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Intern evaluering af projekt Verdensbiblioteket - det digitale i det lokale 

Med udgangspunkt i Verdensbiblioteket har projektet udviklet og afprøvet forskellige 

formidlingskoncepter ved hjælp af metoden prototyping, der er kendetegnet ved en tæt dialog med 

brugerne og udvikling i iterationer. De deltagende projektbiblioteker Herning, Horsens, Hvidovre, 

Ishøj, Odense, Varde og Vejle har alle deltaget aktivt i evalueringen ved at besvaret et spørgeskema. 

Evalueringens data kan ses i bilag 1 

 

Konklusion 

Projektdeltagerne synes, at prototyping er en god metode til at udvikle formidlingskoncepter til 

digitale tilbud i det fysiske rum. Brugerinddragelse i udviklingen af formidlingskoncepterne har i 

høj grad afdækket det reelle behov og dermed beriget koncepterne. 5 af de 7 projektbiblioteker vil i 

fremtiden inddrage brugerne i udvikling af tilbud. 

Metoden er ressourcekrævende, og det kræver løbende ajourføring samt at konceptet er 

gennemtænkt inden man begynder at teste. En anden vigtig læring er, at målgruppen skal have 

digitale kompetencer. Desuden har projektbibliotekerne oplevet, at det er en fordel, at man er 

mindst to til at udvikle nye tilbud.  

Samarbejdet med eksterne aktører har vist, at det er godt at have et bredt lokalt netværk, det er 

vigtig at lytte til hinanden samt at være åbne for samarbejdet, så begge partnere får noget ud af 

samarbejdet. 

På 6 af de 7 projektbiblioteker vil det udviklede formidlingskoncept overgå til drift, og på det sidste 

bibliotek vil det måske overgå til drift, så det er med succes lykkes projektbibliotekerne at udvikle 

relevante og brugbare formidlingskoncepter. 

 

Projektets metode og aktiviteter 

Generelt synes projektdeltagerne, at prototyping er en god metode til at udvikle 

formidlingskoncepter. Det at man ikke skal have et færdigt produkt fra starten af, men kan tilrette 

konceptet løbende efter input fra brugerne har givet ro til at fokusere og er en praktisk tilgang til at 

udvikle. Metoden kræver dog også, at konceptet er gennemtænkt, inden man begynder at teste.  

En enkelt har tilkendegivet, at skemaerne til brugernes evaluering af koncepterne har været for 

detaljeret og konstruerede, da de ikke var en hjælp men mere en spændetrøje. 

Der er blevet afholdt to workshops i projektperioden, og projektdeltagerne tilkendegiver, at de har 

fået inspiration til udvikling af koncepterne på de to workshops. Projektdeltagerne blev i evaluering 

bedt om, at komme med forbedringsforslag, og der er kommet følgende: 
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 Uddybning af begrebet prototyping 

 Introduktion af Design thinking 

 Diskussion om hvad der skal formidles fra Verdensbiblioteket 

 

Inddragelsen af brugerne i udviklingen af formidlingskoncepterne har i høj grad afdækket det reelle 

behov og dermed beriget koncepterne. Det har dog været svært at få fat i brugerne af 

Verdensbiblioteket, og det kræver ofte et godt lokalt netværk. Brugernes sproglige kompetencer i 

dansk kan vanskeliggøre feedback. De fleste har oplevet, at det er svært at få brugerne til at sige 

negative ting.  

5 af de 7 projektbiblioteker vil i fremtiden inddrage brugerne i udvikling af tilbud. 

Generelt har projektdeltagerne været tilfredse med projektets tidsplan. 

 

Projektets resultater 

Projektdeltagerne er i evalueringen blevet bedt om at pege på svagheder og styrker ved det 

formidlingskoncept, som de har været med til at udvikle. 

Styrker: 

 Konceptet er målrettet en gruppe der er relativ nem at komme i kontakt med, og som må 

formodes at være interesserede i produktet på forhånd 

 Opmærksomheden på Verdensbiblioteket i formidlingen 

 Konceptet kan let forandres 

 Konceptet er klar til drift 

 Et enkelt koncept med klart formål 

 Man kommer tæt på målgruppen 

 Det fungere godt at formidle flere services sammen  

 

Svagheder: 

 Kræver lidt forberedelse samt pc, projektor og internet 

 Ajourføringen - koncepterne skal løbende tilpasse den virkelighed de indgår i 

 Verdensbiblioteket har begrænsninger i udbuddet af materialer og sprog 

 Det er ressourcekrævende 

 Målgruppen må ikke være digitalt forskrækkede 

 

På 6 af de 7 projektbiblioteker vil det udviklede formidlingskoncept overgå til drift, og på det sidste 

bibliotek vil det måske overgå til drift. 
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Projektbibliotekerne har alle etableret blivende samarbejder. Et af projekts succeskriterier er, at der 

etableres 2 blivende lokale samarbejder, men det er ikke lykkes for alle og nogle benyttede 

eksisterende samarbejder. 5 af projektbiblioteker har etableret ét blivende samarbejde, 1 

projektbibliotek har etableret tre nye samarbejder og 1 projektbibliotek har udelukkende benyttede 

eksisterende samarbejder. 

