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Hvad er Creatown? 

I Creatown skaber unge rum for unge. Creatown er et tilbud til bydelens unge om at blive medskabere 
af et stort dynamisk læringsrum, mødested og fællesbibliotek, der vil virke som katalysator for unges 
fællesskaber, kreativitet, produktion, udvikling og læring i Herlev Nord – også i fremtiden. Med afsæt i 
et 406 m2 stort rum og via inddragelse i kreative læringsprocesser, hvor design, film, interaktive 
medier og digital kommunikation er udgangspunktet, skabes ejerskab og egentlige brugbare 
løsninger for de unge. Med Creatown lære unge at lære. Også efter endt projektperiode vil Creatown 
og det nye fællesbibliotek bidrage til en styrkelse af de unges personlige, faglige og sociale 
kompetencer, fremmer lyst til uddannelse og læring og løfter bydelen.  
 
Hvordan indgår unge i kreative læreprocesser om biblioteksudvikling? Hvordan definerer unge et 
dynamisk og kreativt læringsrum og et fleksibelt og inspirerende møderum? Hvilke konkrete bud på 
indretning understøtter overskuelighed, de unges behov, interesser, læring og perspektiver i forhold 
til interaktive medier? Hvilken synlighed af biblioteket i det omgivende byrum og på sociale medier 
vækker nysgerrighed og fremmer deltagelse og brug? Hvordan kan aktionsforskning som teoretisk 
afsæt understøtte, udfordre og facilitere unges individuelle behov i forhold til kreativitet og 
samskabelse? Det er nogle af de udfordringer, som unge finder svar på, når de i Creatown mødes med 
designere, arkitekter, spiludviklere og filmproducenter, og sammen skaber fremtidens bibliotekstilbud 
og et nyt dynamisk fællesbibliotek.  
 
Med Knud Illeris definition af læring og aktionsforskning som teoretisk ramme, en metode inspireret 
af Teori U og Modelprogrammet for folkebiblioteker krydret med sociale og visuelle medier som 
kommunikationsform gennemføres en proces fra ideudvikling, til konkretisering, realisering og 
markedsføring. I Creatown vil unge også fremadrettet møde andre unge, få sparing og støtte fra 
fagfolk og blive inspireret til at arbejde med film, spiludvikling, kreative projekter og dyrke forskellige 
former for ungekulturer. Med Creatown får unge indblik i filmproduktion, interaktive medier og 
spiludvikling, design- og byggeprocesser og erfaring med, at det, at skabe kunst, kultur, rum og 
formidling sammen, kræver hårdt og vedholdende arbejde. Det kan stimulere lysten til at dygtiggøre 
sig og øge forståelsen for, at det kræver en indsats at blive bedre til noget og tage en uddannelse. Det 
er væsentligt for mange af bydelens socialt dårligt stillede unge, som mangler støtte i forhold til 
uddannelse, læring og deltagelse i byens fællesskaber.  
 
Med projekt Creatown udvikler unge metode og program for, hvordan der skabes fællesbiblioteker 
for og med unge og samarbejdes mellem skole og bibliotek om at fremme unges lyst til læring og 
kulturel udfoldelse og løfte et lokalområde for også fremtidige generationer af børn og unge. Hermed 
bidrager projektet med centrale nye perspektiver til Modelprogrammet for folkebiblioteker. Projektet 
er udarbejdet i samarbejde mellem Rosan Bosch Studio, Kildegårdsskolen, Herlev Bibliotek og bydelens 
unge. Creatown etableres på Kildegårdsskolen med tæt adgang til sportshal og ungecafeer i et miljø, 
hvor byens børn og unge allerede færdes. 
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Baggrund for projekt Creatown 

Herlev kommune har en fælles formuleret vision, der lyder: Sammen skaber vi et stærkere Herlev. 
Herlev Bibliotek opfylder visionen via bibliotekets kernopgave: Vi skaber lyst til læring. Det gøres bl.a. 
via bredt samarbejde og ved at tage afsæt i den enkelte borgeres nysgerrighed og drivkraft og 
herigennem skabe lyst til læring og deltagelse i det demokratiske samfund. Projekt Creatown 
udspringer af de intentioner og etableres i Hjortespring, der er et boligområde i Herlev, nord præget 
af fattigdom, stor ledighed, sociale problemer, og som har en betydelig overvægt af etniske 
minoriteter.  
 
