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Bilag 4 

Lokalsamfundets Innovationsrum: Undersøgelsesdesign - Folkelaboratorium 1:  Musiklab 

Før: Hvad er det vi vil med Folkelaboratoriet Musiklab? 

Musiklab er et konkret lokalt projekt i Roskilde kommune, hvor forskellige lokale aktører indenfor det 

rytmiske musikliv i Roskilde er gået sammen med det formål at skabe det fedeste musikmiljø for de 12-22 

årige udøvende og skabende musikere i Roskilde. 

De lokale aktører repræsenterer både de forskellige musiske scener, som f.eks. Gimle,  de musiske skoler og 

ungdomsuddannelserne, som f.eks. gymnasierne i byen. Der er også repræsentanter for de forskellige 

musikmiljøer i byen, f.eks. Ungjazz og øvelokaleforeningen Råstof Roskilde. 

Formålet med dette rum er at teste om det er en rolle for biblioteket at være med til at facilitere innovation 

i forhold til et konkret projekt der er udsprunget lokalt og har lokal interesse. Vi håber på gennem 

processen med rum 1 at kunne afklare om det er en rolle for biblioteket, samt at få input til hvordan sådan 

en rolle kan i givet fald kan udfyldes. 

Derfor er fokus at facilitere innovationsprocesser. Faciliteringen sker ved brug af D-schools design thinking 

metoder. Dette sker i følgende procesforløb inddelt i tre faser: 

1. En start-workshop for det lokaliserede netværk omkring musiklab  den 29. november 2012, som 

Lokalsamfundets Innovationsrum er med til at planlægge og facilitere. Hér sætter vi fokus på 

spørgsmålet: Hvordan sikrer vi inddragelse af de unge i skabelsen af det fedeste musikmiljø for de 

12-22 årige i Roskilde? Vi fik forskellige input fra de unge repræsentanter der deltog i denne 

workshop, blandt andet var der et ønske om en workshop kun for de unge. Workshoppen skulle 

finde sted på INSP! som er det lokale kreative oplevelseshus i Roskilde, og skulle være de unges 

input til netop skabelse af det fedeste miljø for udøvende og skabende musikere i Roskilde. 

2. Musiklab-workshop for unge udøvende og skabende musikere i Roskilde onsdag den 6.februar 

2013 kl. 16-20 på INSP! med fokus på spørgsmålet: Hvordan skabes det fedeste miljø for udøvende 

og skabende musikere i Roskilde? Inviteret er en række identificerede nøglepersoner 

repræsenterende de forskellige musikmiljøer i Roskilde. Hver nøgleperson bliver opfordret til at 

tage endnu en relevant person med. De unge inviteres med ind i netværket enten som 

sparring/kontakt eller direkte involveret i nogle af de projekter og tiltag der kommer ud af 

workshoppen eller andet der kan blive en del af Musiklab i realiseringen af det fedeste musikmiljø. 
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3. De almindelige lokale borgere som sparringspartnere.  Onsdag den 13. marts var ca. 25 RUC-

studerende (Offentlig forvaltning) på besøg på biblioteket. Formålet med besøget var udover at 

fortælle dem om projektet at få deres input i form af kommentarer og nye vinkler på de ideer og 

prototyper som blev produceret til workshoppen på INSP! i februar. I dagene fra den 14.3-24.3 blev 

prototyperne præsenteret i Folkelab i biblioteksrummet med invitation til Roskilde-borgerne via 

facebook, hjemmesider, aviserne m.m. om at komme med deres kommentarer og input til 

udviklingen af det fedeste skabende og udøvende musikmiljø i Roskilde. Deltagerne fra de to 

workhops i november 2012 og februar 2013 fik særlig invitation til at lægge vejen forbi biblioteket 

og Folkelab. 

 

Metodevalg: 

Hvordan: Gennem forskellige workshops testes bibliotekets rolle som facilitator i forbindelse med skabelse 

af lokal innovation. Det er tre af bibliotekets medarbejdere – alle tilknyttet lokalsamfundets 

Innovationsrum - der fungerer som facilitatorer. 

