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Introduktion
Randers Bibliotek, Silkeborg Bibliotekerne, Viborg Bibliotekerne og Cordura A/S indgik i slutningen af 
2015 aftale om udvikling af projektet ”Transformation i nye bibliotekstyper”. Projektet modtog i 2016 
tilsagn om støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og arbejdet begyndte.
To år senere er der sket meget, men idéen i projektet er ikke blevet mindre aktuel, og multifunktionelle 
biblioteksrum efterspørges i mange udgaver. Vi giver i denne rapport eksempler på ting, vi har afprøvet 
i praksis. De kan kopieres helt eller delvist, men forhåbentlig også inspirere til helt nye løsninger.

April 2018
Henrik Secher Nielsen
Bettina Boddum
Jørgen Bech Pedersen
Michael Ljungberg

Kort læsevejledning
Denne rapport indeholder:
 • En introduktion til projektet
 • Den fælles konklusion
 • Beskrivelser og erfaringer fra de 3 projektbiblioteker

God læselyst.

Introduktion
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Projektoplysninger
Projekttitel: Transformation i nye bibliotekstyper

Projektejer: Randers Bibliotek

Projektleder: Henrik Secher Nielsen, 

   Tlf.: 87106857, hsn@randersbib.dk

Projektnummer: BUP.2015-0056

Projekttid: fra 01.01.2016 til 31.03.2018

Baggrund (hvorfor dette projekt?) 
– Formål:
Med stadig mindre bemanding og flere 
åbningstimer i bibliotekerne opleves et stigende 
behov for ad digital, automatiseret vej at gøre 
biblioteket relevant for de besøgende.
Vi forudser, at mange biblioteker i fremtiden 
kommer til at leve i symbiose med andre 
aktører. De steder ser vi et stigende behov 
for at kunne modellere indhold, stemning og 
lokaler ud fra realtime brugertilstedeværelse. 
Videreudviklingen af prototypen fra 
Transformativt Bibliotek (TB) vil give en ny 
dynamisk og digital tilgang til transformationer i 
mange bibliotekstyper.

Vi udvikler det intelligente, multifunktionelle 
biblioteksrum på baggrund af TB-prototypen til 
digital forandring af biblioteker. 
Herved bidrager vi til modelprogrammets ide 
om multifunktionalitet i rum.

Projektet skal anvise en digital vej til forandring 
af biblioteksrum, hvor disse har flere funktioner. 
Prototypen, udviklet i TB, udbygges med sigte 
på at styrke mulighederne for flerfunktionelt 
samspil i nye typer fællesrum.

Målgruppe
Brugere på nye bibliotekstyper, hvor 
folkebiblioteksfunktionen er integreret med 
andre funktioner, samt brugere på helt eller 
delvist selvbetjente åbne biblioteker.

Hvad var den samlede vurdering af 
projektets succes/
hvad var succeskriterierne
Projektets succeskriterier var formuleret som:

• I et nyt kombibibliotek og nyt kulturhus er 

der etableret digital transformation af rummene 

baseret på den aktuelle anvendelse

• I et hovedbibliotek er der taget mindst 4 nye 

digitale løsninger byggende på TB-modellen 

udviklet, testet og taget i brug.

Det er vores vurdering, at projektet samlet 
set har været en succes, da det er lykkedes 
at gennemføre de formulerede løsninger og 
drage erfaringer, positive og negative, af det 
gennemførte.

Introduktion
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Hvilke problemer har projektet oplevet 
undervejs?
Kombibiblioteket i Randers blev udsat og 
efterfølgende var der ikke politisk flertal for at 
etablere et kombibibliotek. Folkebiblioteksfilialen 
Randers Bibliotek Syd er imidlertid unikt 
placeret som nabo til skolen og har også en 
indgang fra skolegården. Efter godkendelse 
fra Slots- og Kulturstyrelsen valgte vi derfor at 
arbejde videre med denne filial og har indledt et 
samarbejde med skolen. Her var man villig til at 
lade elever bruge folkebiblioteket i et omfang, 
som vil gøre det muligt at teste nogle løsninger.
Installationen i Toftebjerg tog længere tid end 
forventet, men det var underlagt mange faktorer.  
Toftebjerg – Them Bibliotek & Medborgerhus 
er et helt nyt byggeri, der først stod færdig 
sent i projektperioden. Først da huset stod 
færdig kunne bibliotekets teknikere komme 
i gang med at sætte IT-udstyr op, og de var 
igen afhængige af kommunens IT-afdeling, der 
stod for netværksopkoblingen.  Projektgruppen 
måtte også erkende, at konceptudviklingen 
måtte udsættes, indtil den fysiske bygning stod 
færdig. Selvom der var lavet arbejdstegninger af 
byggeriet, var den endelige placering, og valget 
af skærme, ikke afgjort før byggeriet var færdigt.

Det betød, at det første møde med Cordura 
først blev afholdt i Toftebjerg i september 2017 
og først herefter kunne konceptafklaringen 
påbegyndes.

I Viborg var der store udfordringer på 
den tekniske del af lysinstallationen. 
Udfordringerne spændte fra defekte LED'er over 
netværksproblemer til bøvlede sorteringsregler.

Det e lekt r iske
 • De første LED'er der blev leveret var   
  defekte.

 • I den næste sending var enkelte af dem  
  fejlkonfigureret og måtte udskiftes

 • Alt i alt krævede det fire eller fem besøg fra  
  elektrikeren, før denne del af løsningen var  
  på plads

 • Pt. ser det ud til, at mindst et af lysene er  
  holdt op med at virke.

Bib l io tekssystemet
 • Kommunikationen mellem biblioteks-
  systemet og afleveringsautomaterne var 
  sat op på forhånd og der skulle ikke   
  laves grundlæggende om i denne. Dog   
  var det nødvendigt at udvide mængden af  
  sorteringsprofiler betragteligt - fra 6 til 60.

 • Det var kompliceret at arbejde med   
  sorteringsprofilerne i Cicero, bl.a. på grund 
  af Ciceros håndtering af regular expressions  
  og det krævede mange tests. Til sidst endte  
  vi med at have mellem to og ti separate  
  sorteringsprofiler per afleveringsvogn.

 • Der kan være materialer, der bliver sorteret 
   forkert pga. fejlregistrering i biblioteks-  
  systemet, men hovedparten af materialerne  
  bør være omfattet af sorteringsprofilerne

Af lever ingsautomaterne og kont ro l -PC
 • Opsætningen af disse var relativt   
  ukompliceret, men kommunikationen   
  mellem automaterne og kontrol-PC'en   
  drillede i flere omgange.

Kontro l -PC og styr ing af  lys
 • Selve kontrollen af lysene voldte også en  
  del besvær og havde mange udfald   
  undervejs. 

Selvevaluering
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Medio 2017 stod det klart at Cordura ikke 
ville kunne overholde de aftalte tidsfrister for 
levering af softwareløsninger. Firmaet havde 
været igennem en udfordrende periode, hvor 
bl.a. en opsigelse fra en nøglemedarbejder var 
kommet på et uheldigt tidspunkt. Efter møde 
med Cordura og dennes nye moderselskab 
Bibliotheca blev en forlængelse af projektet 
aftalt med Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvilke erfaringer har I gjort jer i 
forbindelse med projektets 
samarbejdsrelationer?
Det har været en lang projektperiode på over 2 
år. Internt mellem de 3 biblioteker og Cordura 
har det været en udfordring at videndele og 
sikre fremdrift, da der har været udskiftning i 
personale og andre benspænd, som beskrevet 
under ”problemer undervejs”.

Hvad er de vigtigste forklaringer på, at 
projektet har nået/ikke har nået sine 
mål?
På trods af udsættelse og ændringer har 
projektet ikke ændret sit mål. Der har været 
arbejdet realistisk med budget af timer og 
ressourcer. Det har derved været muligt for 
projektet at nå sine mål.

Hvad er de vigtigste grunde til, 
at projektet kunne nå sine mål?
Der har været realistiske mål. Dermed ikke 
sagt, at der ikke har været spekuleret i mange 
løsninger, men der er udvalgt og tilpasset 
ting, så det kunne lade sig gøre i de rigtige 
biblioteker.

