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Feedbackrapport for projektet ”Giv brugerne 
indhold fra apps og lignende medier” 

 

Formålet med nærværende rapport er at give et overblik over den feedback som projektgruppen fik i forbindelse med 

udarbejdelsen af kurateringsguider til apps og podcasts. Der er tale om en opsummering af den feedback projektgruppen 

fordelt ud på de forskellige iterationer. Feedbacken kom fra en fagperson, et antal testbrugere, kollegaer fra 

biblioteksvæsnet og fra projektgruppen selv. Det er dog ikke alle grupper, som medvirker i alle iterationer.  

1 Første iteration 
 

Første iteration bestod af et opstartsmøde med projektgruppen og en række interviews med testpersoner hvervet af 

projektgruppen. På baggrund af input fra opstartsmødet samt interviews blev den første prototype af kurateringsguiden 

udarbejdet. 

 

I interviewene spurgte vi til: 

- hvordan testpersonerne finder deres apps eller podcasts. 

- hvad der gør en app eller podcast god. 

- hvordan biblioteket skulle præsentere brugere for udvalgte apps eller podcasts. 

 

Der var mange gode idéer og holdninger til ovenstående spørgsmål. Med hensyn til hvordan testpersonerne pt. finder 

deres apps og podcasts, så benytter brugerne sig af mange forskellige kilder, bl.a. anbefalinger fra venner eller familie. 

Hvordan man så lige finder den næste app eller podcast bliver deraf også tilfældigt. 

 

Der var mange forskellige holdninger til hvad der gør en app eller podcast god. Ved apps var det gennemgående at en 

enkel og entydig navigation er vigtig. I forbindelse med podcast var det interessant at podcastværterne betyder meget for 

oplevelsen af podcasterne. 

 

Generelt var testpersonerne positive overfor, at bibliotekerne formidler henholdsvis apps og podcasts og det bunder i en 

opfattelse af biblioteket som troværdigt.  

1.1 Kurateringsguiden 

 

På de følgende sider ses den første prototype af kurateringsguiden. 
  



 

2 
 

Kurateringsguide v. 1 
KURATERING AF APPS OG PODCASTS 

 

 

 

GUIDE TIL TEST AF PROTOTYPE: AFSØGNING 
 

Prototypen på ’Afsøgning’ består dels af en række forslag til specifikke steder at starte sin søgning efter apps eller podcasts, 

og dels af en måde at forholde sig kritisk til disse steder, for at kunne finde de mest relevante. Prototypen er udarbejdet af 

dels forslag fra projektets indholdsekspert, Esben Hardenberg, dels af inputs fra de brugere som projektgruppen allerede 

har talt med, og dels af projektgruppens egne forslag til steder at starte kurateringsprocessen. 

 

OBS: Det handler altså i denne fase om at finde steder, som beskriver/indeholder mange apps/podcasts. Det er tanken, at 

det først er, når vi når til ’Screening’, at vi forholder os til de enkelte apps/podcast. 

 

PROTOTYPE # 1A: Steder at søge efter apps i mange kategorier: 

• Esben forslag 

• Brugernes forslag 

• Egne forslag 

 

Find oversigt i medsendte bilag! 

 

PROTOTYPE # 1B: Steder at søge efter apps i specifikke kategorier: 

• Brugernes forslag 

• Egne forslag 

 

Find oversigt i medsendte bilag! 

 

PROTOTYPE # 1C: Måde at forholde sig kildekritisk til stederne > udvælg de mest relevante steder 

 

Kildekritiske spørgsmål (fra emu.dk): 

 

• Fremgår det tydeligt, hvem der har skrevet det? 

• Er vedkommende kvalificeret til at skrive om emnet? 

• Fremgår det tydeligt, hvornår siden er oprettet? 

• Er siden objektiv, dvs. uden stærke holdninger og meningstilkendegivelser? 

• Er siden fri for klare politiske, ideologiske, kommercielle tilhørsforhold? 

• Går siden i dybden med emnet? 

• Bidrager siden med relevante oplysninger i forhold til dine andre kilder? 

• Er sidens links kommenterede, og er de relevante i forhold til sidens indhold? 

 

Hvis du kan svare nej til flere end to af disse spørgsmål, kan du overveje at frasortere kilden! Anvendelsen af kilden kan 

være problematisk. 
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GUIDE TIL TEST AF PROTOTYPE: SCREENING 
Prototypen på ’Screening’ består af en par udelukkelseskriterier og dernæst materialevalgsprincipper, som handler om 

hvordan vi laver en hurtig grovsortering på apps/podcast efter afsøgningen på de kildesteder, som er vurderet relevante.  

