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1. Abstract 

Projekt BiblioTech blev afviklet på Horsens Bibliotek fra februar 2015 til og med februar 2016. Der har været 

afprøvet forskellige former for teknologiformidling, dels gennem events og arrangementer, dels gennem et 

”showroom”. I løbet af projektperioden blev konceptet tilrettet i overensstemmelse med de erfaringer der 

blev opnået. 

I foråret 2016 blev stikprøveundersøgelserne blandt brugerne bearbejdet, og der blev gennemført 

fokusinterviews med 7 eksterne brugere og samarbejdspartnere, samt med 4 biblioteksmedarbejdere. 

Resultaterne fremlægges i nærværende rapport, med fokus på bibliotekets fremtidige tilbud på området, 

herunder hvilke udfordringer det vil være hensigtsmæssigt for andre biblioteker at forholde sig til inden 

opstart af en lignende service. 

 

2. Baggrund: 

Baggrunden for projektet ”BiblioTech – biblioteksformidling af ny teknologi” var bibliotekets erfaringer med 

vejledning og undervisning i digitale emner, især indsatsen for at gøre den almindelige borger digital, med 

en omfattende undervisning i NemId og andre generelle aktiviteter. I hele denne proces blev det tydeligt, at 

der er brug for at formidle den nye teknologi til almindelige borgere ud fra et folkeoplysende perspektiv, 

fordi teknologierne vinder frem i eksponentielt tempo og i de næste år vil få en afgørende indflydelse på 

mange områder i hverdagen, bl.a. velfærd, læring og sundhed.  

Tanken med projektet var, at borgeren på biblioteket skulle kunne se, opleve og prøve den nye teknologi, 

som formidles via medier generelt, men som ikke er alment tilgængelig for den brede befolkning. Her 

tænkes på teknologi, som slår bredt an og vurderes at have stort potentiale for mange, fx 3D-print-

teknologien. BiblioTech skulle IKKE være et FabLab, men et nyt og innovativt koncept for formidling i 

biblioteksregi af kompleks teknologi i øjenhøjde med brugerne. Projektets forestilling var, at det fysiske 

biblioteksrum kan bruges på nye måder ved at invitere nye typer samarbejdspartnere ind til formidling af ny 

teknologi, og i synergi med bibliotekets øvrige virksomhed skabe relevans for biblioteksbrugere.  

På baggrund af projektresultaterne ville biblioteket desuden prøve at vurdere mulighederne for at udvikle 

teknologiområdet til et nyt konceptområde for institutionen overfor borgere, kommunale instanser og 

virksomheder. Bibliotekets hypotese var, at teknologiformidlingen måske kan bidrage til at positionere 

biblioteket som en attraktiv samarbejdspartner for leverandører og andre aktører inden for ny teknologi. 

 

 Organisering: 

Til at varetage opgaverne i projekt BiblioTech blev der ansat en ekstern projektleder/teknologiformidler, som 

fra den private sektor havde viden om og netværk inden for området ny teknologi og teknologiformidling 

bredt. Projektlederen varetog de løbende opgaver med planlægning, koordinering og realisering af 

aktiviteter i samarbejde med partnere, frivillige og en intern tværfaglig projektgruppe.  
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Teknologiformidleren blev knyttet til bibliotekets Fag-Team, der står for den digitale borgerundervisning, for 

derigennem at sikre projektets integration til bibliotekets øvrige services.  

Styregruppen, som bestod af teknologiformidleren, teamlederen + 3 repræsentanter for bibliotekets ledelse, 

justerede kursen igennem hele projektforløbet. Styregruppen afholdt møder med samarbejdspartnerne 

Insero, IT-Forum og VIA University College.  

Styregruppen involverede endvidere nye samarbejdspartnere og tilknyttede ressourcepersoner, gennem 

differentierede aktiviteter, som er beskrevet nedenfor. 

 

3. Formål 

Projektets overordnede formål var, at styrke bibliotekets folkeoplysende virksomhed i en moderne kontekst, 

ved at præsentere nye og nuværende brugere for teknologiaktiviteter i præsentationsformer, som hidtil er 

uprøvede i bibliotekerne.  

Projektet skulle også undersøge om teknologiformidling kunne være en måde at udvikle folkebiblioteket på 

med et fokus på lokale behov og perspektiver.  

 Mål og succeskriterier: 

Projektets mål var at fremme borgernes mulighed for at få kendskab til og afprøve en række nye teknologier, 

der vurderes at få indflydelse på den fremtidige hverdag. 

  

Alle borgere skulle kunne få gavn af aktiviteterne i BiblioTech, også en potentiel gruppe 

teknologiinteresserede mandlige 15-45 årige, som det var projektets mål at fokusere specifikt på. En 

sekundær målgruppe var studerende på forskellige niveauer af det tekniske område, som bor i Horsens 

Kommune pga. lokale uddannelsesmuligheder, samt det lokale erhvervsliv, der ville få en ny objektiv og 

velfunderet teknisk informations- og inspirationskilde. 

 

BiblioTechs mål var at: 

- at præsentere 40 nye teknologier  

- at gennemføre 15 aktiviteter/events 

- at få 800 følgere på sociale medier 

- at give brugerne en målbar øget teknologisk indsigt og en større parathed i forhold til at tage nye 

teknologier i anvendelse.  

 

Brugerne blev i forbindelse med aktiviteter (stikprøveundersøgelser) spurgt, om de via BiblioTech havde fået 

større indsigt i teknologiske muligheder og større parathed i forhold til brugen heraf. 
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4. Aktiviteter 

Projektet løb fra februar 2015 – februar 2016, og blev afsluttet med en temadag d. 29.2.2016.  

Styre- og projektgruppe blev etableret i forbindelse med projektets start, og Anders Hvid fra ”Dare Disrupt” 

(http://www.forstaafremtiden.dk ) blev tilknyttet som ressourceperson og sparringspartner.  

 

Udstillinger og events på biblioteket blev bygget op omkring ”Månedens tema”, og de faste installationer 

bl.a. 3D-printeren var permanent tilgængelige.   

 

BiblioTech kommunikerede på flere kanaler og anvendte forskellige formidlingsformer: fag- og lokalpresse 

samt radio og TV, workshops og foredrag – samt sociale medier, bl.a. YouTube, Facebook og via 

#horsensbibliotech.  

 

Sideløbende blev der arbejdet med den fortsatte projektudvikling via møder med samarbejdspartnere, 

deltagelse i netværk og andre relevante aktiviteter. 

 Showroom: 

Showroomet blev etableret i starten af projektet, og der blev etableret en udstilling, hvor der løbende har 

været udskiftning af teknologier. I hele perioden har 3D-print været en fast bestanddel, biblioteket købte selv 

en 3D-printer samt en 3D-skanner og lånte desuden i en periode en mindre 3D-printer fra et firma.  

 

Fra 1. april blev showroomet bemandet fast 2 gange ugentligt: mandage fra kl. 15-18 og torsdage fra kl. 10 -

12. Men efter at have afprøvet en fast åbningstid i nogle måneder blev konklusionen på opsamling af 

erfaringer med fast åbningstid, at brugerne ikke bare kommer forbi for at se på de udstillede objekter og 

informationsmateriale, men når der var annoncerede arrangementer, events og aftalte fremvisninger til 

grupper, var interessen for at deltage betydeligt større. 

Projektlederen lavede diverse plakater, tavler og opslag til showroomet, men erfaringen var, at de ikke blev 

læst, derfor blev der i den sidste del af projektet satset mere på direkte formidling. 

I projektperioden skiftede fokus derfor fra bemanding af en fast åbningstid til formidling af BiblioTechs 

udstyr og gadgets på andre lokaliteter end i showroomet. De 5 lokalbiblioteker fik besøg af BiblioTech, og 

der blev givet introduktioner til bl.a. 3D-printer og virtual reality briller fra Oculus for de fremmødte.  

http://www.forstaafremtiden.dk/
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På Horsens Bibliotek blev en mere pop-up præget formidlingsform afprøvet med god succes, ved at en 

medarbejder i september-december tog noget af udstyret med rundt på forskellige steder i biblioteket og 

fangede forbipasserende biblioteksbrugeres interesse, og fik formidlet viden om teknologi på den måde.  

 

o 3D-printer 

Mange enkeltpersoner og grupper har vist stor interesse for at se 3D-printeren i funktion. Der har været 

afholdt 3D-print introduktioner på flere niveauer, både i form af introduktioner og som demo af 3D-print. 

Introduktionerne af 3D-print har været for skoleklasser, Visuelt Gymnasium, syriske flygtningefædre med 

deres store børn og enkeltpersoner.  Der har desuden været afholdt kursus med ekstern underviser i 3D-

tegning for begyndere og øvede. Deltagerne på 3D-tegnekurserne fik mulighed for at konstruere egne 

emner til 3D-printeren.  

Vi har med stort held flyttet 3D-printeren fra showroomet ud til brugerne, som beskrevet ovenfor. I 

showroomet har en voksende samling af 3D-printede effekter været en del af BiblioTechs synlighed.  

 

o Øvrige teknologier/gadgets 

BiblioTechs showroom har i løbet af projektperioden udover 3D-printeren haft følgende andre teknologier i 

kortere eller længere perioder afhængigt af månedens tema. 

NAO robotter 

 

 

Smartphones, tablets, e-reader, x-box med Kinect, smart-TV 
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Tagarno læseapparat til synshandicappede 

 

3Doodler 

 

Materialebibliotek med fremtidens tekstilmaterialer incl. modificérbart PCL 

 

Makey-Makey 
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Raspberry pi 

 

Philips Hue lampe 

 

Oculus Rift 

 

 

Oticon udstyr til hørehandicappede 

 

Scratch programmering 
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Leap Motion technologies 

 

 

Muse – The Brain Sensing Headband 

 

 

 Månedens tema: 

Teknologiformidlingen blev i hele projektforløbet bygget op om skiftende teknologiske temaer, hvortil der 

blev udarbejdet informationsmaterialer enten i plakatform, på tryk eller formidlet digitalt, og der blev så vidt 

muligt udstillet og vist egnede gadgets/objekter. Målet var, at borgerne skulle opleve teknologierne ”hands 

on”.  

Måned Tema  Målgruppe Arrangementer  

 

Januar 

 

Velfærdsteknologi  

 

 

 

 

Borgere 

Forældre og fagfolk 

 

 

Temaets aktiviteter: Fokus på 

”Hjælpemidler til kognitive forstyrrelser”.  I 

samarbejde med Arosii/Mobilize Me, 

Wellnesnordic og bibliotekets Legetek.  

 

Gadgets: Høreapparatproducenten Oticon 

havde udlånt samples på høreapparatet og 

gav eksempler på, hvad brugere kan koble 

på deres høreapparater. 

