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1

Introduktion
til projektet

Teknologien Augmented Reality
(AR), med hvilken man kan udvide den virkelige verden med virtuelle “lag” af grafik 1,
er de seneste år blevet både mere tilgængelig og mere sofistikeret, eksemplificeret
i populærkulturen af Snapchat-filtre og
smartphone-spillet “Pokémon Go”. Med
udbredelsen af smartphones er det oplagt
at undersøge, om bibliotekssektoren kan
bruge AR i formidlingsøjemed og teste,
hvordan AR kan anvendes til at berige biblioteksoplevelsen for brugerne.
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1 . Vi har arbejdet med denne forholdsvis snævre forståelse af AR. I en
bred forstand kan AR også siges at være f.eks. lydvandringer eller andre,
“udvidede” oplevelser.

Med det udgangspunkt har vi i dette projekt
afprøvet forskellige AR-koncepter gennem iterationer af
idégenerering, prototypeudvikling og brugertests. Vi har
efterstræbt at afprøve koncepter, der har kunnet belyse
teknologiens potentiale fra så mange vinkler som muligt
– både i forhold til formål, målgrupper og situationer.
Projektgruppen har bestået af otte biblioteksmedarbejdere fra de medvirkende biblioteker, der gennem
tre workshops har udviklet koncepter i tæt samarbejde
med tre udviklere fra designbureauet YOKE, som efterfølgende har udviklet prototype-apps, der er blevet afprøvet i
biblioteksrummet på de forskellige biblioteker.
Formålet med projektet har været at opnå erfaringer med AR gennem bl.a. brugertests af flere forskellige
koncepter og prototyper. Vi satte os for at udvikle mindst
ti koncepter, teste tre af dem i rudimentære prototyper og
udvikle to af de udvalgte tre koncepter til apps med højere
færdighedsgrad. Én af de sidste to er udviklet i endnu højere
grad, og resultatet er et gennemtestet koncept og prototype med potentiale for reel implementering: “Bibliobitternes
Ø.” Således indsnævrede vi vores fokus undervejs ud fra de
erfaringer, vi gjorde os via de forskellige brugertests.
Erfaringer fra hele udviklingsprocessen videregives i denne publikation til andre fra bibliotekssektoren,
der overvejer at bruge AR i nye formidlingstiltag. Indledningsvist følger en gennemgang af processen. Herefter
udfoldes “Bibliobitternes Ø”, efterfulgt af de to øvrige
prototyper og de syv resterende koncepter. Afslutningsvis
videregiver vi vores anbefalinger til udvikling af AR-løsninger i bibliotekssammenhænge.
Sådan gjorde vi
Projektet var afhængigt af en frugtbar, iterativ
udviklingsproces, der med tiden skulle forvandle vage koncepter til afprøvede prototyper gennem gentagen idégenerering, brugertest og justering. Vi indledte projektet med
en fælles inspirationsfase bestående af en temadag med
relevante oplægsholdere og besøg på teknologikonferen-
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cerne CopenX og NextM, for at alle projektdeltagere havde
en fælles referenceramme, et udvidet kendskab til teknologiens muligheder samt et indblik i det digitale landskab, AR
befinder sig i.
Vi afviklede workshops og brugertests i to intensive perioder i hhv. maj-juni og september-november 2018
for at sikre en koncentreret indsats og fokus i projektgruppen, så alle havde de forskellige idéer og koncepter øverst i
hukommelsen, mens vi arbejdede på dem.
Ydermere deltog udviklere og projektlederen fra
designbureauet YOKE i alle workshops for at sikre en fælles
referenceramme og undgå større misforståelser, når idéer
skulle omsættes til kode og apps.
De tre udvalgte koncepter blev testet med både
biblioteksbrugere og kolleger i de to brugertestfaser. Dette
gav værdifuld viden om, hvordan vores idéer (ikke) virkede i
den virkelige verden, men vi vil også understrege, hvor meget klogere vi selv blev på vores idéer og koncepter, når vi så
dem blive til virkelighed. En idé afslører først sine svagheder,
når den forvandles fra post-it til et reelt produkt.
Til sidst udvalgte vi det koncept, der virkede
bedst, og prioriterede at udvikle dets prototype så meget, vi
kunne. Derudover har vi skitseret, hvordan prototypen kan
realiseres og implementeres på landets biblioteker, og hvordan en videreudvikling kan realiseres.
Projektet gjorde os også klogere på, hvad det
kræver at udvikle en AR-app ift. design, programmering osv.,
og den viden, sammen med andre erfaringer, har vi sørget
for at formidle videre til sektoren bl.a. i form af oplæg på
temadage, en konference, artikler og et testkit, som gør det
muligt at prøve AR på sit eget bibliotek.
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Projektets tidslinje
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2