 

Tanken er, at du starter med at udelukke de apps/podcasts, som ikke lever op til udelukkelseskriterierne. Dette skulle du 

gerne kunne gøre uden at åbne den enkelte app/podcast. Dernæst fortsætter du screeningen med 

materialevalgsprincipperne på de tilbageværende apps/podcast, også gerne uden at skulle åbne den enkelte app/podcast 

- men måske kan det vise sig nødvendigt. 

 

OBS: For testens skyld, skal du have minimum 5 apps/podcast tilbage, inden du går videre til det næste skridt i kurateringen, 

som handler om ’Vurdering’. 

 

PROTOTYPE 2A: Udelukkelseskriterier 

Udelukkelseskriterierne angiver bestemte attributter ved et materiale, som gør, at man umiddelbart kan frasortere visse 

materialer: 

 

KRITERIUM APP PODCAST 

Sprog • Dansk  

• Engelsk (Ved madopskrifter og 
nyheder foretrækkes dansk) 

• Dansk 

• Engelsk 

Pris • Gratis eller max. 50 kr accepteres 
umiddelbart 

• Over 50 kr kræver en vurdering af 
app’ens kvalitet. 

• Gratis 

Mistanke om 

svindel 

• Ser man apps med falske 
kommentarer kan der være tale om 
en app med irreelle hensigter. Apps 
med falske kommentarer anbefales 
derfor ikke. 

•  

 

PROTOTYPE 2B: Materialevalgsprincipper 

Materialevalgsprincipper er en række principper, som anvendes til at afgøre, om et materiale skal gøres til genstand for en 

endnu dybere vurdering. Et materiale behøver ikke leve op til alle principper for at kunne slippe igennem til vurderingsdelen. 

 

PRINCIP APP PODCAST 

Aktualitet • Dækker app’ens indhold emner, som 
enten på lang eller kort sigt er 
interessant for brugeren og er det 
tidssvarende?  

• Er app’en ”aktiv”, dvs. bliver den 
opdateret eller bliver den fortsat 
positivt anmeldt af brugerne? 

• Dækker podcastens indhold emner, 
som enten på lang eller kort sigt er 
interessant for brugeren og er det 
tidssvarende?  

• Kommer der fortsat nye afsnit? 

Kvalitet • Har app’en overvejende gode ratings 
og / eller anmeldelser? 

• Får podcasten overvejende gode 
ratings og / eller anmeldelser? 

Alsidighed • Repræsenterer app’en en ny vinkel 
eller idé som ikke tidligere er set? 

• Indeholder app’en nye funktioner 
eller integrationer, som ikke tidligere 
er set? 

• Repræsenterer podcasten en ny 
vinkel eller idé som ikke tidligere er 
set? 

• Er formen nyskabende? 

 

OBS: Det er tanken, at det ikke skal tage for lang tid at screene med de materialevalgsprincipperne. Så prøv at tage tid 

på hvor lang tid det tager dig, og angiv et gennemsnit i evalueringsskemaet, så vi får en pejling på om det fungerer 

hensigtsmæssigt. 
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GUIDE TIL TEST AF PROTOTYPE: VURDERING 
 

Vurderingen har to formål. Dels bruger vi den til, at du som anbefaler forholder dig struktureret til materialets kvaliteter, og 

dels til at foretage den endelige udvælgelse af apps/podcasts til præsentation.  Punkterne nedenfor er ment som en guide 

til de kvalitetsparametre man skal kigge på. Et materiale behøver ikke at få en positiv vurdering på alle parametre for at gå 

igennem til præsentation, dog skal materialet ende med en overordnet positiv vurdering for at kunne få en præsentation. 

 

OBS: For testens skyld, skal du ved afslutningen af denne vurderingsfase udvælge de 2-3 bedste apps/podcast til 

præsentation for brugerne. Prøv at rangere de materialer du vurderer i prioriteret rækkefølge. 

 

PROTOTYPE 3: Vurdereringsparametre 

Vurderingsparametrene handler primært om ’design’ og ’indhold’ som for henholdsvis apps og podcasts har nogle 

forskellige underparametre, som du skal vurdere materialet ud fra. 