 

Et indkøbt Muse headband kunne afprøves, 

(giver indsigt i hjernens aktivitet og hjælper 

brugeren med at blive bedre til at fokusere 

og stresse af etc.) 

 

Februar 

 

Robotteknologi 

 

 

Borgere 

 

Temaets aktiviteter: Arrangementer med 

programmérbare NAO-robotter, bl.a. i 

børnebiblioteket til stor fornøjelse og 
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uformel læring for børn og forældre. 

 

Gadgets:  

NAO-robotter 

 

Marts 

  

Smart Homes 

 

 

Borgere 

 

Temaets aktiviteter: Formidling af 

teknologiprodukter til hjemmet via bl.a. 

introduktioner og vejledninger ved 

projektlederen.  

 

Der var uforudsete tekniske og 

sikkerhedsmæssige problemer i forbindelse 

med temaet (se nærmere under IT-afsnittet). 

 

Gadgets:  

Bl.a. Philips Hue Lampe, der kan styres via 

Smartphone. 

 

April 

 

CEBIT 2015 nyheder 

 

  

 

Borgere 

 

Temaets aktiviteter: Formidling af nyt om 

kommende gadgets og teknologier fra 

CEBIT-messen ved projektlederen.  

 

Gadgets:  

Fremtidens teknologier kunne i sagens natur 

ikke vises fysisk. 

 

Maj 

 

Teknologiens eksponentielle 

udvikling 

 

Borgere samt projektets 

styregruppe og 

biblioteksmedarbejdere  

 

Temaets aktiviteter: Foredrag ”Er du klar til 

fremtiden” for borgerne med fremtids- og 

teknologiforskeren Anders Hvid fra firmaet 

Dare Disrupt, med et bud på hvilke 

teknologiske udfordringer, vi har i vente som 

følge af teknologiens eksponentielle 

udvikling.   

Desuden sparringsmøde mellem Anders 

Hvid og projektets styregruppe om relevante 

teknologier for projektet, samt input til 

hvorledes disse kan formidles bredt. 

 

Gadgets:  

3 skærme med video-introduktion med 

diverse klip til belysning af emnet. 

 

Juni 

 

Internet Week Danmark 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgere 

Offentlige organisationer 

Private erhvervsliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temaets aktiviteter var knyttet til den 

nationale event ”Internet Week Denmark”, 

hvor BiblioTech blev godkendt som vært, og 

kom til at bestå af 6 teknologi-events:  

 

Livestreaming med bl.a. Keynote John Seely 

Brown og med temaet Fremtidens e-handel. 

 

”Fra mikro- til makrohandlinger. Sådan 

bruger du sociale medier til at flytte 

mennesker. Ved Benjamin Rud Elberth, 

Digital Chef i Geelmuyden Kiese.  
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Programmering for børn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisere og andre formidlere 

Forældre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgere 

”The Power of Dislike” – at navigere som 

virksomhed i en shitstorm. Ved Annette 

AgerdalHjermind, Adjunkt i 

virksomhedskommunikation og sociale 

medier, Aarhus BSS. 

 

”INSTAGRAM som kommunikator” ved Fedja 

Salihbasic / @felecool (over 400.000 følgere) 

 

”Sådan lærer du børn at programmere”.  APP 

Academy gav en introduktion til værktøjer, 

som kan bruges i forbindelse med 

programmering med børn. 

 

”Scratch – App”. Fra pap til computerspil en 

workshop for børn og unge. 

 

”Sådan får du adgang til Offentlig Data”. Ved 

Lene Manøe informationsspecialist i 

infoGate.  

 

Gadgets: Ingen ud over livestreaming. 

 

August 

 

Sociale medier 

 

 

 

Private erhvervsliv 

Borgere 

 

 

Temaets aktiviteter: Foredrag om ”Sociale 

medier – professionelt brug.” ved 

webbureauet Bubblemedia, samt 

borgervejledninger i sociale medier: 

LinkedIn, Snapchat, Instagram, Flickr m.v. 

 

Gadgets: Ingen 

 

September 

 

3D-print  

 

 

Borgere 

 

Temaets aktiviteter: Introduktioner til 3D-

print på tre forskellige niveauer: 

”3D-print introduktion og muligheder” 

”3D-begynder kursus” 

”3D-øvet kursus” 

 

Gadgets:  

3D-printere + software til 3D-tegning. 

 

Oktober 

 

Tech i sundhedsvæsenet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temaets aktiviteter: Et forløb med fitness-

armbåndet  Jawbone i 2-3 uger med bl.a. 

”Introduktion til Jawbone”, 

test af Jawbone med virkelig stor interesse 

fra borgere. Se nærmere under afsnittet om 

Erfaringer og resultater. 

 

 

Aktiviteter for børn: Programmering af en 
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Efterårsferie 

 

 

Børn NAO robot 

Minecraft 

 

Gadgets:  

Jawbone-armbånd 

NAO-robotter 

 

November 

 

Gaming  

 

 

Forældre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unge/børn 

 

Temaets aktiviteter: Vejledninger og 

foredrag: ”Computerspil - farlig eller 

fantastisk” ved cand. mag. og gamer 

Christian Mogensen. Et indblik i hvilke 

computerspil børn/elever spiller og om det 

er farligt for dem. Se nærmere i afsnittet om 

Erfaringer og resultater. 

 

xbox-konkurrencer 

 

Gadgets:  

Xbox 

 

December 

 

Medier 

 

Borgere 

 

Temaets aktivitet:  

Generel vejledning samt kurser i ”Sådan 

handler du på nettet” samt ”Fremstilling af 

3D-printet slik”.  

 

Gadgets:  

Præsentation af 3D-printet slik 

 

 Events/arrangementer/kurser: 

Sideløbende med Månedens Tema har der i projektperioden været forskellige andre aktiviteter i BiblioTech. I 

projektets tidlige fase blev der efterspurgt og realiseret aktiviteter for folkeskoleklasser samt undervisning for 

Visuelt Gymnasium. Det drejede sig om forløb om ny teknologi – bl.a. kurser om programmering, fremtidens 

materialer, NAO robotter og fremtidens teknologi. Det fungerede godt, deltagerne fik et godt udbytte, men 

det krævede mange personaleressourcer. Da skoleklasser på alle niveauer kunne tage meget tid fra projektet 

besluttede styregruppen at fastholde, at projektets primære målgruppe er den almindelige voksne borger 

med særligt fokus på mænd imellem 15 og 45 år, som vil vide mere om det teknologiske område. 

Der har været studiebesøg fra en række folkebiblioteker. Desuden har projektlederen rådgivet og sparret 

med andre biblioteker og undervisningsinstitutioner mht. erfaringer med generel teknologiformidling samt 

f.eks. med brug af 3D-printere. 
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5. Erfaringer og resultater 

 

 Opfølgning på måltal:  

 

Succeskriterier:   

 Målsætning: 40 nye teknologier præsenteres 

Resultat: BiblioTech har i showroomet haft mulighed for at fremvise 26 nye teknologier. Det har 

været teknologier, som brugerne selv har afprøvet eller set demonstreret. Præsentationerne af de ny 

teknologier er foruden BiblioTech’s egne indkøb blevet suppleret med lån fra producenter og 

leverandører. Herudover har brugerne i forbindelse med foredrag og events fået indsigt i en lang 

række andre teknologier, som de dog ikke har haft mulighed for at afprøve.  

 

 Målsætning: 15 aktiviteter/events 

Resultat: BiblioTech har afholdt 20 events med foredrag og workshop herunder en dag med 

livestreaming. Desuden har der været afholdt 11 andre aktiviteter spændende fra kurser til live 

demonstrationer af teknologier. Udover disse annoncerede events har haft BiblioTech haft 

undervisningsforløb med folkeskoleelever og Visuelt Gymnasium på i alt 8 sessioner og en del 

rundvisninger og småarrangementer for forskellige grupper. 

 

 Målsætning: 800 følgere på sociale medier 

Resultat: BiblioTech havde 276 følgere på Facebook, 23 følgere på Twitter, 12 følgere på Instagram 

og 17 på Pinterest. I slutningen af projektperioden var der tilknyttet en studerende til BiblioTech, som 

udarbejdede et forslag til en strategi for BiblioTech’s tilstedeværelse på de sociale medier. Strategien 

er delvis implementeret i projektforløbet (vedlagt som Bilag c). 

 

 Målsætning: Brugerne angiver at de har fået større indsigt i teknologiske muligheder samt større 

parathed i forhold til brugen heraf (stikprøveundersøgelser) 

BiblioTech har sendt spørgeskema til deltagere i aktiviteter.  

Resultat: Deltagernes svar viser at 

o 45 % har fået ny viden indenfor teknologi generelt 

o 36 % fik ny viden om fremtiden 

o 82 % fik ny viden indenfor specifik teknologi 

o 45 % fik en øget interesse for teknologi 

 

 

 Samarbejde med eksterne leverandører: 

BiblioTech har arbejdet med at formidle teknologi og gadgets både fysisk og digitalt i et showroom, hvor 

den nye teknologi er stillet til rådighed, så brugerne har kunnet se, røre og afprøve produkterne, 

formidlingen er desuden også foregået digitalt via sociale medier. 

I starten af projektet blev der lagt et stort arbejde i at kontakte relevante virksomheder og leverandører. De 

blev tilbudt et samarbejde, hvor de kunne bruge BiblioTech som et showroom/udstillingsvindue for deres 
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produkter, hvor de enten kunne få en fast udstillingsplads eller de kunne udstille i forbindelse med 

”Månedens tema”. 

Det viste sig at være sværere end forventet at få virksomhederne til at udlåne deres produkter, mange var 

mere interesserede i at nå ud til potentielle købere til deres produkter end at få formidlet viden til den 

almindelige borger om deres nye teknologiprodukter. Nogle af de kontaktede virksomheder viste sig at være 

svære at få lavet faste aftaler med, selvom de i første omgang havde været velvilligt indstillede.  

Desuden var der en række forsikringsmæssige forhold. Enkelte virksomheder ønskede at få de udlånte 

produkter forsikret for et meget højt beløb.  Men det lykkedes at få nogle aftaler i stand både med 

langtidslån og lån af produkter i forbindelse med ”Månedens tema” og events. De samarbejdende 

virksomheder var bl.a. Kanda, Teccluter, Protech, Tagarno, Arosii, Oticon og Futation (produktudlån, velvillig 

bistand). 

Erfaringerne med showroomet var, at det ikke rigtigt blev brugt uden personale tilstede. Desuden var flere af 

de viste gadgets både dyre og skrøbelige, så de ikke kunne ligge fremme til fri afbenyttelse. Det har ofte 

krævet it-personale for at få udstyret til at fungere fx har både Muse Headband og Oculus briller krævet 

meget tilpasning til brugerne. 