Hvad kunne være gjort bedre i projektet?
I Randers kunne vi have ønsket en bedre styring 
med skolens involvering, herunder om vi skulle 
have forsøgt en mere forpligtende involvering i 
indholdsproduktion.
Infowall-systemet kunne være helt 
færdigudviklet inden vi kom ind i 
indholdsproduktionen. Det havde gjort tingene 
nemmere, hvis der ikke også skulle forholdes til 
ændrede softwareversioner.
Afprøvning af flere ”transformative” ting har 
naturligvis været et stort ønske i projektet. Her 
har realiteter omkring budget til hardware sat 
begrænsninger.
Data fra andre sensorer end indlogning og 
aflevering kunne også have været udforsket 
mere, men her vinder output tit mere end input, 
når der skal fordeles ressourcer.

Hvilke af projektets erfaringer videre- 
føres i andre sammenhænge?
Systemerne er kørende i de 3 biblioteker. 
Der arbejdes med at udvide systemer til brug 
flere steder i de involverede biblioteker.

Kan projektet duplikeres af andre? 
– hvorfor/hvorfor ikke?
Ja, projektet eller delelementer vil relativt 
nemt kunne duplikeres, da de er designet 
omkring teknisk udstyr, som findes på de fleste 
biblioteker i dag. De enkelte løsninger er også 
skalérbare og vil kunne sammensættes på 
tværs.

Selvevaluering
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Teknisk beskrivelse af Transformation i 
nye bibliotekstyper
Den tekniske del af Transformation i nye 
bibliotekstyper er en videreudvikling på den 
tidligere version (Transformativt Bibliotek), der 
dog er plukket ud af Open+ (dengang Open 
Library)-løsningen, og implementeret i Corduras 
Touchwall løsning i stedet. Årsagen til dette 
var dels, at det har været lettere at koble den 
transformative del sammen med det indhold, 
der skal præsenteres i de forskellige modes, 
og dels at Open+ bliver udviklet i et andet spor 
med stramme deadlines på udgivelser, der ikke 
ville passe med udviklingen af Transformation i 
nye bibliotekstyper.

Corduras team
Teamet hos Cordura har bestået af to backend 
udviklere, en frontend-udvikler, en projektleder 
og en kommunikationsansvarlig.

Beskrivelse af udviklingsprocessen
Udviklingsprocessen har været meget inspireret 
af den agile metode SCRUM. Det vil sige, at 
udviklingen har været delt op i planlagte sprints, 
hvor alle opgaverne har været estimeret med ca. 
timeforbrug, således at der har været opgaver 
nok til alle udviklere. Der blev også ofte afholdt 
statusmøder om morgenen, så udviklerne kunne 

få en idé om, hvor langt de andre var, og der 
kunne stilles spørgsmål, hvis der var tvivl om 
en opgave, eller hvis en anden udvikler skulle 
inddrages i en opgave. 

Mellem sprints har der været alignment-møder, 
for at følge op på processen og se, om alle 
opgaverne nåede at blive færdige, og diskutere 
hvis det ikke var tilfældet. Det kunne også ske, 
at biblioteket var med til mødet for at få deres 
feedback på de features, der nu måtte være 
enten testbare eller helt færdige. 
Der hvor processen har adskilt sig mest fra 
SCRUM er, at sprints har været planlagt 
detaljeret, så opgavernes ansvarstager har 
været bestemt på forhånd, i stedet for at 
udviklerne bare har taget opgaver fra en 
prioriteret pulje. Dette skyldes, at udviklerne 
har haft forskellige videns- og ansvarsområder, 
og det dermed ville have kostet for mange 
ressourcer hvis en udvikler tog en opgave, der 
lå for dybt inde i et område, som denne udvikler 
ikke havde tilstrækkelig viden om. Udviklerne 
har dog siddet i samme lokale under hele 
udviklingsprocessen, så der har altid været 
mulighed for at sparre med hinanden, hvis en 
opgave skulle vise sig at være mere omfattende 
end først beregnet.

Den tekniske forskel fra v1 
(Transformativt Bibliotek)
Den grundlæggende præmis fra v1, med 
pointberegning ud fra forskellige inputs, er 
videreført over til v2 – der bliver dog set på 
nogle lidt andre parametre. For eksempel 
bliver der ikke længere set på aktiviteter fra 
kameraer, da det blev vurderet, at der ikke var 
stor nok synlig effekt i forhold til de ressourcer 
det ville tage at overføre teknologien fra 
Open+ til Touchwall. Til gengæld bliver der 
set på tid på døgnet, således at bibliotekerne 
kan definere et specifikt indhold til at køre, 
for eksempel om aftenen, hvor der kan være 
lokale arrangementer på biblioteket hvis 
deltagere ville have interesse i at se andre lokale 
arrangementer. Derudover er det også blevet 
muligt at have specifikke lånerkort til at aktivere 
specifikke modes. Det betyder, at hvis man som 
bruger ved et arrangement gerne vil have noget 
specifikt indhold på skærmene, kan man aftale 
med biblioteket, at man får et specielt lånerkort 
der aktiverer det specifikke mode. Da dette 
dog kun virker, når biblioteket er i ubemandet 
åben tilstand, er der endvidere udviklet en 
fjernbetjening til at slå det automatiske skift af 
modes fra, så bibliotekerne selv manuelt kan 
skifte mellem de forskellige modes.

Teknisk beskrivelse
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En anden forskel fra v1 er, at den enhed (den 
transformative server), der står for at samle 
data ind og sende modes ud til de forskellige 
klienter, har fået sit ansvarsområde markant 
reduceret. Ansvaret for at beregne mode er 
i stedet blevet lagt over på en webservice, 
således at den transformative server blot har til 
ansvar at samle relevante data ind fra logfiler 
på afleveringsstationer, og sende det ind til 
webservices, så den kan bruge det næste gang, 
den beregner et mode. Det betyder, at koblingen 
mellem en klient og den transformative er 
blevet meget løs, da klienten ikke længere er 
tvunget til at være på samme netværk som 
den transformative server – bibliotekerne 
kan dermed flytte rundt på klienterne som de 
har lyst, og endda tage dem ud af huset til 
demonstration andre steder, hvis de ønsker 
det. Det betyder også, at i stedet for at den 
transformative server "pusher" et mode ud til 
klienterne som de så reagerer på, er klienterne 
nødt til - jævnligt, for at kunne reagere, på 
at en bruger logger ind på biblioteket med 
et specialkort - at spørge webservicen, hvad 
bibliotekets nuværende mode er. 

Statistikken over pointgivere og modes er 
blevet ført med over til Touchwall og er blevet 
visualiseret grafisk for de enkelte biblioteker, 
således, at de kan holde øje med hvilke modes 

der vinder hvornår, og om der er nogle modes, 
der dominerer mere end andre, og dermed 
måske skal ændres.

Teknisk beskrivelse
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Hvilke og hvor mange forskellige 
aktiviteter er gennemført?
I Randers har vi produceret et læringsmøbel. 
Vi har haft fokus på folkebibliotek – skole 
samspillet. Selv om Randers Bibliotek Syd i 
bydelen Kristrup ikke er et kombi-bibliotek, så 
er det unikt placeret op ad en skole og giver 
derfor mulighed for at teste et biblioteksrum, 
som skal omstille sig mellem skoleelever og 
folkebiblioteksbrugere. Læringsmøblet er 
tænkt som et samlingssted, hvor man kan tilgå 
informationer, som er tilpasset den aktuelle 
målgruppe. Det er derved et aktiv, uanset om 
det er skoleelever eller folkebiblioteksbrugere, 
som benytter biblioteket.

Randers Biblioteks grafiker Irene Bjørnlund 
Jensen har designet møblet. Træværkstedet 
på Randers Produktionsskole har bygget 
møblet. Arbejdsgruppen fra ’Transformation i 
nye bibliotekstyper’ har lavet indholdet til de tre 
skærme. Der er i første omgang primært kreeret 
indhold til eleverne fra Kristrup Skole (0. – 6. 
klasse). 