Hvilke elementer:  

Faserne idégenerering og prototyping i D-Schools design thinking metoder danner grundlag for Musiklab-

workshoppen med de unge. Med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvordan skaber vi det fedeste musikmiljø 

for udøvende og skabende musikere i Roskilde?  bliver deltagere ledt gennem designmetodens to 

ovennævnte faser (vedhæftet program for workshoppen). Faserne gentages efter feed-back fra de øvrige 

deltagere. Den almindelige Roskilde-borger bidrager som sparringspartner idet prototyperne præsenteres i 

Folkelaboratoriet på Biblioteket med mulighed for feedback og videreudvikling. 

Tilgange:  

Det lokale projekt: Musiklab 

Forskellige redskaber til prototyping: post-its, tusser, lim, piberensere, papir, karton, clips, tape, snor, 

ståltråd, flamingo, skuresvampe, modellervoks, maling m.m.) 

Brugere: Unge udøvende og skabende musikere fra Roskilde, heriblandt et antal  identificerede 

nøglepersoner, desuden den almindelige Roskilde-borger. 

Nye arbejdsmåder:  

Facilitator: Biblioteket som facilitator for de lokale borgeres innovation med udgangspunkt i tillærte D-

school design thinking metoder og processer. 

Til brug for at kunne belyse formålet med rum 1 – at teste om det er en rolle for biblioteket at være med til 

at facilitere innovation i forhold til et konkret projekt der er udsprunget lokalt og har lokal interesse – har vi 

valgt den dataindsamlingsmetode der beskrives nedenfor: 
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Under: Hvad sker dér i Folkelaboratoriet MusikLab? 

1.Procesforløb som beskrevet: 

Med udgangspunkt i procesforløbets forskellige faser evalueres workshoppen og biblioteks rolle som 

facilitator i lokal innovation. Det første der evalueres med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål er 

Musiklab-workshoppen for unge den 6.2.13.  Endvidere evalueres forløbet med de almindelige lokale 

borgere som sparringspartnere – både dagen med de studerende og inddragelsen af Folkelab i forsøget på 

at få den lokale borger på banen. 

 

2. Borgernes ageren og output til workshoppen: 

Ved hjælp at fotos og videooptagelser dokumenteres deltagernes ageren under workshop-forløbet med 

henblik på efterfølgende at kunne konkludere på hvad der faktisk skete undervejs. I det videre arbejde i 

netværket omkring Musiklab vil vi have fokus på om nogle af de ideer der kom ud af Musiklab- 

workshoppen den 6.2.13 faktisk bliver realiseret helt eller delvist. Dette kan lade sig gøre da vi har et 

netværk og en gruppe omkring Musiklab. Et eventuelt positivt output i form af realisering af ideer vil kunne 

have stor betydning når vi skal konkludere på hvorvidt biblioteket har en rolle som facilitator for lokal 

innovation eller ej og i givet fald i hvilken form. 

3. Bibliotekets rolle til workshoppen: 

Vi evaluerer efterfølgende på vores egen rolle, når vi ser på hvordan workshoppen er forløbet – var der 

noget der gik godt?, var der noget der gik mindre godt?, Kunne noget med fordel været grebet anderledes 

an? Fik vi det ud af processen som vi gerne ville? Kom der konkrete ideer på bordet og fik vi input i forhold 

til vores rolle som facilitator? 

4. Samarbejdspartnere i forbindelse med workshoppen: 

Hvordan gik samarbejdet med de andre involverede i planlægningen og afviklingen af workshoppen? 

(Sascha Hansen, der repræsenterer de unge og Kulturelt Samråd, Sofie Voigt,  der repræsenter INSP! og de 

unge samt  Marianne Fruergaard fra Bandakademiet der står bag ideen om et Musiklab). 

5. Selve rummet og brug af artefakter til workshoppen: 

Hvordan fungerede Rummet på INSP!? og hvordan fungerede de redskaber vi havde med til prototyping 

samt øvrige redskaber til brug for workshoppens faser? Hvad med de øvrige faciliteter? 

6. Sammenhængen mellem ovenstående punkter: 

Hvordan spillede det hele sammen? Hvad fungerede godt/dårligt?, hvad kunne  eventuelt være gjort 

anderledes? 

7. Den almindelige Roskilde-borger som sparringspartner: 

Dette evalueres kort med udgangspunkt i ovenstående punkter. 