 

PARAMETER APP PODCAST 

Design • Performance 
o Stabilitet 
o Hastighed 

• Æstetik 
o Visuelt 
o lydligt 

• Navigation 
o Er det tydeligt hvad man skal gøre 

og hvornår?  
o Kan brugeren overskue 

navigationsmuligheder fra 
startsiden? 

• Brugsoplevelse 
o Sender app’en for mange 

notifikationer? 
o Skal man registrere sig for at bruge 

app’en og er en eventuel 
registrering for omfattende eller 
kompliceret? 

o Skal app’en have adgang til mere 
på telefonen end nødvendigt? 

• Flow 
o Indhold 
o Reklamer (afbryder de fx 

uhensigtsmæssigt) 

• Æstetik 
o Lydkvalitet 
o Musik 
o Lydeffekter 

Indhold • Indhold 
o Skal være faktuelt korrekt (tjek 

eventuelt et område hvor du kender 
fakta) 

o vurderes positivt hvis det bibringer 
noget nyt eller er 
begejstringsskabende. 

o vurderes derimod negativt, hvis det 
ikke indeholder forventede 
kvaliteter.  

• Overflødige kvaliteter  
o funktioner eller indhold, som der 

reelt ikke er brug for 
o vurderes negativt, hvis det 

overskygger det resterende 
indhold. 

o Maskinoversat indhold trækker 
ned. 

 

• Indhold 
o Skal være faktuelt korrekt 

(tjek eventuelt et område 
hvor du kender fakta) 

o vurderes positivt hvis det 
bibringer noget nyt eller er 
begejstringsskabende. 

o vurderes derimod negativt, 
hvis det ikke indeholder 
forventede kvaliteter.  

• Overflødige kvaliteter  
o funktioner eller indhold, som 

der reelt ikke er brug for 
o vurderes negativt, hvis det 

overskygger det resterende 
indhold. 

Værdi Ved betaling vurderes udgift i forhold til fordelene, 

 og om en evt. gratisversion er noget værd i sig selv. 
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GUIDE TIL TEST AF PROTOTYPE: PRÆSENTATION 

 

Nedenstående skema er en prototype på den skabelon, som vi skal bruge, når vi skal lave en præsentation af en app- 

eller podcast. Vær opmærksom på at nogle præsentationselementer er ens for både apps og podcasts, mens andre er 

forskellige. Tanken er at du udfylder en skabelon (se bilag) for hver af de 2-3 apps/podcast du har udvalgt til præsentation 

og laver en pdf-udgave af dokumentet, som så kan sendes til brugerne. I næste testrunde kan vi lave en mere 

visuelt/grafisk lækker præsentation af materialet. 

 

PROTOTYPE 4: Præsentationsskabelon 

 

ELEMENT  APPS PODCASTS 

Overskrift Notér titlen på app’en eller podcasten. 

Manchet Formålet med manchetten/teaseren er at fange brugeren og overbevise vedkommende 

om, at det er relevant at læse videre. Teaseren må fylde maksimalt 200 tegn inkl. 

mellemrum og bør fremhæve den eller de unikke fordele som materialet tilvejebringer.  

BESKRIVELSE 

Beskrivelse Beskrivelsen er en sammenhængende tekst, hvor der redegøres for de tre punkter 

indholdet, fordelen og værdien i app’en eller podcasten. Punkterne er herunder sat ind 

i en tabel, men for formidlingens skyld bør man skrive en sammenhængende tekst. 

 

• Teksten udarbejdes i jeg-form, så anbefalingen får en personlig vinkel.  

• Teksten bør fremstå sammenhængende. Beskrivelsen skal omfatte: 

• Længden er maksimalt 900 tegn inkl. mellemrum. 

         A) 

Indhold 

For eksempel: 

• Grundlæggende funktioner 

• Brugsscenarier 

• Plot (især ved spil) 

• Medvirkende 

For eksempel: 

• Plot (undgå spoiler!) 

• Personer eller karakterer 

• Emne 

       B) Unik 

fordel 

Hvad er det ved materialet, som gør, at brugeren bør beskæftige sig med det? 

