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1: Stamdata 

 

1.1: Projekt id og titel PalleNext – børnebibliotekernes fælles mobile website til tweens 

1.2: Projektperiode Startdato: 1. januar 2015 

Slutdato: 30. september 2016 

1.3: Projektansvarlige Økonomisk ansvarlig: Peter Høybye, konsortieformand Biblo. 

Projektleder: Line Røijen, projektleder Biblo (1. januar 2015 til 1. juni 2016), 

Dorthe Hammerich, barselsvikar, projektleder Biblo (fra 1. juni 2016 – 30. 

september 2016). 

 

 

2: Sammenfatning af projektet og dets resultater 

 

2.1: Projektresumé 

 Formål 

 Målgrupper 

 Organisering 

 

Formålet med projektet er at skabe en samlende, national hjemmeside 

for børn med fokus på community, nem søgning i og adgang til 

bibliotekernes materialer og med en responsiv grænseflade. PalleNext 

tager udgangspunkt i det tidligere Palles Gavebod, men indebærer en 

omlægning til et nyt system med et responsivt design, der fungerer på 

alle platforme og er optimeret til mobil. Til sitet udvikles endvidere en 

væsentlig community-del, der markant forbedrer brugernes 

interaktionsmuligheder. 

 

PalleNext skal sikre, at DDB har et tilbud til målgruppen tweens, som 

nemt tilgås fra alle platforme, og hvor børnene kan interagere med og få 

inspiration fra hinanden. PalleNext skal desuden sikre, at relevante dele 

af sitet kan integreres i DDB CMS. 

 

Den primære målgruppe for projektet er tweens i alderen 7-14 år. 

Sekundære målgrupper er biblioteker, forældre og skoler. 

 

PalleNext vil være en teknisk forgænger for andre nationale sider til 

specifikke målgrupper.   

 

PalleNext gennemføres med projektledelse og konceptudvikling af den 

eksisterende projektgruppe omkring Palles Gavebod samt med DBC som 

underleverandør til udviklingen af den tekniske løsning. 

Samarbejdspartnere er dels Konsortiet Palle Gavebod v. Roskilde 

Bibliotekerne, og dels Køge Bibliotekerne, der leverer input til design og 

brugertest af søgegrænsefladen.  
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2.2: Resultater 

 

Resultatet er et helt nyt website, biblo.dk, der fuldstændigt erstatter det 

tidl. børnesite pallesgavebod.dk. Med projektet er der derfor ikke blot 

opnået en videreudvikling, men et helt nyt digitalt univers under et nyt 

navn. Fra det oprindelige projekt er videreført en række funktioner, der 

gør det muligt stadig at gennemføre landsdækkende kampagner som 

Sommerbogen og Vild med film, samt at bestille materialer på 

bibliotekerne.  

 

Hertil kommer de ekstra muligheder, som den nye platform giver: 

 

 Der er skabt en ny bibliotekarrolle – en online bibliotekar, som både 

kræver traditionelle bibliotekarkompetencer og nye online, digitale 

kompetencer. Det er internationalt set enestående, at bibliotekarer i 

Danmark har mulighed for at udbygge denne rolle via deres eget 

system, der stadig har de traditionelle bibliotekssystemer tilknyttet, 

og at børn kan indgå i et sikkert, ikke-kommercielt community med 

fokus på fælles interesser og med direkte adgang til biblioteksansatte 

voksne 

 Der er i løbet af projektet skabt en ny identitet omkring 

bibliotekernes børnesite. Både ift. navn, design, strategi og indhold. 

 Der er skabt nye samarbejder med eksterne partnere, der kun har 

kunnet lade sig gøre pga. den nye platform. Mest markant er 

samarbejdsaftalen med Undervisnings- og Forskningsministeriet og 

KU Science Skoletjenesten om Forskningens Døgns Skoleprogram. 

 Der er skabt et helt nyt teknologisk fundament, der gør det muligt for 

brugerne at deltage i grupper/community 

 PalleNext-projektet er den første ibrugtager og kravstiller til den åbne 

platform og har derfor været definerende for fremtidig udvikling af 

communities/infrastruktur i DDB. 

 

I projektet er endvidere gennemført følgende undersøgelser/prototyper, 

som har givet vigtige delresultater: 

 

Test af prototyper 

Prototype A: Find en god bog.  