Bibliobitternes Ø

Den prototype, som viste sig at
fungere bedst i brugertests og som koncept, har vi valgt at kalde “Bibliobitternes
Ø”. Det er en app, der er målrettet biblioteksorienteringer og -introduktioner for
skoleelever i indskolingsalderen.
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Brugen af app’en skal faciliteres af en (børne-)
bibliotekar eller -formidler som afslutning på en generel
introduktion til børnebiblioteket, dets genreopdelinger og
materialer.
Brugsscenarie
En 2. klasse er på besøg på biblioteket og er
blevet introduceret til børnebiblioteket og dets forskellige
materialer og placeringer.
Eleverne deles nu op i grupper á 3-4 elever, og
hver gruppe får en tablet med “Bibliobitternes Ø” installeret på forhånd. Børnebibliotekaren fortæller dem nu forhistorien om Bibliobitterne: De er bibliotekets små, digitale
venner, som bor på en ø. De ligner mennesker, men er
meget mindre. De har det med at blive opslugt af alt det
spændende, de finder på biblioteket, og så glemmer de,
hvordan de kommer hjem til deres ø igen.
Men så er det godt, at børnene lige har lært,
hvor de forskellige materialer befinder sig på biblioteket.
Bibliobitterne har nemlig hver deres yndlingsgenre; én er tosset med spil, en anden øver sig i at læse
ved letlæsningsbøgerne, og en tredje er videbegærlig og
begravet i en bog om rumfart ved faglitteraturen.
Med denne viden skal eleverne nu finde Augmented Reality-markører2 i børnebiblioteket, som hver
repræsenterer en bibliobit. Når markøren bliver “scannet”
af eleverne, dukker bibliobitten op, og de kan nu bære den
tilbage til øen, som også er repræsenteret af en stor markør.
2. AR-markører er billeder og mønstre, som en AR-app bruger til at
forankre den virtuelle grafik i det fysiske rum.
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Screenshot fra en typisk “gennemspilning” af
“Bibliobitternes Ø”, efter to bibliobitter er fundet.
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Formål
Formålet med “Bibliobitternes Ø” er at give
eleverne mulighed for aktivt at undersøge det bibliotek, de
lige er blevet introduceret til, og at forstærke deres opfattelse af forbindelsen mellem forskellige slags materialer og
det tilhørende område gennem en mindeværdig oplevelse.
At lade materialerne repræsenteres af små
figurer giver forhåbentlig også eleverne mulighed for
at se sig selv og deres behov i biblioteket: Måske elsker
de tegneserier, som Super-Bit, eller også kan de bedst
lide fagbøger som Kloge-Bit. Måske føler de sig set i
Begynder-Bit, som lige er begyndt at læse og foretrækker
letlæsningsbøger.
Der er udviklet otte bibliobitter, som repræsenterer følgende genrer eller materialetyper: Skønlitteratur,
Faglitteratur, Fantasy, Letlæsningsbøger, Spil, Film, Tegneserier og Engelske bøger.
Fleksibilitet
Vi har efterstræbt, at den enkelte børnebibliotekar i høj grad vil kunne bruge sin faglighed og sætte sig
eget præg på afviklingen. I app’ens indstillinger kan man
vælge, hvilke bibliobitter, eleverne skal finde, og dermed
hvilke materialetyper, man vil inkludere i sin biblioteksorientering. Man kan også ændre tekstens sværhedsgrad
eller ordlyd alt efter elevernes læseniveau. Markørerne kan
også gemmes på forskellige måder, alt efter hvor svære,
de skal være at finde. Bibliotekaren kan også variere den
introducerende fortælling, som hjælper eleverne med at
leve sig ind i historien, og som sætter rammen for oplevelsen i det hele taget.
“Bibliobitternes Ø” er et forslag til, hvordan AR
kan bruges i biblioteket. Den er velegnet som afsæt for
videre udvikling, idet den er færdigudviklet nok til uden
videre at blive taget i brug og blive testet på forskellige
biblioteker, men samtidig tilstrækkeligt åben til, at man
kan forestille sig, hvordan den kan fungere på andre måder
og med andre funktioner.
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Bibliotekaren fortæller om “Bibliobitternes Ø”.