 

Den vigtigste læring i samarbejdet med eksterne aktører er: 

 Stor åbenhed om at samarbejde 

 Bekræftelse af biblioteket bruges af mange borgere med anden etnisk baggrund end dansk 

 Det er vigtigt at lytte til hinanden 

 Glæden ved at opleve nytten af konceptet 

 Det er godt at have et bredt netværk 

 Snakke om deres behov 

 Det er lettere end man tror at etablere samarbejder 

 

Samarbejdet i projektet 

Projektdeltagerne vurderer samarbejdet med projektleder og kontaktpersoner på Det Kgl. Bibliotek 

som rigtig godt. 

Der har ikke været meget samarbejde imellem projektbibliotekerne, men projektdeltagerne har 

været glade for vidensdeling på de afholdte workshops. 

Generelt synes projektdeltagerne at der har været en god vidensdeling i projektet, men der er 

enkelte ting, som de ikke har været tilfredse med: 

 Vi projektdeltagere har nok ikke været så gode til at dele vores viden 

 Jeg ville gerne have haft bedre adgang til de andres prototyper, så jeg måske kunne få ideer 

fra dem 

 Vi kunne godt have brugt en 3. workshop 

 Nødvendig viden er kommet for sent ud. Vi skulle have været varslet om fjernelsen af 

musikken meget tidligere 

 Vi har mødtes for få gange og emnerne har været for forskellige til at kunne få noget 

konkret ud af de andres projekter. Men det har været spændende at høre om. 
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Konsulent og egen indsats 

Med en enkelt undtagelse, så er projektdeltagerne tilfredse med konsulenten fra Actant’s rolle i 

projektet. Der var oprindelig planlagt 3 workshops i projektet, men den ene workshop blev ændret 

til individuel sparring, og næste alle projektdeltagerne synes, at sparring har været god. 

 

I forhold til egen indsats, så er projektdeltagerne er særlig tilfredse med nedenstående. De siger: 

 Vi er glade for, at vi nåede at afprøve prototypen flere gange inden midtvejsevalueringen, og 

det færdige resultat er blevet godt. 

 Jeg er tilfreds med at jeg har kunnet flytte mig i takt med at de oprindelige planer ikke kunne 

realiseres 

 Vi er blevet skarpere på hvilket lokalbibliotek vi er. Hvilke lånere/brugere vi har og hvad vi 

er sat på jord for. Kerneydelsen, med andre ord. Prototypetænkningen er en god ramme at 

have. Den vil jeg folde mere ud en anden gang. 

 Jeg er godt tilfreds med vores succes med sprogcafe og "etniske-rundvisninger" 

 Jeg er meget tilfreds med, at jeg kom så hurtigt i gang. Jeg er også meget tilfreds med, jeg 

fik brugt mit netværk til projektet. 

 Særligt tilfreds med at samarbejde med børnene og en kollega som har en delvis anderledes 

baggrund 

 Det har været en lang proces og jeg synes vi har fået de forskellige elementer til at falde fint 

på plads. 

 Jeg har haft en god kontakt med FællesBo og et godt partnerskab med min kollega, der 

underviste målgruppen. 

 

Projektdeltagerne peger på følgende, der kan forbedres: 

 Næste gang vil vi være mere opsøgende overfor selve samarbejdspartneren, så flere af deres 

input kommer med. Denne gang var det mest kursisternes tilbagemeldinger vi brugte.   

 Man kan også med fordel kan være mindst to projektdeltagere fra hvert bibliotek, for selvom 

det er godt at sparre med den store projektgruppe undervejs, giver det mere energi i det 

daglige arbejde med projektet, at man kan "spille bold" med en kollega. Det ville formentlig 

også have genereret lidt flere idéer og mere viden lokalt. 

 Har forsøgt at få formaliseret samarbejdet med HF/VUC. Desværre er det ikke lykkedes. 

 Måske vil jeg inddrage en anden kollega næste gang, det er meget ensomt at stå med sådan 

et projekt selv lokalt. Det har hjulpet meget med sparringsmøderne. 

 Meget af tiden ude på møderne gik med IT-problemer den anden gang vi var afsted. Dette 

kunne måske have været afhjulpet, hvis vi selv havde ALT 
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Det mest lærerige 

Projektdeltagerne oplever at det mest lærerige ved projektet er: 

 Vi har fået masser af inspiration til, hvordan vi kan formidle digitale materialer i det fysiske 

bibliotek. Og rent konkret har vi fået god viden om de digitale tilbud, der er rettet mod vores 

internationale borgere. 

 Langt større viden om Verdensbiblioteket og endnu en erfaring med brugerinddragelse - og 

udfordringerne hermed. 

 At menneskelige relationer kan alt! 

 At vi foretrækker projekter, hvor der ikke er så megen topstyring. 

 Det er godt med et bredt og stort netværk. 

 At samarbejde så tæt med børn og lærere. 

 Det var interessant at arbejde på tværs af teams licenser-børn. 

 Det mest lærerige ved projektet, har været at vi har fået øjnene op for den store målgruppe af 

indvandrere, der ikke bruger vores digitale ressourcer. Nu har vi fået etableret en kontakt og 

et godt koncept til denne målgruppe. 

 

 