       C) Værdi Hvad får brugeren ud af materialet? Det kan fx være: 

• En god oplevelse 

• Nemmere hverdag 

• Ny viden 

FAKTA 

Producent 

 

Hvem har produceret app’en/podcast’en (INKL links til de steder man kan finde 

materialet) 

Version  Hvilken version af app’en beskrives? N/A 

Varighed N/A Angiv varighed i minutter eller spænd, 

hvis der er tale om podcastserie, hvor 

episoderne har forskellig varighed 

Pris Hvilken forretningsmodel benyttes af 

producenten? Er det: 

• Betalingsapp 

• Gratisapp 

• Gratisapp med in-app-reklame 

• Gratisapp med in-app-køb 

• Gratisperiode 

• Gratisapp med begrænset indhold 

N/A 

Sprog Er der i app’en skrevet og/eller talt sprog og 

hvilke sprog er der tale om? 

Hvilke sprog tales i podcasten? 

Offlinebrug Er der offline adgang til at bruge materialet 

[Ja / Nej] 

N/A 

Anbefalet af Angiv anbefalingsforfatter 
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2 Anden iteration 
 

Første prototype blev testet på følgende måder: 

1) Projektgruppedeltagerne anvendte guiderne til at kuratere og præsentere et antal apps eller podcasts. 

2) Testpersonerne læste præsentationerne, brugte appen eller podcasten og kom med deres vurderingen af 

præsentationen og hvor godt den formidlede appen eller podcasten. 

3) Vores fagperson gennemgik guiderne ud fra nogle spørgsmål, som projektlederen havde formuleret. 

 

Første prototype indeholdte fire faser: screening, afsøgning, vurdering og præsentation. Fra projektgruppen lød det, at 

der var for mange punkter, som man skulle igennem, og det gjorde arbejdet for omfattende. Endvidere bemærkede 

projektgruppen, at man hurtigt kom til at hoppe frem og tilbage mellem faserne i arbejdet med den enkelte apps eller 

podcast fordi processen ikke er så lineær, som prototypen vil gøre den til.  

 

Fagpersonen var generelt positiv overfor den første prototype, men han havde især under screeningen nogle 

bemærkninger til punkter som han mente burde udelades. 

 

Testbrugerne var overordnet set positive. Der var lidt uenighed om den personlige stil i præsentationerne, og så var der 

nogle smårettelser til de forskellige områder i præsentationen, hvor noget skulle tages ud og noget andet puttes ind. 
 

2.1 Kurateringsguiden 

På de følgende sider ses den anden prototype af kurateringsguiden. 
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KURATERINGSGUIDE V. 2 
KURATERING AF APPS OG PODCASTS 

 

 

 

GUIDE TIL TEST AF PROTOTYPE: AFSØGNING 
 

Prototypen på ’Afsøgning’ består dels af en række forslag til specifikke steder at starte sin søgning efter apps eller podcasts, 

dels af en måde at forholde sig indledende kritisk til disse steder, for at kunne finde de mest relevante. Prototypen er på 

baggrund af forslag fra projektets indholdsekspert, Esben Hardenberg, inputs fra de brugere som projektgruppen allerede 

har talt med, og projektgruppens egne forslag til steder at starte kurateringsprocessen. 

 

OBS: Det handler altså i denne fase om at finde steder, som beskriver/indeholder mange apps/podcasts. Det er tanken, at 

det først er, når vi når til ’Screening’, at vi forholder os til de enkelte apps/podcast. 

 

 

PROTOTYPE # 1A: Søgemetoder: 

• Find forslag til steder at starte din afsøgning i medsendte bilag. 

• Andre sites, som anbefaler materialer (apps og / eller podcasts). 

• Internetsøgninger, f.eks. ”app [kategori / emne]” eller ”[kategori / emne] podcast site:*.dk” 

• Anbefalinger fra brugere, kollegaer, venner, familie osv. 

 

PROTOTYPE # 1B: Vurdering af et sites observans: 

 

• Er det tydeligt hvordan sitet / afsender tjener penge?  
o Er der betalt indhold (ofte karakteriseret ved manglende afsender / forfatter på artikler)? 
o Kan man se om indlæg / artikler er sponserede?  
o Er der bannerreklamer? 

• Er det tydeligt hvem der er afsender på sitet? 
o Er sidens ejer nem at finde, f.eks. i sitets footer (nederste del af sitet)? 
o Oplyses det hvem der er skribenter og kan man finde yderligere oplysninger om dem (f.eks. ved link til 

sociale medier)? 
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GUIDE TIL TEST AF PROTOTYPE: VURDERING 
 

Efter afsøgning foretages vurdering af de fremfundne materialer. Vurderingen har to formål. Dels bruger vi den til, at du 

som anbefaler forholder dig struktureret til materialets kvaliteter, og dels til at foretage den endelige udvælgelse af materialer 

til præsentation. Det er under vurderingen, at man åbner materialet. 

