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Effektmåling og erfaringer fra fase 2 

Den Interaktive Bog (prototype 1) 

Målgruppe  
Unge under ungdomsuddannelse 
Unge på videregående uddannelse 

Database 
Biography in Context 

 

Prototypen var først up and running d. 15. maj, og vores plan var derfor at trække statistik fra d. 
15. maj til d. 15. juni. 

Den Interaktive Bog registrerer, når der bliver trykket på de aktive områder. I perioden er der 
blevet registreret 1.222 tryk, og vi estimerer, at ca. 200 af disse tryk skyldes interne tests samt tryk 
i forbindelse med opsætning og konfiguration af indhold. 

* Vores plan om at trække statistik fra d. 15. maj til d. 15. juni viste sig at være problematisk i 
forhold til ERMS. Statistikken i ERMS bliver nemlig genereret på månedsbasis. 

  

 Da dette dokument blev skrevet, så var der ingen tal at hente fra juni måned, og derfor har vi 
benyttet tallene fra maj. Det er ikke muligt at se statistik på dagsbasis, så vi kan ikke se præcis 
hvornår de 46 views, 42 clicks og 55 searches er blevet foretaget. Det er dog højst usandsynligt, 
at de alle er blevet foretaget før d. 15. maj, hvor Den Interaktive Bog var funktionsdygtig. 

 

 

 

 

 

 

Den Interaktive Bog 

Antal tryk:   ERMS (maj 2017*):  ERMS (maj 2018*):   Brugbar for personalet:  
Ca. 1.000   Views: 0      Views: 46      Nej 
      Clicks: 0      Clicks: 42 
      Searches: 5     Searches: 55 
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Projection Mapping protoypen (prototype 2) 

Målgruppe 
Unge under ungdomsuddannelse 
Unge på videregående uddannelse 

Database 
Literature Resource Center 

 

Prototype 2 var i luften d. 2. maj, så statistikken strækker 
sig fra d. 2. maj til d. 31. maj. 

Prototypen opsamler ingen statistik på egen hånd, og vi 
har derfor forsøgt at få en føling for interessen for 
prototypen på andre måder: 

1. Vi lavede en folder, som blev placeret ved 
prototypen og ingen andre steder. Derefter 
registrerede vi på bedste lavpraktiske facon, hvor 
mange foldere, der var blevet taget. 
 

2. Vi oprettede en specifik adresse på bibliotekets 
hjemmeside, hvor antallet af besøgende blev 
registreret. Der blev refereret til adressen i en af 
prototypens projektioner samt i folderen. 

 

Kommentarer ang. statistik fra ERMS 

Der er ikke tvivl om, at protyperne er blevet benyttet af bibliotekets brugere, men det er svært at 
vide, om prototyperne er skyld i den forøgede brug at Biography in Context og Literature Resource 
Center i 2018. I starten af 2018 har der nemlig været andre massive tiltag og kampagner for at 
gøre opmærksom på bibliotekets licenser. 

I forbindelse med den forøgede brug af Literature Ressource Center kan man dog godt udlede, at 
Projection Mapping prototypen har spillet en rolle. De borgere, der har besøgt den specifikke url, 
der blev oprettet i forbindelse med registrering af brug af prototypen, har sandsynligvis haft til 
formål at kigge nærmere på Literature Resource Center. Derfor kan man godt udlede, at de har 
klikket sig videre til basen. 

Der er to personer i projektgruppen, der har arbejdet med at finde indhold fra Biography in 
Context og Literature Resource Center til prototyperne. Begge personer bor i København og for at 
undgå at ”forurene” statistikken fra ERMS, så har de benyttet deres logins til København, når de 
skulle have adgang til de to databaser.  

 

 

Projection Mapping Prototype 

Besøg på url: 
41 
 
Antal foldere taget: 
16 
 
ERMS (maj 2017): 
Views: 0 
Clicks: 0 
Searches: 3 
 
ERMS (maj 2018): 
Views: 79 
Clicks: 76 
Searches: 63 
 
Brugbar for personalet: 
Nej 
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Prototyperne og personalet 

Prototypernes målgrupper har været studerende, og prototyperne har for så vidt ikke været 
tiltænkt som et formidlingsredskab til personalet. Ikke desto mindre er det oplagt at benytte 
prototyperne som et springbræt til formidling af licenserne samt at prototyperne kan minde 
personalet om, at vi har gode online ressourcer, som studerende kan have brug for. 

