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Bilag 9 

Fælles faglig og refleksiv evaluering, rum 2 

Skype-møde 12.11.13 

Deltagere: Louise, Jane, Pauline, Birgit, Isabella, Allan og Henriette 

1.Output fra rum 2, Aarhus: Skrotlab: 

To hovedspor i Skrotlab: 

 - Kom og gør noget - det er der mange, der har gjort 

 - Overordnet spor om bæredygtighed, genanvendelighed, ressourcer - det har ikke vundet så meget gehør. 

Aktiviteter i og omkring Skrotlab har blandt andet været:  

 - Stafet om bæredygtighed 

 - Artikler i aviser og på hjemmesider 

 - Fire foredrag: storskrald, skraldning, genanvendelse i etnografisk perspektiv samt Afskaf Affald.  - 

Aktiviteter: tussenusse-tirsdage, go crazy torsdage, fletteworkshops, skraldedates, repair cafees, 

etnografiske workshops.  

Erfaringer med hvad der er godt skrot: Det der er nemt at skille ad: Persienner, dåser, støvsugerslanger, 

tallerkener, go cart dæk, hamsterbure og andet. Godt skrot afhænger også af, hvilket værktøj vi kan stille til 

rådighed. Vores træ blev ikke brugt, og det var fordi vi ikke kunne stille det rette værktøj til rådighed.  

Kommentarer fra brugerne: Mange sagde: hvad er det der, og så lavede de noget af det, som vi havde lavet 

opskrifter på.  

Vi har haft ca. 1 om dagen, der er gået all in og har lavet fantastiske ting - det har været primært voksne.  

Borgere tog på sig at formidle rummet til hinanden. Der var flest folk, når vi eller vores faste brugere også 

var der.  

Skrotlab har været et dejligt sted at være.  

Vores samarbejdspartnere har lært meget af at være med: 

 - Moesgård Museum er ikke vant til tilgangen ”vi må se hvad der sker”. De er vant til meget mere struktur 

– de har lært at Less is more. 

 - Arkitektskolen har været et godt samarbejde navnlig i idéfasen. 

 - Genbrugsstationen syntes, at dem fra biblioteket var underlige, men blev mere og mere åbne overfor os. 

 



Lokalsamfundets Innovationsrum 
Henriette Dybdal 
November 2013 
 

2 
 

3-4 vigtige hovedpointer: 

 - Brickflow er rigtig godt.  

 - Byttelegetøjsbix - godt og nemt arrangement.  

 - Vi arbejder meget anderledes end Moesgård. 

 - Vi bliver bedre og bedre til at navigere i kaos - det kan godt at gøres low key - det, der sker, sker.  

2. Output fra rum 2, Roskilde: Festivallab: 

Festivallab  var en del af Makerspacet i DreamCity på årets Roskilde Festival. I makerspacet var 

desuden Labitat, FablabNæstved, Vedvarende energi og Insp!. Vores rolle var at være aktive 

facilitatorer. Vi bidrog med vores folkelab-moduler og især bordene var meget brugbare og 

pupulære hos de andre samarbejdspartnere i makerspacet. Vi havde kasserede bøger med og 

festivalgæsterne brugte dem til at byge ting til deres lejr, f.eks. borde, stole. Der blev også bygget 

kunst, hatte, opbevaringsbokse til forskelligt udstyr som f.eks. Iphones mm. Som en del af 

Festivallab deltog Pit med en kassettebåndsinstallation, hvor man kunne skille et kassettebånd ad 

og lave loops, som kunne afspilles. Alle de loops der blev lavet indgik i den store installation som 

hele tiden fik tilført nye lyde. Vi inspirerede selv festivalgæsterne til at arbejde med bøgerne ved 

selv at give os i kast med rollen som maker in residence. Det var en ny og uvant rolle, der krævede 

at vi var på i en helt anden grad end vi normalt er på biblioteket. Men der var ingen tvivl om at det 

virkede når vi selv arbejdede – det gad festivaldeltagerne lyst og de fik mange gode ideer. Vi havde 

desuden via vores samarbejdspartner Insp! adgang til en inspirationsbog de havde fået lavet – den 

gav også deltagerne mange gode ideer og fik mange til at gøre noget helt anderledes blot ved at 

de så eksempler på hvad der var muligt. 