Dorte Skot-Hansen peger på værdien af at etablere mødesteder for samvær, leg og udveksling af 
mening, at styrke muligheden for at udfolde sig kreativt og herigemmen fremme synlighed, image og 
identitet i arbejdet med udvikling af udsatte boligområder (Skot-Hansen 2014). Et forhold det ifølge 
Skot-Hansen er oplagt, at biblioteket bidrager til. Ministeret for Flygtninge, Indvandrere og 
Integration opfordrer endvidere kommuner til at sætte særligt fokus på forandringsprocesser og 
indsatser målrettet børn og unge i udsatte boligområder (Rap. 2008). Derudover ses i samfundet i dag 
et massivt behov for læring med voksende krav til den enkeltes faglighed og kompetencer (Illeris 2009: 
33). Derfor bør indsatsen også aktivt understøtte læring og uddannelse af unge i bydelen, der netop 
mangler støtte og vejledning i forhold til faglige, personlige og sociale kompetencer. På baggrund 
heraf finder Herlev Bibliotek det oplagt i samarbejde med Rosan Bosch Studio og Kildegårdskolen, 
samt kommunens øvrige ungeindsatser at igangsætte en udviklings- og forandringsproces, med afsæt i 
bydelens børn og unge og danne grundlag for etablering af et dynamisk læringsrum og lokalt 
mødested for unge. Et sted, hvor unge i Hjortespring kan dyrke ungekultur, fællesskaber, kreativ 
udfoldelse, produktion, lære nyt og lære at lære. Et sted og et projekt, der kan bidrage til en styrkelse 
af den enkeltes personlige, sociale og faglige kompetencer og dermed fremme udvikling, forbedring 
og forandring af et lokalområde.  

Hvorfor er projektet relevant?  

Projekt Creatown belyser, hvad det er for ideer og behov, som unge har i forhold til indretning, 
etableringen og formidling af et lokalt mødested og læringsrum. Hvad det er for fysiske og digitale 
elementer, der ifølge unge, understøtter deres interesser, behov og læring. At det er relevant skal ses 
ud fra det faktum, at mange biblioteker i dag mangler viden om, hvordan de metodisk og praktisk 
understøtter læring og dannelse og ikke mindst fanger unges interesse og skaber vedkommende 
ungetilbud. Endvidere mangler biblioteket erfaring med, hvordan det samarbejder med skolen om 
udvikling og styrkelse af lokalområdet og indgår som aktiv medspiller og ressource i byudviklingen. 
Med Creatown udvikles metode og et konkrete program for om, hvordan der teoretisk og metodisk 
arbejdes med unge som målgruppe i forbindelse med borgerdreven innovation og biblioteksudvikling 
i udsatte boligområder i samarbejde med skoler, pædagogiske læringscentre og lokalområdet. Metode 
og program vil supplere Modelprogrammet for folkebiblioteker og kunne implementeres direkte i 
andre biblioteker, skoler og kommuner og dermed være anvendelige i andre udviklingsforløb, hvor 
borgere inddrages, og der samarbejdes på tværs i kommunen. 
 
Med fokusering på unge som målgruppe samt på både udvikling, konkretisering og realisering 
adskiller projekt Creatown sig bl.a. fra udviklingsprojekterne ’Nye indholdskoncepter for fremtidens 
fysiske bibliotek,’ Biblioteket Rentemestervej (2015-17) og ’Rum og relationer’, Vejle Biblioteker (2014), 
der begge inddrager blandede målgrupper udelukkende i en behovsafklaring.  
 
I projekt HackDitBibliotek Modelprogram og brugerinddragelse, Vesthimmerlands Bibliotek, 2015-17, 
inddrages elever fra produktionsskolen i forbindelse med realisering af et nyt bibliotekstilbud på 
budget i overensstemmelse med nærværende projekt. Det er oplagt at trække på erfaringerne herfra 
og sparre omkring den videre udvikling af begge projekter. I modsætning til projekt HackDitBibliotek 
inddrages unge i projekt Creatown i hele processen, der gøres aktivt brug af sociale, digitale og 
interaktive medier i udviklings- og formidlingsprocessen og fokuseres eksplicit på etablering af et 
lærings- og møderum for unge i samarbejde med skole og lokalområde. Således tages der i lagt højere 
grad udgangspunkt i de unges drivkraft og motivation og lægges vægt på at styrke unges faglige, 
personlige og sociale kompetencer. De metodiske tilgange vil omformes til et program udviklet af 
unge til direkte implementering i andre biblioteker. 