Randers
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Teknikken helt kort
Der er tre skærme med Touchwall installeret 
og med 2 højtalere tilknyttet hver skærm. 
Skærmene viser 5-10 billeder med kort tekst, 
som børnene kan trykke på. Billeder og 
tekster har hovedtemaer såsom: ’Bliv klogere’, 
’mobning’, ’rim og remser’, ’gode bøger’, ’Tabel- 
trolden’, ’dyr i skoven’ osv. 

Under hvert overordnet tema hører der mindst 
8 undertemaer. Under det overordnede tema 
”mobning” er der eksempelvis 8 billeder. Bag 
hvert af disse billeder gemmer der sig en artikel, 
der omhandler forskellige aspekter af mobning.  

Under hovedtemaet ’Bliv klogere’ er der 
forkortede artikler fra Faktalink.dk samt en 
henvisning om at læse mere på Faktalink.dk. 
Nogle artikler har lyd på. Andre har blot tekst. 
Dette varierer afhængig af, hvilken klasse, der er 
logget ind på biblioteket. 

Skærmene viser det samme indhold, som så 
skifter, afhængig af hvilken klasse, der er logget 
ind på biblioteket. Der er lavet specifikt indhold 
til 0–6. klasser. Derudover er der et mode til 
børn fra 0-6 år samt 7-12 år. Der er også 
et default mode, der kører, når der ikke er 
logget specifikke modes ind, der trigger 
‘Læringsmøblet’. 

Videreudvikling af TB med Infowall og 
statistik
I forbindelse med Transformativt Bibliotek- 
projektet blev der som output i Randers 
(Kristrup) arbejdet med 3 storskærme i 
biblioteket, som med mediaplayers afspillede 
relevant indhold for den aktuelle målgruppe. 
Som videreudvikling på det system ønskede 
vi at udvikle et system, hvor der nemt kunne 
udskiftes indhold og det kunne betjenes af alle 
ansatte. Vi valgte derfor at bruge Touchwall- 
systemet fra det nye læringsmøbel, til også at 
lave indhold til infoskærmene – denne del af 
systemet kaldes Infowall. Systemet er blevet 
webbaseret og kan dermed let tilgås fra alle 
lokationer og af alle med en brugerkonto. 
Man kan derved meget let tilføje eller fjerne 
indhold, samt ”genbruge” indhold på tværs af 
målgrupper.

Det har også været et ønske at kunne se mere 
statistik på brugen af TB. Ikke mindst i forhold til 
produktion af indhold har det været interessant, 
hvor meget det blev brugt. Dette er nu blevet 
muligt via et webbaseret statistikmodul, 
hvor man i en specificeret perioden kan se 
brug af ”modes” og hvad der har udløst dem 
(aflevering/indgang). På sigt tænker vi også, 
at det skal bruges til afprøvning af alternativt 
indhold og holdes op mod udlånstal.

Randers
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Hvor mange deltagere var i nvolveret
/har fået gavn af projektet
Vi havde inviteret alle 31 klasser på Kristrup skole til at 
komme ind på Randers Bibliotek Syd (Kristrup), for at teste 
‘Læringsmøblet’, snakke om potentielt samarbejde og få 
udleveret et lånerkort til klassen. 

Kristrup Skole er en grundskole med indskolingselever 
– altså klasser fra 0 – 6. klasse. Derudover er der 3 
specialklasser. Vi havde besøg af 22 klasser fordelt på alle 
årgangene. Der går gennemsnitligt 25 elever i hver klasse. 
Klasserne havde 1 – 3 lærere med. Derudover har børn, der 
kommer i deres fritid, haft glæde af møblet. 
 
Vi har haft samarbejde med træværkstedet på Randers 
Produktionsskole, der har bygget møblet. De har været 
igennem en lang proces både i forhold til byggeriet og i 
forhold til at samarbejde med et bibliotek. Vi har været i 
løbende dialog med underviseren fra træværkstedet, der 
fortæller, hvordan eleverne er vokset i takt med projektet 
skred frem. Da vi inviterede eleverne fra træværkstedet til 
fernisering på ‘Læringsmøblet’, var det da også tydeligt, at 
de følte stolthed over deres arbejde.

Det er svært at sætte nøjagtigt tal på, hvor mange der reelt 
har fået gavn af projektet, da det som mange andre projekter 
spreder sig som ringe i vandet og giver glæde til flere, end vi 
oprindeligt havde tænkt. 

Randers



17

Muligheder for 
samarbejde
I første omgang har vi lavet indholdet ud fra 
vores didaktiske model. Vi planlægger, at vi på 
sigt skal samarbejde med Kristrup Skole. De 
skal sammen med deres elever være med til at 
lave indholdet på ‘Læringsmøblet’. Indholdet 
kan have flermediale former såsom en skriftlig 
artikel, musik eller video. 

Der er 2 potentialer for læring i det perspektiv. 
Det ene er, at eleverne oplever øget motivation, 
når de skal lave noget konkret indhold, der får 
betydning for andre. Derudover er der læring for 
de elever, der kommer til at se indholdet, som 
deres skolekammerater har lavet. Ydermere 
er der den uformelle læring, der kommer ved 
at samarbejde med andre og være i uvante 
rammer. 

Bibliotekets rolle bliver at facilitere eleverne og 
sørge for adgang til Touch Wall. På sigt kan 
lærere og elever selv få direkte adgang til at lave 
indhold til ‘Læringsmøblet’. 

Randers
Hvilke metoder har projektet brugt
Vi har i den indledende proces besøgt museer og andre biblioteker for at lære af deres erfaringer i for-
hold til at arbejde med skærme og foranderlige rum. Vi erfarede hurtigt, at når det drejer sig om børn 
og skærme, så er det vigtigt, at der er et interaktivt element, og skærmene er touch-skærme. Vi har 
gjort samme erfaring på Randers Bibliotek. Hvis vi sætter en skærm op, så forventer børnene, at de 
kan røre ved den og få ting til at ske. Derudover har vi haft fokus på læring og didaktik. 
Vi har brugt Randers Biblioteks didaktik model til at lave skærmens indhold.Didaktik på Randers Bibliotek

Evaluering

Indhold

Sammenhæng

LæringsmålAktiviteter

Randers Bibliotek - Didaktik model
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‘Læringsmøblet’ præsenteres 
for Kristrup Skole 
Vi lavede en invitation, som vi gav til samtlige 
klasselærere på Kristrup Skole direkte i deres 
dueslag. Derudover blev invitationen sendt til 
skoleinspektøren, som så sørgede for, at den 
blev lagt på skoleintra. Klasserne blev inviteret 
over på Randers Bibliotek Syd til at bruge ½ 
time på at afprøve ‘Læringsmøblet’ og snakke 
om potentielt samarbejde samt få oprettet et 
lånerkort, således at de kan bruge biblioteket og 
møblet i ubetjent åbningstid. Meget hurtigt fik vi 
positiv respons fra klasselærerne. 

Klasserne fik en kort introduktion til 
‘Læringsmøblet’, hvor vi lagde vægt på 
læringselementet, så de ikke forventede 
forvoksede iPads. Eleverne udviste stor 
begejstring over at være med til at teste 
‘Læringsmøblet’ samt det faktum, at indholdet 
er ’magisk’ – at det skifter indhold afhængig af, 
hvem der er i rummet. Vi observerede børnene, 
mens de testede indholdet på skærmene, og vi 
snakkede løbende med dem i den halve time, 
besøget varede. Generelt udviste både elever 
og lærere begejstring over møblet. ’Det er sjovt, 
og vi lærer noget’ sagde en dreng fra 3. klasse. 

Eleverne stod ved skærmene i grupper á 7 – 9 
børn. Eleverne brugte skærmene intuitivt og 

navigerede helt naturligt rundt. Vi gik rundt og 
observerede børnene. De små klasser lyttede 
til det oplæste. De rimede med, når der blev 
læst rim og remser højt. De sang med, da 
alfabetsangen kom. Det gav gode snakke 
mellem lærer og elever omkring bogstaver. Den 
pointe med de gode snakke er ret væsentlig for 
alle klassetrin, opdagede vi. Læring foregår på 
mange planer, og det var tydeligt, at der var tale 
om både direkte læring, når eleverne var ved 
skærmene og mere uformel læring, når eleverne 
talte indbyrdes eller med deres lærer.