 

En præsentation udarbejdes kun, hvis et materiale består kravene i prototype 2A (Udelukkelseskriterier) og får en 

overordnet positiv vurdering i prototype 2B (Vurderingsparametre). Dvs., at et materiale godt kan klare sig mindre godt på 

nogle parametre i prototype 2B og alligevel slippe igennem til præsentationsdelen.  

 

Punkterne i prototype 2B er ment som en guide til de kvalitetsparametre, man kan kigge på.  

 

PROTOTYPE 2A: Udelukkelseskriterier 

KRITERIUM APP PODCAST 

Indhold • Indholdet må ikke have racistisk, stærkt voldelig eller pornografisk karakter. 

Værdi • Der skal være sammenhæng mellem indhold og pris uanset om der er tale om 
reklamer eller en form for betaling. 

 

PROTOTYPE 2B: Vurdereringsparametre 

Vurderingsparametrene handler om materialevalgsprincipper, indhold, brug og æstetik som for henholdsvis apps og 

podcasts har nogle forskellige underparametre, som du skal vurdere materialet ud fra. 

 

PARAMETER APP PODCAST 

Materialevalgs- 

principper 

• App’en/podcast’en bør enten supplere eller udvide bibliotekets eksisterende samling 
og kunne berige bibliotekets brugere med relevant indhold. 

• Tænk i aktualitet, kvalitet og alsidighed. 

Indhold • Repræsenterer indholdet en god idé? 

• Er app’en godt udført? 

• Repræsenterer indholdet en god idé? 

• Er podcasten godt udført? 

Brug • Hvad kræver opstarten af materialet? 
Vurdér læringskurve, starthjælp (f.eks. 
tutorial) og eventuel 
registreringsproces og læringskurve.  

• Hvordan opleves materialet i 
brugssituationen? Er det f.eks. tydeligt 
hvordan materialet skal bruges?  

• Hvordan påvirker reklamer (for egne 
og andres produkter) forløbet i app’en? 

• Vurdér performance. Er app’en hurtig 
og stabil i brug? 

• Sender app’en for mange 
notifikationer? 

• Er forløbet i podcasten jævnt 
fremadskridende?  

• Hvordan påvirker reklamer (for egne og 
andres produkter) forløbet i 
podcasten? 

• Er varigheden i overensstemmelse 
med indholdet? 

Æstetik • Visuel 

• Lydlig 

• Lydkvalitet 

• Musik 

• Lydeffekter 
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GUIDE TIL TEST AF PROTOTYPE: PRÆSENTATION 
 

Nedenstående skema er en prototype på den skabelon, som vi skal bruge, når vi skal lave en præsentation af et 

materiale. Vær opmærksom på at nogle præsentationselementer er ens for både apps og podcasts, mens andre er 

forskellige.  

 

PROTOTYPE 3: Præsentationsskabelon 

 

ELEMENT  APPS PODCASTS 

Overskrift Notér titlen på app’en eller podcasten. 

Kort om materialet Skriv her en kort fængende tekst om materialet og dets unikke fordel. Teksten 

må maksimalt fylde 200 tegn inkl. mellemrum.  

Udarbejdet af / dato [Indsæt navn på den, som har udarbejdet præsentationen] / [dato for 

udarbejdelsen] 

BESKRIVELSE 

Beskrivelse Beskrivelsen er en sammenhængende tekst, hvor der redegøres for områderne 

A-F i materialet, hvis det er relevant for materialet. Længden er maksimalt 1100 

tegn inkl. mellemrum.  

 

A) Indhold For eksempel: 

• Grundlæggende funktioner 

• Plot (især ved spil) 

• Medvirkende 

For eksempel: 

• Plot (undgå spoiler!) 

• Personer eller karakterer 

• Emne 

•  

B) Anvendelse • Hvad kan materialet bruges til? 

C) Værdi Hvad får brugeren ud af materialet? Det kan fx være: 

• En god oplevelse 

• Nemmere hverdag 

• Ny viden 

 

D) Pris Hvordan betales for materialet? Det kan f.eks. være: 

• Reklamer 

• Abonnement 

• Køb – enten af materialet eller i materialet 

 

E) Unik fordel Hvad er det ved materialet, som gør, at brugeren bør beskæftige sig med det? 