3 
 

 
Lokalt set er projekt Cratown relevant, da der et stort ønske om at udvikle, styrke og forbedre 
området i og omkring Hjortespring via en fælles indsats på tværs i kommunen. 

Teori og metode – ny fælles læring og viden 

Da intentionen med projektet er at udvikle et fællesbibliotek i form af et lærings- og møderum for 
unge anvendes 4-rumsmodellen som fokuserings- og forklaringsredskab. Læring forstås i 
overensstemmelse med professor i læring Knud Illeris som ”enhver proces, der hos en levende 
organisme fører til en varig kapacitetsændring” (Illeris 2009:15). En forståelse, der stemmer overens 
med projektets mål om at styrke unges personlige, faglige og sociale kompetencer.  
 
Illeris betragter læring som to omfattende processer; en samspilsproces mellem individet og dets 
omgivelser og en indre mentalt tilegnelses- og bearbejdelsesproces, hvorigennem impulserne fra 
samspillet integreres med tidligere læring (Illeris 2009:43). Tilegnelsesprocessen omfatter ifølge Illeris 
altid både et indhold og en drivkraft, hvormed læringens tre dimensioner opstår; den 
indholdsmæssige, den drivkraft-mæssige og den sampilsmæssige (Illeris 2009:43).  
 
 
 
 
 

Læringstrekant hos Knud Illerris (Illeris 2009:39). Projektet tager afsæt i en videreudvikling af modelle 
hvor samfundet defineres som lokalområdet i Hjortespring, bibliotek og skole. Se bilag. 
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Med indhold betegnes det, der læres; lige fra viden, kundskaber, holdninger, forståelse, mening, 
sammenhæng, kritisk sans og overblik (Illeris 2009: 87). Endvidere dækker indhold læringen om os selv, 
at kende sig selv og forstå egne reaktioner, tilbøjeligheder og præferencer (Illeris 2009: 88). I projekt 
Creatown er der fokus på indhold forstået som faglig viden og kundskaber samt som selvindsigt og 
forståelse af egne personlige kompetencer og præferencer.  
 
Læringens drivkraft-dimension drejer sig om omfanget og karakteren af den mentale energi, der 
investeres i læringen, dvs. den motivation, de følelser og den vilje den enkelte mobiliserer i en 
læringssituation eller et læringsforløb (Illeris 2009:106). I nærværende projekt tages eksplicit afsæt i 
unges interesser, behov og kommunikationsformer for at fastholde interesse og motivation og dermed 
drivkraft i læringen.  
 
Endelig er al læring ifølge Illeris situeret, dvs. finder sted i en bestemt social og samfundsmæssig 
sammenhæng. Derfor er det vigtigt, at der både med hensyn til de direkte samspilsformer og de mere 
generelle rammer i form af praksisfællesskaber og læringsmiljøer er mulighed for aktiv medvirken og 
medbestemmelse, involvering i subjektivt relevante problematikker, kritisk refleksion og social 
ansvarlighed for at læring kan finde sted (Illeris 2009:134).  

I kulturministeriets strategi for børn og unges møde med kunst og kultur understreges deslige, 
at: børn og unge lærer, når de deltager i sociale sammenhænge, inddrages i fælles aktiviteter, 
bidrager til fællesskabet og opnår indflydelse på det, som er en del af deres livsbetingelser og 
udviklingsmuligheder. Endvidere at et læringsfællesskab starter med, at man er set og anerkendt, at 
man bliver mødt som en, der som udgangspunkt har ret til at være med i fællesskabet 
(kulturministeriet Maj 2014). Derfor er det oplagt at kombinere Illeris læringsforståelse og de 
metodiske værktøjer i Modelprogrammet for folkebiblioteker med aktionsforskning. Her er fokus 
netop på samskabelse, lighed og produktion, hvormed de involverede gives en stemme, og der tages 
afsæt i lokalsamfundets ressourcer og behov.  
 