Vi oplevede, at nogle børn blev så inspirerede 
af at læse om aber og delfiner på skærmen, 
at de efterfølgende fandt de foreslåede bøger 
frem og sad og læste i ved bordet, mens 
deres klassekammerater fortsatte læsningen 
ved skærmene. Andre elever mistede hurtigt 
koncentrationen og ville hellere lege med andre 
ting på biblioteket. 

Både elever og lærere kom med konstruktive 
input til forbedring af indholdet. Overraskende 
nok bad eleverne ikke om spil, som vi havde 
troet. De ville gerne have mere uddybende 
indhold. Vi havde eksempelvis en overkategori, 
der hedder ’Kæledyr’. Flere elever udtrykte en 
ønske om, der kom flere kategorier, så de kan 
læse om både skovens dyr og vilde dyr og andre. 

Under besøgene fik vi også en snak med 
lærerne omkring fremtidigt samarbejde. Lærerne 
gav udtryk for, at de var interesseret i at være 
med til at lave indholdet på skærmene. De 
kunne se læringsmulighederne for deres elever. 
De mente også, at det ville være motiverende 
for eleverne at lave indhold, som andre vil kunne 
få glæde af. Vi er spændte på, om lærernes 
begejstring holder ved, når de kommer tilbage til 
hverdagens travlhed. 

Lærerne gav også konstruktiv feedback, da de 
mente, noget indhold var for svært for 1. klasse. 
Helt konkret var det ’Tabeltrolden’, som øver 
de små tabeller. Lærerne mente, det var for 
svært for 1. klasse men helt oplagt at bruge til 3. 
klasse. 

‘Læringsmøblet’ udenfor skoletid
‘Læringsmøblet’ er flot, og det vækker en 
naturlig nysgerrighed ved børnene. Vi oplever, 
at de søger hen til møblet. Men det er sværere 
at udlede noget konkret omkring, hvor meget 
børnene bruger ‘Læringsmøblet’ i deres fritid. 
Vi har hørt et par børn, der er kommet med 
deres forældre og har vist møblet frem og 
fortalt om indholdet. Vi har set børn, der har 
brugt møblet. Vi har oplevet nogle af vore faste 
lånere har taget deres børn/børnebørn med på 
biblioteket for at vise dem ‘Læringsmøblet’. 

Randers
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Det transformative aspekt kan med fordel 
udvikles, så det er mere målrettet til de børn, 
der kommer i fritiden. Dette har været en 
læringspointe undervejs.

Har projektet haft den forventede 
relevans for målgruppen
Vi har oplevet god respons fra skoleklasserne, 
som jo var den primære målgruppe for projektet. 
Vi har observeret, at de har været nysgerrige 
omkring ‘Læringsmøblet’, og det er blevet 
brugt. Noget af indholdet på skærmene har vi 
tilpasset for at gøre det mere skarpt og rettet 
mod de forskellige klasser. Vi har fået positive 
tilbagemeldinger på fremtidigt samarbejde 
med Kristrup Skole, så vi forventer, at projektet 
fortsætter med at være relevant for elever og 
lærerne på Kristrup Skole.

På sigt kan vi målrette indholdet mere, så det 
også rammer plet ved dagplejebørn, og de 
børn, der kommer i deres fritid og har brug for 
fagbøger eller inspiration til skønlitteratur.

Samarbejdsrelationer
Vi har primært samarbejdet med Kristrup Skole, 
Randers Produktionsskole og Cordura. 

Da vi præsenterede projektet til Kristrup Skole,
syntes de, det var en god idé, men de 
ønskede ikke at være direkte involverede i en 
arbejdsgruppe. Set i bakspejlet er det ærgerligt, 
da de kunne have været med til at berige 
indholdet på ‘Læringsmøblet’. Heldigvis er de 
begejstrede for ‘Læringsmøblet’ og vil nu meget 
gerne være med til at kreere indhold. Det er 
meget positivt for biblioteket at have så gode 
samarbejdsrelationer tæt på. Det kan vi bruge i 
flere sammenhænge.

Vores samarbejde med Produktionsskolen har 
været udfordret af, at deres fokus er mere på 
processen end på målet. Datoen for levering af 
‘Læringsmøblet’ er derfor blevet rykket en del 
gange pga. forskellige hændelser. Det positive i 
det er, at eleverne har lært rigtig meget gennem 
”trial and error”, mens de har bygget møblet. 
De har taget stort ejerskab for det. Det har 
underviseren udtrykt stor begejstring for. Det 
har været godt for eleverne at producere noget, 
som kan bruges ude i virkeligheden og være til 
glæde for andre. 

Hvad gjorde, at projektet nåede sine mål 
Projektet var ikke blevet det samme uden 
hjælp fra vores samarbejdsrelationer, og dette 
har været med til at sikre succesen. Elever og 
lærere fra Kristrup Skole har været med til at 
berige indholdet på skærmene ved at teste 
møblet og komme med konstruktiv kritik. 

Hvis ikke vi havde fået hjælp fra 
Produktionsskolen, ville vi ikke have fået et så 
flot og gennemarbejdet møbel, som vi har nu. 
Alternativet ville være at smække skærmene 
op på væggen. Vores tese er, at det ikke 
ville vække så stor naturlig nysgerrighed ved 
eleverne, som møblet gør. 

Cordura har også været en god medspiller i 
forhold til at nå til mål og være en succes. De 
har været meget lydhøre overfor vore ønsker 
og har været gode til at komme med forslag til 
tekniske løsninger. De har også været dygtige 
til at lave rettelser i eksisterende teknik, så det 
passer helt til vore ønsker. 

Randers
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Kan projektet kopieres af andre
Eftersom skærmenes indhold er transformativt, 
kan de i princippet bruges alle steder med 
forskelligt indhold. Indholdet er lokalt lige pt, 
så det er nødvendigt at skabe eget indhold. På 
sigt kunne man forestille sig at lave en databank 
a la BPI, hvor der kunne hentes indhold til 
skærmene. 

Projektet omkring ‘Læringsmøblet’ kan 
skaleres op eller ned afhængig af størrelse og 
målgruppe. Indholdet kan varieres og laves 
til både voksne og børn. Skærmene – eller 
skærmen – kan i princippet hænges direkte 
på en væg, men hvis det er til børn, anbefaler 
vi, at man laver miljøet omkring skærme mere 
pirrende for nysgerrigheden. 

Var projektet anstrengelserne værd? 
– hvorfor/hvorfor ikke?
Installation af ”Læringsmøblet” har beriget 
biblioteket i Kristrup med nye muligheder for 
formidling og samarbejde med skolen. I forhold 
til projektets hovedformål om transformation 
i nye bibliotekstyper, mener vi også at 
have gjort gode erfaringer, som kan bruges 
fremadrettet. Så projektet har helt sikkert været 
anstrengelserne værd.

Randers
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På Toftebjerg – Them Bibliotek & Medborgerhus 
består installationen af to skærme: en 42” 
fladskærm på væggen ved hovedindgangen, og 
et smartboard i caféområdet. 

Skærmenes indhold er ikke synkroniseret, 
men afspejler de adfærdsmønstre, som 
brugerne udviser hvert sted:  Skærmen ved 
indgangen er placeret i tæt på afleverings- og 
udlånsstationerne. Derfor giver det her god 
mening at skærmene skifter indhold efter hvilke 
bøger og andre materialer, der registreres.  I 

caféområdet opholder brugerne sig i længere 
tid.  Her afvikler medborgerhuset desuden 
fællesspisning på de fleste hverdagsaftener.

På grund af de forskellige adfærdsmønstre, blev 
det hurtigt besluttet, at skærmenes indhold ikke 
skulle være synkroniseret. Det blev desuden 
besluttet, at skærmene skulle benytte forskellige 
indholdskanaler, eller ”modes” i Corduras 
Infowall system. 