 

 Nedslag i aktiviteter: 

 

 JAWBONE – et eksempel: 

I oktober måned afvikledes temaet “Tech i Sundhedsvæsenet” med særligt fokus på såkaldte 

wearables, der indsamler data om bevægelse, søvn, forbrænding osv. BiblioTech indkøbte fem 

armbånd af mærket “Jawbone” og etablerede et samarbejde med Lokalavisen om at rekruttere 

brugere til at teste armbåndet. Avisen bragte en kort artikel om Jawbone og dets funktioner, og 

opfordrede læserne til at kontakte BiblioTech, hvis de havde interesse i at agere testpersoner. 

Interessen var overvældende, og BiblioTech modtog over 100 ansøgninger om at teste armbåndet - 

særligt pga. Jawbones søvnmonitor. Denne massive interesse fra borgere med søvnproblemer 

skyldtes højst sandsynligt den vinkel, som Lokalavisen havde givet deres artikel. 

 

Udsnit af artikel i Lokalavisen d. 6. september 2015 

Det var ikke hensigten fra BiblioTechs side, at testforløbet skulle have haft så massivt fokus på 

søvnproblemer, og erfaringerne fra forløbet viser også, at det kræver en høj grad af tydelighed og 

redigeringsret, når man som bibliotek vælger at samarbejde med lokale medier. 
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En ret stor del af ansøgningerne blev imidlertid valgt fra, idet mange ansøgere fortalte, at de gerne ville teste 

armbåndet for at undersøge, om det kunne afhjælpe det søvnbesvær, de oplevede som følge af nogle 

psykiske lidelser, de slås med. Idet BiblioTech i dette forløb ikke samarbejdede med sundhedsfaglige 

repræsentanter, blev brugere med psykiske lidelser valgt fra, men mængden af ansøgere var samtidig et hint 

om et fremtidigt tværfagligt fokusområde. 

I den første testperiode uddeltes fem armbånd, som brugerne testede over en periode på 14 dage. Samtlige 

brugere havde givet samtykke til, at de data deres armbånd indsamlede, måtte offentliggøres, og samtidig 

forpligtede de sig på at formulere og dele deres erfaringer med armbåndet skriftligt. Der blev ligeledes 

oprettet en offentlig Facebook-gruppe, hvor testpersonerne kunne dele erfaringer, og andre interesserede 

kunne følge med i forløbet. Gruppen blev brugt sporadisk af testpersonerne: 

 

Én af testbrugernes spørgsmål i Facebook-gruppen 

 

Erfaringerne fra forløbet peger dog på, at aktiviteten i gruppen dels skal faciliteres af bibliotekets ansatte, og 

dels at testperioden skal være længere, hvis brugerne skal anvende gruppen yderligere. 
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Uddrag af BiblioTechs formidling af brugerfeedback på projektets Facebook-side 

 
Til trods for udfordringer i forhold til kommunikationen i samarbejdet med en lokal avis, samt en manglende 

skarphed i forhold til kravene til brugerfeedback, så har forløbet været interessant, fordi det her har været de 

enkelte brugeres oplevelse af en teknologi, der har været i centrum, og derigennem har det personlige 

perspektiv stået centralt i den pågældende periode. Samtidig har det store fokus på søvnproblematikker 

indikeret et behov, som kan tages op på et senere tidspunkt i samarbejde med relevante repræsentanter fra 

sundhedsområdet. 

 

Endelig viser erfaringerne fra projektet, at brugerne har brug for meget konkrete spørgsmål at forholde sig 

til, hvis deres feedback fra testperioden skal kunne anvendes og have værdi for andre. 

 

 Gaming – et eksempel på teknologiformidling: 

I forbindelse med temaet “Gaming” havde BiblioTech inviteret cand.mag. og gamer, Christian Mogensen til at 

holde en temaaften om computerspil. Nedenstående budskaber fra Christian Mogensen vakte i høj grad 

interesse hos de fremmødte og peger derfor fremadrettet på interessante indholdsområder: 

 

“Spilindustrien omsætter for mange flere penge end filmindustrien.” 

 

”I 2014 var den største forbrugergruppe af spil kvinder i alderen 25-40 år” 

 

“Spilelementer - “gamification” - anvendes i vid udstrækning uden for computerspilsverdenen, fx når 

man samler guldmærker i Bilka” 

 



Rapport om Projekt BiblioTech 
Side 17 af 35 
 

“Der er gode spil og dårlige spil. De dårlige skaber afhængighed (og penge!) I de gode spil er der 

klarhed over, hvad det koster at spille, og der er minimal spildtid” 

 

“Man bliver ikke nødvendigvis voldelig og aggressiv af at spille computerspil - det afhænger rigtigt 

meget af hvordan man spiller.” 

 

“Faktisk kan der være mange sociale benefits ved at spille computerspil sammen med andre.” 

Som afslutning på gamer-temaet inviterede BiblioTech sine brugere til en konkurrence- eftermiddag, hvor vi 

skulle dyste i X-Box Kinect Sports Rivals, og hvor der var mulighed for at vinde præmier. Arrangementet blev 

dog ikke besøgt af mere end to brugere, hvilket kan skyldes flere faktorer som bl.a. tidspunktet for 

arrangementet; mandag eftermiddag kl. 15.30 til 17.00.  

Primært koncentrerer vores efterrationalisering sig dog om det faktum, at vores arrangement ikke tilbød 

brugerne andet end langt de fleste har adgang til hjemme eller i fritidstilbud, enten i form af en identisk eller 

lignende spillekonsoller. Fremadrettet forestiller vi os, at hvis biblioteket skal engagere sig i digitale 

spilformater, så kan det i højere grad foregå på online servere, som fx Minecraft, hvor brugere inviteres til at 

spille med. 

 Problemstillinger vedrørende IT: 

BiblioTech-projektet har afdækket en række problemstillinger, der specifikt knytter sig til tekniske og IT-

relaterede forhold, og som i projektperioden har vist sig at være særligt udfordrende.  

Således har der generelt været tale om skrøbeligt udstyr, som både har været vanskeligt at sætte op, men 

som også har været tidskrævende at få gjort klar til brug, eksempelvis Muse headband, der blev vist i 

forbindelse med Velfærdsteknologi-temaet.  

I visse tilfælde har det endvidere også krævet en del teknisk indsigt, at få enhederne og udstyret til at virke, 

og der har således været brug for særlige IT-kompetencer i projektperioden - særligt i forbindelse med 

præsentation af Raspberry Pi-løsningen (den Linux-baserede minicomputer, der blev brugt i forbindelse med 

værkstedsaktiviteterne for robotteknologitemaet) - samt i forbindelse med præsentation af Oculus Rift-

teknologien. 

I forbindelse med afvikling af Smart Home temaet har projektet herudover været udfordret af den 

kommunale IT-infrastruktur og det kommunale sikkerhedsniveau – en ramme som projektet (selvsagt) har 

været underlagt – og som satte visse begrænsninger for projektaktiviteterne.  Eksempelvis var det således 

desværre ikke muligt indenfor den kommunale firewall og opsætning, specifikt at demonstrere og afvikle 

apps-teknologi til fjernstyring af forskellige løsninger i hjemmet. Det optimale ville have været at simulere et 

hjemme-netværk, hvor enhederne indenfor netværket kan kommunikere uhindret med hinanden. 

Det har også vist sig, at det er fælles for flere af teknologi-enhederne, at de ikke har været ”gearet” eller 

egnet til fælles brug og masseproduktion i det offentlige biblioteksrum. Det gælder fx 3D-printeren samt 3D-

scanneren, som begge meget hurtigt blev udsat for slitage, og som driftsmæssigt har krævet såvel 

vedvarende opsyn som omfattende teknisk vedligeholdelse. I forbindelse med 3D-print har der også været et 

opmærksomhedspunkt vedrørende støj.  
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 Input fra Temadag  

Der blev afholdt temadag 29. februar 2016 om biblioteksformidling af ny teknologi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der deltog 25 personer, repræsenterende 8 biblioteker, som alle havde arbejdet med formidling af ny 

teknologi i større eller mindre grad. Især tematiseringen af folkebibliotekets rolle som formidler af ny 

teknologi var deltagerne optagede af kombineret med det fokus på den teknologiske udvikling som Kim 

Bisgaard fra Innovation Lab præsenterede for deltagerne. En efterfølgende spørgeskemaundersøgelse blandt 

deltagerne viste, at dagen havde været udbytterig på flere måder. 

Nogle af udsagnene var f.eks. ”Vi vil helt sikkert arbejde videre med vores mindset og konstant have øje for, 

hvad vores rolle er i forhold til at formidle ny teknologi” og ”Gav inspiration mht. fremtidstrends” samt 

”Tankerne omkring demokratisering af ny teknologi for at flere får mulighed for at få kendskab til ny 

teknologi, der kan få stor betydning for samfundet”. 

 Delkonklusion: 

Projektet har vist, at den nye teknologi ikke formidler sig selv, ved at biblioteket udstiller forskellige gadgets i 

et showroom. Meget få mennesker tør benytte udstyret, medmindre det er umiddelbart tilgængeligt og 

synligt, og der skabes involverende aktiviteter omkring udstyret. Synlighed er også i denne sammenhæng 

forudsætningen for brugernes interesse.  

Biblioteksbrugerne reagerede dog meget positivt over at blive kontaktet mht. demo af ny teknologi (pop-up 

bibliotek). Flere tilkendegav, at de var overraskede over at bibliotekerne havde taget denne nye rolle på sig, 

og at de gerne vil se mere af den slags. 

Erfaringen viser, at det er vigtigt at binde servicen op på konkrete arrangementer og events. Disse skal være 

målrettede mht. invitationer, og gerne tage udgangspunkt i et aktuelt behov. 

Teknisk set var der en del udfordringer med f.eks. 3D-printerne, selvom de skulle være intuitive.  

Hvorfor arbejder vi som folkebibliotek med 

formidling af ny teknologi?  

 

Hvad er der arbejdet med i BiblioTech, 

hvordan og hvorfor? Og hvad har effekten 

været?  

 

Når bare vi kommer på Facebook… BiblioTech 

på sociale medier  

 

Teknologiske forstyrrelser og den nye kultur  

Kim Bisgaard 

 

Erfaringsudveksling  
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Det kræver anderledes og omfattende kompetencer (interne og/eller eksterne) at følge med den aktuelle 

teknologiudvikling, og samtidig at kunne formidle denne på en relevant måde. 