Efter: Hvad fik vi ud af workshoppen i forbindelse med  første folkelab: Musiklab? 

Onsdag den 6. 2 dukkede i alt 18 unge med rod i Roskildes skabende og udøvende musikmiljø op på INSP! 

for at deltage i MusikLab-workshoppen og komme med deres bud på hvordan vi skaber det fedeste miljø 
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for udøvende og skabende musikere i Roskilde. Det var 18 meget interesserede og aktive unge der klart 

havde noget at byde på og også meget gerne vil deltage i skabelsen af det fedeste musikmiljø. Der kom seks 

ideer på bordet (se bilag) – alt fra hjemmesider, opslagstavler til musikhuse med mulighed for selv at stykke 

sin musikuddannelse sammen via forskellige workshop og teorikurser, og dermed skabe sig selv som musisk 

menneske. Der var mulighed for at de unge kunne skrive sig på en kontakt eller deltagerliste i det 

fremadrettede arbejde med MusikLab – alle unge valgte at skrive sig på som deltager. Bandakademiet satte 

som afslutningsreplik på dagen 50.000,- kr. på højkant til udvikling af workshops og allerede ugen efter 

workshoppen skulle nogle af de unge samles igen sammen med Christian fra Bandakademiet i det videre 

arbejde med udbuddet af musik-workshops. De unge havde ønsker om f.eks. sangskrivning, teori eller at 

møde etablerede kunstnere og få lov til at arbejde sammen med dem. Det er et arbejde som vi følger nøje 

som en del af netværket omkring MusikLab, da det er interessant for Lokalsamfundets Innovationsrum og 

bibliotekets rolle som facilitator for innovation om nogle af de ideer der kom på bordet bliver realiseret 

eller brugt i en eller anden sammenhæng. Se blandt andet den konkluderende del i afsnittet ”efter”. 

1. Hvordan virkede kombinationen af designmetode, tilgange og nye arbejdsmåder?: 

Kombinationen af de to faser fra D-Schools design thinking metoder – idégenerering og prototyping og 

valget af artefakter til prototypingen fungerede rigtig godt. Under idégenereringen kom nogle af grupperne 

til at gå for meget i dybden med de enkelte ideer i stedet for blot at have fokus på at få skrevet så mange 

ideer som muligt ned. Hér måtte vi gå ind med ekstra hjælp i forhold til forståelsen af metoden. Deltagerne  

kom op i et ekstra gear, da de skulle til at visualisere deres ideer i fasen prototyping. Der bliver tegnet 

processer på kæmpe flamingoplader og der blev skåret figurer ud, bygget huse og arbejdet med 

modellervoks og maling. Og alle ideer blev præsenteret med entusiasme og engagement. Der var en stor 

lydhørhed og interesse fra alle omkring de forskellige ideer. De elementer fra samtalesalon-konceptet 

(borgerlyst.dk) som vi brugte til at komme i gang på indledningsvis og efter maden fungerede godt. Det var 

en god måde at komme i snak på og lære hinanden lidt at kende inden vi gik i gang med den egentlige 

workshop. 

Det var en ny rolle for biblioteket og første gang at bibliotekspersonalet var facilitator for en proces med 

udgangspunkt i D-schools design thinking metoder overfor en gruppe borgere, men det fungerede godt.  

Biblioteket havde designet processen og sammensat dagens program og processen blev kørt igennem fra 

ende til anden. Vi havde allieret os med to af vores unge samarbejdspartnere – Sofie og Sascha – der 

fungerede som værter på dagen, hvilket var rigtig godt. De er i øjenhøjde med målgruppen, som de selv er 

en del af, og det kan have stor betydning for at de unge mødte op denne aften på INSP! ligesom det også 

kan få stor betydning for de unges videre deltagelse i  MusikLab. Sofie og Sascha præsenterede 

programmet og workshoppen, bød velkommen og rundende af. Selve processen med de forskellige faser 

styrede biblioteket.  