Aktionsforskning adskiller sig fra andre akademiske retninger ved, at forskeren deler den 
videnskabelige erkendelsesproces med de aktører, som indgår i det undersøgte praksisfelt. Gennem 
dette aktive og demokratiske samspil tilstræber aktionsforskningen at skabe ny viden om og 
forandring af verden (Duus ml. 2014). Aktionsforskning kan således ses som; en kollektiv 
undersøgelses- og refleksionspraksis, hvor alle involverede på en og samme gang skal opfatte sig som 
undersøgelsesgenstande og undersøgere af den virkelighed, de er fælles om og i fællesskab arbejder 
på at kvalitetsudvikle (Eikeland i Duus m.fl. 2014:45). Eftersom alle ligestilles og ingen har forståelses- 
eller styringsmonopol på forløbsafviklingen får processen en uforudsigelig karakter (Duus m.fl. 
2014:45). Hermed gør aktionsforskning op med en ekspertorienteret top-down-tilgang til udvikling i 
organisationen eller fællesskabet. I overensstemmelse hermed vil Creatown skabe grobund for et 
læringsfællesskab blandt unge og fagfolk, hvor de involverede bliver set, anerkendt og mødt som 
nogle, der har ret til at være med i og har indflydelse på fællesskabet, læringen og forandringen i 
lokalområdet. 
 
Projektets teori og metode trækker desuden på erfaringerne fra udviklingsprojektet ’Biblioteket som 
scene for ny formidlingspraksis’ (Herlev Bibliotek 2012-14), hvor Otto Scharmes Teori U var et særdeles 
godt udgangspunkt for biblioteksudvikling. Teori U illustrerer en proces gennem 7 principper: 
Downloading, seen, sansning, presencing, udkrystalisering, skabe prototyper og performing. Gennem 
et forløb inspireret af en U-proces ledes deltagerne gennem faser, der fremmer udvikling af nye 
løsninger, der bryder med vanetænkning mod en mere eksperimenterende tilgang, hvor prototyper 
udvikles og afprøves inden realisering. Processen giver anledning til inspirationsture og research via 
sociale medier, der er en afgørende kommunikationsform blandt unge i de første faser samt 
eksperimenter og feedback fra bl.a. fagpersoner i de senere faser, for til sidst at opbygge og formidle 
det ny rum. Med Teori U understreges processen som en væsentlig faktor for udvikling samt 
muligheden for at få inspiration og feedback fra ukendte områder og brancher undervejs. 
Aktiviteterne i de forskellige faser er inspireret af unges interesser; som film, computerspil og kreative 
værksteder samt deres behovet for at mødes og hygge (jf. Behovsanalysen i projektansøgningen). 
Således vil eksempelvis sociale medier blive anvendt som arbejdsredskab i flere af projektets faser og 
filmproduktion samt spiludvikling indgå i formidling og dokumentation.  
 
For at sikre fokus på målgruppen for det nye tilbud anvendes NABC-metoden som afklaring af 
brugeres behov, udviklingen af ideer og formidling. NABC dækker over need, approach, benefits og 
competition. Med NABC-metoden får unge et blik for brugerinddragelse og et konkret redskab til at 
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undersøge andre unges behov i forhold til mødested og aktiviteter, der understøtter læring og 
fællesskab. Et redskab de også vil kunne få gavn af i fremtiden. I samspil med designere udvikles ideer 
til, hvordan opfyldelse af unges behov muliggøres i det nye fællesbibliotek for ung. Efter realiseringen 
udarbejder de unge en kommunikationsplan for formidling af det nye tilbud på måder, der fanger 
unges interesse og fremme deres brug.  
 
Se bilag for model over projektets metodiske og teoretiske ramme samt forløb.  

Aktiviteter og tid  

Med afsæt i Illeris’ læringstrekanten pyramiden samt aktionsforskningens demokratiske og 
samskabende tilgang til produktion af viden førers projektets deltagere gennem 6 forskellige faser. 
Løbende gennem projektet vil professionelle konsulenter indenfor design, indretning, filmproduktion 
og spiludvikling sikre de unge en række konkrete faglige kompetencer. Her følger en beskrivelse af de 
6 faser i projektet.  
 
 
Hvad  
 

 
Hvem  

 
Hvordan  

 
Hvornår 

Fase 1 
 
Opstart af projekt  

 
Projektleder er tovholder 
på aktiviteter. 
 
Styregruppe virker som 
sparring med projektleder 
og godkender forløb. 
 
Der afholdes afklaring-
smøde med styregruppe i 
forbindelse med alle 
projektets faser. 
  