 

6. Effektmåling, herunder organisatorisk betydning: 

Effekten og betydningen af den nye form for teknologiformidling er søgt belyst gennem en række 

kvantitative og kvalitative undersøgelser: optælling, spørgeskemaer og interviews med nøglepersoner på 

biblioteket, blandt brugerne og blandt samarbejdspartnerne. Hovedtrækkene fremgår herunder, mens de 

mere udførlige referater fra interviewene er vedlagt som bilag. 

 Blandt brugerne: 

Brugerne har besvaret et spørgeskema, som dels er udleveret på aktiviteterne, dels er lagt ud på projektets 

Facebook-side. Det fremgår at besvarelserne primært kommer fra 31-40 årige og 51-65 årige. De har 

tilkendegivet at have fået ny viden inden for teknologi, samt interesse herfor. På spørgsmålet om ønsker til 

fremtidige events/arrangementer fremgår det bl.a. ”en eftermiddag/aften, hvor alle teknologierne står 

fremme til afprøvning”, kodning, 4D og apps. 

Der er efterspurgt mere brugerinddragelse i forhold til udvælgelse af relevante teknologier. 

En bruger – Asbjørn Skovsende - har på sin blog beskrevet sine erfaringer: 

http://digimatik.dk/ramblings/bibliotech-nar-fremtiden-flytter-ind-pa-biblioteket.html 

Han skriver bl.a. ”Bibliotech projektet har i mine øjne været en udmærket føler og showcase for hvor 

bibliotekerne er på vej hen….Det har været et interessant projekt at følge på sidelinjen og der har været 

mange positive, men også negative oplevelser med det, men det har været et forsøg på hvad der sker når 

biblioteker og teknologi mødes i et nyt slags fællesskab. Et fællesskab jeg tror der vil komme mange flere af 

rundt om på bibliotekerne inden for de kommende år”. 

En anden bruger udtaler, at det er godt at teknologiformidlingen foregår på biblioteket, det signalerer at det 

er folkeligt og for alle, modsat andre steder, hvor det er mere ”klubagtigt”, og hvor almindelige mennesker 

måske ikke tør at komme. 

 Blandt de lokale samarbejdspartnere: 

Oprindeligt var de tre lokale samarbejdspartnere: VIA University Collge, IT-Forum og Insero. Dette antal er 

kraftigt udvidet i projektperioden, med både virksomheder og andre kommunale/private partnere. 

Der viste sig hurtigt at være et behov for at koordinere de teknologi-aktiviteter, der foregår på lokalt plan, så 

midlerne kunne bruges mest effektivt og til glæde for flest mulige borgere. 

Der er taget initiativ til afholdelse af kvartalsvise møder, hvor de forskellige aktører ”definerer” deres 

målgrupper og indhold i formidlingen, samt koordinerer aktiviteter.  

 

 

http://digimatik.dk/ramblings/bibliotech-nar-fremtiden-flytter-ind-pa-biblioteket.html


Rapport om Projekt BiblioTech 
Side 20 af 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

Denne model har medvirket til et godt tværgående samarbejde, hvor man gensidigt hjælper hinanden. Dette 

kan f.eks. være en iværksætter-aktør der hjælper biblioteket med en underviser i 3D-teknologi, ligeledes kan 

biblioteket bidrage til at Velfærds- og sundhedsområdet kan nå ud til en bred kreds af borgere gennem 

arrangementer om f.eks. Apps og hjælpemidler, for at kommunen samlet set kan effektivisere. 

Interviewpersoner fra de forskellige områder har udtrykt ønske om at biblioteket fortsætter og udbygger 

teknologiformidlingen.  

Skolerne ønsker, at biblioteket skal tilbyde forældre til skolebørn informationer om de teknologier som 

børnene lærer om i skolen, samt at biblioteket tilbyder teknologi-arrangementer i forbindelse med åben 

skole (fra 4. klassetrin og opefter). 

Insero, som netop har etableret et ”Engineering Lab” for lærere og elever over hele landet, ønsker ligeledes 

arrangementer for skoleelevernes forældre; de ser også mange muligheder i ”genbrug” af deres egne 

arrangementer for lærere, men i en borgerrettet version på biblioteket. De tilbyder (og har gjort det under 

hele projektet) lån af deres teknologiudstyr samt kompetenceudvikling af biblioteksmedarbejdere. 

Samarbejdspartnere fra Velfærds- og sundhedsområdet ønskeret større samarbejde med biblioteket om 

udvikling af borgernes teknologi-parathed, idet det kan ”rykke” alle borgergrupper mht. kompenserende 

udstyr. De udtaler at biblioteket kan bidrage til at ”afkommunalisere” hjælpemiddelområdet ved i højere grad 

end rådhuspersonale kan inspirere til nysgerrighed i forhold til nye teknologi med målet om at nedbryde 

barrierer og utryghed.  

 

 Internt på Horsens Bibliotek: 

4 medarbejdere er blevet interviewet. De er overvejende positivt indstillet over for projektet, selvom flere af 

dem var noget skeptiske ved projektstart over denne nye biblioteksrolle. Det er ifølge medarbejderne vigtigt 

at det er borgerrelevante teknologier der formidles – ”hvordan kan jeg bruge det?” – og ikke tilbud til 

specialister og iværksættere.  

Der har været en del praktiske problemer med lokalet, bl.a. lydforhold. 

Endvidere har det ikke fungeret optimalt at få integreret teknologiformidlingen i den øvrige 

biblioteksvirksomhed, der manglede både løbende information og flere kompetencer hos en bredere del af 

personalet. 

Borgere: 

Biblioteket + Velfærds- og 

sundhedsområdet 

Iværksættere: 

Fablabs i det tidligere 

Fængsel og i privat regi 

 

Skoleområdet: 

Tværgående enhed for 

læring + Insero 
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7. Evaluering og refleksion (Ved ekstern evaluator, stud.pæd.it og lærer Stine Bruus Sørensen) 

Hvorfor skal bibliotekerne overhovedet beskæftige sig med formidling af teknologi? 

Folkebibliotekernes formål er ifølge Biblioteksloven “.. at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet 

ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende 

materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier”. 

Det vil sige, at bibliotekerne allerede lovformeligt er forpligtede på at formidle og stille digitale teknologier til 

rådighed for borgerne, men samtidig peger formuleringerne “uddannelse og kulturel aktivitet” i retningen af 

en literacyforståelse, der matcher UNESCO’s forståelse af samme, som en forudsætning for et dynamisk og 

aktivt samfund og i forlængelse heraf trækker tråde til en kritisk forståelse af literacy som kulturel politik: “[...] 

literacy becomes a meaningful construct to the degree that it is viewed as a set of practices that function to 

either empower or disempower people.”. I en kritisk forståelse kommer literacy med Freire’s formuleringer til 

at handle om langt mere end blot at afkode og forstå semiotiske tegn; det handler om adgang til verden, og 

dermed adgang til at forstå og influere på den verden man er en del af.  

Temaer som bl.a. Velfærdsteknologi, Smart Homes, Tech i Sundhedsvæsenet, Sociale Medier er alle områder, 

som på nuværende tidspunkt spiller en rolle i borgernes verden, hvorfor man med Freire og Macedos kritiske 

forståelse kan argumentere for, at bibliotekerne faktisk ikke udfylder deres folkeoplysende og demokratiske 

rolle i samfundet, hvis de undlader at præsentere borgerne for disse aspekter af omverdenen. Som Giroux 

påpeger i introduktionen til Freire & Macedo (2005), så handler literacy netop også om en fortsat udvikling af 

sin egen forståelse og erfaringer med verden og samfundet i bred forstand, og det er med afsæt i en sådan 

forståelse, at formidling af teknologier for Horsens Bibliotek opfattes som et naturligt og uomgængeligt 

virksomhedsfelt.  

Når man læser Slots- og Kulturstyrelsens pejlemærker for folkebibliotekerne bredt, så fremhæves den lige og 

kritisk reflekterede adgang til viden om verden som en væsentlig forudsætning for demokratisk deltagelse, 

og det specificeres, at viden i høj grad også omhandler erfaringer med og indsigt i digitale medier og 

teknologier. Samtidig udtrykkes i pejlemærkerne en ambition om at skubbe til forståelserne af, hvad 

demokratisk deltagelse er og dermed udfordre diskurserne om den aktive medborger.  

I nærværende projekt forstås dette som en invitation til at udvide forståelsen af den aktive medborger som 

én, der passer sin borgerpligt ved diverse valghandlinger og i øvrigt i sit dagligliv tager ansvar for sig selv og 

sine omgivelser. I dette projekt forstås den aktive medborger også som en borger, der gennem sin sociale 

praksis yder en mere direkte indflydelse på den kontinuerlige formning af samfundet - både på mikro- og 

makroniveau.  

Den aktive medborger er således en borger, der både passer sin borgerpligt ved diverse valghandlinger, men 

det er samtidig også en borger, som i relation og interaktion med sine omgivelser griber transformerende 

ind i de eksisterende samfundsstrukturer. I forhold til en sådan forståelse af det demokratiske 

medborgerskab spiller digitale medier og teknologier en væsentlig rolle på grund af deres potentialer ift. 

bl.a. rækkevidde for kommunikation, diversitet i formidlingsmodaliteter og muligheder for formgivning af 

konkrete materialiteter, idéer og netværk.  

Dermed kommer bibliotekets formidling af teknologier i høj grad til at handle om at facilitere borgernes 

muligheder for at udøve deres demokratiske medborgerskab, og samtidig kan formidlingen af teknologier 
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være med til netop at skubbe til og transformere vores forståelser af, hvad demokratisk deltagelse er og 

dermed bliver media- og technology-literacy netop til den form for kulturel politik som praksis, der henvises 

til indledningsvis. 

Ovenstående lyder besnærende, men det er ikke nogen enkel proces og heller ikke noget, der sker over nat. 

Projektet BiblioTech skal også kun forstås som et lille skridt ind i hele den proces, og som nærværende 

rapport anskueliggør, så knytter der sig en lang række problematikker til feltet, som skal bearbejdes. Men vi 

tager dog afsæt i en forståelse af, at bibliotekerne, udover at have en forpligtigelse, også har et særligt 

udgangspunkt for at facilitere og understøtte den form for literacy og medborgerskab, som skitseres oven 

for. Denne forståelse tager bl.a. afsæt i én af de mange pointer fra Projekt Folkets Bibliotek (2015), nemlig: 

“[...] at biblioteket kan opfattes som det sidste sted man møder tillid fra det offentlige”. 

