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Bilag 5 

Før: 

-Formålsbeskrivelse 
Hvad er det vi vil med TechLab? 

En kort beskrivelse af vores tanker om rummet 

Det første rum i Aarhus er TechLab, som finder sted hele februar i Hovedbibliotekets åbningstid. TechLab er 

placeret i Hovedbibliotekets forhal.  

TechLab udvikles i et samarbejde mellem hackerspacet Open Space Aarhus og Hovedbiblioteket, og forsø-

get går ud på at prøve at åbne et traditionelt hackerspace, som bliver krydret med en række arrangementer, 

som skal tilgodese nogle af de mange målgrupper, der kommer på Hovedbiblioteket til hverdag.  

Idéen on techlab er blevet til efter et design-thinking inspitationsmøde i december 2012, hvor en række loka-

le aktører, indenfor et bredt felt af aktiviteter var indbudt til at komme med indspark og idéer for nedslag som 

kunne foregå med projektet som samarbejdsparter. 

Der vil til daglig være en række aktiviteter, som man selv kan gå i gang med eller få sparring til at gå i gang 

med og der vil være aktiviteter for børn, voksne, kvinder m.m. 

TechLab vil blive bemandet af hackere kombineret med biblioteksmedarbejdere, som hovedsageligt vil ind-

samle erfaringer og indgå som deltagende observatører. Desuden vil 32 designstuderende undersøge, 

hvordan de mener, at TechLab fungerer.  

Mindsettet i TechLab vil være: del viden, smid ikke væk, byg og udvikl. Det er tanken, at der dannes et inno-

vativt miljø, hvor man kan spørge om teknik, videreudvikle teknik og mødes med forskellige mennesker, fordi 

der netop er tale om et åbent tilgængeligt rum. De tekniske artefakter, der stilles til rådighed kombineres med 

post its, whiteboards, ideopslagstavle og muligheden for at hænge ud og kigge på, hvad der sker.  

Med TechLab håber vi at få erfaring med, om det er relevant og interessant at skabe deciderede hackerspa-

ces i en dansk bibliotekskontekst. Vi vil undersøge:  

Hvordan tager brugerne imod hackerspacet, hvordan de bruger det og hvem bruger det? 

Hvordan er medarbejdernes reaktioner og hvilke kompetencer har vi behov for i biblioteket, hvis vi skal have 

hackerspaces? 

Hvordan oplever en samarbejdspartner at flytte ind og blive en del af bibliotekets hverdag? Hvordan oplever 

de at være en del af et offentligt rum?  

Hvordan fungerer det, at vi stiller en række artefakter til rådighed? Hvilke artefakter er gode at have i rummet 

og hvilke dur ikke? Hvilke kræver særlige kompetencer og mange ressourcer og hvilke gør ikke? 
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Under: 

-Dataindsamling 

Der oprettes skemaer til dataindsamling:  
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Skema Til vejledning ved obervationer og indsamling af data under Techlab. 

Observationer og materialeindsamling  

– sådan gør du! 

 
Der skal observeres og udfyldes skemaer om:  

Brugerne 

Samarbejdspartnerne 

Bibliotekspersonale (både projekt- og ikke projektfolk) 

Rum og artefakter (både brugere, samarbejdspartnere og kolleger spørges)  

 

Fremgangsmåde: 

Udfyld et skema pr. samtale eller observation.  

Øverst angives tidspunkt og sammenhæng for observation / interview. 

Vælg den metode, der passer i den enkelte situation.  

 

Skemaer: 

Fysisk: 

Der ligger tomme skemaer i mappen.  

 

Sørg for at kopiere flere, hvis du tager den sidste (de ligger: dropbox.com, lo-

kalsamfundets innovationsrum, Techlab) 

 

Læg de udfyldte skemaer tilbage i mappen.  

 

 

Digitalt: 

Skabelonerne findes her: dropbox.com, lokalsamfundets innovationsrum, 

Techlab) 

 

Gem udfyldte skemaer i samme mappe – navngiv med tidspunkt og navn på 

observatør.  

 

 
Billeder og video 
Tag billeder – både oversigtsbilleder, af mennesker og af ting. Læg dem på:  

 

M:\Borgerservice-Biblioteker\Hovedbiblioteket\projekter\Lokalsamfundets in-

novationsrum\Billeder 

 

Husk at sortere de værste fra med det samme.  

