

Jeg tænkte på det, da jeg oplevede det, som et kulturnatsarrangement. SPørgsmålet er, hvor mange 

der ville gøre det - med mindre det bliver hypet i medierne. Folks fokuseringsevne eller interesse 

bliver begrænset af, at man skal hente en app. Det ved man bare omkring alle de projekter vi har 

lavet. ‘Du skal lige hente en app’, ‘Ok, vi ses senere’. Der er helt klart en udfordring omkring det. 

Men hvis man er til podcast, og man har et podcast program, og hvis lyden ligger der, kan de bare 

søge det frem. 

 

Lige nu er podcast et sted, hvor der er nogen, der dyrker det rigtig meget, og som også ved, at der er 

de her programmer. Og så er der dem, der tænker: ‘ok, skal jeg så ind på bibliotekets hjemmeside 

og søge efter ‘rose’, så får de 11000 resultater, du ved. Hvis ikke der er bemanding til det her, så 

tror jeg, det er svært. Folk stiller sig ikke i kø for at spørge, hvordan man får podcasten til at virke., 

uanset hvor spændende den her podcast er.  

 

Ideen om audioguides er fedt, og det var en fed oplevelse her. Der er rigtig mange muligheder i det. 

Det fungerer rigtig godt på museer, så hvorfor skulle det ikke fungere her. Men det er bare: hvordan 

får vi gjort folk opmærksom på, at det her er fedt.  Skal der køre en højtaler ved den første post, som 

giver et indtryk af: hvad er det her for noget’, måske en skærm med en pitch. Ellers kan den være 

svær at sælge. 

 

Hvis der er tema, der går igennem af jeres sæson i arrangementer, f.eks. det okkulte, er det rigtig 

fedt, at der nogle ting ved siden af, som kan uddanne mere omkring det og give en nærmere 

introduktion af det. 

 

Målgruppen vil nok meget være de studerende, som kommer her og har brug for et afbræk. Det 

elektriske Barometer-segmentet. Jeg tror, der er en stor mulighed i forhold til dem. 

 

Forskel til museer:  

 

Det skal være appetitvækker til litteraturen, eller en indgang til et emne. Du har mulighed for at tage 

bogen med hjem, eller filmen eller børnebøgerne. På museet kommer du ind og får den oplevelse, 

du har dér. Der fungerer audiowalks som en beskrivelse af en kunstner eller en kontekst, billedet 

blev lavet i. Her er det: ‘Synes du ikke, det okkulte er spændende? Kunne du lide Stranger Things? 

Tjek det her og tag den her bog med hjem. Gå ned i på de hylder og find ting - på den måde 

fungerer det godt på biblioteket. 

 



Det okkulte:  

 

Det er spændende. Det er lige så meget historie. Det er et emne, der er aktuelt igen. Det er ligesom 

gyserfilm - det er lidt ulovligt og spændende. Den med børn skal tackles rigtigt. Det skal ikke gøres 

uhyggeligt. Man skal også passe på med at gøre de usynlige venner til noget okkult. Men på 

voksenområdet: det at blande historie, kunst og medier, det fungerer godt. Og der er det okkulte et 

godt emne. 
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Oplevelse:  

 

Jeg synes faktisk, det var spændende. Det blev overdøvet lidt af, at der var så mange publikummer 

ude på den her etage. Jeg måtte virkelig skrue højt op. Der var mange forstyrrelser. 

 

Men selve måden, det var lavet på, var rigtig godt. Det fangede.  

 

Jeg synes, I skal sige, at det slutter. Speakereb slutter af med, at vi kan finde de der 

litteraturhenvisninger. Jeg tænkte: Er vi færdige eller er det bare en lang pause? Skal jeg et andet 

sted hen nu? Der kunne der godt lige komme en slutmelding, synes jeg. 

 

Det selvbetjente biblioteksrum:  

 

Vi tror, at folk kan gå ind på en tablet, men det kan de ikke. Det kan godt være, at de unge kan, men 

der er mange, der skal have at vide, hvordan de kommer i gang. Den tekniske barriere vil være der. 

Det skal slås stort op, hvordan de skal gøredet. VIrkelig sådan: Punkt 1, punkt 2, punkt 3. Jeg vil 

absolut synes, at det passer sig bedst til, at der er nogen, der kan sætte det folk i gang.  

 

Ide om at bruge audioguide: 

 

Jeg synes, det er meget sjovt. Jeg håber ikke, at det går i stedet for, at man kan få noget hjælp. Ideen 

om at man bliver guidet rundt, i stedet for at der er én til at fortælle, synes jeg er forkert. 

 

F.eks. den sidste der i børnebiblioteket, det synes jeg det vil være helt fantastisk. De har virkelig 

antennerne ude i den alder. De vil jo bare synes, det er helt naturligt. Der tror jeg, det vil have en 

stor anvendelse. 