I interviewet med en af BiblioTechs kommunale samarbejdspartnere peges der på biblioteket som en 

samarbejdspartner i forhold til formidling af teknologi til kommunens borgere, netop fordi formidlingen 

afkommunaliseres i biblioteksrummet. Dermed opstår der altså for bibliotekerne et særligt udgangspunkt for 

formidling af digitale teknologier, men samtidig pålægges bibliotekerne et stort ansvar for ikke at misbruge 

den tillid borgerne viser institutionen.  

Det særligt fordelagtige udgangspunkt handler bl.a. om, at borgerne ikke er “kunder” i biblioteksrummet, og 

derfor vil de heller ikke opfatte bibliotekets udbud af teknologier, som et salgsfremstød, hvor nogen prøver 

at få dem til at binde sig økonomisk til en bestemt tjeneste eller service. Men det er samtidig her, der kan 

opstå en gråzone, som kan have en negativ indflydelse på borgernes tillid, for hvis bibliotekerne knytter 

tætte samarbejder med bestemte leverandører, så kan diverse udstillinger og events pludselig opfattes som 

indeholdende større eller mindre grad af salgsfremstød, hvilket vil være fatalt for relationen mellem 

bibliotekerne og borgerne. 

Projekt Folkets Bibliotek viser endvidere at mange brugere og ikke-brugere ikke ved, hvad ansatte på 

bibliotekerne egentlig kan. I den forbindelse byder projektet, BiblioTech, sig til, som en proaktiv måde at vise 

borgerne i kommunen, dels at bibliotekernes virksomhed rummer meget andet og mere end udlån af og 

oplysning om bøger, og dels at præsentere borgerne for et mere nuanceret billede af bibliotekarernes 

kompetencer. I flere af projektafhandlingens interview med bibliotekets ansatte peges der også på behovet 

for at udvide bibliotekets virksomhedsområde til at omfatte bl.a. formidling af teknologier og de muligheder 

og problemfelter, der kan knytte sig til disse.  

Derfor har biblioteket i projektperioden eksperimenteret med forskellige formidlingsformer, og bl.a. det 

setup, hvor en medarbejder tilknyttet BiblioTech gik opsøgende rundt på biblioteket, og præsenterede 

brugerne for 3D print var et udtryk for det, som i afrapporteringen om Folkets Bibliotek kaldes en dialogisk 

relation, hvor brugeren og den ansatte veksler mellem en proaktiv og reaktiv tilgang til den fælles sag - i 

dette tilfælde 3D print.  

Det betyder altså, at det grundlæggende fremstår aldeles meningsfuldt for biblioteker at beskæftige sig med 

mange forskellige former for formidling af digitale teknologier, både fordi verden omkring os digitaliseres i 

stigende omfang og det dermed er væsentligt for såvel det enkelte individ som små og store grupper at 

have tilstrækkelige digitale kompetencer til at kunne begå sig i samfundet, men også fordi 

teknologiformidlingen kan invitere borgerne til at deltage i nye demokratiske praksisformer, der åbner 

muligheder for, at udøve sit medborgerskab på en mere direkte og transformerende måde.  
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Projektet BiblioTech har været et eksperimenterende forsøg på at gå de første skridt i denne retning. Som 

det fremgår af rapporten, er det bestemt ikke alt, der er gået efter hensigten og de forkromede 

målsætninger, men projektet betyder, at Horsens Bibliotek har gjort sig værdifulde erfaringer på rigtig 

mange niveauer, og disse erfaringer kan komme andre biblioteker til gode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Fremtidsperspektiver: 

Projektets resultater har vist, at der er borgerinteresse for at stifte nærmere bekendtskab med den nye 

teknologi, og at dette skal ske i form af iscenesatte events på forskellig vis: kurser (såvel åbne som for 

inviterede grupper), foredrag, workshops og andre hands-on aktiviteter. 

Der har vist sig at være basis for et fremtidigt samarbejde med andre kommunale afdelinger, og der er 

ligeledes mange mulige nye samarbejdsstrukturer med lokale aktører i lokalsamfundet: 

uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger og frivillige.  

På biblioteket skal kompetencerne til teknologiformidling bredes ud til en større del af personalet, og der 

skal indtænkes flere eksterne formidlere (lønnede og frivillige) ind på forskellige ekspertområder, som 

biblioteket ikke kan dække. 

Der er en række tekniske og praktiske udfordringer, som det vil være vigtigt at arbejde videre med. Ligeledes 

er det vigtigt at indtænke aktiviteterne i biblioteksrummet på en hensigtsmæssig måde, f.eks. hvordan man 
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sikrer tilgængeligheden, når en del af udstyret er meget skrøbeligt, og hvordan man sikrer at lydproblemer 

ikke bliver dominerende, selvom f.eks. 3D-printerne står i ”åbne” biblioteksrum.  

Afhængig af de fremtidige scenarier for teknologiformidlingen, vil det være meget vigtigt at få drøftet 

bibliotekets fremtidige relation til borgerne og brugerne, så biblioteket også fremover fremstår som 

borgernes upartiske og objektive institution, og ikke som en kommunal myndighed. 

 

9. Bilag: 

a) Interviews med brugere og eksterne samarbejdspartnere  

b) Interviews med medarbejdere på Horsens kommunes biblioteker 

c) Social mediestrategi for BiblioTech 

 

a) Interviews med brugere og eksterne samarbejdspartnere 

Interview med Freja Overgaard, bruger af BiblioTech. 

Hun underviser i digital formgivning på Visuelt Gymnasium. Besøgene i BiblioTech er foregået efter 

forudgående invitation fra biblioteket. 

Eleverne på Visuelt Gymnasium har fået intro til det hele i BiblioTech (robotter, 3D, modellering m.m.). Det 

var 2. og 3. G elever, der var 12 på hvert af de 2 hold. Holdene bestod primært af piger, der var kun ca. 2 

drenge på hvert hold. Varighed 2 x 1½ time pr. uge i 4 uger. 

Effekt/ evaluering: Udbyttet har været mere kendskab til nye teknologier, gymnasieeleverne var på forhånd 

meget skeptiske, men generelt har de fået meget udbytte af kurserne. Dog ville det være hensigtsmæssigt 

med mere teori (information og baggrundsviden), og mindre hands-on. 

Der blev opnået en højere grad af tryghed fra elevernes side i forhold til ny teknologi.  

Dejligt med en medarbejder der har fokus på ny teknologi som kerneområde, men Freja foreslår at der 

udelukkende skal fokuseres på 3-4 teknologier ad gangen. Brugerinddragelse er vigtig i forhold til 

udvælgelse af relevante teknologier. Det skal være teknologier, som man selv kan prøve, ikke 

præsentationsmateriale om teknologier. Formen kunne være invitation til skoleklasser og borgerworkshops, 

gerne i form af ”leg”. Direkte invitation eller aftaler. Brugerne kommer ikke af sig selv, stoffet skal formidles 

aktivt. Der skal være en medarbejder til at guide folk. 

Det virker rigtig godt at teknologiformidlingen foregår på biblioteket, det signalerer at det er folkeligt og for 

alle, modsat andre steder, hvor det er mere ”klubagtigt”, hvor almindelige mennesker måske ikke tør at 

komme. Almindelige mennesker er bange for at få nederlag ved at vise, at de ikke kan finde ud af det, hvis 

omgivelserne signalerer at de ved det hele. 

Gadgets eller velfærdsteknologi? Begge dele. Også meget biblioteksrelevant med velfærdsteknologi, f.eks. 

Apps, til funktionskompensation. Har ikke forslag til andre aktiviteter. 

Freja oplyser, at hun er blevet positivt overrasket, hun udtaler at det er fantastisk spændende at biblioteket 

har påtaget sig denne rolle med nye teknologier. 
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Interview med Torben Baunsø, teknologikonsulent i Tværgående enhed for læring (konsulent i 

forhold til kommunens folkeskoler), samarbejdspartner for BiblioTech. 

Nogle skoler har benyttet BiblioTech en del, men det er meget forskelligt. Det har især været i forbindelse 

med NAO-robotterne. Det er vigtigt at børnene kan få hands-on. 

Torben Baunsø mener at skolernes og biblioteket tilbud supplerer hinanden fint, og har følgende forslag: 

 Arrangementer for større børn i skoleferierne – invitationer til forældrene 

 Arrangementer for 4. klassetrin og opefter i forbindelse med Åben skole 

 Tilbud til forældrene om at få samme viden om teknologi som deres børn 

 

Interview med Malene Storgaard (kommunens velfærdsområde) og Anne Mette Have Rasmussen, IKT 

(Information, kommunikation og teknologi). 

Samarbejdsmuligheder med biblioteket om formidling af teknologi? 

 Fremvisning af hjælpemidler og teknologi – udstilling/showroom – med det formål at få 

”afkommunaliseret” tilbuddene til borgerne. Borgerne kan blive gjort opmærksomme på 

tilbud til sig selv og til pårørende. Udstillingsvindue. 

 

 Målrettede tilbud til grupper, f.eks. Gigtforeningens medlemmer. 

 

 Hjemlån kunne være en rigtig fin mulighed, men vil ikke være afgørende. 

 

 Bredt folkeoplysende, foredrag fra eksperter i andre kommunale afdelinger. Det bliver let alt 

for ”kommunalt” på rådhuset. Det skal helst være tættere på borgerne. 

 

 Opøvelse af grundlæggende IT-færdigheder hos borgerne, så de bliver i stand til at håndtere 

hjælpemidlerne. Det kunne også være Playstation4 med tilhørende software., som 

kommunen aldrig ville bevilge. Hverdagsting. 

 

 Inspirere til nysgerrighed i forhold til nye teknologi, for at nedbryde barrierer og utryghed.  

 

 Kommunen ønsker teknologi-parathed hos borgerne. Dette kan ”rykke” alle borgergrupper 

mht. kompenserende udstyr. 

 

 En del af målgruppen har f.eks. aldrig haft en smartphone i hånden, hvis borgerne opsøger 

teknologien frivilligt, vil det blive lettere for kommunen at introducere de relevante 

hjælpemidler på et senere tidspunkt. Måske har borgeren i mellemtiden selv købt 

hjælpemidlet og behøver ikke kommunens hjælp. 
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 Apps: de brede og meget gængse Apps kan introduceres til store målgrupper, de mere 

specialiserede vil ikke være relevante i en bibliotekssammenhæng. Spørgsmålet er ”hvor kan 

hvad være godt”? 

 

 Kommunen ønsker en ”rød tråd” og helhedstænkning om det generelle, så det er de samme 

hjælpemidler der anvendes bredt, det kan f.eks. være strukturerings-apps (som bruges på 

skolerne). Dette drejer sig også om baggrundsviden til at udvælge de ”rigtige” apps, dette 

skal foregå af specialister, men kan formidles bredere af generalister, f.eks. på bibliotekerne i 

en App-café eller lignende. Det behøver ikke nødvendigvis at være udelukkende til 

sygdomsramte, men også App til info om f.eks. huller i vejen. Formidleren skal være bevidst 

om grænserne for vejledningen, de skal ikke gå ind i de sundhedsuddannedes vejledning, for 

ikke at pådrage sig ansvar for konsulentfunktion. Vejledningen skal være objektiv og neutral. 