Herunder kan også angives, hvis der er specifikke målgrupper, som materialet 

henvender sig til. 

 

F) Ulempe Hvad er ikke så godt? 

FAKTA 

Producent 

 

Hvem har produceret materialet? (INKL links til de steder man kan finde 

materialet) 

Varighed • Kan angives hvis det er relevant – 
f.eks. ved spil, hvor man kan 
gennemføre missioner og dermed 
afslutte spillet. 

• Angives i minutter 

• Gennemsnitlige varighed eller 
varighedsinterval ved flere afsnit. 

• Antal afsnit hvis serien er afsluttet 

Sprog • Angiv om materialet kan bruges 
uden sprogkundskab eller om der 
tales / skrives engelsk eller dansk. 

• Hvilke sprog tales i podcasten? 

Kategori Angiv en kategori. Denne kategori kan komme fra den kilde, hvor man fandt 

materialet, eller man kan selv finde en kategori.  
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3 Tredje iteration 
 

Anden prototype blev testet på samme måde som første prototype. 

 

I forhold til første prototype var der skåret ned i antallet af faser fra fire til tre: Afsøgning, vurdering og præsentation.  

 

Ændringerne i prototypen blev hilst velkommen af projektgruppen. Der var enighed om, at modellen i prototypen nu 

passede bedre sammen med den måde der reelt blev arbejdet på i forbindelse med formidling af podcasts og apps. Der 

var ikke kommentarer fra projektgruppen til strukturen i prototypen. Der var en del forslag til mindre ændringer, f.eks. ting 

som skulle med eller udelades.  

 
En større mere grundlæggende diskussion udfoldede sig i projektgruppen omkring materialevalgskriterierne, hvor der 

står: ”App’en/podcast’en bør enten supplere eller udvide bibliotekets eksisterende samling og kunne berige bibliotekets 

brugere med relevant indhold.” For nogle betød denne formulering at man kun kunne medtage apps, som indholds- og 

formmæssigt minder om det, som biblioteket allerede har på hylderne. Det betyder også at apps, som f.eks. gør det 

muligt at sende postkort hjem til familien eller bankapps ikke kan få en præsentation.  

 

Med udgangspunkt i den ansøgning, som i sin tid blev sendt til Slots- og kulturstyrelsen, besluttede projektlederen at 

skærpe formuleringen således at den hedder: ” App’en/podcast’en skal supplere bibliotekets eksisterende samling og 

kunne berige bibliotekets brugere med relevant indhold.” Hermed bliver sammenhængen mellem den digitale og fysiske 

samling bliver understreget, og det lægger en begræsning ind i forhold til rene værktøjsapps, som f.eks. postkortapps 

eller bankapps. 

 
Guiden blev på dette trin opdelt i henholdsvis en guide for apps og for podcasts. Samtidig blev der udarbejdet en generisk 
kurateringsguide. 

3.1 Kurateringsguiden 

På de følgende sider ses den tredje udgave prototype af kurateringsguiden. Det er guiden for apps, som er vist i denne 

rapport. Strukturmæssigt er guiderne for apps og podcasts ens. 
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KURATERINGSGUIDE 

APPS 
 

 

KURATERINGENS 3 AKTIVITETER 

Hvis man slår op i Den Danske Ordbog står der, at ’kuratere’ vil sige ”at udvælge (og arrangere) de genstande eller værker 

der skal udstilles på en udstilling typisk efter et bestemt princip eller tema”. Begrebet stammer fra museumsverdenen og 

har fundet indpas i mange andre sammenhænge, hvor man også foretager en systematisk selektion i en materialesamling 

– og det gør man jo i den grad i biblioteksverden! 

 

Kuratering er i denne sammenhæng en samlet betegnelse for de tre nedenstående aktiviteter: afsøgning, vurdering & 

udvælgelse og præsentation. Arbejder du allerede med apps og har kilder, som du benytter når du skal finde nye podcasts, 

så kan du springe aktiviteten Afsøgning over.   

 
1. AFSØGNING 

a. Hvilke relevante steder finder jeg apps eller omtale af apps i den valgte kategori? 

 
2. VURDERING [& ENDELIG UDVÆLGELSE]  

a. Hvordan forholder jeg mig struktureret til app’ens kvaliteter ved hjælp af en række vurderingsparametre og 
udvælger på den baggrund et antal til præsentation? 

 
3. PRÆSENTATION 

a. Hvordan præsenterer jeg den enkelte app bedst muligt for brugeren med relevante informationer og 
beskrivelser? 

