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Den generiske kurateringsguide er udviklet med henblik på hurtigt og nemt at kunne udvikle 
en kurateringsguide til en ny medietype, som man som bibliotek måtte ønske at anvende i sin 
formidling. Tanken er, at du gennemgår kurateringsguiden og tilpasser den til den nye medietype. I 
tilpasningen må begreberne “medietype” og ”materiale” skiftes ud med relevante begreber fra det 
medie der tages under behandling, f.eks. blog i stedet for medietype og den enkelte blog i stedet for 
materiale. 

I og med at guide er generisk kan tilpasningen ske uden behov for et stort analysearbejde, men i 
enkelte tilfælde må man tage beslutninger med udgangspunkt i en analyse af den nye medietype.

KURATERINGENS TRE 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”. 
Det er et begreb som stammer fra museumsverdenen, som efterhånden 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 biblioteksverdenen!

Kuratering er i denne sammenhæng en samlet betegnelse for de tre nedenstående aktiviteter:  
afsøgning, vurdering / udvælgelse og præsentation. Har du allerede kilder til den medietype, som du 
arbejder med, så kan du springe aktiviteten afsøgning over.  

AFSØGNING
Hvilke relevante steder finder jeg materialer i den valgte kategori?

VURDERING & UDVÆLGELSE 
Hvordan forholder jeg mig struktureret til materialets kvaliteter ved hjælp 
af en række vurderingsparametre og udvælger på den baggrund et antal til 
præsentation?

PRÆSENTATION
Hvordan præsenterer jeg det enkelte materiale 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. 



AFSØGNING

Herunder finder du en række forslag til hvordan du søger materialer og hvordan du forholder dig 
kritisk til de sider, hvor materialer bliver præsenteret. Det handler altså i denne fase om at finde 
kilder, som beskriver/indeholder mange materialer. I næste fase Vurdering forholder du dig til 
det enkelte materiale. Vurdering af en kilde har til formål at tydeliggøre, om kilden er objektiv og 
pålidelig.

Område   

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

� Faglige tidsskrifter inden for området
� 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 tabel kan anvendes til at angive relevante kilder. 

Kilde Bemærkninger URL



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, dels til at 
foretage den endelige udvælgelse af materialer til præsentation. Det forudsættes, at du har gjort 
dig bekendt med materialet, inden du foretager vurderingen.

Opmærksomhedspunkterne angiver områder, hvor et materiale kan fejle så meget, at det alene 
pga. dette ikke skal have en præsentation. Vurderingsparametrene er ment som en guide til de 
kvalitetsparametre, man kan kigge på. 

På baggrund af vurderingen besluttes det, om der skal udarbejdes en præsentation af det enkelte 
materiale, og her er udgangspunktet, at materialet skal modtage en overordnet positiv vurdering. 
Dvs., at en app godt kan klare sig mindre godt på nogle parametre i vurderingen og alligevel slippe 
igennem til præsentationsdelen. 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER  

Indhold �  Indholdet må ikke have racistisk, politisk, religiøst, 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.

VURDERERINGSPARAMETRE
Vurderingsparametrene handler om materialevalgsprincipper, indhold, brug og æstetik og har nogle 
forskellige underparametre, som du kan vurdere materialet ud fra.

PARAMETER

Materialevalgsprincipper �  Materialet 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 materialet godt udført?

Brug �  Er indholdet i materialet nemt tilgængeligt? Tilgængeligheden 
kan besværliggøres af reklamer, registreringsprocesser, 
platformsafhængighed (f.eks. styresystem) etc. 

Æstetik � Visuel – er grafikken og / eller designet flot og tidssvarende?
� Lydlig – er der gode lydeffekter og baggrundsmusik?



PRÆSENTATION

Præsentationen er den måde hvorpå du beskriver det enkelte materiale 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.

Der er muligt at tilføje flere faktaelementer, hvis du skønner at det er relevant for den pågældende 
materialetype.

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 materialet.

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 dit navn] / [dato for udarbejdelsen]

BESKRIVELSE

Beskrivelse Beskrivelsen er en sammenhængende tekst, hvor der redegøres for 
områderne A-F, hvis det er relevant for materialet. Punkterne er i 
prioriteret rækkefølge med de vigtigste punkter først. Længden er 
maksimalt 1100 tegn inkl. mellemrum. 

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

B)  Indhold � Beskrivelse af de vigtigste egenskaber ved materialet

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

� En god oplevelse
� Nemmere hverdag
� Ny viden

D)  Brug � Er det nemt at se hvordan materialet skal bruges?
� Er materialet nemt at bruge?
�  Hvordan påvirker reklamer (for egne og andres produkter) brugen?
�  Hvad kræver det at komme i gang med materialet? Er der tutorials, 

registreringsproces el.lign. man skal være opmærksom på, når 
materialet tages i brug? 

� Sender materialet for mange notifikationer?

Fortsættes



E)  Pris � Hvordan betales for materialet? Det kan f.eks. være:
� Reklamer
� Abonnement
� Køb – enten af materialet eller i materialet.

F)  Ulempe � Hvad er ikke så godt?

FAKTA

Producent / platform Hvem har produceret materialet? Angiv om der er 
platformsafhængighed, f.eks. styresystem. (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.

Sprog Angiv om materialet 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. 

www.projektbank.dk/giv-brugeren-indhold-fra-apps-og-lignende-medier
Kontaktperson: Thomas Ellegaard Langholz, Odense Biblioteker og Borgerservice
Tlf.: 65 51 43 86
E-mail: tela@odense.dk

Guiden er udviklet med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og i et samarbejde mellem 
AssensBibliotekerne, Koldingbibliotekerne, Odense Biblioteker og Aabenraa Bibliotekerne.


