
Personas værktøj 1 

 
Det første vi skal i gang med er en lille observation. Til den er der et lille observationsskema. Den øverste 
halvdel er til at notere selve observationen og den nederste del er til at lave en refleksion efterfølgende. 
 
En observation tager som regel 3-5 minutter, men det kan tage lidt tid at finde den rigtige. Det er en 
god ide, hvis hver i sær i projektgruppen laver 2-5 observationer hver. 

 
Det første du skal gøre er at finde et område eller et emne for dine observationer, det kan fx være:  

 Avislæsere 
 Brugere (seniorer) i den selvbetjente tid 
 Brugere af mødelokaler 

 Brugere til it-kurser 
 Deltagere i arrangementer 

 Brugere i bogbussen 
Altså et område, hvor du gerne vil være klogere på og vide mere om. HUSK det skal være seniorer… 
 
Det næste du skal tænke over er en eller anden form for tilfældighed, fx at du tager den 3. bruger der 
kommer ind, eller du vælger en stol ud og den første der sætter sig i den stol er observationsfokusset. 
Det er vigtigt, fordi vi ellers har en tendens til at vælge, dem vi kender eller dem vi er trygge ved, fordi 
de ligner os selv. Det spændende ved en observation er det lidt tilfældige.  

 
Når der skal laves en observation er der forskellige muligheder 
Enten kan den normale udlånsvagt bruges som base, hvor det er muligt at følge en bruger. 
Eller du kan vælge at afsætte lidt tid til at sidde med noget arbejde ude på biblioteket og dermed se 
nogle af brugerne. 
Det er vigtigt, at brugerne ikke føler sig overvåget. Hvis du fx har valgt at lave observationer til et 

arrangement og et møde, kan du indlede med at sige, at du tager nogle noter til privat brug. 
 
I observationen ligger du mærke til brugerens færden i biblioteket og stiller dig selv nogle relevante HV-

spørgsmål: 
 Hvor går brugeren hen? 
 Hvad kigger han på? 
 Hvor længe er han i biblioteket/aktiviteten? 

 Søger han kontakt, indgår i en relation til personale, andre brugere? 
 Hvilket materiale er han interesseret i? 
 Hvordan bruger han biblioteket? 
 Hvad er hans formål? 

Du skriver noterne ned i den øverste del af skemaet.  
 
Efterfølgende sætter du dig med resten af skemaet på dit kontor eller hvor du har tid og plads til 

observation. Du udfylder nu de spørgsmål som er knyttet til projektets forandringsteori, som vi 
gennemgik på det fælles møde. Du forholder dig til tegn brugeren gjorde og dine egne erfaringer fra dit 
arbejde på biblioteket. Hvad betyder det fx at brugeren ikke søgte kontakt, at han er hjemmevant og 
kender biblioteket?, eller at han gav op på at finde det han manglede?. Det er op til dig at lave denne 
tolkning.  
 

Når du har lavet 2-5 observationer er du klar til værktøj 2  