 

Optag video - både oversigtsbilleder, af mennesker og af ting. Læg dem på:  

M:\Borgerservice-Biblioteker\Hovedbiblioteket\projekter\Lokalsamfundets in-

novationsrum\Video\TechLab
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Der er oprettet særskilte skemaer til brug ved interviews af:  

Brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere samt et særligt skema til observation af rum-

met og artefakterne heri (fx hvordan bliver værktøjet brugt?/mangler der noget) 

 

Skemaerne udfyldes løbende af den pågældende dags obervarions-ansvarlige. 

 

Observationsansvarlige er kortlagt på forhånd i et vagt-skema 

 

Efter: 

-Opsamling: 
 

Udførte observationer er blevet renskrevet fra skemaerne. Data foreligger: 
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Systematisering af kvalitative data / renskrivning af observationer fra Techlab 

1. Brugerne 

1.1 Observation 

5/02 

2 fra OSAA og en som kommer for første gang. To ingeniørstuderende har været her en stor 

del af dagene. De laver ligninger etc. med Bertho. De er fordybet i lange samtaler.  

6/02 

1 person, en mand på 44 år, han ser på hvad der bliver lavet. 

6/02 

17 stk., 4 klasse, de spiller på PC og laver børsterobotter. 

Sjov fordeling af ungerne på køn. Drengene hærger og pigerne laver smykker. 

11/02 

30-35 – folk kommer og går. Der er totalt fyldt. 

Bedsteforældre og børn fra ca. 6 år og op. Og en enkelt institution med 5 børn. 

Børsterobotter, lodder og littlebits.  

Kigger på og leger med andre børn og laver det sammen med bedsteforældrene og forældre-

ne. Bertho og Mark hjælper.  

13/02 

Fyldt hele dagen, men knap så kaotisk som i går. 

Flere gengangere. I går børsterobotter og i dag lodde f.eks. 

En lille gruppe fra en børnehave i Elev. Forældre og bedsteforældre med søn. 

Der er fuld gang i aktiviterne 

Og de laver dem sammen. 

14/02 kl. 15 – Ingen planlagte aktiviteter 

5-6 børn, 3 voksne  

Forældrene der sidder med deres børn og arbejder, en far m. to børn ved loddestation. En 

bedstefar med dreng laver børst o botter. Få børn sidder og leger med børt o botter ved tår-

net. 

15/02 

4 voksne og 4 børn 

De leger med børstrobotter og bygger deres egne. En far og en søn sidder sammen med Mark 

og lodder. 

Børnene sidder sammen med de voksne. 

19/2 kl. 14 almindelig mandag 

3 (+ 1 der kommer lige da jeg kommer) 

2 drenge på 12 og 13 år, en ung pige, 1 mand der kommer til (+ en samarbejdspartner + 

mark + inger).  

De bygger, laver perleplader og lodder. 

De laver det solo, hver især. Dog for jeg sat de to drenge sammen til snak og idéudvikling, 

mens de venter på Mark kommer tilbage fra pause.  

1.2 Spørg en bruger – fem minutter 

6/02 
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Systematisering af kvalitative data / renskrivning af observationer fra Techlab 

Pige på 10 år: Laver eksperimenter, har lavet en børst o bot. For at se hvad man kan bruge 

skrald til 

06/02 

Pille ved ting. Er maskinarbejder og har selv lavet en CNC fræser – nu skal han videre.  

8/02 

En bruger der så techlab men gik videre. 

Hun havde et klart formål med biblioteket. Ofte er formålet med biblioteket at læse lektier. 

Den første observation var at det var noget fra teknisk skole pga. udstyret, computerne og de 

”grønne” mænd.  

Det ser spændende ud, men har ikke tid til at udforske pga. skolearbejde.  

Har svært ved at lægge mærke til arrangementerne på hjemmesiden, det bliver kun ved til-

fældigheder i forbindelse med besøg af biblioteket. Så dog opstillingen med det samme hun gik 

ind.  

11/02 

En mand på ca 50 år. 

Øv, jeg er et par årtier for gammel. Det kilder i fingrene og giver mig minder fra da jeg selv 

var barn. Godt at alting ikke bare er lukkede kredsløb 

Han siger, at han nok kommer tilbage og piller når der ikke er børneaktiviteter. 