Eleverne kigger på øen gennem tablets.
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Eleverne får et hint til en bibliobit.

Eleverne finder bibliobitten.
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De tager den med tilbage til øen.

Eleverne skal nu finde den næste bibliobit og fortsætter,
til de har fundet dem alle.
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Præsentation
af prototyper
og koncepter

Inden vi valgte at gå videre med
“Bibliobitternes Ø”, var vi omkring mange andre idéer, som blev til ti forskellige
AR-koncepter i alt. Syv af dem gik vi enten væk fra igen, var nødt til at forkaste
eller slog sammen med andre koncepter.
Tre af de ti koncepter blev til reelle prototyper, hvoraf én, “Bibliobitternes Ø”, blev
videreudviklet som beskrevet tidligere.
I de følgende afsnit vil vi beskrive de to prototyper, vi også testede, og
de syv koncepter, vi ikke videreudviklede
– dels for at inspirere til potentielle fremtidige koncepter, dels for at eksemplificere
udfordringer og potentialer ved brugen af
AR i biblioteket. Målgrupper er bl.a. beskrevet ud fra publikationen “Tænketanken Fremtidens Biblioteker: Digitale Biblioteksstrategier”, 2016.
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4

To prototyper
— udviklet og
brugertestet

Udover “Bibliobitternes Ø” udviklede vi prototype-apps til to andre koncepter, som vi gik væk fra efter brugertest
af forskellige årsager.
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1.

2.

Visualisering af digitale materialer

Lokalarkiv
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1.

Visualisering af digitale materialer

At synliggøre digitale materialer fra eReolen (eller
andre tjenester) i det fysiske rum.
Målgruppe: “Den kulturforbrugende mand”.
Koncept: For at gøre de “usynlige” digitale materialer mere
synlige i biblioteksrummet udviklede vi en app, der fik
e-bøger fra eReolen til at manifestere sig som virtuelle 3D-bøger i tomme, fysiske reoler (i version 1), eller
på tomme bogkaruseller (i version 2). Brugeren kunne
nu vælge en bog og dreje den rundt og se på den
samt læse dens beskrivelse på bagsiden. Et tryk på
en knap åbnede eReolen i en browser på den pågældende bogs side.
Udfordringer: App’en led under to problemer: For det første
var den afhængig af, at biblioteksbrugere fik øje på
udstillingen og dernæst forstod, at de kunne få virtuelt
indhold frem ved at bruge en AR-app. Dette viste sig at
være for mange trin for brugere, der måske i forvejen
blot har øje for et bestemt ærinde på biblioteket, hvorefter de går igen. For det andet led app’en under det
problem, at AR ikke har en standard metafor for brugsmønstre: Når den digitale og fysiske verden smelter
sammen, hvordan fungerer interfacet så? Skal man interagere med den virtuelle bog via skærmen, eller skal
man interagere med den fysiske reol? Og hvis interfacet findes både virtuelt og fysisk, hvor går grænsen
så? E-bøger kan i forvejen være et diffust koncept for
mange, og AR kan nemt gøre det endnu mere diffust.
Ydermere var de, der ville have lyst til at interagere med
installationen, nok også dem, der allerede var brugere
af digitale materialer, herunder eReolen.
Potentialer: Vi er stadig af den opfattelse, at materialiseringen
af digitale materialer gennem virtuelle hjælpemidler,
herunder AR, er en spændende formidlingsmetode.
AR kan bare ikke stå alene, men kan med fordel tænkes
ind i større udstillinger og være en del af en bredere
formidling i kombination med andre formidlingsgreb.
Formål:

s 18

2.

Lokalarkiv

At skabe et digitalt kort over en by i samarbejde
med lokalarkiver og borgere. At udforske bibliotekets
rolle som et lokalt samlingspunkt.
Målgruppe: “Den analoge mand” / “Den analoge kvinde”
Koncept: Vi udviklede en app, der lagde digitale overlays
ned over store, printede kort over en kommune for
på den måde at gøre lokalområdet overskueligt og
manipulérbart. I denne version undersøgte vi mulighederne for et samarbejde med et lokalarkiv:
Når brugere så på kortet gennem en telefon, dukkede gamle billeder fra lokalarkivet op på forskellige
adresser. Det kunne være en gammel skole, før den
blev revet ned, eller de butikker, der lå på det lokale
torv. Kortet var tænkt til at sætte gang i samtaler om
kommunens udvikling, og på længere sigt skulle brugerne have mulighed for at tilføje deres egne billeder
og historier til kortet.
Udfordringer: I vores brugertests kunne vi hurtigt konstatere,
at et stort kort er spændende i sig selv, helt uden AR.
At kigge på kortet gennem en smartphone kunne
tværtimod gøre oplevelsen mere besværlig. Det lod
også til, at billeder fra et lokalarkiv ikke kom til deres
ret via AR, og at teknologien ikke tilføjede noget vigtigt. Samtidig var konceptet ikke skalérbart: Vi ville
manuelt skulle indstille app’en til hvert kommunekort. Det lå ud over rammerne for dette projekt.
Potentialer: At arbejde med et helt normalt, stort kort kan
være nok i sig selv, hvis man vil starte en samtale
om lokalområdet. Man kunne også arbejde med AR
og kort-overlays via projection mapping i stedet for
apps. På den måde kan alle følge med. Der ligger
også et potentiale for at udvikle et interaktivt kort,
som visualiserer data og fortæller noget om byen.
F.eks. kunne lyd afspilles over “Musikkvarteret” i
Herlev, eller karakterer fra kendte eventyr kunne
dukke op på H.C. Andersens Boulevard i København.
Formål:
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Syv koncepter —
udviklet og bearbejdet
på storyboard-niveau

Ud over de i alt tre udviklede prototype-apps formulerede vi yderligere
syv koncepter, som vi gik væk fra efter
bearbejdning i form af brugerscenarier og
storyboards.
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1.

Fobier

At give biblioteksbrugere mulighed for at konfrontere deres fobier.
Målgruppe: Både børn og voksne.
Koncept: Ved hjælp af AR kan brugere opleve et scenarie,
de frygter. Det kan være, at en fugleedderkop kravler
op ad deres arm, eller at gulvet forsvinder under dem.
Udfordringer: Forbindelsen til biblioteket er ikke så stærk, og
det ville kræve meget udvikling for en enkelt “fobi”.
Umiddelbart ville Virtual Reality være en mere oplagt
teknologi at bruge.
Potentialer: At gøre oplevelser på biblioteket mere sanselige
kan tilføre meget værdi. Måske kunne man lave det
som lydlandskaber eller lysprojektioner kombineret
med fysiske genstande i stedet?
Formål:
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2.