 

Dette dokument er en guide og deri ligger også, at du har frihed til at tilpasse til lokale forhold og gøre tingene på andre 

måder end der er beskrevet i kurateringsguiden.   
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AFSØGNING 
 

Herunder finder du en række forslag til hvordan du søger apps eller omtale af apps, og hvordan du forholder dig kritisk til 

de sider, hvor apps bliver præsenteret. Det handler altså i denne fase om at finde apps. Vurdering af et site har til formål at 

tydeliggøre om et site er objektivt og pålideligt. I næste fase Vurdering forholder du dig til den enkelte app.  

 

Område     

Søgemetode • Find forslag til steder at starte din afsøgning i nedenstående 
tabel. 

• Internetsøgninger, f.eks. ”app [emne]” eller ”[kategori / emne] 
app site:*.dk” – vær gerne specifik i din søgning 

• Faglige tidsskrifter, f.eks. Komputer for alle eller Alt om data 

• Anbefalinger fra brugere, kollegaer, venner, familie osv. 

Vurdering af site • Er siden fri for politiske eller andre tilhørsforhold? 

• Er siden præget af kommercielle interesser, f.eks. betalt 
indhold og sponsorerede artikler? 

• Er det tydeligt hvem der er afsender på sitet? 

• Anvend i øvrigt andre almindelige kildekritiske spørgsmål ved 
vurdering af sitet. 

 

Nedenstående forslag til apps-sider bruges i det omfang det er nødvendigt, f.eks. hvis du ikke på forhånd kender til steder.  

 

Hjemmeside iOS Android URL 

iOS App Store  X  https://www.apple.com/dk/ios/app-store/ 
Google Play Store  X https://play.google.com/store/apps 

Android 

Authority  

 X https://www.androidauthority.com/apps/  

Toms Guide  X X https://www.tomsguide.com  

The Sweet Setup  X  https://thesweetsetup.com/platform/iphone/  

Cnet  X X https://www.cnet.com/topics/mobile-apps/  

 

 

 

  

https://www.apple.com/dk/ios/app-store/
https://play.google.com/store/apps
https://www.androidauthority.com/apps/
https://www.tomsguide.com/
https://thesweetsetup.com/platform/iphone/
https://www.cnet.com/topics/mobile-apps/
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VURDERING 
 

Efter afsøgning foretager du en vurdering af de fremfundne apps. Vurderingen har to formål: 

• at du som anbefaler forholder dig struktureret til appens kvaliteter. 

• at du kan foretage den endelige udvælgelse af apps til præsentation.  

 

Det er en forudsætning, at du har installeret appen og gjort dig bekendt med den, inden du foretager vurderingen. 

 

Vurderingen består først af nogle få opmærksomhedspunkter, som angiver punkter, hvorpå en app kan fejle så meget, at 

den alene pga. det ikke skal have en præsentation. Vurderingsparametrene er ment som en guide til de kvalitetsparametre, 

man kan kigge på.  

 

På baggrund af vurderingen beslutter du, om du vil udarbejde en præsentation af den enkelte app, og her er 

udgangspunktet, at appen skal modtage en overordnet positiv vurdering. Det vil sige, at en app godt kan klare sig mindre 

godt på nogle parametre i vurderingen og alligevel slippe igennem til præsentationsdelen. 

 

Opmærksomhedspunkter 

 

KRITERIUM   

Indhold • Indholdet må ikke have stærkt racistisk, politisk, religiøst, voldelig eller pornografisk 
karakter. 

Værdi • Der skal være sammenhæng mellem indhold og pris uanset om der er tale om 
reklamer eller en form for betaling. 

 

Vurderingsparametre 

Vurderingsparametrene handler om materialevalgsprincipper, indhold, brug og æstetik og har nogle forskellige 

underparametre, som du kan vurdere materialet ud fra. 

 

PARAMETER   

Materialevalgs- 

principper 

• App’en skal supplere bibliotekets eksisterende samling og kunne berige bibliotekets 
brugere med relevant indhold. 

• Tænk i aktualitet, kvalitet og alsidighed. 

Indhold • Repræsenterer indholdet en god idé? 

• Er app’en godt udført? 

Brug • Er app’en hurtig og stabil i brug? 

Æstetik • Visuel – er grafikken flot og tidssvarende? 