 

Hvilke forhindringer: 

 

Der skal reklameres rigtig meget for det. Man skal forklare, hvad tanken med er: at man skal have 

en oplevelse. Kom med på en spændende tur! Kom og udforsk biblioteket! Jeg tror ikke, man skal 

regne med, at det er noget, folk bare går ind og griber selv. 



 

Hvis det er meningen, at det skal betragtes som ‘et museumsbesøg på biblioteket’ - det tror jeg ikke 

på. Det er ikke det, folk forventer med et bibliotek - at det skal være sådan: Nu skal vi vise jer de 

her spændende ting, vi har liggende’. Det tror ikke, folk køber. 

 

 Det okkulte som emne: 

 

Det kan få rigtig mange med. Der er så mange grene af det. Det tror jeg, er noget folk bider på. 

 

 

5: 

 

Om kapitlet: 

 

Det fungerer meget godt, at der er et hjørne, hvor man kan sætte sig ned og gøre sig klar til 

fortællingen. Og emnet interesserer mig rigtig meget. Jeg har været okkult interesseret i over 20 år, 

og det er min primære interesse. Audioguiden startet fantastisk ud med en stemme, jeg rigtig godt 

kan lide, stemningsfuld musik og et dejligt tempo. 

 

Tempoet bliver dog et problem. Jeg kan godt blive helt drømmerisk, når jeg giver mig hen til at 

lytte, og jeg kunne godt have brugt nogle tydelige markører til at fortælle, at nu skal jeg til at 

bevæge mig. 

 

Det er en meget litterær tilgang til emnet, men forsøger alligevel at få klemt noget historie ind. 

Der  er meget stor begrebsforvirring. Kasper Opstrup fyldte for meget. Jeg har slet ikke noget imod 

Kasper Opstrup, men jeg synes, I skulle have truffet et valg og sagt, at vi fokuserer på det litterære, 

det kunstneriske, ved okkultismen. Ikke det historiske.  

 

Om emnet generelt 

Publikum kan være vant til audioguides fra museer, hvor de bliver stillet foran et værk og forventer 

faktuel viden, og det er altså ikke tilfældet. I slynger mange ting rundt uden, at det sådan set er 

funderet i noget fagligt. 

 

Det er en lidt trendy litteraturteoretisk fremstilling af emnet. Det er der ikke noget galt, men man 

skal sige det på forhånd. 

 

Det er meget ærgerligt at miste noget etos og autoritet på, at man tilbyder noget, som måske i 

virkeligheden er til unge litteraturstuderende. Vi har et brand ude i befolkningen, som nogen, der 

ved, hvad vi taler om. Det betyder ikke, at vi ikke kan lave spøjse og skæve audioguides, men det 

skal ikke proppes ind i et tema om okkultisme, for det er et seriøst emne.  

 



Susan kritiserer også audioguiden for ikke at forklare, hvad den vil i begyndelsen, at der ikke er 

tydelig skiltning undervejs, og at der ikke er noget/mere skriftlig materiale tilknyttet. 
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Jeg synes, det fungerer rigtig godt i det smalle rum, hvor man skulle sidde i den røde stol, og at der 

bare var lagt tre bøger frem uden forklaring, så man bare kunne sidde der og blive rigtig nysgerrig.  

 

Jeg havde lidt svært ved at finde bogen med det røde plus på, men jeg fandt den til sidst, og det var 

et rigtig godt greb, at man skulle lægge mærke til teksturen på bogen.  

 

Da vi når derhen, hvor man skal stå og kigge ud over biblioteket, har jeg lidt svært ved at forstå, 

hvad stemmen sagde om plastikkirurgi. Og jeg kunne ikke finde bogen til allersidst. 

 

Hvilken stemning synes du, audioguiden skabte? 

En eftertænksom stemning. Det var meget koncentreret på den gode måde.  

 

Undrede du dig over noget indholdet? 

Nej, jeg synes faktisk, at det, der blev præsenteret, havde en indre sammenhæng på et eller andet 

plan. Jeg skal også sige, at det ikke er et emne, der ellers interesserer mig voldsomt, men jeg fik 

faktisk lyst til at få mere at vide om det.  

 

Hvordan var det at gå rundt med høretelefoner på i biblioteket? 

Hvis jeg havde været en almindelig låner, ville jeg nok have fundet det mere naturligt. Jeg havde 

hele tiden et halvt øje på de andre gæster i rummet, fordi jeg arbejder her til dagligt. 

 

Hvordan fungerede det med de genstande, du blev præsenteret for i rummet, og det, du hørte? 

Jeg synes, at det fungerede rigtig godt med billedet af det afhuggede Medusa-hoved. Normalt plejer 

det jo ikke at være en mand med skæg og alt muligt, men det kom der så også en forklaring på. Jeg 

savnede måske lidt mere om det androgyne. Nogle billeder måske. 

 

Hvad synes du om at bruge audioguides i det selvbetjente bibliotek? 

Jeg synes, det er spændende, men i og med at det er et lineært forløb, så bliver det måske også for 

ufleksibelt. 