En oversigt over modes og hvilke input der 
trigger disse modes, vises i følgende skema.  
Under konceptudviklingen blev der diskuteret 
forskellige modes, som bl.a. kunne udløses 
af brugeridentifikation ved indgangs-gaten. 
Disse modes kom dog ikke med i den endelige 
version, men triggeren ”indgang” fremgår stadig 
af skemaet, som et potentielt værktøj.
    
    
    
 

Silkeborg

MODE NAVN   TIDSPUNKT  INDGANG UDLÅN/AFLEVERING

0  Events Them         --         --       --

1  Børneformidling
        

 --         -- 
 Børne materialer

          Holdingsitem sublocation=bø*

2  Voksenformidling         --         --  Holdingsitem sublocation=pub*

3
  Dagens lokale events      

20-22        --       --  (winkas API)       
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Mode 0 
Mode 0 er sat til at være standardindholdet 
på begge skærme, når Infowall-systemet ikke 
modtager andre input. Dette mode består 
af et rss-feed fra Silkeborg Bibliotekernes 
samarbejdspartner, Kultunaut. Feedet viser ikke 
kun bibliotekets aktiviteter, men er derimod et 
udtræk af alle events på Them-egnen. 
(http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-
silkeborgbib?Area=Them-postby|Bryrup-

postby&Order=ArrStartdato)

Feedet er underlagt nogle begrænsninger, som 
er forbundet med kontrakten med Kultunaut. 
Silkeborg Bibliotekerne har købt en lille 
pakkeløsning, der indeholder et begrænset 
rss-udtræk. Her kan et feed kun indeholde de 
10 seneste events indenfor det valgte filter 
(Them-egnen). Til gengæld trækker feedet selv 
nye events ind, efterhånden som de er blevet 
afviklet.

Mode 1 
Mode 1 indeholder almindelige skærmbilleder 
/ slides og viser læseinspiration for børn 
i aldersgruppen 8 – 12 år.  Disse slides er 
genbrug fra skærmene på Silkeborg Bibliotek. 
Mode 1 bliver udløst, når brugerne afleverer 
materialer med beholdningsopstillingen 
for børnebiblioteket (Holdingsitem.

sublocation=bø*). Touchwall-systemet er 
indbygget med en timer, som betyder, at 
skærmen først skifter mode 15 minutter efter 
det har modtaget input. Derfor viser skærmen 
ikke øjeblikkeligt relevant indhold, når der bliver 
afleveret noget.
 

Mode 2 
Dette mode er lavet efter samme model, som 
mode 1, men er henvendt til voksengruppen.  
Det aktiveres af malerialer med opstillingen 
”pub” – altså opstilling udenfor børnebiblioteket 
(Holdingsitem.sublocation=pub*).

Mode 3 
Tanken var oprindeligt, at mode 3 skulle vise en 
oversigt over aktiviteter og lokalebookinger på 
Toftebjerg, men det ville kræve ekstra udvikling 
af Infowall-modulet. Derfor valgte Silkeborg 
en simplere, men efterspurgt løsning:  Mode 
3 viser en kort video, der forklarer brugerne 
hvordan man booker lokaler på Toftebjerg via 
Fritidsportalen.dk.  Skærmen viser denne video 
i tidsrummet 20.00 – 22.00, hvor der netop 
kommer mange lokale foreninger på Toftebjerg.

Silkeborg
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Skærm 2 - Café  
Skærmen i caféområdet skifter kun 
mellem to modes. Flere modes kan blive 
tilføjet senere, efterhånden som Toftebjerg 
får feedback fra brugerne og får nye idéer.

Default mode for caféskærmen er det 
samme som den anden skærm. Den 
afspillet mode 0 i hele bibliotekets 
åbningstid, undtagen i tidsrummet 17- 
22, hvor der er typisk er fællesspisning 
i medborgerhuset.  I dette tidsrum 
skifter skærmen til noget mere afslappende 
og stemningsskabende. Her viser skærmen i 
testperioden udstillinger fra lokale kunstnere.

Øvrige overvejelser
Der har været flere andre idéer til relevante 
modes for et kombineret medborgerhus/
bibliotek på bordet.  Projektdeltagerne har været 
i kontakt med lokalavisen, som faktisk leverer 
samme type ”feed” som aktuelt bruges til at 
vise aktiviteter i Them-egnen. Infowall-systemet 
kan dog ikke automatisk trække indhold fra 
andre udbydere og det var ikke muligt indenfor 
projektet at få udviklet tilpassede kanaler til hver 
udbyder. Hvis det bliver muligt, vil Toftebjerg 
trække på disse kanaler og oprette nye modes 
med andre triggers.

Har projektet haft den forventede 
relevans for målgruppen?
Der har været blandede tilbagemeldinger på 
opsætningen i Toftebjerg. Generelt er brugerne 
positive overfor idéen om en skærm, der 
tilpasser indholdet og flere brugere har direkte 
meldt ud, at de er blevet inspireret. Men der 
har også været kritiske tilbagemeldinger, som 
primært har handlet om Infowall-systemet. 
Sætningerne er for lange og ordene bliver ikke 
delt grammatisk korrekt. Disse fejl optræder i 
mode 0, hvor skærmen viser et feed med events 
fra Kultunaut. Fejlen ligger derfor i den måde, 
Infowall behandler input fra Kultunaut. Desuden 
optræder der stavefejl i de viste arrangementer. 
Denne fejl hænger sammen med at alle (og ikke 
bare Silkeborg Bibliotekerne) kan lægge events 
på Kultunaut og derfor er det ikke muligt at 
kontrollere det indhold, der bliver lagt på. 

Det forudsætter derfor, at personalet på 
Silkeborg Bibliotekerne i højere grad bruger tid 
på at kontrollere indholdet jævnligt og melde 
tilbage til administratorerne.

Desuden har brugerne tilkendegivet, at de 
mangler den lokaleoversigt, som var tiltænkt 
i det oprindelige koncept.  Lokaleoversigten 
kom ikke med i installationen, da det krævede 
yderligere udvikling hos Cordura.  Dette punkt 
står derfor øverst på listen til ønsker for en 
opdatering.

Silkeborg
MODE NAVN  TIDSPUNKT  INDGANG  AFLEVERING

0  Default:         --        --            --

1  Udstillinger
   

 17 til 22        -- 
 Børne materialer

         Holdingsitem sublocation=bø*
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Silkeborg
Var projektet anstrengelserne værd? 
– hvorfor/hvorfor ikke?
Silkeborg Bibliotekerne vurderer, at projektet 
som helhed har været anstrengelserne 
værd.  Det tranformative indhold betyder, 
at brugerne på forskellige tidspunkter på 
dagen får vist indhold, der matcher brugernes 
adfærdsmønstre. Men det er også primært 
det forudprogrammerede indhold, der har 
størst effekt i Toftebjerg. Spørgsmålet er, om 
det nødvendigvis kræver Infowall.  De øvrige 
”modes”, der aktiveres af udlån/aflevering, 
skal måske tilpasses for at optimere effekten. 
Skærmen ved indgangen skifter først mode 
efter 15 minutter. Det betyder, at de brugere, 
der bare kommer for at aflevere materialer, ikke 
bemærker, at skærmen skifter mode. Timeren 
skal sættes ned. Skærmen skal evt. også have 
en anden placering til formålet.

Systemet har ikke været i drift længe nok 
til at være optimeret forholdene. Silkeborg 
Bibliotekerne vil fortsat samle feedback fra 
brugere og det lokale personale og tilpasse 
Infowall dertil.
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Hvor mange deltagere var involveret/
har fået gavn af projektet
Hovedbiblioteket i Viborg har ca. 26.000 
besøgende om måneden. Heraf ligger 80-
85% i den betjente åbningstid. I princippet 
er der således 26.000, der hver måned er 
blevet eksponeret for indholdet på skærmene 
i det transformative bibliotek. Det reelle tal er 
naturligvis noget lavere, da ikke alle bemærker 
skærmene eller afleverer materialer. Mange af 
besøgene er også personale, folk der bruger 
biblioteket som gennemgangsrum osv.

Det store besøgstal giver som udgangspunkt 
en stor datamængde at beregne modes ud fra. 
Som noget særligt for et større bibliotek er den 
primære åbningstid dog betjent tid hvor dørene 
er åbne, hvorfor vi i størstedelen af åbningstiden 
kun har afleveret materiale at benytte som 
udløser af modes.