• Lydlig – er der gode lydeffekter og / eller baggrundsmusik? 
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PRÆSENTATION 

 

Præsentationen er den måde hvorpå du beskriver den enkelte app overfor slutbrugeren på en god måde. Præsentationen 

bør indeholde de elementer, som fremgår af skemaet herunder, og bør ikke overstige de tegnbegrænsninger, som er 

angivet. Punkterne A-F er angivet i en prioriteret rækkefølge ud fra en journalistisk skrivestil, hvor det vigtigste skrives 

først. 

 

Afhængigt af hvor din præsentation publiceres, kan der dog være andre krav til tegnbegrænsning, opsplitning af 

elementer eller lignende, som du må imødekomme. 

 

 

ELEMENT    

Overskrift Notér titlen på app’en. 

Kort om materialet Skriv her en kort fængende tekst om app’en og dens unikke fordel. Teksten må 

maksimalt fylde 200 tegn inkl. mellemrum.  

Udarbejdet af / dato [Indsæt dit navn] / [dato for udarbejdelsen] 

BESKRIVELSE 

Beskrivelse Beskrivelsen er en sammenhængende tekst, hvor der redegøres for områderne 

A-F i det omfang det er relevant for materialet. Længden er maksimalt 1100 tegn 

inkl. mellemrum.  

 

G) Unik fordel • Hvad er det ved app’en, som gør, at brugeren bør beskæftige sig med det? 

H) Indhold • For eksempel: 

• Grundlæggende funktioner 

• Plot (især ved spil) 

• Målgruppe 

• Lyd og grafik. 

I) Værdi • Hvad kan app’en bruges til? 

• Hvad får brugeren ud af app’en? Det kan fx være: 

• En god oplevelse 

• Nemmere hverdag 

• Ny viden. 

J) Brug • Er app’en nem at bruge? 

• Hvordan påvirker reklamer (for egne og andres produkter) brugen? 

• Hvad kræver det at komme i gang med app’en? Er der tutorial, 
registreringsproces el.lign. man skal være opmærksom på, når app’en tages 
i brug?  

• Sender app’en for mange notifikationer? 

• Er der mulighed for flere brugere i app’en. Angiv gerne om der er et 
maksimum. 

K) Pris • Hvordan betales for app’en? Det kan f.eks. være: 

• Reklamer 

• Abonnement 

• Køb – enten af app’en eller i app’en. 

L) Ulempe • Hvad er ikke så godt? 

FAKTA 

Producent / platform 

 

Hvem har produceret app’en? Hvilke mobilstyresystem kan app’en anvendes 

på? 

(inkl. links til App Store og / eller Google Play) 

Varighed Kan angives hvis det er relevant – f.eks. ved spil, hvor man kan gennemføre 

missioner og dermed afslutte spillet. 

Sprog Angiv om app’en forudsætter specifikke sprogkundskaber. 

Kategori Angiv en kategori. Denne kategori kan komme fra den kilde, hvor man fandt 

materialet, eller man kan selv finde en kategori.  
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4 Fjerde iteration 
 
Tredje udgave af prototypen blev præsenteret på projektets formidlingsseminar, som blev afholdt i februar måned med 

deltagelse af biblioteksansatte primært fra danske folkebiblioteker. Inden dette havde projektgruppen haft mulighed for at 

gennemse denne tredje udgave og komme med rettelser.  

 

På seminaret var en af aktiviteterne at deltagerne skulle prøve at lave en præsentation efter at have gennemgået 

kurateringsmodellen for apps eller podcasts. Efterfølgende kunne deltagerne komme med feedback til projektgruppen.  

 

Generelt var deltagerne positivt indstillet overfor prototypen. Flere fandt at prototypen var et godt værktøj at have ved 

hånden, når man skal lave afsøgning, vurdering / udvælgelse og præsentation. Der var ikke kommentarer til selve 

opbygningen af prototypen, men på baggrund af kommentarerne blev der bl.a. tilføjet noget om styresystem under apps 

og et spørgsmål om hvor i en podcastserie det er godt for ikke-kendere at begynde.  

 
Da den endelige udgave forelå, blev guiderne sendt til grafiker for at få et mere professionelt grafisk udtryk. 

4.1 Kurateringsguiden 

 

På de følgende sider screen shots fra den fjerde og endelige udgave af kurateringsguiden. Det er igen app-guiden som er 

afbilledet.  
  



 

16 
 

  



 

17 
 

  



 

18 
 

  



 

19 
 

  



 

20 
 

 