 
 Nedsætte styre-

/arbejdsgruppe  
 Udarbejde detaljeret 

projektplan  
 Udarbejde 

undervisnings/workshops-
forløb  

 Udarbejde strategi for 
økonomi/budget samt 
kommunikationsplan 

 Fondssøgningsplan 
 

 
April - maj 
2016 

Fase 2 
 
Kritik af det 
eksisterende, 
Inspiration & 
brugerundersøgelse 
 
  
Introduktion til 
arbejdet med 
visuelle medier film 
og billedredigering 
  
 
 

 
Projektleder og 
arbejdsgruppe er 
tovholder på aktiviteterne  
 
Unge og undervisere 
inddrages og udfører 
opgaverne. 
 
Eleverne fra medielinjen 
undervises sideløbende i 
brugen af visuelle medier, 
billedredigering og 
filmproduktion. 

 
 Kritik af det eksisterende. 

Fx hvad fungerer ikke i 
området, på skolen, i 
klubberne? Hvad er 
den/de største 
udfordringer i forhold til 
ønsket om at skabe et 
bedre ungdomsliv, 
læringsrum og mødested? 

 Introduktion til film 
produktion og 
billedredigering, der kan 
bruges til det videre 
arbejde  

 Interviews - 
burgerundersøgelser 

  behovsafklaring – via NABC 
 Researche og 

dokumentation via sociale 
medier og filmklip 

 Inspirationsture til andre 
lærings-, møde-, 
aktivitets- og byrum 

 

 
Maj – aug. 
2016 
 
(obs på 
eksaminer 
og ferie) 
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Fase 3 
 
Idéudvikling med 
afsæt i kreative og 
innovative metoder 
der understøtter 
presencing 
     
Eksperimenter 
 
Introduktion til 
digital spiludvikling 
og til design og 
indretning 

 
Konsulenter inddrages til 
arbejdet omkring ideer og 
fremtidsværksted samt til 
introduktion til 
spiludvikling og 
designprocesser.   
 
Projektleder er tovholder 
 
Unge og arbejdsgruppe 

 
 Introduktion til 

interaktive medier, 
spiludvikling og 
designproces. 

 Presencing – vi overnatter 
på biblioteket og mærker 
os selv – hinanden, 
fællesskabet og fremtiden 

 Fremtidsværksted - vi 
skaber utopiske ideer, der 
virker som løsninger på 
vores udfordringer og 
behov   vi arbejder 
videre med NACB og 
bevæger os ned i U’et 

 Udvælgelse; 
             af de realistiske ideer 
             af materialer i forhold til   
             behov, profil og aktivitet 

 Sideløbende 
dokumentation via film 
og sociale medier. 

 
 

 
Sep – okt.  
2016 
 
 

Fase 4 
 
Prototyping &Test 
 
 
Udvikler med afsæt i 
nye faglige 
kompetencer  

 
Borgere, elever og 
personale fra skoler og 
biblioteker samt 
konsulenter 
 

 
 Modeller og præsentation 

til unge udvikles og det 
undersøges, hvad 
fungerer, og hvad gør 
ikke? 

 justering  
 Undervisere udarbejder 

produktionsplan. 
Herunder inddrages unge 
i planlægning af bygge-
processen. 

 Medieelever udarbejder 
drejebog for filmisk 
dokumentation og 
præsentation af Creatown 

 

 
Nov. 2016  
 
 

Fase 5 
 
Realisering og 
virkeliggørelse  
 

 
Arbejdsgruppe samt 
inddragelse af 
håndværkere/teknisk skole 
og digitale fagpersoner i 
samspil med ungegruppe 
 
 

 
 Vi bygger sammen – 

opbakning og besøg fra 
konsulenter  

 Produktionsskole 
Byggeelever er tovholdere  

 Medieelever filmer og 
formidler løbende via 
sociale medier. 