Hvilke og hvor mange forskellige 
aktiviteter er gennemført 
På Hovedbiblioteket i Viborg er der testet 
4 måder at arbejde med det transformative 
bibliotek, hvor vi har valgt at fokusere på 
formidling af events, interaktivitet i vores 
udstillinger samt sortering af afleverede 
materialer. 

Baggrunden for at vælge disse fokusområder 
skal findes i, at en mere målrettet formidling af 
events er relevant for mange biblioteker, da det 
er en stadigt voksende del af vores aktiviteter.  
På Viborg Bibliotekerne har vi desuden rigtig 
mange arrangementer og det kan være 
vanskeligt at holde styr på dem alle; derfor ser vi 
et stort potentiale i at vise arrangementer, der er 
tilpasset de aktuelle besøgende på biblioteket. 
Sortering af materialer er for et bibliotek uden 
sorteringsrobot et sted, hvor vi kan spare nogle 
personaleressourcer, da vi bruger en del tid på 
at eftersortere afleverede materialer. Endelig 
vil tilføjelsen af et interaktivt og transformativt 
element til vores materialeudstillinger 
forhåbentlig være med til at gøre dem mere 
relevante og inspirerende.

Viborg
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Eventskærme uden touch
Disse skærme hænger umiddelbart ved 
indgangen og afleveringsautomaterne 
og er særligt synlige, når man forlader 
biblioteket og skal aflevere sine 
materialer. Placeringerne er valgt for at 
maksimere brugernes eksponering for 
indholdet på skærmene.
Skærmene viser i princippet alle 
bibliotekets arrangementer, men 
arrangementerne er sorteret således, at 
de arrangementer, der er relevante for det 
aktive mode, vises først. Der vises fire 
arrangementer ad gangen med billede, 
titel, dato og sted. Denne første visning 
suppleres desuden af et overlay med en 
teasertekst.
Arrangementerne hentes fra 
bibliotekets hjemmeside via et rss-
feed, der er tilpasset til at medsende 
arrangementernes kategorier fra 
hjemmesiden. Kategorierne bruges 
som udgangspunkt for de modes, vi 
arbejder med i denne installation af det 
transformative bibliotek:

Figur 1: Tabel over modes og triggers på Viborg 
Hovedbibliotek

Viborg
MODE NAVN INDGANG

AFLEVERING
(IKKE UDTØMMENDE 

OPREMSNING)

TAGS & KATEGORIER 
FRA HJEMEMSIDENS 
ARRANGEMENTER

0 default Alle

1 børn kvinder 25-40 0 0

2 bøger og litteratur
kvinder 41-
mænd 41-

DK5 99.4
Materialekode: sk

Materialekode: xc + sk
Opstilling: Krimi

Opstilling: Spænding
Opstilling voksen

Kategori: 
Bøger & Litteratur

Samtaler og 
fællesskab

3 foredrag og debat
kvinder
mænd

DK5 30 -39
Opstilling: Tidsskrift

Kategori: 
Foredrag & Debat

4 udstillinger kvinder >60
DK5 70 - 79
IKKE 77.7

Kategori: 
Udstillinger | Internet 
& IT-introduktioner | 
Viden i hverdagen

5
workshops og 

musik
kvinder <25
mænd <25

DK5: 77.7
Materialekode: xc
Materialekode: th

Opstilling: Tegneserie

Kategori: 
Koncerter | Syng med 

mig | Viden i hverdagen
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Effekt
Det er vanskeligt at sæt konkrete tal på 
effekten af disse skærme, da vi ikke fører 
sammenlignelig statistik over antallet af 
besøgende til vores arrangementer og fordi 
arrangementerne svinger meget i type og 
målgruppe. 
En sammenligning af besøgstallene for 
arrangementerne på hjemmesiden viser 
dog, at andelen af de besøgende, der ser 
arrangementerne, er steget fra 5,41% i de første 
ni uger af 2017 til 6,23 procent i den tilsvarende 
periode i 2018. Denne effekt kan ikke tilskrives 
skærmene alene men hænger formentlig 
også sammen med øget fokus på aktiviteter i 
vinterferien, nyt design af hjemmesiden og flere 
andre faktorer.
I biblioteksrummet kan vi dog se en effekt i 
og med at flere brugere standser op og vier 
skærmene lidt ekstra opmærksomhed, så de 
er uden tvivl med til at øge kendskabet til vores 
arrangementer.
 
Styrker ved løsningen
Den største styrke ved denne løsning set i forhold 
til det "almindelige" transformative bibliotek er, at 
indholdet på skærmene udelukkende hentes via 
bibliotekets hjemmeside. Det fjerner en redaktionel 
opgave og udnytter allerede udgivet og redigeret 
indhold på flere kanaler.

Den centrale placering af skærmene - og deres 
størrelse - er også en fordel, der egentlig ikke 
har noget med selve det transformative bibliotek 
at gøre. Dog er placeringen af den ene skærm 
meget tæt på udgangen med til at sikre, at 
indholdet har større chance for at have nået at 
tilpasse sig til de personer, der er tilstede på 
biblioteket, hvilket øger sandsynligheden for, 
at brugerne får vist relevant indhold, hvilket de 
mange, der standser op, også tyder på.
 

Figur 2: Eventskærm uden touch på Viborg Bibliotek

Svagheder
Skærmene kræver, at der er meget indhold, 
førend den transformative del af dem får den 
fulde effekt. I perioder med få arrangementer på 
biblioteket kan de virke tomme og der er ikke 
indhold nok til, at de kan tilpasse sig brugerne. 
Dette kan løses ved manuelt at sætte indhold 
på skærmen, hvorved automatikken ryger. Dette 
forhold forstærkes i særlig grad i Viborg, da vi 
lancerer vores forårs- og efterårsprogram i et 
slag, hvorfor skærmene typisk vil stå delvist 
tomme henover sommer- og juleferie, hvilket 
ikke er optimalt.
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Status
Løsningen er i drift og fungerer efter hensigten.
 

Touchskærm til events
Touchskærmen til events er placeret i 
umiddelbar nærhed af de to store eventskærme 
og har det samme indhold som disse skærme; 
det vil sige bibliotekets arrangementer sorteret 
efter det aktive mode. På denne skærm er 
der dog mulighed for at trykke på det enkelte 
arrangement og læse den fulde beskrivelse af 
arrangementet.
Formålet med denne skærm er i høj grad 
at supplere de to eventskærme ved at 
præsentere mere detaljeret information om 
det/de arrangementer, brugerne er blevet 
opmærksomme på via de store skærme. 
Indholdet hentes via et rss-feed fra bibliotekets 
hjemmeside.

Figur 3: Eventskærm med Touch på Viborg Bibliotek - 
oversigtsvisningen

Effekt
Som med de andre eventskærme er det 
vanskeligt at måle en effekt af denne skærm. 
Der er observeret brugere, der benytter 
skærmen, men det er langt fra alle, der 
bemærker den. Flere af de, der bruger den har 
tendens til at se på mere end et arrangement, 
hvilket tyder på, at de finder informationen 
relevant. 
 
Styrker ved denne løsning
Brugerne kan med det samme få mere 
information om et relevant arrangement. De skal 
altså ikke huske arrangementet og selv slå det 
op på hjemmesiden.
 

Svagheder ved løsningen
I perioder med få arrangementer kan skærmen 
virke tom og det transformative element bliver 
stort set virkningsløst.
Sammenhængen med en eller begge af de store 
skærme er ligeledes central, hvis brugerens 
interesse skal fastholdes fra en skærm til den 
næste. I Viborg var det nødvendigt at stille 
touchskærmen ca. to meter fra den ene store 
eventskærm og 8 meter fra den anden, hvorfor 
der er tvivl om, hvorvidt koblingen mellem 
skærmene finder sted.
Der er ikke tilknyttet en handling til 
informationen på skærmen; brugerne kan f.eks. 
ikke købe billet til et arrangement via skærmen, 
hvilket reducerer skærmens nytteværdi for 
brugerne. Dette har ikke været muligt at teste 
i Viborg pga. manglende integration mellem 
hjemmesidens arrangementer og bibliotekets 
billetsystem. Der er dog perspektiver i at få 
dette element ind i løsningen.