En stor del af personalet har fået en introduktion til prototyperne, og i den sammenhæng er det 
også blevet nævnt, at hvis de ser, at prototyperne bliver benyttet, så er det en oplagt chance til at 
formidle vores online databaser. 

I slutningen af projektperioden er fire voksenbibliotekarer, der ofte har borgerbetjening, blevet 
interviewet. 

Ingen af dem havde benyttet prototyperne til at formidle vores databaser. De påpegede to 
primære årsager til, at det ikke var sket: 

• Placering 
Begge prototyper var placeret på 1. sal. Den Interaktive Bog var placeret ved 
historiesektionen (dk5: 91-98) og Projection Mapping prototypen var placeret ved 
bibliotekets studieceller. De primære årsager til dette var, at der ofte befinder sig mange 
studerende på 1. sal, samt at bibliotekets ledelse gerne ville benytte 1. salen som en zone, 
hvor vores digitale licenser blev promoveret. 
 

I forhold til personlig formidling, så har placeringerne ikke været optimale. De fleste 
henvendelser ang. materialer på 1. sal drejer sig om rejsebøger og kogebøger, hvilket ikke 
er i nærheden af de to prototyper (og formidling af Biography in Context og Literature 
Resource Center ville også være irrelevant i forhold til den slags ekspeditioner). Når der har 
været brugerbetjening i historiesektionen, så havde bibliotekarerne ikke tænkt over at 
inddrage Den Interaktive Bog. 
 

I forbindelse med Projection Mapping prototypen, så havde ingen af de fire bibliotekarer 
været i nærheden den i forbindelse med brugerekspedition. Placeringen ved studiecellerne 
var simpelthen for afsides, og personalet kommer sjældent den vej. 
 

• Vanens magt/skærmblindhed 
En af de adspurgte sagde, at prototyperne ikke var i hendes fokus – hun har dem ikke inde i 
vanen. En af de andre sagde, at man støder på mange skærme, når man begiver sig 
igennem biblioteksrummet, og som ansat (og måske også som bruger) kan man derfor godt 
blive blind overfor skærmene og deres indhold. 
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Prototyperne fremadrettet 

Det har været spændende at arbejde med prototyperne, og vi er generelt meget tilfredse med 
dem. Vi synes, at de har et stort potentiale, og de formår øjensynligt at drage de nysgerrige 
biblioteksbrugere til sig. De har gjort det muligt for os at promovere bibliotekets ydelser på en ny 
og spændende måde i biblioteksrummet. 

Det betyder dog ikke, at der ikke er plads til forbedringer. Vi er stadig i en læringsproces, hvor vi 
skal finde ud af, hvordan vi mest effektivt benytter prototyperne og teknologien bag dem. 

Den Interaktive Bog 

I forbindelse med Den Interaktive Bog er der brug for mere skiltning. Dels føler vi, at der er brug 
for mere information om formålet med prototypen og mere information om Biography in Context, 
og dels har enkelte af bibliotekets personale observeret, at biblioteksbrugere er stoppet op og har 
kigget på prototypen, for derefter at gå videre uden at trykke på de aktive punkter i den fysiske 
bog. Vi har tolket det som en usikkerhed overfor brugen af prototypen. Dette kunne skiltning 
muligvis afhjælpe. 

Den fysiske bog er fastspændt i møblet vha. af nogle metalskinner, så man ikke kan bladre i bogen. 
Vi har været ude for, at meget insisterende hænder har forsøgt at bladre i bøgerne. Det har 
medført, at siderne er blevet revet i stykker. De metalskinner, der holder bogen på plads, er 
polstret med nogle gummibånd, og disse gummibånd var også blevet revet løs. Vi arbejder på at få 
bøgerne spændt bedre fast, og det kunne måske også være fornuftigt, at have et ekstra eksemplar 
af bogen, så bladrelysten kan blive efterkommet. 

Den Interaktive Bog skal sandsynligvis i højere grad benyttes som et rum i rummet. Den har 
volumen til at kunne fungere som en del af en større udstilling, hvor fokus er på de digitale 
ressourcer. Det vil kunne forankre den bedre, og det vil også i højere grad invitere til, at borgerne 
giver sig i kast med at trykke i bogen.  