Mobilprototype med fokus på at afprøve en anderledes søgemetode.  

Ved at svare på en række emnerelaterede spørgsmål kunne brugeren 

skabe en søgning på kombinerede emner. Brugerne vurderede den 

visuelle grænseflade og den nemme navigation positivt. I det videre 

arbejde viste det sig for komplekst at udvikle prototypen til et færdigt 

produkt inden for projektets rammer, ikke mindst fordi det krævede en 

stor indsats mht. kombinationen af emner i søgningen. Det var derfor 

ikke muligt at realisere prototypen i den form, den blev testet, men Biblo 

har fortsat et ønske om at udvikle søgefunktionen i denne retning og 

overvejer løbende muligheder for at realisere ønsket om en mere intuitiv 

visuel søgning. 
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Prototype B: Bogflyer.  

Anmeldelser som indlæg i bøger på hylderne.  

Udvalgte anmeldelser fra Biblos Juniorredaktion blev printet og sat ind i 

de anmeldte bøger. Formålet var at undersøge, om børnene på 

biblioteket ville benytte anbefalinger fra andre børn, som de ikke kendte. 

Forsøget på testbiblioteket gav ikke umiddelbart en målbar stigning i 

udlån af bøger, og det er derfor ikke videreført i den testede form. Det 

kunne imidlertid overvejes at teste igen, fx i en form, der inkluderer 

direkte links (QR koder) til anmeldelsen online. 

 

Undersøgelse: Hvorfor vil du låne bogen? Ved udlånet spurgte 

bibliotekarerne, hvorfor børnene lånte lige netop de bøger, de havde 

valgt. Hvilke bevæggrunde var der for dem? Og hvad var 

udslagsgivende? 

Svarene var oftest: Andre børns anbefalinger, spændende forsider, 

beskrivelsen på bagsiden, inspiration fra youtube, eller at de kender 

forfatteren. Resultaterne fra disse undersøgelser er implementeret i 

udviklingen af PalleNext og fx brugt i prioriteringen af visningsmuligheder 

på sektionssider. 

 

PalleNexts bidrag til DDB’s vision og mission 

 PalleNext har bidraget til at styrke, effektivisere og synliggøre det 

offentlige bibliotekstilbud ved at kombinere de kendte, 

grundlæggende biblioteksydelser som bestilling og formidling med 

nye SoMe-teknologier, der gør det muligt for brugerne (her: børn) 

selv at skabe indhold uden at miste muligheden for at benytte sig af 

de traditionelle biblioteksfunktioner. 

 Børnenes adgang til bibliotekernes medieindhold er styrket både i 

forhold til mere gennemskuelige og veldesignede interfaces samt 

nemmere adgang til at deltage i bibliotekernes læselystkampagner, 

filmkampagner osv. Bl.a. har PalleNext via fx sammenhæng mellem 

kampagnegrupper, digitale kampagnebidrag og fysiske 

kampagneaktiviteter gjort det nemmere for bibliotekerne og for 

brugerne at opleve sammenhæng ml. det fysiske biblioteksrum og 

det digitale site. 

 PalleNext har skabt en fleksibel platform, der er bedre forberedt på 

videreudvikling og tilpasning til fremtidens krav end 

pallesgavebod.dk. Og hvor pallesgavebod.dk havde brug for 

indholdsproduktion fra mange biblioteksansatte, så er PalleNext-

platformen mere automatiseret, hvorved der postes langt mere nyt 

indhold på sitet, med et mindre ressourceforbrug fra bibliotekerne (fx 

via forsidewidgets med indhold fra grupperne og nyeste anmeldelser, 

hvor en stor del af indholdet produceres af børnene selv). 

 

2.3: Næste skridt for 

projektet, planlagte 

aktiviteter og 

Planlagte aktiviteter og fokusområder 

Projektgruppen bag Biblo (PalleNext-projektets nye navn) har 

identificeret en række fokusområder/initiativer for at konsolidere og 
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fremtidsudsigter udvikle den nye platform: 

 

- Flere tests af biblo.dk og af Biblos kampagner på børn. En 

løbende evaluering med deltagelse af målgruppen vil kvalificere 

beslutningsgrundlaget for nyudvikling af fx eksisterende design, 

nye funktioner, markedsføring osv. 