Visualisering af DK5-systemet

At gøre det nemmere for brugere at afkode, hvilke emner de forskellige numre i DK5-systemet knytter sig til.
Målgruppe: “Den kulturforbrugende mand” / “Den kulturforbrugende kvinde”.
Koncept: Biblioteksbrugere kan se en visualisering af
DK5-systemet med overlay på de forskellige fagbøger.
Hvis man kigger på madvarer i 64.1, vil illustrationer af
madlavning f.eks. dukke op.
Udfordringer: Nogle biblioteker er arkitektonisk mere egnede
til at bruge overlays end andre, og i mange tilfælde ville
man kunne skabe en bedre løsning med traditionelle
oversigtskort. Mange afdelinger ville heller ikke egne
sig til illustrationer (f.eks. 15: Etik eller 35: Offentlig Forvaltning). Dertil kommer udfordringen, at brugeren skal
opdage løsningen, hente en app og forstå formålet.
Potentialer: Det kan være et godt virkemiddel, at noget dukker op blandt reolerne, hvis man vil fange opmærksomhed, “Wow!”-effekt og nysgerrighed. Det kunne
skabes i større format end smartphones, så det overrasker brugerne. At vi alle bruger det samme system,
DK5, gør, at man kan lave en løsning, der kan bruges
på alle biblioteker.

Formål:
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3.

Oversættelse

At gøre det nemmere for brugere, som ikke taler
eller læser dansk, at navigere i biblioteket.
Målgruppe: Brugere, der taler eller læser andre sprog
end dansk.
Koncept: Brug en AR-app til at oversætte f.eks. skilte på
dansk til engelsk, arabisk, spansk osv.
Udfordringer: Længere tekst fungerer ikke godt som svævende
AR-overlays. Det er også svært at få forklaret, hvordan man ville bruge app’en på stedet uden flere skilte.
Konceptet ville også kun have sin berettigelse, hvis
det var muligt at oversætte til mange sprog, og det er
omkostningstungt ifm. oversættelse.
Potentialer: Vi arbejdede også med en idé om helt nonverbal skiltning, så man f.eks. kun brugte ikoner eller
illustrationer på skiltning og så koblede uddybende
tekst til via AR. Så ville fysiske ikoner fungere som
markører. Det ville give et mindre teksttungt biblioteksrum, hvor mange skilte med meget tekst ofte
fylder i det fysiske rum. Spørgsmålet er, om AR så
overhovedet ville være nødvendigt? Eller om formidling via ikoner kan stå alene?
Formål:
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4.

Træd ind i en
karakters værelse

At lade børn fordybe sig endnu mere i et figurunivers
Målgruppe: Enten børn 8-12 år (store nok til at have egen
skærm) eller mindre børn (4-7 år) med forældre.
Koncept: Børn kan læse historier, der bliver akkompagneret
af et virtuelt rum fra historien som de kan besøge eller
gøre noget med. Dette kunne f.eks. være Harry
Potters pulterkammer under trappen eller Bamses
hus. Figuruniverset kunne udvikle sig over tid.
Udfordringer: Løsningen ville være omfattende at producere,
især hvis det skulle være en mulighed for en række
historier. Spørgsmål om rettigheder ville sandsynligvis også være en stor udfordring. Virtual Reality ville
nok også give en bedre oplevelse, men i sidste ende
er der en overvejende risiko for, at konceptet mister
sin relevans, efterhånden som det mister sin nyhedsværdi. Samtidig har børn adgang til en lang række spil
og lignende via andre gratis apps med karakterer, de
kender fra litteraturen.
Potentialer: Det er en sjov idé at levendegøre historier og
gøre biblioteksrummet til mere, end det er. Det kunne
også være en måde at nedbryde f.eks. frygt for farlige
karakterer fra bøgerne, hvis man kunne se dem sove
eller spise morgenmad.
Formål:
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5.