Fordelen er at bibliotekerne når ud til en stor og bred gruppe af borgere. 

 

 Passer fint sammen med de børnerettede tilbud i Legeteket: hjælpemidler i forhold til 

sprogstimulering og motoriske stimulering. 

 

 

Interview med Morten Bornemann, maskiningeniør, VIA University College, Horsens 

 

Samarbejdet startede med at biblioteket kontaktede VIA for at få hjælp til formidling af 3D-printere og 

robotter, og en studerende deltog som frivillig. De hjalp desuden med råd og vejledning ved køb af 3D-

printer og andre gadgets. Har igennem hele projektet bistået med særlige kompetencer. 

Ved projektstart blev der afholdt idéudviklingsmøder med studerende fra VIA, dels som et BIM-Lab, dels som 

en åben proces. 

Samarbejdsmuligheder fremover: 

De studerende vil helst have lønnede studiejobs, ikke være frivillige. Men med et vist honorar vil der nok 

være stor interesse blandt de studerende. 

Morten kan sagtens se flere mulige samarbejds-scenarier, idet mange studerende og lærere gerne vil 

præsentere de teknologiske områder, f.eks. IT-ingeniører, som kan vise en racerbane, hvor programmérbare 

biler kan styres til at køre stærkt og samtidig blive på banen. Kan f.eks. være et feriearrangement for børn. 

Forskellige fælles arrangementer kunne være af interesse, også f.eks. weekend-arrangementer. 

Dette kunne også være Apps, som bliver fremstillet på studierne på VIA, som kunne testes og bruges inden 

for forskellige området. 

Et decideret showroom tror Morten ikke så meget på. Der skal foregå noget, og være nogle mennesker der 

kan forklare og demonstrere udstyret. Også gerne med hands-on. 

Det har stadigvæk stor berettigelse med teknologiformidling, men det kræver en person, som er god til at 

opfange hvad tidens teknologiske trends går ud på og hvad der rører sig. Det kan være svært at finde én ny 
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person, der kan overtage det hele. Området skal måske sammensættes med flere personer, også gerne 

eksperter udefra. 

Alle får efterhånden anskaffet en 3D-printer derhjemme, men de løber ind i tekniske problemer, fordi de ikke 

bliver vedligeholdt. Efterhånden går det nok over i high-end printere på forskellige steder i byen, f.eks. på 

bibliotekerne. Nogle firmaer, f.eks. IKEA, tilbyder reservedele til 3D-udprintning via deres hjemmeside. 

 

Interview med Jan Lindegaard, erhvervskonsulent hos IT-Forum, samarbejdspartner for BiblioTech. 

IT-forum er et netværk for IT-interesserede virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og 

offentlige myndigheder i Midt- og Sydjylland. 

Jan beskriver projektet som version 1.0 af BiblioTech. Der har været mange nyttige erfaringer, men også 

mange udfordringer. Han ser et stort potentiale for den fremtidige udvikling,  altså en version 2.0. 

Udgangspunktet vil være, som nu, at der er én tovholder på biblioteket, til koordinering af aktiviteterne, men 

at der kan involveres langt flere eksterne personer, f.eks. eksperter. 

Forslag til aktiviteter: 

 Dialogværktøjer for virksomheder 

 Digital tolkning på andre sprog 

 Serious game værktøjer i 5D/6D, der involverer alle sanser 

 Brain Reader, f.eks. tema om hjernen i 1 uge eller mere. Firmaet beskæftiger bl.a. med teknologi til 

sporing af Alzheimer 

 Robotter til forskellige typer af arbejde, f.eks. jura-robotter til undersøgelse af retspraksis i 

forbindelse med sager 

 Undervisning i at programmere, en bestemt ugedag, eller en hel uge 

 De 10 mest spændende teknologier i Horsens bliver præsenteret 

 

Overordnet at fokusere på: 

- Vi skal trække verden ind i biblioteket med dette projekt 

- Der skal skabes verdens mindste auditorium med TED talks og små events 

- Husk at overraske brugerne hele tiden 

 

Interview med Anders Pagh, Insero, samarbejdspartner for BiblioTech 

Insero er en vidensvirksomhed og kapitalfond, der arbejder med udviklingen af innovative 

fremtidsmuligheder, bl.a. åbner den i nærmeste fremtid et ”Engineering Lab”, hvor lærere fra hele landet kan 

afprøve ny teknologi for folkeskoleelever. Den primære målgruppe er lærere. 

Insero har bidraget til projekt BiblioTech med råd og vejledning, lån af teknologisk udstyr samt 

kompetenceudvikling for bibliotekets medarbejdere. 
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Det vil ifølge Anders være oplagt at der samarbejdet fortsættes og udvikles i fremtiden. 

De bidrager gerne med: 

 Udlån af udstyr til biblioteksaktiviteter 

 Afholdelse af arrangementer for skoleelevernes forældre 

 Genbrug af Inseros lærerarrangementer i en borgerrettet udgave på biblioteket. 

 

 

b) Interviews med medarbejdere på Horsens kommunes biblioteker 

Deltagere: 4 medarbejdere, A, B, C og D 

Før: Hvad tænkte du om bibliotekets rolle i forhold til ny teknologi.  

Hvordan passer BiblioTech/ formidling af ny teknologi i de øvrige aktiviteter 

A: BiblioTech’s målgruppe var en helt ny målgruppe, det var nye og andre brugere, end dem som ofte bruger 

biblioteket. Det har været svært at få de borgere, der i forvejen bruger bibliotekets arrangementer og kurser 

til at engagere sig. Det BiblioTech skal formidle, skal have almen interesse/nytte. Vi skal ikke præsentere ny 

teknik for iværksættere. 

B: Biblioteket er et godt sted at bruge til teknologiformidling, fordi der kommer så mange folk på biblioteket. 

Biblioteket er i forvejen en blandet landhandel, så hvorfor skulle biblioteket ikke også have 

teknologiformidling? Men der er også perspektiver i det for biblioteket. Hvis biblioteket bare låner bøger ud 

som for 20-30 år siden, ville der ikke være så meget tilbage på biblioteket. 

C: Principielt ligger BiblioTech’s tilbud i god forlængelse af bibliotekets øvrige aktiviteter. Det svarer til det, vi 

tidligere har gjort ved at stille pc og internet til rådighed for borgerne. Noget der nu er en selvfølge. Men 

formidling af ny teknologi er mere kompleks, det er svært at vide, hvad der er kommet for at blive. Det er 

interessant, at vise borgere de muligheder der findes – det er logisk at gøre det. Men det er svært for folk at 

forene deres opfattelse af biblioteket, med biblioteket som formidler af ny teknologi. Det har været en 

hurdle, at vores brugere ikke har set det som værende en naturlig del af bibliotekets aktiviteter. Det har givet 

problemer med at få budskabet ud om bibliotekets nye område med teknologiformidling. 

D: Jeg syntes, at det var alle tiders gode ide at biblioteket ville formidle ny teknologi. Biblioteket skal være 

oplysende for almindelige mennesker, der ellers kan have svært ved at skaffe sig viden om teknologi. Det er 

godt og helt naturligt at have informationsaktiviteter i forhold til borgerne. Biblioteket giver information om 

mange ting fx også legetøj via Legeteket. Det kan være svært at skaffe sig viden om ny teknologi , hvis man 

ikke selv nørder ud i det. 

Hvordan fungerede teknologiformidlingen I BiblioTech 

Hvad fungerede, hvad fungerede ikke, hvad kunne have været gjort bedre. 

A: Det var godt med et afskærmet rum til BiblioTech, men det var svært at få folk hen til det, fordi de ikke 

automatisk gik forbi.  
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Det BiblioTech skal formidle, skal have almen interesse/nytte. Vi skal ikke præsentere ny teknik for 

iværksættere. Teknologien/formidlingen skal give mening for brugeren, ”hvordan kan jeg bruge det?” Derfor 

gav temaet med velfærdsteknologi god mening. 

De åbne kurser/arrangementer har været svære ”at sælge” til vores normale brugere, Måske skulle kurserne 

have været gjort det lidt mindre farlige at deltage i og måske skulle de have været kombineret med vores 

almindelige bibliotekstilbud. Der har været en hurdle, som brugerne skulle overskride. Det vi formidler, skal 

hellere være for nemt end for svært. Vi skal ikke have fat i first movers.  

Det var godt, at der var ansat en, der kunne kontakte eksperter. Projektlederen stod for den daglige drift og 

kunne give informationer videre til os andre ansatte, samt til borgere som ikke havde tænkt den tanke at 

biblioteket kunne formidle ny teknologi. 

B: Det var godt, at personalet i BiblioTech var meget servicemindede og parat til at gøre meget for dem, der 

henvendte sig. Der var spændende ting at komme ind og se på. Det har åbnet manges (og mine) øjne for 

hvad man kunne. 

Kurserne i 3d-print havde nogle meget tilfredse kursister. 

C: Selve BiblioTech-området har ikke fungeret, som vi håbede, der blev ikke skabt et miljø omkring 

BiblioTech. Der har været anløb til det i forbindelse med 3D-printeren. Hvis vi havde haft et helt FabLab, 

havde der været mulighed for at skabe et miljø. Her er folk kommet, de har set en ting og er gået igen. Vores 

mellemstørrelse har arbejdet imod at få skabt et miljø, det ville kræve, at der hele tiden var aktiviteter og 

skete noget - og det ville være både dyrt og kræve meget tid. Hvis der skal skabes et miljø omkring 

BiblioTech, skal der lægges plads, penge og et flow af aktiviteter ind i det. 

Den formidling, der har været en del af noget andet har virket meget godt fx ved tiltag i børnebiblioteket. De 

samarbejder der var med skoler fungerede godt. 

Vi har haft et klassisk problem med markedsføring. Folk skal vide, at biblioteket har et nyt tilbud med 

BiblioTech. Vi har haft et godt indhold, men for at det bliver brugt kræver det, at folk skal vide tilbuddet er 

der. Brugen af de sociale medier har manglet en rød tråd. Aktiviteten på de sociale medier har afspejlet det 

rolige tempo aktiviteterne er foregået i.  Når der ikke har været et stort flow i aktiviteter i BiblioTech, ville det 

kræve at der fx blev lavet nogle temaer for at give aktivitet på de sociale medier. 

