
Afsluttende rapport for projektet ”Giv brugerne indhold fra apps og lignende medier” 
 
1. Projektoplysninger 

1.1. Projektdata 
Projekttitel: Giv brugerne indhold fra apps og lignende medier 
Projektejer: Odense Biblioteker og Borgerservice 
Projektleder: Thomas Ellegaard Langholz, Odense Biblioteker og Borgerservice 
Projektnummer: BUP.2018-0008 
Projekttid: April 2018 – marts 2019 
Deltagende biblioteker: AssensBibliotekerne, Koldingbibliotekerne og Aabenraa Bibliotekerne. 
 

1.2. Baggrund og formål 
Baggrunden for projektet er en oplevelse af, at der i apps og podcasts er indhold, som er relevant for 
bibliotekets brugere, men at disse medietyper ikke er en del af bibliotekernes materialeportefølje. For at 
gøre henholdsvis apps og podcasts til materialetyper, som bibliotekerne kan formidle, er det nødvendigt 
at foretage en kuratering.  
 
Formålet med projektet var at bibliotekerne kuraterer materialetyper, som ikke er omfattet af den 
eksisterende formidlingspraksis. Bibliotekernes udvider deres service og beriger brugeren med 
supplerende indhold og viden. 
 
Leverancerne i projektet er en kurateringsmodel for henholdsvis apps og podcasts samt en generisk 
kurateringsmodel, som kan anvendes på andre medietyper.  
 

1.3. Målgruppe 
Målgruppen er primært biblioteksansatte, som skal anvende modellerne i deres arbejde med kuratering 
af nye materialetyper.  
 
Den sekundære målgruppe er borgere, som har behov for indhold og viden fra materialetyperne og 
derfor har en interesse i, at bibliotekerne formidler disse. 
  

1.4. Metoder 
Projektet har anvendt ”rapid prototyping” i forbindelse med udviklingen af kurateringmodellerne. Under 
aktiviteter beskrives nærmere hvordan processen har set ud. 
 

1.5. Aktiviteter 
Overordnet har der i projektet været 3 aktiviter: vidensindsamling, prototyping og formidlingsseminar. 
 
Videnindsamlingen bestod i en oplæg fra Esben Hardenberg samt en række interviews med de 
testpersoner, som blev rekrutteret til projekt af projektgruppemedlemmerne. Formålet var at 
projektgruppen på baggrund af den erhvervede viden kunne udvikle en prototypeudgave af 
kurateringsmodellerne for apps og podcasts.  
 
Prototyping er en metode, hvor man bruger en ufærdig testversion af et produkt til at udvikle og teste 
idéer. Metoden forudsætter at man arbejder i en iterativ tilgang til idéudvikling. I dette projekt blev der 
på baggrund af videnindsamlingen udviklet en prototype af kurateringsmodellerne til apps og podcasts. 
Prototyperne blev herefter testet af testpersoner samt projektgruppemedlemmerne.  
 



Projektgruppemedlemmerne testede ved at anvende modellerne til at udfærdige et antal 
præsentationer. Testpersonerne testede modellerne ved at læse præsentationerne og holde dem op 
mod testpersonernes egne oplevelse af enten de præsenterede apps eller podcasts.  
 
Erfaringerne fra testpersoner og projektgruppemedlemmer blev brugt til at lave ændringer i 
prototyperne. Prototyperne blev herefter igen anvendt til at lave præsentationer, som blev sendt ud til 
testpersonerne. 
 
Formidlingsseminaret blev afhold d. 26. februar 2019 og havde deltagelse af 14 bibliotekarer fra 
forskellige biblioteker i Danmark. På seminaret fik deltagerne mulighed for selv at afprøve 
kurateringsmodellerne. Den feedback, som deltagerne kom med, blev efterfølgende indarbejdet i 
kurateringsmodellerne. 
 

1.6. Succeskriterier og vurdering af projektets succes 
Succeskriterierne for projektet var følgende:  
1: Der er udviklet en fremgangsmåde til kuratering og vurdering af apps.  
2: Fremgangsmåden for kuratering og vurdering er testet på 5 apps i hver udvalgt app-kategori og 5 
podcasts i hver udvalgt podcast-kategori. 
 
Der er udviklet en fremgangsmåde til kuratering og vurdering af apps og podcasts i form af 
kurateringsmodellerne. I den iterative proces er disse modeller i form af prototyper blev testet på 5 
apps og 5 podcasts i hver kategori. Ud af disse blev der lavet præsentationer på 2-3 podcasts eller apps. 
I alt blev der produceret 15 app-præsentationer og 12 podcast-præsentationer. 
 
Succeskriterierne er dermed opnået. 
 
I løbet af projektet er der også blevet arbejdet med at give kurateringsmodellerne et liv efter projektets 
afslutning. I denne sammenhæng er der taget to initiativer: 
1: Der er taget kontakt til redaktionen bag E-Reolen og til projektet Podcast i bibliotekerne 1.0.  
2: Der er udviklet en brochure, som fremadrettet kan bruges i markedsføring af kurateringsmodellerne. 
 
Der er en god dialog med E-Reolen og Podcast i bibliotekerne 1.0, hvor begge har vist interesse i at 
anvende kurateringsmodellen til podcast i deres arbejde med denne medietype. Projektgruppen er 
derfor fortrøstningsfuld med hensyn til mulighederne for at kurateringsmodellen til podcast vil blive 
anvendt i biblioteksbranchen.  
 
Det er projektets vurdering at kurateringsmodellen til apps mest sandsynligt vil finde anvendelse i de 
enkelte bibliotekers egne formidlingsindsatser, f.eks. i forhold til kurser i at bruge tablets, hvor 
præsentation af apps er et centralt element. 
 