Noget af det der viste sig at være super godt, var at de mange forskellige tilbud i Makerspacet – 

lav din egen solcelle-opladere, lad dine egne batteridrevne højtalere, brug en 3d-printer, print 

med lacer-cutter, byg med værktøj mm fint kunne linkes til vores bøger. Det skete f.eks. når 

festivalgæsterne miksede de forskellige tilbud og redskaber og f.eks. beklædte deres højtalere 

med bøger og lavede holdere ud af bøger til at skjule deres Iphones som en del af højtaler-

installationen. Eller brugte bogomslag til at lave holdere til deres solcelle-opladere så de fik den 

rigtige vinkel i forhold til solen. På denne måde blev der lavet mange cross-over-ting som berigede 

innovationen i makerspacet. 

I den efterfølgende evaluering af makerspacet blev biblioteket rost som værende en super 

samarbejdspartner – vi har lokalkendskab, gode arbejdstider, holder aftaler og er vant til at 

organisere. Vi er stabile, en god drivkraft og indstillede p at hjælpe hvor der er behov. Det er 

udfordrende at være på festival – det er meget kaotisk, da mange af de andre ikke arbejder som 

os. Man kan godt blive i tvivl om hvorvidt der er styr på tingene. Projektlederne på festivalen 

skriftes ofte ud og planlægningen går i gang ½ år før festivalen finder sted. Det er vigtigt at man 

tillader at lade kaos herske i et stykke tid både i planlægningsfasen og under afviklingen, og at man 

tror på at alt bliver godt for det gør det. 
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Vi lærte en del af at være med Folkelab på festival og agere i et kreativt kaos. 3-4 vigtigste 

hovedpointer: 

 - Det er vigtigt at man sætter rammer for hvad der er muligt, også selvom man er parat til mere.  - 

- Det virker bedre end ingen rammer, for så går folk ofte helt i stå. 

 - Lev i kaos og fortvivl ikke – men bevar samtidig også noget organisering. 

 - Vær klar til at ”kill your darlings” og give slip. 

 - Du skal selv være deltagende. 

3. Fælles opsamling på tværs af rum: 

 - Det er vigtigt at kunne navigere i kaos. 

 - Det er vigtigt at være til stede i nuet. 

 - De gamle fysiske medier, f.eks. kassettebånd, skrivemaskiner mm. Fascinerer de yngre 

generationer. Blandt andet pga. det sanselige, at man kan gøre ved medierne og gøre noget med 

sine hænder i forhold til mediet. Æstetikken spiller også en rolle – at det ikke er så strømlinet, man 

kan se skriften på en skrivemaskine og se hvordan man slettet f.eks. Bruge medierne til andet end 

det de oprindeligt er tænkt at skulle bruges til. Der er en tendens til at man søger tilbage i tid. 

 - bæredygtighed er oppe i tiden og har folks interesse. Det passer fint til brugen af vores gamle 

materialer. 

4. Nye spørgsmål til næste rum og det videre forløb: 

Holde øje med læringen - opstår den via lysten til at være kreativ? Kan læring være en sideeffekt? I 

skolerne er meget kreativitet væk. Kan biblioteket understøtte kreativiteten og gennem denne 

læring? Børnene og de unge har ikke deres naturlige gang i Open space eller i Hal 1 uden deres 

forældre. Hér kan biblioteket måske spille en rolle? 

Stimulerer folkelab snarere skabertrangen mere end selve innovationen? 

Kan biblioteket understøtte innovationen på samfunds niveau? Eller puster vi til innovationen på 

de nederste trin af innovationsstigen ved at stimulere den enkeltes skabertrang?  

 ”Uddanner” vi folkeforskere gennem vores labs? Den viden der opstår og bliver delt mellem de 

mennesker der er tilstede i labet. 

Har biblioteket en rolle som den folkelige institution vi er i forhold til at nedbryde 

fremmedgjortheden qua vores frie og lige tilgængelighed for alle? 

Vi mangler at få defineret de forskellige rum – makerspace, fablab, folkelab, hackerspace og sætte 

det i en ramme omkring innovation i biblioteksrummet. 

Kan biblioteket blive et sted for skillsharing? 
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Leg / kreativitet mod læring skal vi have kigget lidt mere på. 

I rum 3 har Roskilde fokus på at sætte bibliotekets gamle musikbærende materialer i spil og 

Aarhus har fokus på inspirationsrummet i form af et minimakerfaire. 