D: Der var fart over feltet med at lave tiltag med de drypvise arrangementer overfor borgerne hver måned. 

Der var både teknologi udenfor ens forestillingsevne og noget brugbart som kunne dække borgerne behov. 

Internt var der al for lidt kommunikation. Der foregik børnerelaterede tiltag i BiblioTech regi og der var 

skoleklasser på besøg uden børnebiblioteket blev involveret. Hvis der havde været sparret med 

børnebibliotekarerne kunne en videndeling måske have givet nogle flere aktiviteter, der var nemme at lave i 

forlængelse af de børnerelaterede tiltag. Det har været megafedt at kunne tage skoleklasser på rundvisning 

med ned i BiblioTech og det var ekstra godt hvis projektlederen var der og kunne fortælle lidt om det. Der 

kunne have været gjort mere ud af at samarbejde i den forbindelse. 

Hvad gør det i en organisation at det får et nyt element ind i hverdagen? 
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A: BiblioTech kunne have været bedre integreret i bibliotekets andre tilbud. Ved kun at have én tilknyttet 

projektet og ved at have en som ikke tidligere har haft tilknytning til biblioteket blev BiblioTech isoleret fra 

det øvrige bibliotek. Det virkede som om projektet med BiblioTech kom lidt pludseligt og stod for sig selv. 

Projektlederen burde nok have haft en sparringspartner, det var et stort projekt, hun havde foran sig. 

Heldigvis havde hun både stor viden og netværk med sig fra det private erhvervsliv. Men hun kom over i en 

tung offentlig institution med et helt nyt emne, det har været svært at være alene om. Det var en stor opgave 

at få integreret den nye opgave med formidling af ny teknologi i biblioteket. 

B: Der har været stor bevågenhed fra ledelsen på BiblioTech, fordi det var spændende og nyt med 

teknologiformidlingen. Men det kunne godt føles som en gøgeunge i reden. 

C: Det har været en hurdle at biblioteket/institutionen kan være tungt at løbe i gang, det er ikke en agil 

organisation. Bibliotekets organisation passer ikke til kapow ”nu bruger vi lige penge på det her”. Det har 

været svært at rykke lige så hurtigt, som projektlederen gerne ville. Når biblioteket trækker folk ind fra andre 

steder og med en anden baggrund end en biblioteksmæssig skal vi være opmærksomme på dette. 

Biblioteket mangler nogle protokoller i forhold til at få nye folk der ikke kommer fra organisationen og 

biblioteksverdenen til at fungere og udnytte organisationen bedst muligt. Der kunne have været meget godt 

i at få en person udefra, men biblioteket fik ikke alt potentialet i spil. Biblioteket må se dette som Learning 

experience. 

D: Ved opstarten af BiblioTech blev der lavet en sparringsgruppe med personer fra forskellige steder i 

organisationen, det var godt tænkt. Det kunne have været en god måde at få ideer frem og ud i huset samt 

italesat afdelingernes behov til BiblioTech. En sådan sparringsgruppe skal bruges, men det blev den ikke. 

Netop i vores adskilte afdelinger ville det være fint med tværgående aktiviteter og oplagt at bruge en 

sparringsgruppe i forhold til den slags tiltag. BiblioTech lå lige på etagen nedenunder, men den lå alligevel 

meget langt væk.  Måske skulle det have været præciseret i stillingsbeskrivelsen med ”din rolle er at få viden 

ud til dine kollegaer og sparre med dem”. Hvis det havde fungeret, ville der ikke have været spildt viden, 

noget vi kan se nu med sygefraværet af projektlederen, der er ikke ret megen viden om området tilbage. En 

læring kunne være at finde ud af hvordan biblioteket fremover organiserer sparringsgrupper, så nye tiltag 

ikke bliver et onemansshow. Måske var projektlederens stilling for isoleret fra resten af biblioteket. Det er 

vigtigt at folk fra hele huset er med og bliver involveret. Det stiller desuden spørgsmål til hvordan biblioteket 

håndterer kollega-kollega læring er mere overordnet og hvordan bevarer vi viden i organisationen. 

Biblioteket risikerer at miste vigtig viden, når der er personaler, der holder med at arbejde her. 

Hvad har du personligt fået ud af det? (er du blevet klogere?). 

A: Personligt har jeg fået det ud af det, at jeg ved hvordan en 3D-printer virker, jeg har dog ikke lært det 

tekniske og kan ikke selv printe på den. Jeg har set de ting, som BiblioTech har vist, men har ikke prøvet dem 

og har heller ikke været med til arrangementerne. 

B: Jeg har fået en viden om ting, der eksisterer, men som jeg ikke vidste eksisterede. Jeg har fundet ud af, 

hvordan en 3D-printer fungerer. 

C: Personligt synes jeg, at det har været sjovt at pille i nogle af BiblioTech’s ting og jeg har fået lært noget 

teknisk. Det har været sjovt at låne gadgets med hjem og afprøve dem. Jeg har deltaget i kurser/foredrag, de 

var gode og jeg har fået noget ud af, det har givet noget fagligt. 
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D: Fremtidsforedraget var spændende, men mest på det personlige plan ikke så meget arbejdsmæssigt. Det 

var også spændende at se fremtidens materialer. Jeg fik ikke så stort udbytte af BiblioTech, som jeg havde 

forventet. Men det går begge veje, jeg skulle også selv have været opsøgende for at få noget information og 

viden. Det kan være fordi jeg har lidt berøringsangst overfor den nye teknologi/ gadgets , jeg skulle have 

leget lidt pilfinger. Det er vigtigt at kunne lege og spørge, gerne i samarbejde i en gruppe, så får jeg bedst 

opfyldt mit informationsbehov.  

Hvad tænker du om fremtiden for teknologiformidling på biblioteket i de næste par år 

A: Teknologiformidlingen skal være almen nyttig oplysning for borgere og måske noget der mere er ”for 

sjov” til børnefamilier. Vi skal henvende os til dem, som ikke selv kan finde info på nettet. Formidling af 

teknologi/tingene skal kombineres med noget, tingene kan ikke stå alene. Der skal fx inviteres en 

gruppe/klasse, som kan deltage i formidlingen. En del af formidlingen skal være uformel/uforpligtende 

formidling fx af 3d-printeren eller en Nao-robot, der går rundt i biblioteket og vækker brugernes interesse. 

Det skal foregå hvor folk går forbi. 

B: Ligesom med så mange af bibliotekets andre aktiviteter, er der også andre, der er i gang med 

teknologiformidling. Jeg tror der vil komme mange til teknologiformidling på biblioteket, men det vil kræve 

personale, der kender til de nye teknologier eller, at der er nogen med viden om teknologien, som 

biblioteket kan invitere ind og få til at lave arrangementet.   

C: Fremover kommer vi også til at tage teknologi-ting ind. Vi skal fortsat have 3D-printer, der kan vi 

positionere os, fordi den endnu ikke er tilgængelig overalt. Det er svært for os som personale at lave noget 

med den, vi har ikke selv kompetencerne til at lave kurser i tegneprogrammer til 3Dprint. Vi skal finde en 

balance. Vi bør holde kurser, men hvordan skal vi gribe det an i forhold til den nye teknologi? Det er sværere 

at lave disse kurser end de almindelige kurser vi afholder.  

Det er svært at få opdyrket et community, det kunne være godt med en flok nørder, men vores niveau er for 

småt. Vi skal lave en eller anden form for teknologiformidling, men spørgsmålet er på hvilket niveau. Det kan 

være foredrag/arrangementer. Der er mange praktiske problemer i at have fysisk ting. Det kræver 

mandetimer og økonomi til det. Der skal bruges personer, der kan netværke og nogen der har teknisk 

indsigt. 

D: Jeg tror, at hvis vi tør gå den vej med at lave teknologiformidling, kan det være givende. Der er behov for 

megen borgeroplysning fordi det går så hurtigt med udviklingen. Det behøver ikke være en fast samling. 

Ideen med at låne ting af producenter eller leverandører ind på biblioteket, er en fantastisk ide. Det er godt 

for pilfingre og det er et udstillingslokale for dem, som vi låner tingene af. 

Det kræver benarbejde fra biblioteket både at komme ud med, at vi har tilbuddene og at få fortalt hvordan 

de kan bruges. Det skal ikke kun være for nørder, men også almindelige mennesker, der ikke ved noget om 

teknologi i forvejen. 

BiblioTech projektet har vist nogle ting, som vi ikke skal gøre. Det er godt tænkt at biblioteket skal formidle 

viden om ny teknologi, men det har også vist sig, at der skal bruges energi på at få det fra tanke til handling. 
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c) Social mediestrategi for BiblioTech (Evaluator, stud.pæd.it. og lærer Stine Bruus Sørensen) 

Udgangspunktet 

Strategien for BiblioTechs tilstedeværelse på og brug af sociale medier koncentrerer sig i dette forslag om 

medierne; Facebook, Youtube, Pinterest og Twitter.  Strategien har fokus på et begrænset og overskueligt 

antal medier ud fra en erkendelse af BiblioTechs resssourcemæssige realiteter. Samtidig gør afgrænsningen 

det muligt at anvende nærværende strategi som en slags prototype for arbejdet med hele biblioteket 

kommunikation på sociale medier
1
 

I udarbejdelsen af strategien er der taget udgangspunkt i de didaktiske værdier, som udtrykkes dels i 

projektansøgningen for BiblioTech
2
, hvor brugerinddragelse står centralt, og dels i interview med relevante 

ansatte på Horsens Bibliotek, som tillægger den eksperimenterende og udforskende omgang med både nye 

indsatser og teknologier stor værdi
3
. Derfor tager denne strategi afsæt i en handlingorienteret didaktisk 

forståelse, hvor eksperimenterende arbejdsmetoder og samhandlen (Keiding & Wiberg, 2013) kommer til at 

stå som centrale værdier i tilrettelæggelsen af BiblioTechs formidling; både i forholdet mellem BiblioTech og 

brugerne, men også i forholdet mellem de professionelle på hele biblioteket. 

Når der arbejdes med kommunikation på forskellige medier viser erfaringer og forskning (Taylor & Francis 

2014; Petersen 2007) vigtigheden af channel-specific strategier for brugen af hhv. det enkelte medie og 

sammenhængen mellem medierne. Det understøtter “...... en kommunikativ arbejdsdeling mellem platforme, 

hvor brugerens øgede opmærksomhed, handlefrihed eller loyalitet er i centrum…...” (Petersen 2007; 23). 

Særligt handlefrihed og loyalitet fra brugernes side står, jf. det didaktiske afsæt, centralt for Horsens 

Biblioteks virke. 

