
 

Bilag 1 

Ramme for dataindsamling, opsamling og dokumentation af processer i Folkelabs 

En væsentlig del af formålet med projektet er at få opsamlet den viden og læring som sker i de eksplorative 

processer og forløb – især i forbindelse med eksperimenterne i innovationsrummene / folkelaboratorierne. 

 

Den viden og læring er kernen og essensen i projektet og skal bruges til at realisere succeskriterierne: 

 At der ved at eksperimentere med designmetode (d.school), tilgange (social innovation. kultur og demokrati, 
samt produktudvikling) og nye arbejdsmåder (nye kompetencer og professionalisering hos de 
biblioteksansatte) i de tre innovationsrum kan: 

- Kondenseres koncepter om ovenstående 
- Indsamles erfaringer der kan være strategidannende i forhold til innovation i en 

bibliotekssammenhæng. 
 

 At borgerinvolveringen og borgernes ageren i de tre innovationsrum beskrives og erfaringerne bruges i 
koncepter og strategi. 
 

 At der ved projektafslutning: 
- Foreligger en strategi og koncepter, som bibliotekerne kan bruge som værktøj i forhold til innovation 

og performative rum.   
- Er formidlet erfaringer via blog og artikler i relevante medier. 

 
 
De processer og eksperimenter som sker i de 2x3 folkelabs er eksplorative – det vil sige, at vi ikke på forhånd ved 

hvordan processerne vil forløbe, hvordan de virker i praksis og hvad der kommer ud af det – vi eksperimenter i et nyt 

felt for at blive klogere. 

 

For at kunne drage læring ud af de 2x3 folkelabs er det vigtigt at have en fælles forståelse og tilgang til hvordan vi 

dokumenterer – ellers kan der ikke trækkes konklusioner, læring og perspektiver ud af eksperimenterne. Hvis ikke der 

dokumenteres og samles op på en struktureret måde, så bliver det for tilfældigt hvad der kommer ud af 

eksperimenterne. 

 

Ud over opsamling og dokumentation af de 2x3 folkelabs – er der sideløbende en todelt evaluering: Løbende refleksiv 

evaluering i forhold til den faglige viden (det vil sige den viden som genereres udenfor de 2x3 folkelabs) og i forhold til 

selve projektprocessen (evalueringsmetoden beskrives i et særskilt dok). 

 

Da registrering, dokumentation og opsamling på folkelabs er omfattende og kræver det mere end en løbende 

refleksion (det som ligger i evalueringen). 

 

 

 

 

http://folkelab.dk/


Ramme for dataindsamling og dokumentation af de 2x3 folkelabs. Dokumentationen er 3 delt: 

Før: ”hvad er det vi vil med 

folkelabet?” Formålsbeskrivelse 

og metodevalg. 

Under: ”hvad sker der i 

folkelabet?” Registrering og 

dataindsamling. 

Efter: ”hvad fik vi ud af det?” 

Refleksion over - og formidling af 

den opnåede viden. 

En kort, præcis beskrivelse for det 

konkrete folkelab: 

Formålsbeskrivelse:  

Beskrivelsen skal vise hvordan 

og hvilke elementer fra 

designmetode (d.school), 

tilgange (artefakter, brugere og 

ressourcepersoner, konkrete 

projekter) og nye arbejdsmåder 

(nye kompetencer og 

professionalisering hos de 

biblioteksansatte) som bruges i 

det konkrete folkelab. 

Den korte beskrivelse skal 

indeholde en gennemgang af 

hvad det er man gerne vil – hvad 

man håber på - at opnå i 

processen i det konkrete folkelab.  

Metodevalg: 

Formålsbeskrivelsen bruges til at 

tilpasse den konkrete 

dataindsamlingsmetode til det 

aktuelle folkelab.  

Det vil sige, at projektlederne ud 

fra formålsbeskrivelsen og ud fra 

rammedesignet laver en konkret 

dataindsamlingsbeskrivelse som 

bruges under selve folkelabet.  

Tag udgangspunkt i spørgsmålet: 

”Hvordan kan det beskrevne 

formål med labet konkret belyses 

ved hjælp af dataindsamlings-

metode (vælg konkret den/de 

metoder – se næste kolonne - 

som passer bedst til at belyse 

formålet - fx inteviews, fotodok 

osv.) og hvilke punkter 1) – 6) 

skal særligt undersøges i den 

konkrete lab?”  

Formålsbeskrivelsen sendes til 

Birgit Jæger med henblik på 

sparring og input til Birgits artikel.  

Hvilke indsamlingsmetoder der 

vælges afhænger af det konkrete 

indhold i folkelabet og af formålet.  

Eksempler på 

dataindsamlingsmetoder til 

dokumentation af processer og 

forløb i det konkrete folkelab: 

Observationer – Foto – Video - 

Logbog med refleksioner – 

Interviews osv. 

Dataindsamlingen skal både 

bestå af visuel og skriftlig 

dokumentation. 

Nedenstående emner skal 

indtænkes i metodevalget og i 

dataindsamlingen. Det vil være 

forskelligt fra lab til lab, hvilken 

vægt de forskellige emner vil have 

– det afhænger af formålet med 

labet.  

1) Procesforløbet (med 

udgangspunkt i 

procesorganiseringen for labet) 

2) Borgernes ageren og output 

(der kan med fordel indgås aftaler 

med de involverede 

brugere/borger/andre som 

deltager i labet om, at de skal 

melde tilbage til projektleder hvis 

ideer mv. fra labet bruges konkret 

efterfølgende). 

3) Bibliotekets og de bib.ansattes 

rolle  

4) Interaktion/samspil med evt. 

samarbejdspartnere. 

5) Selve rummet og evt. artefakter 

– brug af indretning og artefakter i 

bred forstand. 

6) Sammenhænge mellem de 

ovenstående.  

Birgit Jæger deltager så vidt 

muligt i folkelabs. 

De dokumenterede processer 

sammenholdes med 

formålsbeskrivelsen / før-

beskrivelsen og der reflekteres 

over processerne i labet. 

Refleksionen sker med 

udgangspunkt i det beskrevne 

formål og den konkrete 

dataindsamling.  

Der kan tages udgangspunkt i 

disse refleksive spørgsmål til at 

genererer og opsamle viden: 

Hvordan virkede kombinationen af 

designmetode, tilgange og nye 

arbejdsmåder? Hvad lærte vi? 

Hvordan gik det? Hvad fik vi ud af 

det? Hvad overraskede? Hvad 

fungerede ikke og hvorfor? 

Efter hver folkelab laves/afholdes 

et fælles læringsrum for RB og 

Århus med de to projektledere. 

Birgit Jæger deltager så vidt 

muligt. Andre fra projektet kan 

deltage hvis det skønnes 

nødvendigt. 

En fast punkt i læringsrummet er 

at projektlederne laver en fælles 

opsamling til strategi og 

koncepter (projekt output) for 

hvert folkelab. Opsamlingen skal 

indeholde de læringspointer som 

er opnået. 

Projektlederne aftaler og 

udarbejder også en fælles 

projektfaglig formidling efter 

hvert lab (fx på blog). Det 

konkrete formidlingsformat og 

strategi aftales mellem 

projektlederne. 

NB: Det er projektledernes ansvar, at den tredelte dokumentation bliver gennemført med et godt udbytte. Vejledning til 

metodevalg, indsamling osv. kan fås hos Isabella/Roskilde. 