2. Hvad lærte vi? 

Især den performative del af processen hvor de unge havde hands-on i forhold til at visualisere deres ideer 

fungerede rigtig godt. Vi kunne sagtens have inddraget det endnu mere, også fordi vi havde med musiske 

mennesker at gøre. Det er en virkelig god metode at arbejde med. Mange af deltagerne havde ikke prøvet 

metoden før og det løftede på sin vis hele workshoppen at de skulle designe/bygge/visualisere deres ideer 

sammen. Når vi inddrager samarbejdspartnere og i dette tilfælde også repræsentanter for målgruppen i 
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faciliteringen, som vi gjorde det med Sofie og Sascha der havde værtsrollen, skal vi være opmærksomme på 

at nogle af informationerne kan gå tabt, da de ikke nødvendigvis har tillært sig D-school-metoderne på 

samme vis som os. Der har vi en opgave i forhold til at samle op og sørge for at deltagerne får de 

informationer der er nødvendige i de forskellige processer, som det f.eks. var tilfældet med 

idégenereringen, som ikke alle havde forstået rigtigt. Ligesom vi også har en stor rolle i forhold til at klæde 

vores samarbejdspartnere godt på, hvilket vi måske kunne have gjort endnu bedre. 

At holde hovedet koldt i uventede situationer: Strømmen var gået på INSP! netop som vi skulle til at gøre 

klar til vores workshop, og den ville ikke komme tilbage. Det gav os nogle udfordringer i forhold til vores 

foto- og videodokumentation, men måske havde det også en positiv indvirkning på dagen at vi måtte 

arbejde i stearinlysets skær og hente pizza i stedet for den mad vi oprindelig havde planlagt. Det ødelagde 

hverken de unges eller vores humør eller entusiasme, men gav i stedet en særlig stemning og er helt sikkert 

noget vi altid vil huske. 

3. Hvordan gik det? 

Det gik overordnet rigtig godt. Vi lykkedes i vores rolle som facilitator, vores metoder kunne bruges og vi 

kom i mål i forhold til formålet med dette rum -  at teste om det er en rolle for biblioteket at være med til 

at facilitere innovation i forhold til et konkret projekt der er udsprunget lokalt og har lokal interesse.  

Konkluderende kan vi sige at biblioteket har en rolle at spille i forhold til at facilitere innovation lokalt og i 

forhold til at overdrage innovationsmetoder, her D-school metoderne, til de lokale borgere og dermed 

udbrede kendskabet til disse. Det helt interessante er selvfølgelig om nogle af ideerne eller elementer fra 

disse bliver realiseret, hvilket vi følger nøje. 

4. Hvordan gik samarbejdet med vores partnere?: 

Det gik overordnet set godt. Det er et særligt faktum at vi er gået ind i dette projekt med forskelligt fokus, 

både i forhold til proces og output. Vores fokus har været at teste bibliotekets rolle som facilitator i 

forbindelse med lokal innovation. Bandakademiets fokus har været at få nogle ideer fra de unge i forhold til 

at komme videre med arbejdet med MusikLab, samt at skabe sig et netværk af unge. Biblioteket spillede en 

afgørende rolle både i forhold til processen med at frembringe ideer og i forhold til at skabe netværk. 

Samarbejdet med Sofie fra Insp! har været givende og meget afgørende, både i forhold til lokaliteten og 

ikke mindst den direkte kontakt til de unge i målgruppen. Sofie fra Insp! siger om samarbejdet: ”Jeg 

oplevede at processerne for idéudviklingen var vellykkede og tilpas styrede - de var facilliterende, men 

uden at være hæmmende for deltagernes egen kreativitet og fantasi, ligesom prototypingen også 

fungerede rigtig fint.” Hun siger videre: ”Jeg synes samarbejdet mellem INSP! og biblioteket fungerede 

rigtig godt - jeg oplevede at bibliotekets faglige input gjorde, at deltagerne tog workshoppen alvorligt, og 

jeg blev positivt overrasket over at se metoderne i brug - især holdningsbarometret som indledende 

aktivitet fungerede rigtig godt og skabte en aktiv, kritisk og inviterende debat. Jeg oplever at INSP! i kraft af 

vores uformelle faciliteter udgør en velfungerende ramme om en workshop som denne. Jeg tror at man 

som deltager får lyst til at bidrage til måske især et spørgsmål som "Hvordan skaber vi det fedeste 

musikmiljø i Roskilde?" når man oplever et miljø hvor tingene kan lade sig gøre. Så alt i alt synes jeg at vi 

som facilitatorer komplementerede hinanden rigtig godt. ” 