I det følgende præsenteres den foreslåede brug af de respektive medier og deres indbyrdes forbindelser 

kort. Til slut er der udformet en grafisk oversigt, som samler de væsentligste pointer og indsatser. 

Facebook – hovedåren og metamediet: 

Teknologiformidler og projektleder for BiblioTech, Serina Klejstrup Hedegaard, fremhæver Facebook (FB) 

som BiblioTechs primære formidlingskanal, pga. antallet af følgere og mediets generelle udbredelse blandt 

borgerne. 

I denne strategi anses FB fortsat som BiblioTechs primære formidlingskanal, hvor arrangementer og nyheder 

formidles til Horsens Kommunes borgere. På nuværende tidspunkt har BiblioTechs FB side 273 følgere, 

hvilket endnu ikke opfylder projektansøgningens målsætning om 800 følgere. I et forsøg på at øge antallet af 

følgere, vil man med fordel kunne arbejde med såkaldte delingsagenter, dvs. relevante personer eller grupper 

som efter aftale og i en afgrænset periode deler opslag fra BiblioTech. Et eksempel kunne være en aftale med 

Horsens Kommunes FB side, En del af flokken, som pt. har 8145 følgere. 

                                                             
1 Under forudsætning af, at strategien tages i brug 
2 I projektbeskrivelsen står bl.a. ”…at mennesker har en bedre indlæringskurve hvad angår ny teknologi, når 
vedkommende forud for benyttelsen er blevet præsenteret for og inddraget i processen.” 
3 I interview med Janus Andersen (fagbiblioteket) og Lisbeth Christensen (bibliotekschef) giver begge udtryk for, 
at det er væsentligt, at få lov at forsøge sig frem, når man skal gøre sig erfaringer med noget nyt. De fortæller 
begge, at det har været tanken bag hovedbibliotekets forsøg med sociale medier, og de fortæller ligeledes begge, 
at det har bidraget positivt til processen – bl.a. fordi det har fremskrevet hidtil oversete potentialer hos 
medarbejdere og kolleger. 
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Man bør dog ikke udelukkende måle en FB sides (eller andre sociale medier) succes på antallet af likes og 

følgere. Gruppen vil have en forholdsvis stor skare af usynlige brugere eller lurkers; brugere af FB mediet, 

som ser opslag fra BiblioTech via venners likes af siden/opslag, og derigennem indtager en responsiv 

position ift. indholdet, hvor de ikke er aftvunget et umiddelbart svar (Bakhtin 1986; Peterson 2011). I denne 

optik kan biblioteket være i kontakt med ikke-brugere uden at kunne måle det. 

Initiativer på BiblioTechs facebook side 

Nedenfor følger forslag til en række initiativer, der alle tjener til at gøre FB siden lettere tilgængelig og mere 

gennemsigtig for brugerne. Forslagene er for læsevenlighedens skyld opstillet punktvis. 

 Opret en kort og letforståelig beskrivelse af siden og den formål, samt hvilke muligheder man som 

følger har på siden 

 Brug facebooksiden som meta- eller delingsmedie (Jensen & Tække 2013), dvs. et sted, der samler 

og formidler BiblioTechs præsentationer på andre medier, som fx Youtube og Pinterest
4
. På den 

måde opfordres borgerne både til at følge BiblioTech på disse medier, men også til selv at udforske 

disse medier. Samtidig placerer FB siden sig ind i en eksisterende praksis, hvor FB mediet i høj grad 

anvendes som meta- eller delingsmedie (ibid.) 

 Begivenhedskalenderen skal altid være opdateret med planlagte arrangementer 

 Overvej, hvordan sidens coverbillede kan bruges til at understøtte formidlingen af arrangementer. Fx 

ved at lade en visuel formidling af nærmest forestående arrangement figurere – i stil med Horsens 

Biblioteks FB. Side. Det skaber ligeledes en sammenhæng i organisationens samlede kommunikation. 

 Inddel billeder i forskellige albums, som navngives efter de forskellige månedlige temaer på 

BiblioTech – heri lægges billeder fra respektive arrangementer og teknologier. Man kan ligeledes 

overveje at lave visuelle oversættelser af relevante temaer ift. teknologi – fx eksponentiel vækst, open 

source, hvornår er en teknologi ’smart’ osv. 

 Overvej, hvad der deles og slås op på facebooksiden – det bliver hurtigt meget rodet, hvilket går ud 

over formidlingen. Sjove og underfundige links kan med fordel lægges andre steder. 

Youtube – den personlige teknologiformidling 

Videomediet Youtube har flere fordele, som gør det egnet i en mediestrategi for BiblioTech. For det første er 

det et medie, som mange kender, da videoer ofte deles på FB, men dernæst betyder de levende billeder 

også, at formidlingen via mediet indeholder væsentlig flere social cues (Baym 2010) end fx skriftlige opslag 

på FB
5
. Det giver Youtube mediet nogle fordele i forhold til at understøtte den personlige dimension i 

formidlingen til brugerne.  

Taylor & Francis (2014) fremskriver værdien af, at biblioteker bl.a. bruger sociale medier til at lave 

instruktionsvideoer, der forklarer brugerne, hvordan forskellige funktioner og medier fungerer. Det vil derfor 

være nærliggende for BiblioTech at bruge Youtube som en måde at formidle historier om og vejledninger til 

de teknologier, som biblioteket råder over. Et eksempel kunne være videovejledninger til 3D Doodler, 3D 

printer, forskellige digitale tjenester o.l.  

Videoer kan med fordel produceres enten i samarbejde med brugere – det er en meget direkte måde at 

arbejde med brugerinvolvering – eller i samarbejde med bibliotekets øvrige ansatte. I forhold til sidstnævnte 

                                                             
4 BiblioTechs nyhedsbrev kan også promoveres på FB siden 
5 FB’s mange emoticons benyttes naturligvis i vid udstrækning til at understøtte skriftlige udsagn og er 
derigennem med til at udvide mængden af social cues 
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har den kreative og eksperimenterende proces i forbindelse med udarbejdning af sådanne videoer nogle 

klare fordele til at styrke BiblioTechs fortælling internt i organisationen (Schulz 2005). Der er dog faldgruber, 

som man må have sig for øje; fx kan internt producerede produkter risikere at blive indforståede og 

selvoptagede (Alsobrook 2014) og dermed fremstå som irrelevante for brugerne. 

Initiativer på Youtube 

 ’How-to’ videoer -hvordan fungerer de teknologier, der er månedens fokus? Små og enkle videoer, 

gerne produceret i samarbejde med det øvrige bibliotekspersonale eller brugere, der viser fx hvordan 

en 3D Doodler eller en Jawbone virker. Hver video skal dels fortælle om - og i givet fald hvordan og 

hvornår - man kan prøve en teknologi på BiblioTech, og dels skal de opfordre borgerne til selv at 

lægge små videoklip af deres brug af enten den pågældende eller andre teknologier op. 

 Små videoklip fra BiblioTechs arrangementer i og uden for huset 

 Video-blog, som kort og enkelt fortæller om udvalgte temaer. Gør gerne brug af gæstebloggere, fx 

andre bibliotekarer – det vil koble sig på en allerede eksisterende praksis i institutionen. 

 Forskellige kanaler til de forskellige spor 

 

Pinterest – det eksperimenterende frirum 

Pinterest fungerer som en slags digitale opslagstavler, hvor man kan samle forskellige links under forskellige 

kategorier (opslagstavler). I øjeblikket er BiblioTech repræsenteret med en opslagstavle under 

hovedbibliotekets konto. I denne strategi kan man vælge enten at forsætte med denne form, eller vælge at 

udvidde brugen af Pinterest, hvilket fordrer at BiblioTech får sin egen konto. 

Tanken bag denne strategis inddragelse af Pinterest er dels at formidle Youtubekanalens videovejledninger 

på en platform, hvor det er normal praksis for mediets brugere at samle forskellige vejledninger inden for 

crafting området. Mange brugere har således opslagstavler til bageopskrifter, julepynt, strikkeopskrifter, 

rengøringstips, kreative aktiviteter med børn osv. og her vil en opslagstavle, hvor BiblioTech samler sine 

’how-to’ videoer placere sig naturligt. Vælger man at koncentrere BiblioTechs tilstedeværelse på Pinterest om 

dette, kan aktiviteten fortsat foregå under hovedbibliotekets konto. Vælger man derimod at udvide brugen 

(se forslag nedenfor), foreslås det, at BiblioTech får sin egen konto og dermed mulighed for at operere med 

flere opslagstavler. 

Initiativer på Pinterest 

 Formidling og samling af how-to videoerne fra Youtube 

 Her kan man også lave lidt mere legende og eksperimenterende opslagstavler – fx ’Hvad ønsker 

BiblioTech sig mon til jul? ’ ’Dimser du ikke vidste du manglede’ ’Kæledyrs-tech’ osv.  

 

Twitter – det globale netværk 

I Danmark er Twitter mediet lidt at betragte som et nichemedie. Det bliver primært brugt af politikere, 

journalister, forskere og øvrige i kommunikationsbranchen. Det er endnu ikke der den almene borger har sit 

fokus. Twitter er dog taget med i denne strategi pga. mediets potentialer ift. at netværke med relevante 

samarbejdspartnere, som fx andre biblioteker i ind- og udland, relevante universiteter og forskere, relevante 
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aktører inden for teknologi og medier m.fl. Lægges der energi og omtanke i en Twitterkonto kan denne være 

med til at styrke især de internationale relationer for BiblioTech
6
. 

Initiativer på Twitter 

 Find enten et relevant eksisterende hashtag at tweete under (fx #bibliotech) eller find et nyt og brug 

det konsekvent sammen med andre relevante hashtags 

 Fortæl om tiltag, spørg andre til råds, det er et hurtigt medie, så der er som regel hurtig respons. 

 Da mediet er betydeligt større uden for Danmark kan det overvejes at tweete på engelsk, når det 

findes relevant. Det kan være med ti at styrke nogle internationale relationer. 

Ovenstående strategi opererer med BiblioTechs tilstedeværelse på fire forskellige sociale medier. Det en klar 

og efterprøvet fordel (Taylor & Francis 2014), hvis aktiviteten på de respektive medier planlægges fx tre 

måneder ud i tiden og hele tiden i relation til de aktiteter, der forgår i BiblioTechs regi. En sådan struktur gør 

aktiviteten på sociale medier mere håndterbar, men planlægning må dog ikke være mere stram end at der er 

plads til spontanitet og ændringer. Både fordi det er en væsentlig del af bibliotekets værdier, men også fordi 

teknologiområdet er et sted, hvor tingene og udviklingen sker eksplosivt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Der findes flere praksiseksempler på internationale konferencer, der er opstået på baggrund af netværk, som er 
opstået på Twitter 


