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Bilag: 

1: Audioguide (lydeksempel) 

2: Skabeloner til komplet audioguide 

3: Spørgeskemaundersøgelse og opsummering af interviews med testpanel. 

 

Projektets baggrund og formål 

Projektets formål var at undersøge hvilke muligheder, der ligger i at bruge 

audioguides/lydfortællinger til formidling og levendegørelse af bibliotekets værker i det fysiske 

biblioteksrum. Især med henblik på at biblioteksrummet i stigende grad er ubetjent. 

Med projektet kunne vi teste en prototype og hermed vurdere om det ville give mening senere at 

lave et projekt i fuld skala. 

Målgruppe 

I første led retter projektets resultater sig mod bibliotekerne, der med den indsamlede viden, kan 

udvikle et nyt formidlingsredskab. Slutbrugeren er i andet led selvfølgelig biblioteksbrugeren, der 

får mulighed for at udforske biblioteket og dets samling på en ny/anden måde. Vi forestiller os, at 

brugeren er en, der er vant til at benytte bibliotekets digitale tilbud og også er vant til at ’lytte’ – 

f.eks. eReolen og/eller podcasts. 
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Metode 

Projektet benyttede sig af research, analyser, brugerinddragelse og udvikling af en række prototyper 

(i audio- eller skabelonform) for at sikre at guiden fungerede efter hensigten. 

Projektet gjorde brug af ’design thinking’-metoden, herunder udviklingsfaserne: 

• Define. Research i form af brugerundersøgelser, eksisterende audioguide-tilbud i andre 

kulturinstitutioner, undersøgelse af brugersegmenter. 

• Ideation. Idégenereringsfase på baggrund af de behov vi har konstateret hos brugeren. 

• Prototyping. Udvikling af prototyper. 

• Test. Prototypen testes på målgruppen og tilrettes på baggrund af kommentarer og 

modtagelse. 

Aktiviteter 

Et researchforløb hvor vi opsporede det sparsomme materiale, der findes om brug af audioguides og 

lyd i det fysiske rum. Herunder besøgte vi Statens Museum for Kunst (SMK), hvor vi hørte om de 

valg, de havde taget og begrundelserne herfor. 

Vi afprøvede audioguides (audio + skabeloner) på et testpanel bestående af en blanding af 

lyttevante biblioteksfolk og ’udefrakommende’. Vi valgte, at testpanelet skulle bestå af lyttevante 

(men ikke nødvendigvis audioguidevante), for at panelet ikke først skulle overvinde uvanthed med 

at lytte. Og det gjorde vi for at få de mest kvalificerede bud på, hvordan guiden fungerede/ikke 

fungerede. 

Efter testen blev panelet interviewet individuelt – og besvarede også et spørgeskema om deres 

oplevelse af guiden: ros, kritik, forslag etc. 

 

Hvad kom der ud af projektet? 

Resultat af research og efterfølgende analyse 

Under researchfasen opdagede vi hurtigt, at der ikke fandtes ret meget på skrift om emnet, men 

samtidig kunne vi se at i takt med udbredelsen af podcast, begynder der at udforme sig nye tanker 

på audioguide-området i bred forstand, så vi forudser, der kommer til at ske en hel del på området 

og med udbredelsen. 

Vi valgte at besøge SMK som bruger audioguides til at formidle dele af deres udstilling. De har 

udformet en simpel webapp-baseret løsning med korte enkeltstående fortællinger/interviews ud fra 

enkle lydmæssige greb. Samtidig har de også erfaringer med mere kunstnerisk udformede 

audioguideproduktioner, f.eks. i samarbejde med en af Danmarks mest populære 

podcastsproducenter Third Ear. 

Den simple webløsning syntes vi tegnede lovende for at økonomisk trængte 

institutioner/biblioteker, kan kaste sig ud i lydformidling/audioguides, uden stor teknisk viden og 

udgifter til udvikling af app eller lign. 
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Researchen som helhed, og f.eks. SMKs brug af lydfortællinger i tæt samspil med rum og værk, 

viser at potentialet i audioguiderne er koblingen mellem lyd og det stedspecifikke, så der skabes en 

følelse af ’særlig indviethed’, en intim/nær oplevelse. 

Vi konkluderede, at disse ideer skulle føres med over i en biblioteksudgave af en guide – altså en 

’intim’ levendegjort formidling i det fysiske rum. 

En biblioteksguide kommer til at adskille sig fra museers ved, at guiden ’ikke må lukke sig om sig 

selv’ – altså blive et selvstændigt produkt sammen med det den formidler. Derimod skal 

bibliotekets guide åbne materialesamlingen for lytteren, inspirere til selv at udforske og finde andre 

materialer, der kan stille nysgerrigheden. 

Udfordringer i projektet 

Vi besluttede at opbygge audioguiden i 4 dele/kapitler, men det viste sig hurtigt at research-delen og 

produktionen af selve guiden tog længere tid end forventet, og vi måtte derfor undlade at producere 

alle dele. Vi valgte derfor at producere én del i med høj production value i stedet for at producere 4 

halvgode. Vi lavede dog drejebog for de øvrige 2 kapitler. Det sidste skulle så være et børneegnet 

kapitel. 

Udfordringer for videreførelsen efter projektafslutning 

Den forholdsvise lange produktionstid kan godt vise sig at blive et problem for videreførelsen af 

projektet i andre biblioteker. Ligeledes skal der ske en jævnlig udskiftning af lyd, fordi 

bibliotekerne, i modsætning til museer, har en overvægt af brugere, der jævnligt kommer på 

biblioteket. Gengangere vil forvente at indholdet skifter. 

Produktion af audioguides kræver også at der er personale med teknisk og fortællemæssige evner, 

hvis ikke man skal betale sig til hjælp udefra. 

Resultat fra testpanel (Bilag 3)  

Testpanelet på 10 personer kunne dog se mange muligheder i brug af audioguides i biblioteket – 

men også brug af lyd i det hele taget. Både som inspiration i og uden for den bemandede åbningstid. 

Testpanelet var også begejstret for, at det fysiske rum blev brugt aktivt i guiden – og det betyder at 

guider der evt. genbruges på andre biblioteker, skal tilrettes det enkelte sted. 

Ikke alle ville benytte guides, hvis de var der, og ikke alle var sikre på at guides hørte til i 

bibliotekerne, men de fleste fik stor fornøjelse af oplevelsen og ville gøre brug af guider i 

biblioteket i et eller anden omfang. 
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Konklusion/Evaluering 

Vi kan konkludere at brugen af lyd i biblioteksrummet, på den ene eller anden måde, vil kunne 

bidrage positivt til biblioteksoplevelsen. Deciderede audioguides kræver dog, at der bliver tilbudt 

mange og at de jævnligt udskiftes. I modsætning til f.eks. museer er bibliotekernes brugere i høj 

grad gengangere. Det kræver en højere udskiftningsfrekvens. 

Hvis man ikke er i stand til at lægge de nødvendige ressourcer i et audioguide-tilbud, ville man med 

stor gavn kunne integrere lyd/lydfortællinger i bibliotekets andre tilbud, f.eks. i forbindelse med 

arrangementer eller tema-perioder (f.eks. Golden days, Kbh læser eller tema relevant for de enkelte 

lokalområder).  Det kunne evt. kombineres med podcast-udgivelser, hvorved indsatsen får et 

uendeligt efterliv online. 

Ligeledes kunne man tænke retningsbestemt lyd ind i dele af biblioteket som en del af de 

tryghedsskabende tiltag i forbindelse med den ubemandede åbningstid. 