11/02 

En mand som er tidligere lærer på teknisk skole i Frederikshavn, kommer for at spørge, hvad 

der sker og han synes at det er en god aktivitet i forhold til målsætningen om, at flere får tek-

niske evner. Fint at starte tidligt og uformelt. 

14/02 kl. 15 – Ingen planlagte aktiviteter 

Lærer studerende i natur og teknik, går rundt og kigger, ved umiddelbart hvad det er – viser 

sig, hun er kommet for at se techlab fordi det er relevant for hendes uddannelse. Hun synes 

det giver mening på biblioteket. Hun ved umiddelbart hvordan man skal lave de forskellige 

aktiviteter.  

Finn Shaarup lærer, arbejder med det samme (Fra Rønde) – bruger bl.a. børst o botter til be-

grebsliggøre fysik m.v. 

 

19/2 kl. 14 almindelig mandag 

Jeg snakker med en ung mand som kommer meget målrettet ind i rummet og beder om at få 

lov til at lodde. Han er flyttet til Dk for ikek så længe siden og bruger ofte biblioteket. Han har 

derfor set Techlab, men ikke været inde før i går, hvor han var til crypto party, som han havde 

set annoceret her på stedet. Nu er han så vendt tilbage for at lodde. Han syns techlab og fore-

draget er rigtig godt, har ikke tænkt så meget over det er på et bibliotek. Han sidder stadig og 

arbejder på din fjernbetjening en time mere. Han troede desuden at techlab var for børn, der-

for kom han først ind så sent. 

1.3 Interview af brugere, der laver noget i rummet 

5/02 kl. 16.45 alm. Åbent Bror på 12 år og søster på 5 år,  

Det er sjovt: De har lavet robotter af lego og børsterobotter  

Kommer ca. en gang om ugen – søster og bror. Hvor de leger, spiller og læser bøger. Nu er 

det sjovt se hvad der er i Techlab. De synes, at flip-spillet er sjovt og spørger til hvordan det 

bruges. De får en børsterobot med derfra. 
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Systematisering af kvalitative data / renskrivning af observationer fra Techlab 

5/02 kl. 16.45: Det er en ingeniørstuderende (start-midt 20erne),  

Elektronik ingeniør. Der tilfældigvis kom forbi han ville finde et sted på HB, hvor han kunne 

lave lektier. Det er første gang, han er her. Han endte med at bruge 6,5 time i Techlab i stedet 

for på sine lektier.  

Han talte med Bertho om elektronik; både om råd og vejledning, uddannelse, teori. Der er få 

der brænder efter mere elektronik på uddannelsen. De er ingeniør af prestige. Jeg har fundet 

et kæmpe netværk. Jeg har fundet noget og nogen, som kan noget, som jeg ikke kan finde på 

skolen.   

Hackerspaces på biblioteket giver mening – ellers er bibliotekerne ved at være overflødige. Vi 

skal formidle/sætte viden til rådighed, som man ikke kan finde ved at sidde selv bag skærmen. 

Techlab er et postkort / det er et introduktionsrum, men der skal også være et rum, hvor man 

kan gøre det. Kan biblioteket provide lokaler og udstyr til selve nørderiet, til hands on? Huset 

er dyrt, der er ikke elektronik, der er ikke mulighed for at være kreativ i Aarhus.  

Bertho er en helt fantastisk formidler. Han kan forklare på en anden måde end lærere – giga 

forklarer og ekspert.  

Power is nothing without tools.  

Kombinationen af hackerspace og litteratur er ideel.  

 

6/2 kl. 11.15 4. Klasse – ca. 17 stk.,  

Der er mange sjove aktiviteter i rummet. Det er sjovt at man kan prøve noget i bib f.eks. der 

hvor jeg kommer fra Rønde, kan man lave rollespil og noget med kæledyr.  

 

6/2 kl. 13.001 mand på 44 år -  

Lige det, jeg har ledt efter i lang tid.  

11/02 vinterferieaktivitet - Far med tre børn  

Bor i Skanderborg. Første gang på Hovedbiblioteket. Fedt fedt initiativ.  

Har hørt om det på nettet, 3 aldersgrupper, begge køn.  

Det lød spændende at sidde og nørkle med tingene uden at det er for nørdet. 