Overordnet vurderer projektgruppen, at projektet har været en succes fordi succeskriterierne er opnået 
og fordi der er skabt gode kontakter i biblioteksbranchen, som kan sikre, at projektets leverancer vil 
blive anvendt i fremtiden. 
 
2. Selvevaluering 

2.1. Relevans for målgruppen 

Den interesse, som både E-Reolen og Podcast i bibliotekerne 1.0 har vist for kurateringsmodellen for 
podcast, viser at kurateringsmodellerne har relevans for de biblioteksansatte. Tilbagemeldingerne fra 
testpersonerne i projektet samt deltagere på formidlingsseminaret viser også, at man synes, at det er 



relevant at bibliotekerne har kurateringsmodeller samt at bibliotekerne arbejder med kuratering af apps 
og podcasts. 

 

2.2. Problemer 

Der har været problemer med at enkelte testpersoner har været ustabile pga. andre engagementer. 
Derfor har det været nødvendigt at udskifte disse testpersoner, men det har primært været i starten af 
projektet, så det har ikke påvirket det endelige resultat i nævneværdig grad. 

 

2.3. Udbytte ift. ressourceforbrug 

Der er både et umiddelbart udbytte og et udbytte på langt sigt. Det umiddelbare udbytte er de 3 
forskellige kurateringsmodeller, som projektgruppen har produceret. Det langsigtede udbytte opstår, 
hvis modellerne får liv i andre sammenhænge.  

 

Når projektgruppen vurderer, at udbyttet står mål med ressourceforbruget, så er det pga. følgende: 

1. Produkterne, dvs. kurateringsmodellerne, er testet af en fagperson, en række testbrugere, 
projektgruppemedlemmerne og en række biblioteksansatte ved formidlingsseminaret og vi føler 
derfor at der er tale om et produkt af høj kvalitet. 

2. Der er i biblioteksbranchen stor interesse i især podcasts og derfor også behov for en indgang til 
mediet. En kurateringsmodel kan åbne op for at bibliotekerne i hele landet kan formidle 
podcasts til deres brugere. 

3. Den generiske kurateringsmodel ruster bibliotekerne til at arbejde med andre medietyper, f.eks. 
blogs eller YouTube-videoer. 

 

 

2.4. Samarbejdsrelationer 

En vigtig erfaring fra projektet er at det er vigtigt at projektlederen holder kontakten med 
projektdeltagerne. Formålet med denne løbende kontakt er at have en god fornemmelse af om der er 
fremskridt i arbejdet med projektet.  

 

Det er en vigtig viden at have, når projektdeltagerne har ”hjemmearbejde” for. Det betyder nemlig, at 
man kan reagere rettidigt hvis der opstår problemer for en eller flere projektdeltagere. 

 

2.5. Målopfyldelse 

Der er to grunde til, at projektet nåede sin mål: 

1) Projektet har fået god hjælp til processen af det konsulentfirma, som blev hyret til samme 
formål.  

2) Projektgruppen var velfungerende og medlemmerne udførte de opgaver, som de blev pålagt. 

 

2.6. Forbedring 

Følgende områder kunne være gjort bedre: 

1) Projektet kunne godt have brugt mere krudt på at få viden ind i projektgruppen således at 
modellerne blev kvalificeret yderligere. 

2) Det havde været rart, hvis der havde været flere deltagere på formidlingsseminaret. 



2.7. Videreførsel af erfaringer fra projektet 

Modellerne, dvs. app- og podcastguide samt den generiske model, videreføres efter projektets 
afslutning. Der er udarbejdet foldere indeholdende både app- og podcastgudie samt den generiske 
model, og de kan deles med interesserede biblioteker / organisationer, når behovet opstår. 

 

2.8. Duplikering af projektet 

Projektet lader sig nemt duplikere. Det kræver ressourcer, dog primært i form af personaletimer, men 
ellers lader det sig nemt gennemføre.  

 
2.9. Bilag med videre 

Projektet har udarbejdet en rapport indeholdende et resumé over den feedback som blev givet i 
forbindelse med udarbejdelsen af guiderne. Endvidere er der som nævnt tidligere udarbejdet foldere, 
som kan bruges af interesserede biblioteker, som vil arbejde formidling af apps, podcasts eller et tredje 
medie. 
 
Alle dokumenter er uploadet til Projektbanken. 
 
3. Anden information om projektet 

3.1. Udarbejdelsen af den generiske kurateringsguide 
 
Den generiske kurateringsguide blev udarbejdet efter at projektgruppen var færdige med 
kurateringsguide til apps og podcasts.  
 
Der blev taget udgangspunkt i de færdiggjorte guider og nogle eksempler på andre medietyper, som 
bibliotekerne kunne være interesseret i. Det kunne f.eks. være Youtube-videoer. Herefter gennemgik 
projektgruppen de to guider og for hvert punkt overvejede gruppen om punktet kunne bruges på 
Youtube-videoer.  
 
I mange tilfælde kunne det godt lade sig gøre at bruge punkterne i den form de havde. I enkelte tilfælde 
var det nødvendigt at skrive, at man må tilpasse punktet i forhold til det medie, som man beskæftiger 
sig med. F.eks. står der under præsentationen at: ”Det er muligt at tilføje flere faktaelementer, hvis du 
skønner, at det er relevant for den pågældende materialetype.” I andre tilfælde måtte projektgruppen 
være mere generelt i sine vendinger, f.eks. i punktet ”Brug” under Vurderingsparametre: ”Er indholdet i 
materialet nemt tilgængeligt? Tilgængeligheden kan besværliggøres af reklamer, registreringsprocesser, 
platformafhængighed (f.eks. styresystem) etc.” 
 
 
 
 