5. Hvad kan vi tage med os fra rummet? 

Vi fik det ud af processen som vi gerne ville i forhold til at teste vores kompetencer som facilitatorer og 
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bibliotekets rolle i forbindelse med lokal innovation med henblik på at kunne drage konklusioner. Der kom 

også resultater på bordet i form af ideer der bliver overdraget netværket omkring MusikLab og ideer der 

bliver arbejdet konkret videre med sammen med nogle af de unge, blandt andet workshops. Ud over at 

biblioteket har faciliteret workshoppen og processerne i den forbindelse har biblioteket også spillet en aktiv 

rolle i forhold til at bruger- og borgerinddrage målgruppen, skabe netværk og mulighed for at skabe nye 

relationer, og således drage nytte af hinandens viden og kompetencer på tværs af et miljø, hvor mange ikke 

kendte hinanden på forhånd selvom de alle er en del af musikmiljøet i Roskilde. Endelig har biblioteket også 

overdraget innovationsmetoder til både borgere og samarbejdspartnere. 

6. Hvad fungerede og hvad fungerede ikke? 

Prototyping fungerede super godt og det var nogle gode artefakter vi havde valgt at tage med. Der blev 

flittig brugt af det hele. Lokaliteten INSP! var en god ramme, meget uformelt med ild i brændeovnen og 

forskelligt hjemligt møblement, meget ulig bibliotekets lokaler. Der er højt til loftet både i bogstavelig og 

overført betydning. 

Vi skal huske at være opmærksomme på hvor meget de skal holdes i hånden og at de måske skal hjælpes 

lidt mere på vej end vi forestillede os. 

7. Hvad overraskede mest?: 

Hvor stor en fornøjelse det er at afholde en workshop for en aldersgruppe, der ikke er spoleret af det 

muliges/umuliges grænser. Det var meget entusiastiske omkring alle ideer også de ideer der ikke var deres 

egne. 

At mange ikke havde prøvet at prototype til en idé-workshop før kom egentlig bag på os. De var vilde med 

det og energien nærmest eksploderede da de skulle lave modeller ud af deres ideer. Hands-on-delen 

fungerede virkelig godt. 

Hvor vigtige lokalerne er i forhold til energien i rummet – det gør noget positivt med mennesker at der er 

hyggelige omgivelser. Ligesom mad og drikke også er vigtigt. 

Flere af ideerne var de samme, blandt andet en samlende side for den musikalske formidling. Det må sige 

en del om de eksisterende hjemmesider? 

At det er godt med en samarbejdspartner med penge, så deltagerne kan se at de bliver taget alvorligt. 

8. Hvordan fungerede det med at inddrage den lokale Roskilde-borger som sparringspartner?: 

I perioden 13.3-24.3 blev ideerne fra workshoppen præsenteret på forskellige måder. Det ene der skete var 

inddragelse af RUC-studerende med henblik på at få deres input og kommentarer til ideerne/prototyperne. 

Disse blev så efterfølgende sammen med prototyperne og beskrivelserne af ideerne præsenteret i Folkelab 

i biblioteksrummet, således at den almindelige Roskilde-borger havde mulighed for at se ideerne og komme 

med kommentarer. Forløbet med de Ruc-studerende var meget styret og havde d-school-elementer i form 

af videre idéudvikling  - her test og videre arbejde med prototyperne. Der kom flere gode input, som er 

nævnt under de respektive ideer i bilaget. Det var meget overraskende at de studerende lagde så meget 

engagement i ideer der ikke var deres egne, og at de så hurtigt fangende meningen med de forskellige 

ideer. Den efterfølgende inddragelse af Roskilde-borgerne i Folkelab var mere tilfældig, forstået således at 

det krævede at den enkelte borger på eget initiativ gik ind i Folkelab og nærlæste ideerne og gav sit besyv 

med. Det var der heldigvis borgere der gjorde, men en styret proces med en gruppe almindelige Roskilde-

borgere, som den vi havde med de RUC-studerende, ville uden tvivl have givet flere input fra. En vigtig 
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læring i dette er at vores tilstedeværelse og rolle er af stor betydning i forhold til at lykkedes og inddrage, at 

skabe dialog og relationer og generere at nyt opstår. En kombination af styret proces og eget initiativ, har i 

dette tilfælde grundet den korte periode det var muligt at have Folkelab og Musiklab-ideerne i 

biblioteksrummet, været den mulighed vi havde for at sikre en lokal borgerinddragelse i sin fulde form. Som 

sådan har det fungeret som en berigelse af de unges ideer og denne berigelse bliver også overdraget 

arbejdsgruppen bag Musiklab til brug i den videre udfoldelse af musikmiljøet i Roskilde. 