Projection Mapping prototypen 

Projection mapping teknologien bag Prototype 2 giver nogle helt nye muligheder i forhold til 
formidling i biblioteksrummet, og dem vil vi sandsynligvis benytte i højere grad i fremtiden. 
Prototype 2 er særdeles skalérbar – både i forhold til indhold, men også i forhold til hardware, da 
det er muligt at få projektorer i alle mulige størrelser. Det giver mange tangenter at spille på. 

Indarbejde promoveringstiltag i årshjul 

Som med al anden formidling gælder det om at ramme målgruppen, når målgruppen har brug for 
at blive ramt. Vores målgruppe var gymnasieelever og studerende på videregående uddannelser. 
Stadsbiblioteket i Lyngby har mange studiepladser og der er som regel mange studerende på 
biblioteket – især på 1. sal. Prototyperne var som tidligere nævnt først i fuld sving i maj måned, 
hvor de fleste studerende er i gang med at læse til eksamen og/eller lægge sidste hånd på diverse 
opgaver. Det er også værd at huske på, at de studerende kommer på biblioteket med ganske 
bestemte formål, når de befinder sig i slutningen af deres opgaveskrivning; f.eks. studere, mødes 
med læsegruppe eller forberede sig til eksamen. De er målrettede i deres brug af biblioteket, og 
derfor knap så opsøgende/undersøgende i forhold til biblioteksrummet. Interessen for baserne 
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ville sandsynligvis havde været større tidligere på året, hvor de studerende er i gang med at 
forberede opgaveskrivning. Det var dog ikke muligt at have prototyperne klar inden maj, men 
brugen af dem fremadrettet skal selvfølgelig tilpasses målgruppen. 

Ved at benytte et årshjul som rettesnor for indholdsproduktion, så er det også en måde at 
tilrettelægge formidling af mere aktuelle emner, så prototyperne fremstår friske og relevante. Et 
eksempel er topmødet mellem Donald Trump og Kim Jung-Un, hvor det var muligt at formidle 
næsten dagfriske artikler og viden. 

Springbræt til personlig formidling af databaserne 

Det vil være fornuftigt at arbejde mere med at få prototyperne til at fungere som springbræt til, at 
personalet formidler databaserne. 

En anden placering tættere ved personalets betjeningssteder kunne være fornuftig, hvis der skal 
indtænkes mundtlig formidling af baserne med baggrund i prototyperne. Stadsbiblioteket i Lyngby 
har to betjeningspunkter, som begge er placeret i stueetagen, så måske kunne det være en fordel 
af placere prototyperne i stueetagen. Derved vil flere biblioteksbrugere også se dem, da ikke alle 
bibliotekets brugere bevæger sig op på 1. sal. Der er også mange studerende, der befinder sig i 
stueetagen. 

Det skal dog siges, at placeringerne sandsynligvis har været gode i forhold til målgruppen, da de 
som sagt i stor stil befinder sig på 1. sal. Det kan også argumenteres, at siden der ikke er fast 
personale på 1. sal, så er det netop der, at man skal sætte ind med formidling i rummet. 

Hvis prototyperne skal gøres til en del af personalets ”horisont”, så er der uden tvivl behov for 
yderligere tiltag. Personalet har brug for at blive klædt på i forhold til at benytte prototyperne i 
formidlingssituationer, så de er trygge ved dem. Der kunne eksempelvis laves et par små guides, 
der kommer med gode råd i forbindelse med formidlingssituationer. 

Indholdsproduktion og forankring 

I forbindelse med Den Interaktive Bog så er der p.t. tre personer, der kan arbejde med den. Der er 
kun én person, der kan lave indhold til Projection Mapping prototypen. Umiddelbart er det ikke 
holdbart, så på sigt bør der være flere hænder til at løfte opgaven – især fordi teknologien har så 
stort potentiale, så det vil være oplagt at benytte projection mapping flere steder i 
biblioteksrummet. 

I Lyngby har vi i forbindelse med promovering af databaserne oprettet et årshjul, og brugen af 
prototyperne og indholdsproduktion vil blive indtænkt i dette årshjul. Vi er en større gruppe af 
personer, der på forskellige leder og kanter arbejder med promovering af de digitale licenser, og 
det er meget vigtigt, at prototyperne bliver forankret i denne gruppe. 