Godt at lave det på et bibliotek, fordi bibliotekerne skal have en ny rolle. Ipads og computer er 

koldt og noget de gør derhjemme. Det her kan man mødes om. Vi mødes på tværs af aldre. 

f.eks. avislæser og børn. Jo flere aktiviteter og ting jo bedre. God blanding af folk.    

Der kommer flere forespørgsler fra bedsteforældre o, hvorvidt det er her resten af ugen. 

Snak med en bedstemor 13/02 vinterferieaktivitet 

Jeg har tre børnebørn på 7, 11½ og 13 år på ferie i denne uge. Og så undersøgte jeg hvad der 

sker i Aarhus. Jeg fandt dette i Aarhus Onsdag, og så tjekkede jeg det på google og youtube 

videoer om børstrobotter. Jeg vidste hvordan vi skulle bygge dem, da vi kom.  

Den lille pige har lavet robotter, de to drenge har loddet og fået fjernbetjenninger med hjem. 

Det har været en rigtig god formiddag. 

14/02 kl. 15 – Ingen planlagte aktiviteter 

 

Daginstitution (pædagog) – 15/02 10.45, vinterferieaktivitet 

De er i Techlab fordi der er vinterferie, og derfor gerne vil nyde godt af vinterferie aktiviteter-

ne. Denne aktivitet rammer børnene rigtig godt.  
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Systematisering af kvalitative data / renskrivning af observationer fra Techlab 

Det har fungeret rigtig god, vi har fået lov til at være her alle sammen selvom det ikke kunne 

lade sig gøre i starten (for OSAA?). Stor ros til arrangementet.  

Det ligger rigtig godt centralt. Super smart at man kan låne bøger på samme tid og holde sig 

beskæftiget. Rigtig godt for daginstitutioner.  

Det har fungeret rigtig godt, masser af plads. 

 19/2 kl. 14 almindelig mandag 

Lauritz på 12 år kommer her for at bygge ting med Mark. Han kommer tit, sidst byggede han 

en luftbåd. Han vil gerne være ingeniør, civil ingeniør og elsker at bygge ting. Han har loddet 

lidt derhjemme, men ikke arbejdet med at bygge på den måde man gør i Techlab – han er 

meget glad ved stedet og bruger ikke biblioteket så meget ellers. Mens vi venter på mark går 

vi over til en anden dreng som er 13 år og ved at bygge en håndtørrer – han har været til bib-

liotektsintro og er kommet tilbage efter skole for at bygge . De to drenge går i krig med at 

lime delene til håndtørreren sammen.  

14/02 kl. 15 – Ingen planlagte aktiviteter 

Bedstefar og barnebarn (5-6 år) er på vej hjem fra børnehave og skulle låne en bog på biblio-

teket, men så gik de i Techlab og  lavede børst-o—botter (2 stk) – de har hygget sig og taget 

sig god tid, fint med den slags aktiviteter. De vil komme tilbage en anden dag for det er først 

da de ser bilederne af de andre børst-o-botter det ser at man kan pynte dem. 

1.4 Den gode historie 

14/02 kl. 15 – Ingen planlagte aktiviteter 

Mark går rundt med en lille skare af børn efter sig: ”Hvad hedder du?”, ”hvilken klasse går du 

i?”, ”hvor er du klog!”. 

19/2 kl. 14 almindelig mandag 

Lauritz, jeg og Majken (OSAA) får en snak om at læse til ingeniør og Majken fortæller Lauritz 

hvordan hun som barn byggede en fodbetjent dørklokke til sit værelse, så hendes mor stadig 

kunne banke på selvom hun havde noget i bygge hænder. Laurtiz: ”SEJT!”  

25/02 

En gammel dame kom ind i Techlab efter hendes mand havde været der dagen i forvejen og 

fået hjælp til diverse ting. Hun ville høre om hvordan man kunne lægge sine billeder op i drop-

box. Dette hjalp mark med. Efterfølgende spurgte hun til hvordan man brugte Skype mest af 

alt lå problemet i, at hun ikke vidste hvad de forskellige ikoner betød. Da Mark havde vist hen-

de dette, fortalte hun, at mark ikke måtte sige dette videre for hun ville overbevise hendes 

mand om at det var selvlært og ikke var noget hun havde lært udefra.  