Status
Løsningen er i drift og fungerer efter hensigten.
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Skærm til udstillinger
Tanken bag denne løsning var at skabe et 
interaktivt element til nogle af de udstillinger 
af materialer, der bliver lavet mange af på 
Hovedbiblioteket i Viborg. Udstillingerne er 
typisk tematiserede og består primært af 
materialer, evt. kombineret med fysiske effekter 
som stole, sofaer, billeder mm.
Ved at tilføje et interaktivt element i form af en 
skærm, der kan præsentere indhold målrettet 
de personer, der er til stede i biblioteket, ville 
vi få en mulighed for at tilføje flere forskellige 
typer af indhold til udstillingerne - f.eks. 
baggrundsartikler, anbefalinger samt en 
chance for at øge fokus på digitale materialer.
 
Elementer i løsningen
En touchskærm med Touchwall-softwaren 
installeret. Indholdet til skærmen produceres 
i Touchwall-administration. Skærmen kræver 
internet for at fungere optimalt ift. tilføjelse af 
indhold og for at kunne skifte mode.
 
Udfordringer
Skærmen er afhængig af en placering tæt på 
et netstik, da det trådløse netværk i Viborg 
ikke tillader enheder at være fast tilkoblet; der 
skal derfor indtastes et password hver 10. 
time, hvilket ikke er holdbart. Dette stiller nogle 
begrænsninger på, hvor i biblioteksrummet 

udstillingerne kan placeres.
Indholdsproduktion er en udfordring til denne 
skærm. Det er vanskeligt at nå op på og 
vedligeholde en passende mængde indhold, der 
desuden skal skiftes ofte, fordi udstillingerne 
skifter. 

Figur 4: Indhold på touchskærm til udstillinger 
på Viborg Hovedbibliotek

Erfaringer
Det giver en fin ekstra dimension til de klassiske 
udstillinger i biblioteksrummet og man får en 
chance for at berige udstillingen med flere 
informationer om de udstillede materialer, 
forfattere, anbefalinger og ikke mindst digitale 
materialer, det kan være vanskeligt at formidle 
med en udstilling. Det transformative element 
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øger chancen for, at brugerne får øje på relevant 
information betragteligt.
Præsentationen af digitale materialer ville 
vinde meget ved at brugerne kunne handle 
på materialet direkte fra skærmen - f.eks. låne 
materialet direkte fra skærmen via eReolen. 
Dette er dog ikke muligt pt.

Perspektiver
De største gevinster i denne løsning ligger 
fremadrettet i at integrere til bibliotekets 
hjemmeside via RSS som det er gjort med 
arrangementerne, så arbejdsbyrden med 
indholdsproduktion lettes. En anden mulighed 
kunne være at integrere med BPI; dette 
håndteres dog muligvis bedst via hjemmesiden.
En mulighed for at låne digitale materialer 
direkte fra skærmen ville også løfte løsningens 
værdi betragteligt, da lånerne oftere vil "få noget 
med hjem", da for låneren relevante fysiske 
materialer i en udstilling kan være udlånte.

Status
Løsningen er i drift, men produktion af indhold 
og afhængigheden af fysiske netværksstik er 
en begrænsning som gør, at den formentlig kun 
vil blive benyttet til større udstillinger og ikke 
løbende småudstillinger.

Lysstyring
Som den sidste løsning har vi valgt at afprøve, 
om vi kunne reducere de ressourcer, der bliver 
brugt på at sortere materialer efter aflevering. I 
Viborg er der ikke en sorteringsrobot; i stedet er 
det brugerne selv, der opfordres til at sortere de 
materialer, de har afleveret. 
Afleveringsområdet indeholder 4 afleverings-
automater samt 16 afleveringsvogne, der er 
opdelt og opmærket på følgende måde:

Viborg
Børn og unge 

Vogn 1. Billedbøger

Vogn 2. Romaner | Læsebøger

Vogn 3. Fagbøger

Vogn 4. Tegneserier

Vogn 5. Film & Spil | Musik | Lydbøger 
  | Andet

Voksen - Faglitteratur

Vogn 6. 0 - 49

Vogn 7. 50 - 62

Vogn 8. 63 - 64

Vogn 9. 65 - 98

Vogn 10. 99 biografier | Udlån Viborg

Voksen – Skønlitteratur 

Vogn 11. Spil | Tegneserier |   
 Tidsskrifter

Vogn 12. Lydbøger | Film

Vogn 13. Musik & noder | 78 |   
 Magasin

Vogn 14. Let at læse | Stor skrift |  
 Antologier | Digte | Skuespil  
 | Fantasy | Science Fiction

Vogn 15. Romaner

Vogn 16. Krimi & Spænding
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Udfordringen for lånerne er at skelne mellem 
de enkelte vogne og sætte materialerne rigtigt. 
Det er personalets oplevelse, at det i det store 
hele er lykkedes at opdrage lånerne til at sætte 
materialerne rigtigt, men der bruges fortsat 
mange ressourcer på at eftersortere vognene. 
Derfor ville vi undersøge, om vi kunne hjælpe 
brugerne på vej ved at tænde et lys bag den 
vogn, deres materialer skal placeres på. Lyset er 
tændt i ca. 10 sekunder, hvorefter det slukkes. 
Der er forskellige farver lys bag vognene i 
hhv. Børn, Voksen – Faglitteratur og Voksen – 
Skønlitteratur som en yderligere synliggørelse 
af, at der er forskel på vognene.
Bag Vogn 1 - 5 er der placeret et rødt lys, da 
disse vogne er til børnematerialer.
Bag vogn 6 - 10 er der placeret grønt lys, da 
disse vogne er til voksen-faglitteratur.
Bag vogn 11 - 16 er der placeret blåt lys, da 
disse vogne er til voksen skønlitteratur og 
musik.

 
Figur 5: Lysstyring i afleveringsområdet på 
Viborg Hovedbibliotek samt en eventskærm 
uden touch
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Figur 6: Skitse af afleveringsområdet på Hovedbiblioteket i Viborg
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Elementer i løsningen
Følgende systemer og elementer indgår i 
løsningen

 • Cicero, der skal have opsat én eller   
  flere sorteringsprofiler pr. afleveringsvogn

 • Afleveringsautomaterne skal opsamle en 
  sorteringskode og sende den til en   
  kontrolPC

 • KontrolPC'en sender signal til I/O-boards, 
  der tænder de relevante lys

 • To I/O-boards til lysstyring

 • 16 LED-strimler inkl. kabelføring og   
  strømforsyning
 
 

Figur 7: Kontrolområdet til lysstyringen på 
Viborg Hovedbibliotek

Effekten
Der har ikke været nogen målbar effekt af 
installationen. Kollegaerne bruger fortsat 
den samme mængde tid på at eftersortere 
materialer. 

En kollega udtaler omkring effekten:
”Effekt?  Nej kort og kontant. Det giver da lidt 
fest og farver i området, men ellers har jeg ikke 
nogen særlige følelser for det.”

Svagheder
Løsningen har en række svagheder, der gør, at 
effekten ikke blev som håbet. 
Det første problem er sammenhængen 
mellem handlingen på automaten og lysene 
ved afleveringsvognene. Brugerne står altid 
med ryggen til mindst fem af lysene og deres 
opmærksomhed er rettet mod skærmen og væk 
fra lysene. 
Når der er mere end to, der afleverer samtidig, 
kan mange af lysene tænde samtidig, hvorved 
det bliver vanskeligt at se, hvor ens materialer 
skal placeres udelukkende via lysene.
Typisk vil brugerne ikke nå at sortere alle deres 
materialer førend lysene er slukkede igen. Hvis 
vi på den anden side lod lyset være tændt i 
mere end 10 sekunder, ville de sjældent slukke. 
Det er en vanskelig balancegang, som vil kræve 
flere tests at løse.
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Disse forhold afspejles også i kollegaernes 
udtalelser:

”Rent praktisk flytter vi og brugerne vognene, 
især de to i hjørnerne. Der vil brugerne bladre i 
filmene, og det kan de ikke, hvis vognen står tæt 
op ad væggen.”