Spejlbilleder

At sætte gang i tankerne hos brugere ved at lade
dem se sig selv i andre verdener eller sammenhænge.
Målgruppe: “Den analoge mand”/“Den analoge kvinde”.
Koncept: En bruger kan se sig selv som astronaut i det ydre
rum eller som flygtning i Syriens borgerkrig ved at
kigge ind i et AR-spejl, der fungerer ligesom Snapchat-filtre.
Udfordringer: Som med Fobi-konceptet kan det være svært at
se sammenhængen til de traditionelle biblioteksopgaver, og konceptet tilbyder ikke meget funktionalitet
efter den første “Wow!”-effekt har lagt sig. Konceptet
ville sandsynligvis også være dyrt at producere, både
ift. udvikling og hardware.
Potentialer: Konceptet kan bruges i mange forskellige sammenhænge til at placere brugeren i andre omgivelser.
Det kunne også være målrettet børn i flere aldersgrupper med andre temaer.
Formål:
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6.

Rejseoplevelser

At vække interesse for lande og rejsedestinationer.
En slags digital appetitvækker à la “Turen går til…”.
Målgruppe: “Den digitale mand”/“Den digitale kvinde”.
Koncept: En bruger kan se AR-visualiseringer af rejsemål
ved at kigge på AR-markører på en fysisk jordklode
og få mere info om landet eller stedet via f.eks. digitale artikler.
Udfordringer: Løsningen kunne nemt blive meget overfladisk
i sin præsentation af et rejsemål, og det ville være
svært for brugeren at fordybe sig i indholdet. Det ville
måske være mere oplagt at vise på en touchskærm
eller lignende.
Potentialer: Konceptet kan være et godt greb, hvis det rette
formål findes. At kombinere noget velkendt som en
globus med digitalt indhold kan virke godt og gøre
det nemmere for brugeren at afkode, hvad interaktionen indebærer. F.eks. ved man at man kan dreje en
globus, og at det handler om lande i verden.
Formål:
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7.

Wayfinding

At lede brugeren rundt i biblioteket og hjælpe med
at finde vej, f.eks. ad bestemte ruter.
Målgruppe: “Den digitale mand”/“Den digitale kvinde.”
Brugere på selvbetjente biblioteker.
Koncept: En bruger kan se et pile-overlay, der viser vej til
forskellige afdelinger i biblioteket eller et helt bestemt
materiale, som brugeren har søgt frem.
Udfordringer: Nogle biblioteker er arkitektonisk mere egnede
til at bruge overlays end andre, men uanset hvad skal
løsningen tilpasses det enkelte bibliotek. I mange
tilfælde ville man kunne skabe en bedre løsning med
traditionelle oversigtskort eller f.eks. ruter markeret
fysisk på gulvet, som eksempelvis nogle hospitaler og
butikker allerede bruger.
Potentialer: Med udbredelsen af selvbetjent åbningstid og
med bibliotekernes enorme materialesamlinger in
mente er der behov for at finde smarte løsninger, der
hjælper brugerne med at finde det, de søger.
Formål:
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Vil du i gang med AR?

På baggrund af vores erfaringer
fra dette projekt har vi formuleret en række tips til dig, der gerne vil i gang med at
bruge AR-løsninger på biblioteket. Det er
en teknologi med mange muligheder, og
vi har kun nået at undersøge en lille flig af
dem – men disse råd mener vi vil gælde
uanset hvilket koncept, du vil udvikle.
s 28