1.5 Andre observationer eller overvejelser 

14/02 kl. 15 – Ingen planlagte aktiviteter 

Engagement fra OSAA-folkene brænder så meget igennem. Det er helt fantastisk at se dem og 

den måde de tryllebinder børn og voksne – hvad r det de gør? Det mo være deres egen inte-

resse o passion der brænder igennem 

19/2 kl. 14 almindelig mandag 

Elsker det rum! 
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Systematisering af kvalitative data / renskrivning af observationer fra Techlab 

2. Samarbejdspartnere 

2.1 Observation 

12/02 – vinterferieaktivitet 

Mark, Bertho, Svend, Jakob og Helle 

De har snakket med Helle 

19/02 kl. 14 

4 brugere, mark og Inge 

2 drenge på 12 og 13 år, en ung pige og en ung mand. Samarbejdspartnere (og Maiken fra 

ADA-days) sidder og brainstormer til foredrag og snakker med Jane og brugerne. 

Brugerne bygger, laver perleplader og lodder  

Jane snakker, hjælper med løst og fast.  

2.2 Interview  

6/02 kl. 13.45 – Bertho til projektgruppemødet 

Der skal tænkes i forhold omkring hackerspacet, omkring f.eks. T3 – café aftener og mulighe-

der for at hænge ud. 

8/02 kl 15.40 – Bertho 

Han har forsøgt at forklare hvad vi har lavet i dag. 

Udfordringen for ham personligt, er at være introvert tekniker og skulle formidle til brugerne. 

Samtidig med at man skal kunne tale på et niveau hvor alle kan være med uden at virke arro-

gant. 

Det kan være svært at trække brugerne ind fordi de stopper op for at kigge men tør ikke rigtig 

at komme ind. Det er som om der er en usynlig barriere (kognitiv barriere overfor teknik). En 

mulighed for at kunne afhjælpe dette ville være etableringen af en happening indenfor teknik, 

fx en stor rød knap som tiltrækker folk til at trykke på den, hvor efter der sker noget. 

Der mangler plads til bl.a. kunne larme uden at det forstyrrer andre.  

12/02 – vinterferieaktivitet 

Helle er her med Jacob og deres to børn (en er baby). Det er første gang hvor de er i Techlab 

for det er svært med en baby på armen. 

Hun synes at det er et vildt godt arrangement og at det er dejligt at teknik blover udbredt. 

”Det er jo lige præcis sådan noget her med at komme ud og møde nogle andre end nørderne, 

der gør, at OSAA gerne vil være med. 

19/02 kl. 14 

Forskellen på OSAA og Techlab er at det er mere imødekommende og åbent her, der er også 

hyggeligt i OSAA, men her inviteres der mere ind. Fint at snakke med folk og brænder for at 

komme ud med sit budskab om, at alle kan arbejde med IT/elektronik, hvis man har lyst – folk 

tror de skal sidde oppe hele natten derhjemme og programmere, men det skal de ikke, de skal 

først i gang med at lære skolen.   

2.3 Den gode historie 

Makerkulturen er meget mere end et hackerspce og IT /elektronik – er et mindset der handler 

om at genbruge, genopbygge frem for bare at købe nyt/ lave noget ud af nye komponenter.  
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Systematisering af kvalitative data / renskrivning af observationer fra Techlab 

2.4 Andre observationer eller overvejelser 

3. Rummet og artefakterne 

3.1 Observation 

11/02 – vinterferieaktivitet 

Der er sat børstetårn op – det kører uden problemer. Ungerne ved hvad de skal. 

Folk går til det uden bekymring. Mødre, fædre og bedsteforældre hjælper børnene  og de 

hjælper også hinanden. 

OSAA har lavet plakater med billeder og sat det hele frem på et bord. Folk får et kort introduk-

tion og går i gang. 

14/02 – børst o botter og vinterferieaktiviteter 

Alt fungerer, omkring 20-25 børn med voksne (forældre, bedsteforældre, pædagoger) er i 

gang – der er fyldt. 

Mark startede med en kort intro til børst o botter i plenum. 10 børn er i gang med tre pæda-

goger. De får taget billeder af deres børst o botter. 6-8 lidt større børn loder. Bertho går rundt. 

Selvformidlende for de færreste, men der er nogen, der (…) går i gang. De fleste får dog en-

kelte instrukser.  