 

- Kvalificering af indholdet i grupperne (community-delen) bl.a. ved 

at afholde kurser på bibliotekerne samt at inddrage brugerne i 

indholdsproduktionen. Fx har projektgruppen oprettet en 

Juniorredaktion, der skaber godt indhold i børnenes øjenhøjde. 

 

- Løbende fokus på kompetenceudvikling af biblioteksbrugerne, fx 

via konkurrencer omkring digital dannelse.  

 

- Udvikling af en ”konkurrence-app” (modningsprojekt under 

SLKS), der skal gøre det nemmere at deltage i Biblos 

kampagner/konkurrencerne samt gøre det muligt for 

Biblo/bibliotekerne at sende kampagnespecifikke notifikationer til 

børnene.   

 

- Udvikling af et gamificerende element – et quizmodul – i 

samarbejde med Det Hemmelige Bibliotek (udviklingsprojekt 

under DDBs udviklingspulje). 

 

- Undersøgelse af, hvordan biblo.dk i højere grad kan understøtte 

og lægge op til inspirationssøgning. 

 

Anbefalinger: 

Projektgruppen anbefaler endvidere, at følgende udvikling prioriteres, 

såfremt der kan skaffes midler til det: 

 

- Udvikling af præsentationen af børnenes anmeldelser på biblo.dk, 

således at disse kommer endnu mere i spil. 

   

- Udvikling af brugen af ratings og anmeldelser til at skabe mere 

personificeret indhold. 

 

- Udvikling af statistikmodul, der kan give mere detaljerede 

informationer om brugernes adfærd på biblo.dk end KPI index, og 

som (delvist) kan tilgås af bibliotekerne. 

 

- Ansættelse af en yderligere permanent ressource til 

projektgruppen dedikeret til PR og markedsføring for at øge 

kendskabsgraden og opbygge brugerloyalitet blandt Biblos 

primære og sekundære målgrupper. 
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3: Evaluering af projektresultat 

 

3.1: Samlet 

konklusion på 

projektresultatet 

Projektet har med lanceringen af Biblo leveret et nyt nationalt, digitalt og 

interaktivt univers til målgruppen tweens, som kombinerer klassiske 

biblioteksfunktioner ift. søgning og lån af materialer med et sikkert 

community, der er opbygget som et socialt medie, hvor børn kan mødes med 

hinanden og voksne biblioteksansatte i interessefællesskaber. Desuden er de 

landsdækkende kampagner fra Palles Gavebod videreudviklet og videreført 

med succes med en højere grad af tilknytning til onlineuniverset i form af 

inddragelse af børnene som indholdsproducenter (fx videoer, anmeldelser, 

tegninger, fotos) og med dedikerede kampagnegrupper i communitiet.  

 

Biblo er udviklet til at imødekomme brugernes adfærd, hvor de benytter 

forskellige enheder til at tilgå platformen. Biblo er således udviklet med et 

responsivt design, der fungerer på alle platforme og er optimeret til mobil. 

 

Biblo er en teknisk forgænger for andre nationale sider til specifikke 

målgrupper. Integrationen af Biblo i DDB CMS har dog ikke været mulig inden 

for projektets rammer (se uddybning i pkt. 4.1.3.).  

 

Projektets løsning, biblo.dk, lever således op til formålet beskrevet i Palle 

Next og har – med undtagelse af integrationen til DDB CMS - leveret på de 

målsætninger, der blev opstillet. 

 

3.2: Valgt 

fremgangsmåde og 

erfaringer med denne 

Fremgangmåde 

Fremgangsmåden var tænkt som en iterativ proces, hvor produktet blev 

defineret og formet undervejs. Og den første del af processen blev også 

formet derefter. Men det blev hurtigt klart, at projektet med dets 

ambitionsniveau ville være presset på både tid og midler. Fremgangsmåden 

endte derfor med ikke helt at passe til projektets rammer. 

 

Erfaringer 

Vi kunne med fordel have haft en endnu længere periode til at afklare 

projektets rammer, teknologi mv. inden reel projektopstart. Projektet blev 

større end forventet, bl.a. fordi vi skulle koble community og biblioteksdel, 

hvilket ikke var gjort før. Palles Gavebod–projektgruppens timer i projektet 

viste sig at være underestimerede, idet et projekt af dette omfang ikke kan 

defineres og specificeres på det antal timer, der var afsat. Det blev hurtigt en 

udfordring, at ressourcerne i projektet skulle udføre de normale driftsopgaver 

på Palles Gavebod samtidig med, at projektets omfang voksede. 

