
Brugertest – Klogskabet: 12 tests af brugere i alt 
 
Første test – test af idéer 
 

  
 
Prototype 1: 

 
1. bruger: Jeg lagde ikke mærke til skærmen, men til det der hang fra loftet. 

 
2. bruger: Det var lige noget for min datter 

 
3. bruger: Jeg opdagede ikke at filmen gik i gang, da jeg passerede 

 
4. bruger: Jeg kender godt til at spise insekter, det er nok noget vi kommer til i fremtiden 
jeg synes godt om at man bruger biblioteksrummet på en anderledes måde, jeg lagde mærke til det, 
men skulle tættere på for at se hvad det handlede om. 



 

Prototype 2: 

 
5. bruger: Gik uden om installationen, hun ville ikke forstyrres. 

 
6. bruger: Hun så ikke skærmen. 

 
7. bruger: Hun synes, det var en fin måde at formidle på, det ville passe lige til hendes mand. 

 
8. bruger: Hun forholdt sig til hele biblioteksrummet og ikke kun installationen. 
Hun syntes, det var godt med flotte planter, både ægte og kunstige. 
Hun syntes, det var spændende at formidle på en anden måde, det måtte gerne være noget med 
alternativ medicin, hvidløg og ingefær. 
 

Refleksioner efter første test, prototype 1 & 2: 
 

 
Gruppen blev enige om, at der er brug for at tage nogle konkrete beslutninger om møblet for at det kan 
komme videre. Det er ikke beslutninger som gruppen skal være ind over, men noget som Arendse og 
Emilie i samarbejde med Yoke beslutter. 
  
Emilie snakkede med Caroline om, at Yoke gerne vil se de oprindelige skitser og høre de oprindelige 
tanker bag møblet for at få indblik i processen helt fra start og for inspiration. Emilie lovede hende at tage 
dem med til næste møde. 
 
Vi snakkede om, at det er vigtigt at møblet fremstår som en lukket form med et samlet udtryk, fordi det 
bliver forvirrende hvis det stikker i for mange retninger. Så hellere lidt mere simpelt end alt for favnende. 
Der skal skæres en del. 
  
Vi snakkede også om, at idéen om at det skal kunne splittes helt op er fin, men nok ikke værd at gå efter, 
da det let kan gå ud over helhedsindtrykket. Og så snakkede vi om, at det er virkelig vigtigt med en 



overordnet fortælling når man fylder indhold på. At møblet skal fordre og understøtte en overordnet 
fortælling, visuelt og funktionelt. 
  
Vi diskuterede hvad det vil sige at “larme” i et rum, om man kan larme ved at gøre det modsatte, nemlig 
være diskret og lidt gemt af vejen. Der var enighed om, at vores test gav dårlig erfaring med at sætte 
møblet i et gennemgangsområde. Hellere få der opdager det og har tid og lyst til at udforske, end mange 
der bare går forbi. Møblet skal ikke udstille de folk som bruger det, der skal være ro til at undersøge. 
 

 
 
 
2. Test: Test af størrelse og udformning 
 
 

9. bruger, kvinde i 40’erne: 
 
Bruger ser straks vores prototyper og spørger interesseret, hvad det er. 
 
Vi forklarer ideen, spørger hende, hvad hun synes. 
 
“Jo mere digitalt, des bedre. Det fjerner det støvede image, bibliotekerne har. 
Det er spændende, når der foregår noget i rummet. 
Og så ville jeg virkelig have lyst til at prøve møblet af. Røre og undersøge. 
Evt. tage min store dreng med, afhængigt af emnet.” 
 

10. bruger, kvinde i midt 30’erne: 

 
Ville klart finde Klogskabet interessant for sine børn. 
Synes, helt klart, at biblioteket skal følge med tiden og formidle på nye måder. 
 
3. Test: Videre test af størrelse og udformning 

 



 
 
3. test blev testet af 2 brugere for at se, om det lave konkave møbel også kunne bruges til at sidde på. 
 



 
 
4. Test: Test af digitalt indhold til Klogskabet 
 
4. test var ikke en brugertest, men gik på at undersøge, om biblioteket råder over nok interessant digitalt 
materiale til at lave udstillinger med så forskellige emner som Trump, Nordkorea, Demokrati og Insekter i 
mad. 
 
Denne test gav anledning til identifikation af 5 indholdsmoduler + lyskasse: 
 
Tidslinje 
Billedgalleri 
Video (med 1 eller 4 videoer) 
Lyd 
Quiz 
Lyskasse 





 
 
 