Loddestationen og hjælper (…). Nogle lodder, nogle laver perleplader. Mark står og skiller en 

computer sammen med Inge og en lille gruppe ørn.  

Bertho skal over og programmere en zablet. Der skal stå nik, for det hedder  (…) og efter 

bertho fik det til at virke ”seejt!! Mega sejt!”. 

 

3.2 Interview brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere 

11/02 

Er det et problem, at de ikke må tage de tore børst o botter med hjem? 

14/02 Inger fra OSAA:  

Det har været sjovt. Børn og forældre har været i gang. Nogle forældre er ikke til at stoppe 

når de først er kommet i gang – teknik og leg det virker. 

Der er for lidt plads. Plads til at sætte tasker og (…) 

Ærgerligt at de ikke kunne få børst o botter med hjem. Elektronik lavpris – motor til 6V batte-

rier, har mange spurgt efter hvor de kan købe. 

 

3.3 En god historie eller et godt citat 

14/02  

Svend Åge fra Open Space Aarhus der fortæller nysgerrige brugere om Dokk1. Der er så me-

get et åbent, fælles rund – hvor vi agerer – OSAA, HB og brugerrum. 

3.4 Andre observationer eller overvejelser 

14/02  

Balancen mellem forening/værksted. Ophobning af tomme engangskrus, termokander, nogen 

der har væltet en kop m. sukker, som klistrer.  

Hor meget er hyggeligt/praktisk og hvornår bliver det bare lidt ulækkert?  
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4. Bibliotekspersonalet  

4.1 Observation 

6/02 

De er eget nysgerrige 

Positivt feedback 

 

Hvad laver de? 

Alle kan se at, der er gang i noget.  

Der er nogen der dimser. 

De lodder, undersøger, udforsker og er bare på opdagelse. 

Det er bare learning by doing – en masse rører gøre. 

 

Hvordan reagere kolleger på set uppet? 

Har ikke hørt det kommenteret. 

Ingen har talt om det. MEN jeg synes det er super. 

Kost o botten bragte smilet frem og flere kom ud i forhallen for at se den ”børste” rundt. 

 

Hvad hører I, at de siger rundt omkring? 

Kan ikke erindre at have hørt noget. 

Kan ikke mindes at nogen har talt negativt om det. 

Pladsen i forhallen er ikke bedst egnet. Især når der er mange. Der bliver for meget støj og 

uro, på den anden side, skal en sådan spændende aktivitet ikke gemmes ad vejen. 

4.2 Spørg en kollega – fem minutter 

6/02 

De kommer en aktiv formidling i rummet. Der er liv, og det er en væsentlig forskel i forhold til 

tidligere projekter i forhallen. 

 

Hvad tænker og ser du nu, hvor vi står her inden i selve TechLab? 

Jeg bliver helt glad og jeg har faktisk også selv været derinde og prøve. Og det er da bare det 

vi skal. Her er kobling mellem viden og gør’en. Det er fremtiden for os. 

 

Fede signaler om alt er tilladt, intet er forbudt og så er der venlige vicevært/pedelagtige typer, 

der facilitere – der er lidt nostalgi over det, tilbage til at opfinde selv, i stedet for at  bare at 

købe noget der ligner, det man har brug for. 

 

Der er super og en fantastisk ide, der skaber liv. Og nye brugere tror jeg, især drenge og unge 

mænd. Det bedste er at, det ser ud til at intet er forbudt. 

 

Hold da op hvor er der mange muligheder for både piger og drenge. Havde mine unge været 
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børn, så tror de var flyttet ind. Og herligt med al den aktivitet. 

Jeg tænker – sjovt, dimse, nørdet, dejlig rodet, tilgængeligt, inspirerende, udfordrende, dren-

get….. fingrene i det 

 

4.3 Interview af kollega 

Hvilke kompetencer kræver det af dig at have et TechLab? 

- Jeg mener ikke at jeg eller ret mange andre på Hovedbiblioteket har kompetencer til at 

drive TechLab eller noget andet der ligner. 

- Jeg kunne godt det her og jeg vil synes det var spændende, ufordrende og sjovt. 

- Åbenhed, mod, imødekommenhed, gejst,  

Hvilke kompetencer efterspørger brugerne? 

- De vil have ildsjæle. 

- Det skal være folk, der har forstand på det – altså ordentlig viden i feltet. 