 

Vi kunne desuden have fået en bedre proces, hvis vi havde koblet IA-

designerne (interaktionsdesignerne) på tidligere i processen. Dette kunne 

med fordel være sket før udviklingen af det grafiske design, og ikke samtidig 

med, som vi gjorde. 
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3.3: Løsning: Vigtige 

egenskaber ved den 

valgte løsning 

- Biblo gør det nemmere for de enkelte biblioteker at understøtte deres 

lokale arrangementer og aktiviteter med digitale grupper. 

 

- Biblo gør det nemmere at tiltrække eksterne partnere til fælles 

projekter, da Biblo kan tilbyde en velkendt teknologi, der ikke 

udnytter brugernes data, og som tilbyder ekstra sikkerhed gennem 

moderation. 

 

- Biblo er fuldt tilgængelig på alle platforme. 

 

- Biblo er skabt før den åbne platform var færdigudviklet, hvilket gør 

det ekstra vigtigt, at der holdes fortsat fokus på udvidelser og 

forbedringer af biblo.dks grundlæggende infrastruktur, så hele 

sektoren hurtigst muligt kan baseres på en fælles infrastruktur. 

3.4: Samarbejde 

omkring 

projektresultatet 

Samarbejde med bibliotekerne 

Biblo er stærkt funderet i bibliotekerne, og koblingen mellem det lokale-

nationale og det fysiske-digitale er afgørende for Biblos virke. Der er derfor 

ifm. lanceringen af Biblo skabt en ny projektorganisation, hvor lokale 

ambassadører i Biblos medlemskommuner udgør et vigtigt organisatorisk og 

kommunikativt bindeled mellem projektledelsen og de lokale biblioteker.  

Desuden er der opbygget et korps af moderatorer med base i 

konsortiebibliotekerne. Moderatorerne overvåger dagligt biblo.dk mellem kl. 9 

og 21 (hvor brugerne kan logge på og deltage aktivt), og spiller en stor rolle i 

at sikre, at Biblos community er sikkert og trygt at færdes i.  

En del biblioteksansatte rundt omkring i landet er endvidere gruppeværter på 

biblo.dk, hvor de fx samler børn i det digitale rum omkring gode bøger og 

Minecraft og spørgetjenesten ”Spørg Biblo”. 

Det er et af Biblos fokusområder at øge og udbygge dette engagement i 

bibliotekerne. 

 

Samarbejdet mellem DBC og Biblo 

Samarbejdet mellem DBC og Palles Gavebod/Biblo har været tæt. Hele 

processen med prototyping, brugertest og specifikation skete i samarbejde 

mellem de to parter og med eksterne bureauer til grafisk design og IA. Det 

har været en stor fordel med det tætte samarbejde, da der har været et højt 

niveau af informationsdeling.  

 

Samarbejdet med DDB 

Projektets omfang, kontinuerlige forandring og nyskabende karakter har 

krævet fleksibilitet af begge parter, hvilket også har fundet sted.  

3.5: Evaluering Biblo gennemfører årligt en survey blandt bibliotekerne med henblik på at få 

viden om brugen af og ønsker til Palles Gavebod/Biblo.  

 

Desuden planlægges som nævnt at gennemføre tests af biblo.dk i 

målgruppen for at kunne kvalificere og optimere det videre arbejde med at 
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konsolidere og udvikle platformen. 

 

 

4: Evaluering af projektprocessen 

 

4.1: Samlet 

konklusion på 

projektprocessen 

Projektet har med lanceringen af Biblo opfyldt de aftalte betingelser og 

målsætninger for projektet og har givet bibliotekerne et nyt interaktivt og 

engagerende biblioteksunivers til tweens.  

 

Projektets nyskabende karakter, den valgte fremgangsmåde (se 3.2.), 

projektets voksende omfang, bl.a. pga. koblingen af community og 

biblioteksdel, samt den begrænsede personaleressource gjorde imidlertid, at 

projektet ikke kunne holde den opstillede tidsplan og budgetramme.  

 

Den oprindelige plan var lancering allerede efter et år (årsskiftet 2015-2016), 

men blev skudt til en delvis lancering i april 2016 (community) og samlet 

lancering i juni 2016. De sidste funktioner inden for projektrammen blev 

lanceret i september 2016.  