”Vognene har også stået for tæt, da lysskinnerne 
blev sat på væggen. De bliver flyttet hele tiden.”

”Brugernes adfærd passer slet ikke til lysshowet. 
Kom de kun med et par materialer, kunne det 
nok gå, men det er sjældent. Der skal holdes 
skarpt øje med, om automaterne modtager alle 
materialer i afleveringen, derfor får brugerne 
aldrig løftet blikket og set på lysshowet.
Der er nok at gøre med at holde styr på stakke 
med bøger, poser, unger, tasker osv + at lyset er 
væk inden, inden de løfter blikket.”

Videre undersøgelser
Grundet de relativt store vanskeligheder med at 
få denne installation i drift, er der justeringer, vi 
ikke har foretaget, der kunne have indflydelse 
på løsningens effekt og nytteværdi.
Det vil være relevant at eksperimentere med 
lysene; særligt hvor lang tid, de er tændt ved en 
aflevering.

Det ville også være relevant at se på forskellige 
muligheder for at skabe en bedre sammenhæng 
mellem afleveringsautomaterne og 
lysinstallationen. Det kunne f.eks. være i form af 
specifik tekst på skærmen ved aflevering - "Sæt 
på rød" i stedet for "Sæt på bogvogn".
En anden mulighed kunne være at sætte lysene, 
så der er ét lys pr. afleveringsautomat f.eks. et 
kvadrat, der afspejler automaternes placering. 
Dette stiller dog krav om, at brugerne kan 
afkode den sammenhæng.
 
Status
Installationen er i drift men kræver en del 
tilpasninger for at fungere optimalt, hvis dette 
i det hele taget er muligt at opnå. Vi kan ikke 
anbefale at sætte den i drift på større biblioteker 
med flere afleveringsautomater for nuværende.
På mindre biblioteker med en eller to 
afleveringsautomater kan løsningen være 
interessant, da man dér kan bevare overblikket 
over lys mv., men spørgsmålet er, om ikke 
brugernes fokus er så rettet mod skærmen på 
afleveringsautomaten, at det ikke vil fungere 
uanset. Og investeringen i lys mv. vil formentlig 
ikke stå mål med gevinsten i form af mindre 
eftersortering af afleveringsvogne

Har projektet haft den forventede 
relevans for målgruppen
De formidlende tiltag vurderer vi, har haft den 
forventede effekt for målgruppen, da skærmene 
har været genstand for en del opmærksomhed 
fra brugerne. I testperioden har vi endvidere 
kunnet se en svag stigning i besøgende på 
arrangementerne på hjemmesiden. Stigningen 
er ikke stor nok til med sikkerhed at kunne 
tilskrives det transformative bibliotek, men det 
er en interessant udvikling, der kan tyde på, 
at opmærksomheden omkring bibliotekets 
arrangementer er øget.

Statistikken over de aktiverede modes viser, 
at ”Bøger og litteratur” er det mest aktiverede 
modes med 34% af visningerne. Derefter 
følger ”Udstillinger” med 11% af visningerne. 
At udstillinger ligger så højt, er en overraskelse 
forstået på den måde, at det sjældent er dem, 
der er mest fokus på i formidlingen. Det tyder 
på, at vi har fået eksponeret en anden type af 
events, end vi normalt ville gøre.

Vi må også konstatere, at i 43% af tiden har 
der ikke været aktivitet nok i form af indlogning 
eller afleveringer til at aktivere et mode, hvilket 
betyder, at skærmene har kørt i standard 
konfiguration. Det er lidt overraskende, 
at afleveringer ikke har været i stand til at 
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Viborg
aktivere modes oftere, hvorimod det er 
forventet, at indlogning er mere beskedent, da 
Hovedbiblioteket er åbent med betjent tid lidt 
over halvdelen af en uges 105 åbningstimer og 
hovedparten af besøgene på biblioteket ligger i 
disse timer. Fremadrettet ville det være relevant 
at supplere indlogning og aflevering med andre 
data som f.eks. hvor i biblioteksrummet der 
er aktivitet i øjeblikket, så vi i højere grad kan 
præsentere målrettet indhold på skærmene.

ID MODE
GANGE 

AKTIVERET

SAMLET 
AKTIVERINGSTID FOR 

PERIODEN
AKTIVERINGSTID I %

MEST 
BETYDNINGSFULDE 

TRIGGER

23 Børn 192 48h 31m 4 % BookReturn

24 Bøger og Litteratur 518 509h 42m 34 % BookReturn

25 Foredrag og Debat 340 85h 46m 6 % Entrance

26 Udstillinger 334 154h 50m 11 % BookReturn

27 Workshops og Musik 72 18h 00m 2 % Entrance

Figur 8: Statistik på visning af modes på Viborg Hovedbibliotek. 
Det er særligt interessant at modet Udstillinger er det næstmest aktiverede.
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Figur 9: Statistik for triggers for de enkelte 
modes på Viborg Hovedbibliotek. 
Desuden oversigt over hvordan det enkelte 
mode udløses i form af afleveringer og 

indlogninger.

Samarbejdsrelationer
Vi har primært samarbejdet med 
Cordura og Grønning El-teknik. 
Samarbejdet har fungeret fint på 
trods af de tekniske udfordrin-
ger. Meget af samarbejdet med 
Cordura har foregået via mail og 
telefon og det er spørgsmålet, om 
flere fysiske besøg på Viborg Ho-
vedbibliotek havde fremskyndet 
løsningen af nogle af de tekniske 
vanskeligheder.

Var projektet anstrengelser-
ne værd? – hvorfor/hvorfor 
ikke?
Projektet har været en positiv 
oplevelse for så vidt angår det at 
formidle vores indhold vha. det 
transformative bibliotek. Sær-
ligt eventskærmene har været 
gode men også muligheden for 
at berige vores udstillinger har 
potentiale.

ID
MODE FOR 
TRIGGER

TRIGGERTYPE BESKRIVELSE FREKVENS

8 Børn BookReturn Kategori: Børn 2829

9 Børn Entrance Køn: Kvinde 
Aldersgruppe: Fra 25 til 40

215

10 Bøger og Litteratur Entrance
Køn: Kvinde eller Mand 

Aldersgruppe: Fra 41 til 200
615

11 Bøger og Litteratur BookReturn Kategori: sk, Krimi, Spænding, Lydbog/MP3 1456

12 Foredrag og Debat Entrance Køn: Kvinde eller Mand 1228

13 Foredrag og Debat BookReturn
Kategori: 30*,31*,32*,33*,34*,35*,

36*,37*,38*,39*,Tidsskrift
962

14 Udstillinger Entrance
Køn: Kvinde Aldergruppe: 

Fra 60 til 200
76

17 Udstillinger BookReturn
Kategori: 70*,71*,72*,73*,

74*,75*,76*,77*,78*,79*
3493

18
Workshops og 

Musik
Entrance

Køn: Kvinde eller Mand 
Aldersgruppe: Fra 0 til 24

211

20
Workshops og 

Musik
BookReturn

Kategori: 
Musik, DVD

399
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Viborg
Lysinstallationen er vi lidt mere uafklarede om-
kring. Det har været interessant at arbejde med, 
men bliver måske aldrig til andet end et interes-
sant forsøg. Effekten står i hvert fald ikke mål 
med indsatsen, men vi har lært noget om kom-
pleksiteten i denne type installationer. Desuden 
har vi demonstreret, at øjeblikkelige transforma-
tioner på baggrund af en aktuel handling (mate-
rialeaflevering) er teknisk mulig og et interessant 
område at forfølge.

Kan projektet kopieres af andre
Alle dele af projektet kan teknisk set kopieres 
af andre. Vi kan ikke anbefale at kopiere lyssty-
ringen til brug for sortering af materialer, men 
det kan bruges i andre sammenhænge. Det er 
muligt, at rss-feedet kræver en webmaster-ad-
gang til DDB-CMS, men feedet er baseret på et 
eksisterende modul, så det burde være relativt 
enkelt at sætte op.
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