 

Jeg tror, det er en god ide at vælge nogle forholdsvis brede emner, hvor audioguiden kan fungere 

som en appetitvækker. Den er straks sværere, hvis der kommer en og skal bruge 

bygningsreglementet om dit og dat fra 1971.  

 

Kan en audioguide være med til at give noget af den vejledning, som kan mangle, når der ikke er 

personale? 



Nej det vil jeg nok ikke sige. Men det skal være lækkert produceret. Jeg kan godt lide, at lyden var 

så god, at der var så meget bas i jeres kapitel. Og at der var flere stemmer i spil.  

 

Hvis du skal sammenligne en audioguide på et bibliotek med en audioguide på et museum, hvad ser 

du så af ligheder og forskelle? 

På et museum bliver man præsenteret for værkerne. På et bibliotek står de fleste materialer med 

ryggen ud af. Det gør behovet for formidling på et bibliotek meget større.  

 

Hvis du skulle sætte lidt ord  på en målgruppe, hvem tror du så, at audioguiden appellerer til? 

Nu ved jeg ikke, om det bliver et krav, at man skal gå rundt med smartphone, men det kan sætte 

sine begrænsninger. I forhold til indholdet så er det nok ikke en audioguide for dem, der ved meget 

om emnet i forvejen. Der er den nok på et for lavt niveau. Men ellers synes jeg, at formen er fin, og 

hvis man ville henvende sig til et mere vidende publikum, så kunne den sagtens tilpasses det. 

 

7: 

Stemning i audio guiden:  

”Lyddelen og fortællerstemmen var god og det fungerede rigtig godt” 

”Det lydmæssige var rigtig godt kædet sammen med historien og det andet”  

Det fysiske rum og materialer: ”Det virkede godt, at man skulle finde bogen og bladre i den – det 

var en fed effekt.”   

”Det var fedt med det konkrete materiale, at få det i hånden. 

”Der var ting der var formuleret lidt uklart” for eksempel pladen, huysmans 

Tempo: ”Tingene/værkerne skal være meget nemmere at gå til – så man ikke skal gå ind og kigge 

efter bogstaver” (lav markør) 

”Man kunne måske give én information og så lave en pause og derefter give en ny information” 

”Man skal tænke folk lidt langsommere end de er” 

Tema: ”Det var et lidt kryptisk tema, så man skulle lige ind i det” ”Det fysiske hjalp meget 

”Det var mega spændende at mærke hvordan tingene hænger sammen i musikken og litteraturen og 

kunsten” 

”Det er godt fordi, det er rigtig nørdet og det viser i mange retninger” 

Audio guides i biblioteksrummet: 



”Det virkede meget naturligt. Folk har forskellige ting de skal i biblioteksrummet, så man føler 

ikke, at man gør noget underligt.” 

”Det er altid en udfordring at få folk til at gøre noget nyt – om de vil give sig tiden til det.” 

”Man skal ligesom med udstillingerne have det in-your-face, ellers bliver det svært at fange folk. 

Det skal være noget, der taler til én, når man kommer ind ad døren. Man skal instrueres og gøres 

opmærksom på det meget tydeligt. Det kunne være store plakater osv.”   

”Der er så mange muligheder for at bruge det og åbne op for de materialer der er og der er 

uendelige emner, så det er en oplagt ting at gøre. Der er potentiale for at arbejde videre med det.” 

Ide:  

”Månedens tema med skiftende introduktioner til hvert emne med kapitler til dem alle.”  

”Det kunne være sjovt at bringe anderledes materialer, der ikke står fremme ind – fx tidsskrifter og 

ting fra magasinet” 

 

8: 

Stemning i audio guiden:  

”Det var rigtig godt” 

Det fysiske rum og materialer: 

”Det skal være en klar formidling. Det var svært at holde fokus og finde bøgerne”  

”Der skal være flere pauser, så man kan finde frem til dem” 

”Der var mange fagord” 

Tema: 

”Det skulle nævnes tydeligt, at det var det okkulte.”  

Audio guides i biblioteksrummet: 

”Det er en vildt god ide at gå på opdagelse i biblioteksrummet. Det er super fed ide – som en 

skattejagt for voksne”  

”Det er fedt at gå rundt i rummet og få noget at vide” 

”Man kan komme til at kigge på biblioteket på en anden måde og det kan sagtens fungere. Man kan 

godt inddrage endnu mere af rummet” 

”Man ved at man er på en særlig tur, som de andre i rummet ikke er en del af” 



”Det kunne sagtens fungere som en del af den selvbetjente åbningstid. Jeg tror også man ville gøre 

det, der er en del, der bruger det som et venterum også, inkl. Mig selv.”   

”Det er blevet mere almindeligt med podcasts, lydbøger og generelt have lyd i ørene. ” 

Ide:  

”Introduktion til forskellige genrer eller retninger inden for genrer. For eks.: Jeg kan godt lide 

krimier, men ved ikke hvilken jeg lige skal bruge. Man kan ” 

 

 


