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”Et super initiativ, som var en stor oplevelse for vores 
søn. Han syntes, at det var vildt spændende og snakker 
stadig om det. Har et par gange hentet ham, og det har 
summet af liv og glæde, sjov og opfinderhørm!”

Far til deltager

Sammenfatning 
Holstebro Bibliotek har i perioden oktober 2014 - februar 2015 gen-
nemført projekt CreatorSpace, som har til formål at skabe nye, 
kreative læringsrum for børn og unge i 7. – 9. klasse med interesse 
og talent for innovation, naturvidenskab og teknologi.

Et andet mål har været at udfordre biblioteket og bibliotekarens 
rolle både ved at etablere projektsamarbejde med erhvervsuddan-
nelser og virksomheder, men også ved at agere tovholder på et 
projekt, som ikke nødvendigvis har hjemsted på biblioteket. 

Der er afprøvet to modelforsøg. I Holstebro-modellen blev der op-
rettet et gratis fritidstilbud til børn i 7.- 9. klasse med særligt 
talent og interesse for naturvidenskab og innovation. I Herning-
modellen blev en 7. klasse inviteret til en tre-dags workshop på 
biblioteket. Her deltog både elever med og uden forkundskaber for 
emnet. 

Både deltagere og samarbejdspartnere har givet positive tilbage-
meldinger på deres deltagelse. Med modelforsøgene er der dannet 
grundlag for videreudvikling af biblioteket som læringsrum, biblio-
tekarens rolle og etablering af nye samarbejdsrelationer. 

Introduktion
Med positive erfaringer fra en CreatorSpace-workshop i efter-
årsferien 2013 på Børnebiblioteket i Holstebro opstod idéen om  
at udvikle et lignende tilbud til de børn og unge, som brænder 
for innovation og kreative opfindelser. Børn i 3. – 6. klasse har i  
Holstebro Kommune et gratis tilbud om at deltage i KomTek, som er 
et opfinderværksted med fokus på teknik og design. Der er i byen 
også fritidstilbud som musikskole, sport, dans, men der mangler et 
fritidstilbud til de ældste skolebørn, som ønsker at videreuddanne 
sig indenfor de tekniske- og naturvidenskabelige fag. 

Betegnelsen CreatorSpace er opstået på Holstebro Bibliotek med 
inspiration fra MakerSpace-begrebet. CreatorSpace kan defineres 
som et kreativt skabelsesværksted med fokus på innovation og  
vidensdeling. MakerSpace-kulturen er udbredt på mange danske 
biblioteker med tilbud som Fablab, HackerSpace mv. 

“Makerspaces are typically informal learning spaces outside 
of a formal education system or institution. Making, infor-
mal learning spaces, badging (open badges) can result in very 
different outcomes than formal educational systems and in-
stitutions. Makerspaces are driven by curiosity, need-to-know 
learning, learning for learning’s sake, and tinkering. Lots of 
tinkering. There are lots of names for makerspaces – hacker-
spaces, innovation spaces, fablabs.“1  

1 Libraries & makerspaces: A revolution? / Melody Clark, Technology & Social Change 
Group
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”Det var super godt. Lærerne var gode til at komme 
med kritik og idéer. Gode forhold til at udvikle vores 
idé . 

Deltager 
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Formål
Holstebro Bibliotek vil lade biblioteket danne ramme for et  
kreativt læringsrum for børn og unge. Et læringsrum som et  
CreatorSpace skal være et opfinderværksted for børn og unge i 
7. – 9. klasse, som styrker deltagernes skaberglæde, stimulere  
deres kreativitet og opmuntre til udforskning af naturvidenskabe-
lige og teknologiske principper. Innovative læreprocesser og prak-
tisk tilgang til opgaveløsning skal danne grundlag for deltagernes 
motivation.

Det er et mål, at projektet tilfører nye biblioteksbrugere ud fra 
den antagelse, at der blandt projektdeltagerne vil være flere, som 
er udfordret på det boglige område, og som ikke benytter bibliote-
kets tilbud. Der skal etableres et samarbejde med lokale erhvervs-
uddannelser og virksomheder for at lade deres faglighed bidrage 
til projektet. Biblioteket ønsker også at skabe opmærksomhed om 
bibliotekets andre aktive roller end blot formidling af materiale-
samlinger.