- De vil have nogle, der kan lide at formidle. 

 

Hvad tænker du om, at der ligger et TechLab på et bibliotek? 

- Det er så oplagt og rigtigt = leg, læring og innovation. 

- Der skal være mere TechLab, GarnLab, StenLab…….. der skal være liv og gang i den på 

biblioteket hele tiden. 

- Her kan vi få en kobling mellem al ”vores” information/viden og så se det ”anvendt”. 

- Her kan vi naturligt bringe alle sammen om noget fælles – både unge, børn, bedstefor-

ældre, høj og lavt uddannet, håndværkere, tekniker, tænkere …. Netop fordi biblioteket 

er for alle. 

 

4.4 Den gode historie 

En morgen i vinterferien står der 3 unge fyre på 15-16 år og bankede på hovedindgangen. Kl. 

var 9.15 og de vil ind og i gang i TechLab. Jeg måtte fortælle dem, at det desværre ikke kunne 

lade sig gøre, da vi først åbner kl. 10. Det skulle jeg ikke tænke på, for de skulle ikke ind i bib-

lioteket, de skulle i TechLab. Og de havde været der før og vidste godt hvordan det hele virke-

de. De ventede dog tålmodigt foran døren til kl. 10. og var her til langt hen på eftermiddagen. 

4.5 Andre observationer eller overvejelser 

TechLab og OSSA folkene har givet energi ud i biblioteket. De grønne mænd er fantastiske, 

selv om deres kitler er grimme. 

Her har været noget, der var for alle, det er ikke ofte set. 

HB skal være et attraktivt sted for frivillige ildsjæle – for dem får vi meget brug for i fremtiden 

– på DOKK1.  

 

Antal af hvert sheet: 

Brugere: 13 

Samarbejdspartnere: 4 

Rum: 2  

Bibliotekspersonale: 5 bibliotekarer og 3 HK’ere 
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-Evaluering: 
Efter nedlukning af techlab afholdtes et opsamlingsmøde for samarbejdspartnerne. Her blev 

der samlet op på diverse tanker både fra bibliotekets personale og fra samarbejdspartnere (fra 

Open Space Aarhus) 

 

Referat af mødet: 

 

Gode historier fra Mark 

 

1. To gamle, som skal have hjælp til at tage en cd-rom ud og tage en backup.  

 

Efterfølgende debat: 

Historien er god! Servicen er et nyt felt. Hvor grænsen går, er en balance, som vi skal ind i, for vi skal ikke 

reparere og være konkurrenceforvridende.  

 

Fint at kvalificere folks hjælp til at gå et andet sted hen og købe mekanik.  

Kompetencer til at koble viden om materialer og kompetencer til at kvalificere folks viden.  

Det kræver ildsjæle.  

 

2. Valdemar
1
: både som familiehistorie, Valdemar alene, Valdemar med venner. Valdemar historien skal 

stadig være med. Problematikken ligger stadig i, at hans mor ikke har givet samtykke til at vi må bruge mate-

riale af ham. Han kom forbi en lørdag sammen med hans familien -siden den dag har han været der stort set 

hverdag, samtidig tog han en del af sine venner med. 

Pauline finder ud af hvordan vi får samtykke fra Valdemars forældre  (DONE) 

 

Efterfølgende debat: 

Fedt med tilgangen - er det farligt? Ja! Godt! Der er leg og entusiasme ind over. Der skal være rum for at 

være dreng uden tuttenut og kvindeligt pladder.  

Der er både noget for familie, for individet og for gruppen.  

Techlab har ramt en bred målgruppe: børn, voksne, bedsteforældre m.v.  

 

Giver plads for iterationer for Valdemars projekt.  

Han trak andre med!  

 

3. Bedstemor og youtube-klip 

 

Efterfølgende debat: 

Der er både noget for drenge og piger, der er noget, som man kan lave på tværs af generationer.  

 

4. Pusher / somalier og papkasse-værksted 

Han har givet sine ting til herberg. Det var hans skabertrang der blev tilfredsstillet. 

                                           
1 Se video med interview af Valdemar under techlab her: youtu.be/iVi2J_9XZeA eller her: kort-
link.dk/dc3e 

http://youtu.be/iVi2J_9XZeA
http://kortlink.dk/dc3e
http://kortlink.dk/dc3e
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Efterfølgende debat: 

Hans skabertrang fik lov til at komme til udtryk. Han fik et rum, som han måtte bruge til noget, han kan og har 

lyst til.  

