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Baggrund/Formål Give platformen makerspaces og 3D print en tydelig biblioteksrelevans ved 
at skabe indhold der tager udgangspunkt i den lokale og nationale kulturarv, 
herunder litteraturen. Samt at knytte målgruppen unge kulturskabere til 
biblioteket via samskabelsesprocesser. 

Målgruppe Primære målgrupper:  
- Elever og lærere på folkeskolens udslusningstrin i Roskilde og Helsingør 
kommuner 
Sekundære målgrupper: 
- Borgere og turister i Roskilde og Helsingør kommuner 

Deltagere involveret Helsingør Kommunes Biblioteker  
Roskilde Bibliotekerne  
Nationalmuseet  
Helsingør Kommunes Museer  
Roskilde Museum 
Uddannelseshuset Helsingør Kommune 
Klostermarksskolen i Roskilde 
Mørdrupskolen i Helsingør 
Ungdomsskolen i Helsingør  

Metoder Innovationsværktøjer, outreachmetoder, museumsdidaktik, kuratering, 
udstillingsteknikker og workshops 

Aktiviteter  April 2016: Konstituering af projektorganisering, forberedelse af fælles 
kick off møde med samarbejdspartnere samt etablering af samarbejde 
med konsulent 

 Juni/juli 2016: Fælles kick off møde samt udarbejdelse af skitsekoncept 

 September 2016: Fælles workshop med repræsentanter fra alle 
projektets samarbejdspartnere  

 Oktober 2016: Justering af skitsekoncept på baggrund af workshop 

 November/december 2016: Udarbejdelse af testundervisningsmateriale 

 Januar/februar/marts 2017: Afvikling af 3*10 dobbeltlektioner i 
klasserne med efterfølgende justering af undervisningsmaterialet 

 Marts/april/maj 2017: Tilrettelæggelse, markedsføring og åbning af 
udstillinger på hhv. Espergærde Bibliotek, Roskilde Bibliotek og 
Biblioteket Kulturværftet i Helsingør.  

 Maj/juni 2017: Færdiggørelse af undervisningsbog 

 Maj/juni 2017: Publicering og formidling af resultater samt evaluering 

Succeskriterier og samlet 
vurdering 

 Én udstilling på hvert af de tre biblioteker i Roskilde, Helsingør og 
Espergærde  

 Udgivelse af bog med værktøjer og undervisningsmateriale, der tager 
højde for færdigheds- og vidensmål for det relevante klassetrin  

 Opfyldelse af læringsmål i forløbene 
 
Projektet har nået samtlige succeskriterier. Som det fremgår af billederne i 
vedlagte publikation, var de tre udstillinger velbesøgte successer, med 



åbningstale af Roskilde Kommunes borgmester i Roskilde og henved 100 
besøgende til ferniseringen af udstillingen på Kulturværftet i Helsingør. 
Undervisningsbogen er velkomponeret, struktureret og angiver præcist 
retning og indhold for undervisningen. Vi forventer derfor, at den vil blive 
taget godt imod og anvendt bredt, når den via vores publikation kommer 
interessenterne for øre. 

Relevans for målgruppen Som det fremgår af twitter-citaterne i vedlagte publikation, havde 
undervisningsforløbet stor værdi for målgruppen, der oplevede at få indsigt i 
kulturarv, hacking og deres egen plads i historien. 

Erfaringer ift. 
samarbejdsrelationer 

At samarbejde ni organisationer på tværs og med skiftende deltagere fra de 
enkelte institutioner er ikke en ukompliceret opgave. Dertil kommer at 
folkeskolernes udslusningstrin jo er underlagt strenge krav til, hvad de i 
øvrigt skal nå i løbet af et skoleår. Men når det er sagt, kan vi konstatere at 
samarbejdet har været særdeles frugtbart og har båret præg af, at alle har 
gjort deres ypperste for at få tingene til at glide. Med hæle og tæer skåret og 
klippet er det lykkedes at skabe succesfulde undervisningsforløb med 
interessante kulturarvsgenstande og tre udstillinger som både elever og 
biblioteker er stolte af. 

Var det, det værd? Hvis det lykkes at få bredt kendskabet til konceptet ud blandt landets 
museer, biblioteker og folkeskoler, så flere end de 75 elever, der har indgået 
i projektet kommer til at indgå i denne type samskabelsesprocesser og 
desuden får øget kendskab til deres lokale kulturarv, vil det være det hele 
værd og mere til… 

Hvorfor har projektet 
nået sine mål? 

Som beskrevet ovenfor, har projektet nået sine mål blandt andet fordi alle 
deltagere har gjort deres ypperste for at få tingene til at glide. 

Hvad kunne have været 
gjort bedre? 

Vi burde fra ansøgningsfasen have været opmærksom på at, man naturligvis 
ikke kan køre denne slags forløb i foråret, hvor eleverne er optaget af 
eksamen. I så fald havde vi ikke været nødt til at skyde processen et halvt år. 

Hvilke erfaringer 
videreføres? 

Den vigtigste erfaring der videreføres er, at der er uendeligt meget 
potentiale i at de tre typer institutioner – biblioteker, folkeskoler og museer, 
arbejder sammen om at udvide elevernes horisont inden for de specifikke 
kerneområder. Den gensidige udveksling af viden er uvurderlig. 

Kan projektet duplikeres? Det har været en del af projektets mål, at undervisningskonceptet skulle 
kunne gennemføres af andre. De gøres opmærksom på projektet via 
publikationen og kan derefter orientere sig om det konkret læringsforløb i 
undervisningsbogen, der er frit tilgængelig på internettet for alle (vedlagt 
som bilag til denne rapport). Hvorvidt den pågældende institution ønsker at 
gennemføre undervisningsforløbet med de allerede tilgængelige artefakter 
eller de vil gøre det mere lokalspecifikt er op til den enkelte. Materialet 
åbner for alle niveauer af individualisering af processen. 
 

Bilagsliste Undervisningsbog inkl. Appendix 
Publikation til orientering af landets øvrige biblioteker, museer og skoler, 
der kunne ønske at gennemføre et tilsvarende projekt 
 
 

 