 

Projektet blev desuden tildelt en ekstrabevilling til at dække den tabte tid i 

begyndelsen af projektet (se pkt. 4.1.1) samt til at dække især udvikling af 

søge- og visningsfunktioner af materialer. 

 

 

4.1.1: Tidsplan Projektets tidsplan blev udskudt fra oprindeligt 31. dec. 2015 til 30. sep. 

2016. Dette har været nødvendigt, da erfaringerne undervejs i processen har 

vist sig at kræve udvikling af yderligere funktioner og grundlæggende 

infrastruktur. Projektet fulgte et sideløbende projekt ”MobilSøg”, som skulle 

levere en del af infrastrukturen til PalleNext. Den grundlæggende 

infrastruktur (Den åbne platform) var en opgave med en længere tidshorisont 

end forventet, og PalleNext måtte derfor udvikle mere inden for egne 

rammer. Sitet åbnede nogle få grundlæggende funktioner i april 2016 og 

holdt officiel åbning med nye funktioner 3. juni 2016. I perioden derefter 

udvikledes yderligere en række funktioner, som bibliotekerne - repræsenteret 

ved Biblos konsortium - efterspurgte som nødvendige. Det gælder især en 

række tilpasninger af søge- og visningsfunktionen af materialer i 

biblioteksdatabaserne.  

 

4.1.2: Budget Projektet blev bevilget 1.794.400 kr.  

Projektet blev desuden i juni 2016 tildelt en ekstrabevilling på 800.000 kr. til 

at dække den tabte tid i begyndelsen af projektet (se pkt. 4.1.1) samt til at 

dække især udvikling af søge- og visningsfunktioner af materialer. 

4.1.3: Udbytte Projektet har opnået de aftalte resultater med undtagelse af integration med 

DDB CMS. Ifølge den oprindelige projektbeskrivelse skulle projektet sikre, at 

”relevante dele af sitet kan integreres i DDB CMS”. Denne målsætning blev 
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gradvist fravalgt, da det viste sig at være for dyrt i forhold til værdien. Til 

gengæld har projektet været medvirkende til at stille krav til udviklingen af 

en generisk community service/åben platform. Det er en grundlæggende 

infrastruktur, som projektet oprindeligt ikke havde økonomi og tid til at kunne 

deltage i udviklingen af.  

 

Det har derudover ikke været nødvendigt at ændre i projektets målsætninger 

undervejs. Projektet er udviklet ud fra grundlæggende principper bag Design 

Tænkning og har derfor været gennem en lang række iterationer. Disse 

iterationer har dog ikke givet anledning til at ændre på de oprindelige 

målsætninger. 

 

4.1.4: Ressourcer Projektet udviklede sig på en sådan måde, at de estimerede 

personaleressourcer viste sig ikke at være tilstrækkelige. Se pkt. 3.2. for 

uddybning. 

 

5. Resultatet: Det nye Biblo møder børnene, hvor de er 

Med lanceringen af Biblo har børn og biblioteker fået et nyt nationalt, digitalt og interaktivt univers, 

som kombinerer klassiske biblioteksfunktioner ift. søgning og lån af materialer med et sikkert 

community, opbygget som et socialt medie, hvor børn kan mødes med hinanden og voksne 

biblioteksansatte i interessefællesskaber. Biblo er et trygt, inkluderende univers, der inviterer børnene 

inden for som indholdsproducenter, både i communitiet og i forbindelse med de landsdækkende 

kampagner, som Biblo med succes har videreført og videreudviklet fra Palles Gavebod. 

 

Biblos kampagner engagerer og aktiverer børnene såvel på biblo.dk som i de fysiske biblioteker, hvor 

bibliotekerne implementerer kampagnerne lokalt med aktiviteter for lokale brugere. En del af 

grupperne på biblo.dk er udsprunget af interessefællesskaber, fx bogklubber, i det fysiske bibliotek, 

som via onlinetilstedeværelsen åbner op for medlemmer på tværs af geografiske grænser. Og med 

dedikerede gruppeværter som bredt tilgængelige ressourcepersoner.  

 

Biblo bygger bro mellem det nationale og det lokale og møder børnene, hvor de er: I et bibliotek med 

biblioteksansatte, som er til stede både fysisk og online.   