5. De gode labs: 

 - Det er vigtigt med fleksible rammer, både de fysiske og vores.  

 - Vigtigt at sætte rammer, men det skal være rammer der gerne må brydes – at man giver 

deltagerne lyst til at bryde dem. 

 - Iscenesættelse er vigtigt – at vi viser dem hvad man kan i labet og giver dem inspiration. 

 - Brug den nemme vej ind i forhold til at give alle mulighed for at deltage og på den måde komme 

i kontakt med det kreative i dem selv. Men vi skal samtidig også udfordre dem efterfølgende. 

- Betragt folkelab som de første trin på en stige hvor man bevæger sig op ad efter formåen og 

engagement. Med fokus på: 

  - If its broken fix it – give folk forståelse for at reparere 

                        - If its not broken improve it – når man har den første forståelse kan man udvikle og 

forbedre ting. 

Vi skal ikke levere hele stigen, men introducere de første 3-4 trin og så sende folk videre til f.eks. 

Open Space, Hal 1, uddannelsesinstitutioner og lign. 

 - De gode labs skaber interessen og giver lyst til mere. Det er uformelle læringsrum, der er frie og 

tilgængelige for alle. 

- Labs på biblioteket er i sin natur midlertidige – det er makerspaces ikke. 

 - Labs på biblioteket er det fremskudte dige og første step i den kreative fødekæde. Men 

biblioteket er ikke det kreative miljø, men vi kan gribe nogle tendenser og gøre dem tilgængelige. 

 - Biblioteket er den kommunale institution mens makerspaces typisk er drevet af frivillighed. 

 - Biblioteket skal gå i dialog med de kreative miljøer lokalt for at definere hvilken rolle biblioteket 

evt. kan spille. 

 - Det er vigtigere at have en maker fremfor maskiner. Makeren er drivkraften. 

 - Det gode lab som rammen for læring og skillsharing. 
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6. Medarbejderroller: 

 - Tilstedeværelsen er vigtig – at vi påtager os værtskabsrollen som maker in residence. 

 - At vi tør sætte os selv i spil og vise vores engagement. At vi investerer os selv og fanger 

deltagerne, at vi byder ind overfor de forskellige målgrupper. 

- At vi er facilitatorer. 

- Det er ikke 2 nørder og en 3d-printer der skaber det gode lab. 

7. Innovationsmetoderne: 

Vi har brugt metoderne på to forskellige måder – Som arbejdsmetoder og som faciliterende 

redskab. De overvejelser der ligger bag det enkelte lab kan ikke nødvendigvis ses i lab’et. I nogle af 

rummene har metoderne været selve rummet, f.eks. Musiklab, som var Roskildes første rum. I det 

enkelte lab er metoderne blevet brugt i forhold til at rette ind efter deltagernes handlinger. En 

eksperimenterende proces på stedet via observationer og tilpasninger. 

Designmetoderne kan skaleres og bruges på mange forskellige måder. Det er den enkelte 

sammenhæng der afgør metodernes brug. Alle vores labs er innovative rum i en eller anden grad 

og alle er lavet med afsæt i d.school-metoderne. Det mobile folkelab rum designet af Rune Fjord 

er også lavet med udgangspunkt i metoderne og med disse i tankerne i brugen af rummet. 

8. Samarbejdsrelationer: 

Vi har i alle rum haft forskellige samarbejdspartnere med i både skabelsen og driften. Det er vigtigt 

at have for øje at det kan være ganske krævende at have mange samarbejdspartnere i det enkelte 

rum især hvis rummet er i selve biblioteket. De har alle brug for hjælp og det er 

ressourcekrævende. Hvis lab’et er et neutralt sted, som f.eks. festivalen kan man godt have mange 

samarbejdspartnere på samme tid. De forskellige samarbejdspartnere udfylder måske forskellige 

roller undervejs i projektet. 

Vigtigt at være opmærksom på roller og bidrag – have styr på hvad vi leverer og hvad 

samarbejdspartnerne leverer. Hvad kan man forvente af andre? Både i huset og eksterne 

samarbejdspartnere. 

Det er nødvendigt at man har en kernegruppe på biblioteket, som man arbejder godt sammen 

med, og som man kan stole på, når det går stærkt og der er brug for handling. Undervejs i 

projektet har vi opdaget skjulte kompetencer blandt bibliotekets personale og fået sat dem i spil. 

 

 


