
Vurdering af
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Brugerbehov
(Stort)

Brugerbehov
(Lavt)

Formidlingspotentiale (Lille)

Formidlingspotentiale:
Vurdering af basernes brugervenlighed 
sammenholdt med hvor let det er at 
afkode basernes indehold.
(Se indsigterne #1 og #2)

Brugerbehov:
Vurdering af hvor mange brugere der 
kunne tænkes at have et behov for 
baserne.
(Se indsigt #3)



E-base Formidlingspotentiale i det fysiske Anbefaling

eReolen Brugere, der kommer i det fysiske er generelt 
interesseret i litteratur. Derfor stort potentiale.

Giver god mening at lave 
installationer og ekstra 
promovering, da det vil give 
en øget effekt

Filmstriben Basen er let at afkode og indholdet er populært.

RB digital Stort behov ved brugerne men er lidt svær at formidle 
pga. brugervenlighed plus den kan være svær at afkode.

PressReader Stort behov ved brugerne men er lidt svær at formidle 
pga. brugervenlighed.

Verdensbiblioteket Stort potentiale, men kommer an på hvor mange af de 
eksisterende faste brugere, der taler sprogene i basen.

Comics Plus Godt potentiale, men ikke så stort et brugerbehov som 
eksempelvist PressReader og RB digital.

Faktalink Behovet er ikke stort men indholdet er nemt at 
formidle og relevant.

Egner sig bedst til særlige områder på 
biblioteket, hvor brugere kommer 
med et særligt formål. 

Egner sig desuden bedst i 
kombination med personlig 
formidling fra personalet.

Literature Ressource
Center

Svært at afkode hvad basen indeholder, derfor skal 
formidlingen være tydelig og inddragende.

Britannica Original 
Sources

Kræver et meget specifikt brugerbehov, og formidlingen 
skal være meget tydelig.

Biography in context



Vurdering af
prototypernes formidlingspotentiale

Formidlingspotentiale (Højt)

Stigning i e-baser 
(Høj)

Stigning i e-baser
(Lille)

Formidlingspotentialet (Lille)

Klogskabet

Formidlingspotentiale:
Vurdering af installationernes evne til at virke som 
et formidlingsgreb for personalet samt den effekt, 
som de giver i biblioteketsrummet.
(Se indsigterne #4 og #5)

Projection mapping

Den interaktive bog

Filmstriben (Glostrup)

Lydbogen

Speechjackpot

Bladkiosken

Afgangstavlen

Faktalink-prototype

Verdensbibliotek

Comics Plus-kampagne

Filmstriben (Herning)

AR-prototype



Prototype: Formidlingspotentiale i det fysiske rum: Anbefaling:

AR-prototype Har stort blikfang, da AR-teknologi stadig er nyt – samtidig promoverer prototypen PressReader, som har et forholdsvist 
bredt appel hos en brev målgruppe.

Egner sig til at booste brugen af basen 
overfor de besøgende samt give 
brugerne en bevidsthed om at der også 
er digitale materialer.

Comics Plus Giver høj stigning i brugen af basen, men kan ikke rigtig bruges af personalet og er ikke interaktiv. Men giver noget liv i 
biblioteksrummet med farver og velkendte figurer.

Filmstriben (Herning) Giver høj stigning i brugen af basen, men kan ikke rigtig bruges af personalet og er ikke interaktiv. Dog fanger den i 
Hernings eksempel brugere udenfor biblioteket. 

Filmstriben (Glostrup) Glostrups to prototyper giver en stigning i brugen og ved at bruge personalet som aktører i formidlingen, bliver det også 
nemmere at huske på at nævne filmstriben for personalet.

Lydbogen Personalet er glad for at formidle med den, og den er god til at sætte på udstillinger med fysiske 
materialer. Dog giver den ikke en stigning i brugen af eReolen, som kan påvises.

Bladkiosken Fungere godt i sammenspil med biblioteks samling af fysiske tidsskrifter. Dog ikke så relevant for 
personalet at bruge i deres formidling.

Afgangstavlen Stort potential. Rejselitteratur er populært og afgangstavlen virker godt til at give brugerne noget 
andet end ‘Turen går til’. Dog er det svært at registrere en stigning i de udvalgte e-baser.

Klogskabet Effekten fra projektet var ikke god, men vi vurderer at det er et klart potentiale i møblet. Det kræver at man vælger et 
mere populært emne, ‘monstre’ var ikke velegnet.  ´Derudover er det også et meget fleksibelt møbel, man kan bruge 
enkelte dele eller alle dele til en stor udstilling. Placering og temaet er dog meget vigtigt at overveje.

Egner sig bedst i kombination med 
personlig formidling fra personalet. Vælg 
baserne hvis det er en særlig prioritet 
for jeres bibliotek. Men forvent ikke en 
stigning i brugen af basen.

Projection mapping Teknologien virker godt som blikfang. Placeringen er meget vigtig afhængigt at hvilken e-baser man 
vælger.

Verdensbiblioteket Giver brugerne en oplevelse, de ikke forventede. Det er dog vigtigt at promovere basen meget mere 
end det blev gjort i projektet.

Den interaktive bog Virker godt til at inddrage de besøgende. Man kan overveje at vælge andre e-baser end den, der var 
valgt i projektet. Forvent ikke en stigning i e-basen.

Faktalink-prototype Godt supplement til en udstilling. Overvej at skalere den op.

Speechjackpot Fungere godt overfor studerende, men det er en svær base. Man kan overveje at bruge den med 
andet indhold.