 Udarbejdelse af 
kommunikationsplan for 
det nye tilbud 

 
 
 
 
 
 

 
Dec. 2016- 
feb. 2017 
 
Intensiv 
periode 
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Fase 6 
 
Åbning, afslutning, 
evaluering, fremtid 
og videregivelse  
 
 

 
Projektleder, Ungegruppe 
og arbejdsgruppe 
 
 
 

 
Planlægning af:  

 Åbning 
 Formidling og PR 
 Aktiviteter fremover  
 Redigering af 

præsentationsfilm  
 Åbningsfest 
 Film, rapport, artikler og 

oplæg offentliggøres 
 Konference med Rosan 

Bosch og formidling af 
erfaringer til relevante 
interessenter 

 Evaluering og regnskab til 
kulturstyrelse samt  

 

Marts - april 
2017 

Efter projektperiode 
 
Forsatte drift 

 
Unge og personale  

 
Samarbejder om forsat udvikling 
af aktiviteter og formidling   
 

 
Fra april 
2017 

Formidling og evaluering på unges præmisser   

Løbende dokumentation, formidling og markedsføring af projektet og processen vil ske via sociale 
medier i form af billeder, tekst og videoer og kunne følges via projektets egne profiler på hhv. 
facebook, instragram og twitter. Formidlingen varetages primært af involverede unge herunder elever 
fra Herlev Produktionsskole og 10. Klassecentres medielinje. Formidlingen vil foregå som del af de 
unges undervisning. De unge vil også kunne formidle i fritiden og hermed deltage i forskellige 
konkurrencer. Arbejdsgruppe vil løbende formidle projektets forløb og udvikling via Projektbanken på 
Kulturstyrelsens hjemmeside samt i lokal- og fagpresse og via de involverede virksomheder og 
institutioners hjemmesider.  
 
Evalueringen består af filmiske vejledninger produceret af unge samt en markedsdag, hvor 
interesserede kan opleve det nye fysiske bibliotekstilbud indrettet af unge og høre om oplevelsen af at 
være del af processen. Endvidere afholdes en konference i samarbejd med Rosan Bosch Studio hvor 
biblioteker fra hele landet vil få en introduktion til den udviklede metode og programmet for 
udvikling af dynamiske fællesbiblioteker for og med unge.  

Artikler i fag- og lokalblade samt en evalueringsrapport vil eksplicit besvare projekts formål og 
mål samt deslige opstille konkrete anbefalinger til Modelprogrammet for folkebiblioteker vedrørende 
inddragelse af unge i udvikling af bibliotekstilbud. Evalueringen vil tage udgangspunkt i løbende 
observation samt i interviews med involverede partner – unge som voksne. Efter endt projektperiode 
vil Creatown således kunne indgå som ’case’ i Modelprogrammet vedrørende etablering af 
fællesbiblioteker samt udviklingen og forbedring af lokalområdet gennem samarbejde mellem skole 
og bibliotek. 
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Inspiration fra andre projekter, litteratur og forskning 

I forbindelse med udviklingen af ideen i projekt Creatown, er der blevet taget afsæt i forskellige 
projekter, afhandlinger, bøger og fysiske steder.  Nedenfor følger en oversigt over de væsentligste 
inspirationskilder.  
 
 
Udviklingsprojekter  

 Moldeprogram for folkebiblioteket, 2012  
 Bibliotekets rum – designperspektiver på bibliotekets rum, Roskilde Bibliotek, 2013 
 HackDitBibliotek Modelprogram og brugerinddragelse, Vesthimmerlands Bibliotek 2015-17  
 Biblioteket som scene for ny formidlingspraksis – Herlev Bibliotek, 2012-14 

 
 
Strategier og rapporter 

 Strategier for børn og unges møde med kunst og kultur, Kulturministeriet 2014 
 Sammen skaber vi et stærkere Herlev, Herlev Kommune 2015 
 Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte 

boligområder, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2008 
 

 
Bøger 

 Byen som scene af Dorte Skot-Hansen 2014 
 Biblioteket i byudviklingen, Dorte Skot-Hansen, 2011 
 Aktionsforskning af Gitte Duus, Mia Husted, Karin Kildedal, Erik Laursen og Ditte Tofteng 

(red), 2014) 
 Ph.d. afhandling: De unges stemme - Fra udsat ung til demokratisk samfundsborger, Ph.d. 

Mette Bladt, Roskilde Universitet, 2013 
 Introduktions til Teori U, Hildebrandt, 2012 
 Læring af Knud Illeris, 2009, Roskilde Universitetsforlag. 
 Innovationspædagogik af Lotte Darsø, Samfunds Litteratur, 1.udgave, 4. oplag 2013. 

 
 
Fysisk steder og rum 

 INSP Roskilde – kreativt værksted i Roskilde 
 Grages, Malmø 
 Stockholm Bibliotek – for unge 

 