Konkluderende: 

Workshoppen var en meget vellykket proces - både hvad angår test af bibliotekets rolle som facilitator og 

workshoppens konkrete ideer og resultater. En gentagelse af workshoppen vil kun kræve de ganske få og 

små justeringer i forhold til processen som vi har nævnt i dette skriv. 

Vi fik input til vores rolle som facilitator, vi lykkedes med processen, der kom resultater og ideer på bordet, 

vi skabte netværk og kontakter. Flere af ideerne er allerede i gang med at blive realiseret i et samarbejde 

mellem Bandakademiet, arbejdsgruppen bag Musiklab og de unge selv.  Der bliver arbejdet videre med 

ideen om en bandbank, hvor man kan låne sig til kompetencer, og udstyr og selv tilbyde sin hjælp ligesom 

man kan efterlyse musikere til dit band. Der er gang i den idé fra musikhuset der handler om workshops, 

hvor de unge har givet input til hvilke workshops de gerne vil have og én workshop har allerede fundet 

sted. Den tredje idé der er blevet ført ud i livet er den idé om at lære af hinanden – at den etablerede 

musiker videregiver viden og erfaringer til nye musikere og bands. Det foregår på INSP! kl. 15 den første 

søndag hver måned under titlen Musiklab live. Første gang mødte 30 unge op.  Hvordan det går med alle 

ideerne – både de der er i gang med at blive realiseret og de der mangler at blive det følger vi nøje gennem 

deltagelse i netværket omkring MusikLab. 

Vi fik præsenteret Musiklab og de unges ideer i Folkelab i biblioteksrummet med mulighed for at de lokale 

borgere kunne kommentere og komme med yderligere ideer. Folkelab fungerer godt som rum, da det er 

inviterende i sin form og et godt udtryk for de metoder til idégenerering og design som vi bruger i 

projektet. 

3 korte historier:  

 - Ideen om ”Little fish big fish” fremført af to unge fyre. Et netværk / fødekæde, hvor ”man hjælper 

hinanden med det man kan og på den måde bruger hinandens kompetencer og bliver større sammen, i 

stedet for at se hinanden som konkurrenter. De Ruc-studerende kaldte ideen for en mentor-fisk. 

 - Veras beskrivelse af Musikhuset som et sted hvor man kan stykke sig selv sammen som musikalsk 

menneske. 

 - Den ene deltager som selv har været aktiv i Roskildes musikliv i flere år kendte faktisk ikke en eneste af de 

andre deltagere – det siger noget om hvor vigtigt det er at mødes og skabe netværk og relationer og på den 

måde kunne bruge hinandens videnskompetencer fremadrettet. 

 - Stor begejstring for portotyping – Asbjørn udtalte: ”Det er 100 år siden jeg sidst har leget med 

modellervoks – nu bliver det rigtig sjovt”, mens han gned sig i hænderne og havde julelys i øjnene. Mange 

arbejde videre med deres prototyping under maden. 

3 gode råd:  

 - Allier dig med nogle fra målgruppen/ nogle borgere og inddrag dem i planlægningen og afviklingen – det 

giver bonus i forhold til at få kontakt med målgruppen. 
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 - Dyrk dine samarbejdspartnere / partnerskaber – det kan have stor betydning for egen succes. 

 - Lokaliteten er vigtig – hyggelige omgivelser er med til at skabe en god og afslappet stemning og 

atmosfære.  

3 gode erfaringer:  

 - Hands-on i processen gør hele forskellen – det fungerede virkelig godt. 

 - Vær opmærksom på rolle som facilitator undervejs og justér og præcisér om nødvendigt, især vigtigt når 

værtskabsrollen tildeles andre. 

 - Vend uventede udfordringer til noget positivt – så bliver det rigtig godt. 

 

 

 

 