 

5. Familier, der kommer og selv lodder.  

 

Efterfølgende debat: 

Der er en god opskrift, som man kan arbejde ud fra. Det giver tid til samvær og fordybelse med lodningen. 

Det har været fantastisk at der har været et mødested til dem der vil udfordre sin kreative side. 

 

6. Vinterferie-aktiviteter: i sig selv en fed historie.  

i vinterferien hvor tre 15-16 årige møder op 9.15 fordi de ville ind i Techlab. 

 

Erfaring: 

Man skal have lov til at tage det med hjem eller til at man kan købe dem. Som 4-årige kan man godt blive 

tilknyttet sin børstobot, derfor skulle der være mulighed for at man kunne have købt sin robot med hjem. Til 

en rimelig pris. Man kunne købe et "kit". 

 

Vildt fine opskrifter til at lave børsterobotterne.  

 

Kønsfordeling: 75%/25 % ca. Pigerne ville gerne lave perleplader, mens drengene ikke ville.  Der skulle invi-

teres til en "smykkeworkshop" før pigerne kom. 

 

Wall of hack: Det kan være risikabelt hvis man hænger posters over ting man kan lave, fordi man på forhånd 

har defineret hvad der skal/kan/må laves. 

 

7. Skoleklasser som bare kom til uden PR fra vores side.  

 

Erfaring:  

Vi har haft et tilbud, som ikke var målrettet skoler, men som skoler har taget til sig og hurtigt.  

 

8. Introduce a girl... 

Der er et netværk til at skabe noget også næste år. Der er skabt et netværk gennem OSAA.  

 

Erfaring: 

Aktiviteter på biblioteket som netværksskabende.  

 

9. Hvad får partnerne ud af det? Hvad er gevinsten?  

 

Cryptoparty blev en stor succes - noget skal skulle ske igen?  Ubunto maskiner - open source. Bibliotekets 

personale kom slet ikke over den usynlige streg, og har derfor ikke været så meget med i hvad der foregik i 

Techlab. 
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Generelle ting: 

Der er mange fra Udlånet, der ikke har været inde over stregen. Kunne man sige, at alle fra Udlånet skulle 

deltage 1/2 dag?  

 

Hvordan kan man arbejde med ikoner, så rummet er tydeligt aflæseligt.  

 

Vi har lagt rum til og OSAA skills og redskaber. OSAA kunne godt tænke sig, at der havde været endnu me-

re samarbejde - at OSAA havde overført nogle skills til medarbejdere. 

Vi risikerer, at nye services meget nemt bliver en separat del og ikke en integreret del af huset.  

Hvordan skaber vi viden og udveksling mellem samarbejdspartnere og biblioteket?  

OSAA har glemt, at Mark er medarbejder fra huset - vi havde faktisk en medarbejder deroppe hele tiden, 

men samarbejdet havde måske virket mere 'samarbejde mellem organisationer', hvis det ikke havde været 

Mark men en af os andre, der havde været inde over TechLab. 

 

Vores næste rum: 

I vores næste rum vil vi bygge oven på erfaringerne fra Tech Lab, men der er også andre perspektiver, som 

vi vil undersøge:  

 

I forbindelse med næste lab vil vi undersøge, hvor grænsen går for, hvor meget bemanding der er 
nødvendigt i et lab. I TechLab var der bemanding hele tiden – bevirkede det, at brugerne ikke selv 
tog ansvar og hjalp hinanden tilrette i rummet? Hvordan får vi folk til at byde hinanden indenfor? 
   
Noget andet er at undersøge, hvordan bibliotekets medarbejdere kan sættes i spil i et lab – ikke 
bare bag scenen som i TechLab, men også på scenen? Kan nogle af medarbejderne lave små 
workshops med noget af det, som de laver i deres fritid (en laver tasker af peel-off-kapsler, en fol-
der ting af teposer, en laver smykker af underlige ting etc.).      
   
Derudover vil vi arbejde med at skabe et levende lab, hvor en række samarbejdspartnere går ind 
og udvikler og bidrager til at sætte fokus på skrot, genanvendelighed etc. på forskellige for dem 
relevante måder. 

 

 