Hav et klart formål og en intuitiv
interaktionsmodel
Augmented Reality kan bruges til mange forskellige ting. Der er ikke en iboende mening med teknologien, og den er således som udgangspunkt meget abstrakt
og ikke særligt afgrænset. Digitale hjælpemidler fungerer
ofte bedst, hvis brugeren har en genkendelig model eller
metafor at forstå hjælpemidlet ud fra: For tekstbehandling
er det en skrivemaskine, for email er det postvæsnet eller
det at sende breve - og for “Bibliobitternes Ø” er det en
skattejagt. Muligheden for at placere digitale, manipulérbare 3D-objekter virtuelt i det fysiske rum er interessant
og fristende, men den bliver også nemt en faldgrube, hvis
brugeren ikke har en model at forstå løsningen ud fra, som
vi så i prototypen med eReolen.
Undgå løsninger, der skal “opdages”
Det er ofte svært at få biblioteksgæster til
at tage notits af en udstilling og engagere sig i den, og
således også med AR-løsninger, som er designet til at blive “opdaget”: Hvordan skal man regne ud, at der (i f.eks.
eReol-app’ens tomme reoler) her er usynlige, virtuelle
objekter, der bare venter på at blive aktiveret? Hvis beskueren oven i købet først skal downloade en app, bliver
det hurtigt for meget at bede om. Vi anbefaler derfor, at
man fokuserer på aktivt faciliterede forløb på samme
måde som “Bibliobitternes Ø”.
Lav værktøjer, ikke spektakler
AR kan stadig have en form for “Wow!”-faktor,
men den varer nok ikke evigt. Vær derfor kritisk over for,
om din løsning har et funktionelt formål. Vil man bruge løsningen mere end et halvt minut? Er den også relevant, når
det ikke kun er selve teknologien, der fascinerer?
“Less is more”
Det er ofte oplagt at bruge animerede 3Dobjekter og -figurer i AR-løsninger, men de bliver hurtigt
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meget dyre at producere. Det samme gælder for avancerede former for interaktion og funktioner, der skal programmeres fra bunden. Hvis disse oven i købet er specielt
udviklede til én sammenhæng eller ét bibliotek, får man
ikke meget for pengene. Fokusér i stedet på, hvordan
noget så simpelt som en kort fortælling fra en bibliotekar kan sætte hele rammen for en oplevelse, som den gør
med “Bibliobitternes Ø”. At overlade noget til den enkelte
facilitator lægger også op til at lave fleksible produkter, der
kan bruges i forskellige sammenhænge og skalaer, alt efter
hvad der er behov for.
Design til et rum
AR’s hovedformål er at få virtuelle kreationer til
at blande sig med den fysiske verden, men man kan nemt
komme til at fokusere på det virtuelle og glemme det fysiske – og så kunne man lige så godt have lavet et computerspil eller have lavet en Virtual Reality-løsning. Husk at
bruge AR til at gøre det fysiske rum til mere, end det er. På
den måde kan AR-oplevelsen også være forskellig fra gang
til gang, ligesom børnebibliotekarer kan bruge markørerne
i “Bibliobitternes Ø” til at fokusere på forskellige områder i
biblioteket og gøre det enten lettere eller sværere at finde
bibliobitterne. Hvis du skal bruge markører, er designet af
dem også vigtigt: Hvor store skal de være? Hvordan opdager
man dem? Skal de være på papir eller integreres i et objekt?
Hvilken skærm skal bruges?
AR opleves ofte gennem en skærm, men den
skærm behøver ikke “bare” være hverken en smartphone
eller en tablet. Disse kan integreres i f.eks. en slags kikkert
eller forstørrelsesglas, hvilket kan hjælpe brugeren ind i
oplevelsen, eller også kan man bruge en større skærm i et
spejl eller som et vindue. Samtidig er det vigtigt at overveje, om brugeren skal anvende sit eget device eller bibliotekets. Det sidste er efter vores mening en fordel for at
undgå for mange forhindringer for brugeren, men det vil
naturligvis afhænge af konceptet.
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Anbefalinger til valg af platforme
AR er stadig en teknologi i rivende udvikling,
både hvad angår muligheder, use cases og forretningsmodeller. Således gik Apples ARKit fra version 1 til 2 under
dette projekt, mens en veletableret platform, vi overvejede
at bruge, Blippar, gik konkurs.
I løbet af projektet har vi overvejet forskellige
teknologier til udviklingen af vores løsninger, som kan reduceres til tre hovedtilgange:
• en web-applikation, der udelukkende kører i en
smartphone-browser.
• en app, der bruger iOS’s indbyggede ARkit eller
Androids indbyggede ARCore.
• en app, der bruger et Software Development
Kit som f.eks. Vuforia.
Den browserbaserede løsning har den fordel, at
brugeren ikke behøver at downloade en app, men blot kan
besøge en hjemmeside for at prøve AR-oplevelsen. Dette
gør også, at der nemt kan laves justeringer til løsningen løbende. Til gengæld er de tilgængelige AR-løsninger mindre
gennemførte og med dårligere performance end alternativerne, den underliggende kode lader ikke til at blive videreudviklet lige så hurtigt, og man kan let løbe ind i udfordringer baseret på de forskellige browseres begrænsninger ift.
lyd, video, kameraadgang o. lign.
ARKit/ARCore er direkte integreret i de respektive styresystemer, og de byder begge på stedse
mere avancerede AR-funktioner såsom registrering af
3D-objekter, multiuser-AR, integration mellem virkeligt
og virtuelt lys mm. Vi afprøvede denne mulighed kortvarigt, men den understøttede ikke tracking så godt som
Vuforia, og vi havde ikke brug for de avancerede features
på dette stadie. ARKit især er også udfordret ved kun at
understøtte nyere iPhones, hvilket sandsynligvis bliver et
mindre problem med tiden.
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Vi endte med at bruge Vuforia i en app. Teknologien er velegnet til markørbaseret AR, især via tjenestens indbyggede markør-rating, og den tillod udviklerne
at generere de første prototyper på kort tid samt at lave
versioner til både iOS og Android uden større problemer.
Det koster dog også et mindre beløb pr. år at bruge Vuforia
i en app, hvilket en rent ARKit/ARCore-baseret app ikke
ville gøre.
Endnu engang må vi understrege, at alt det, vi
skriver om platforme i 2019, kan være forældet i 2020. At
udvikle direkte til ARKit eller ARCore kan meget vel være
det eneste rigtige inden længe.
Skal vi bruge Augmented Reality?
Afslutningsvis vil vi understrege, at man først
og fremmest bør tage udgangspunkt i sit problem frem
for løsningen. Er AR den bedste løsning på dit problem?
Vil tilføjelsen af AR skabe en ekstradimension, der spiller
gnidningsløst sammen med de fysiske omgivelser, eller
ender det med at blive en irriterende forhindring, der
ødelægger et ellers velfungerende flow? Kan løsningen
smidigt tilpasse sig forskellige sammenhænge og behov,
eller er den så specifik og tilpasset, at den hurtigt bliver
forældet eller ubrugelig? Det er de spørgsmål, du bør stille dig selv, hvis du overvejer at bruge Augmented Reality
i biblioteket.
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Hvad nu?

Vi står nu tilbage med en app, der
ganske vist ikke er færdig og finpudset,
men som vi glæder os til at teste, så vi
kan finde ud af, hvordan den kan færdigudvikles i et eventuelt “Projekt 2.0”.
Vi ser store potentialer for at udvikle hele universet omking “Bibliobitternes Ø” - både i forhold til fortællingen,
brugeroplevelsen og det visuelle og sanselige i form af animationer og lyd.
Derfor har vi planer om at inddrage tekstforfattere, 3D-animatorer,
illustratorer, børnebibliotekarer og børn i
den videre udvikling, så bibliobitterne kan
komme ud at bo på så mange biblioteker
som muligt.
Tak til alle medvirkende for godt samarbejde,
engagement, kreative idéer og mod til at prøve noget nyt.
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8

Mini-kit til
“Bibliobitternes Ø”

På de følgende sider finder du
et mini-kit til “Bibliobitternes Ø” så du
selv kan prøve. Find app’en, som du skal
bruge, via dette link: projektbank.dk/
augmented-reality-i-biblioteket
Her kan du også finde forhistorien og uddybende beskrivelser af de otte
bibliobitter.
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