To modelforsøg
I projektet indgår to modelforsøg. Formålet er at få analyseret 
forskellige tilgange til etablering af et læringsrum til børn og unge. 
De to modeller er:

• Holstebro-modellen 
Der oprettes et gratis fritidstilbud til elever i 7.- 9. klasse, 
hvor de mødes 2 timer hver uge i et værksted på Teknisk 
Gymnasium,UCH. Målgruppen er børn og unge, som har særlig 
interesse og talent for området. 

• Herning-modellen 
En 7. klasse inviteres til et intensivt workshop-forløb over tre 
dage på biblioteket. Elever både med og uden forkundskaber 
udfordres på opgaveløsninger.

Fælles for begge modelforsøg er, at deltagerne arbejdede sig  
gennem innovative læreprocesser og afslutter med præsentation 
af et produkt.

Holstebro-modellen
I Holstebro blev der oprettet et gratis  fritidstilbud, hvor delta-
gerne mødtes torsdag eftermiddag i perioden oktober 2014 –  
februar 2015. Navnet på projektet blev KomTek+, og det skulle give 
potentielle deltagere associationer til det lokale KomTek tilbud. 
Lokaliteten for undervisningen var et værksted på Teknisk Gymna-
sium, UCH i Holstebro med gode pladsforhold, materialer og værk-
tøj. Målgruppen var børn i 7.- 9. klasse i Holstebro Kommune. I alt 
deltog 16 drenge i projektperioden, hvoraf 10 drenge gennemførte 
forløbet. 

Rekruttering af deltagere og PR
I hvervning af deltagere tog kommunens Sciencekoordinator  
i august 2014 på besøg hos folke-, fri- og privatskoler beliggende  
i Holstebro midtby for at informere lærere om tilbuddet.  
Ambitionen var at skabe et talentforløb, og at lærere ville  
udpege elever med særlige evner for ’hands on’- metoden og som 
havde en god naturvidenskabelig forståelse og nysgerrighed. Opstart 
af den nye skolereform havde indvirkning på hvervningen, idet flere 
interesserede fravalgte at deltage pga. usikkerhed om den længere  
skoledag. Det lykkedes at hverve en gruppe drenge med særlige 
forkundskaber og stor interesse for området.

Til rekrutteringen blev der udarbejdet en flyer og en hjemmeside. 
Erfaringen viser, at deltagerne ud fra lay-outet opfattede kurset 
som mere hobby-præget, end det de faktisk oplevede.
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Undervisningsforløb
Det teoretiske grundlag for undervisningen har taget udgangspunkt 
i teorisættet fra MITs MediaLab under navnet Learning Creative 
Learning (LCL). Her beskrives de fire P’er2: 

 Projects, Passion, Peers og Play.

Tilgangen afspejler LCL med dets andet hovedbudskab; i arbejdet 
med det kreative har vi som mennesker forskellige steder, vi helst 
påbegynder vores kreative processer. Det kan være hvor som helst 
i en cyklus af:

 Imagine    Create    Play    Share    Reflect    Imagine3 

I LCL lægges vægt på, at deltagerne kører processen igennem 
mere end én gang i deres skabelsesforløb. De praktiske tilgange til  
individuelle projekter kan beskrives som funderet i Reflect/Ima-
gine, Create og Play/Reflect.

Undervisningsplanen er udarbejdet i samarbejde med underviser-
gruppen. Muligheden for at indhente projektopgaver fra lokale 
virksomheder blev ikke afsøgt, idet undervisere og samarbejds-
partnere  så det som en for stor udfordring for deltagerne i forhold 
til opgaveløsningen. 

Studietur
Deltagere, undervisere og projektmedarbejdere deltog på  
studietur til Bjerringbro med rundvisning på pumpefabrikken 
Grundfos og med besøg hos Naturvidenskabernes Hus, hvor de alle 
blev udfordret med kreative opgaver. Formålet med turen var at 
give deltagerne et indblik i det arbejdsmarked, som de engang  
aktivt skal tage del i, og høre om de kvalifikationer, som efterspør-
ges hos fremtidens medarbejder. Efter drengenes udsagn blev flere 
af dem denne dag bekræftet i, at det er den naturvidenskabelige 
uddannelsesretning, de ønsker. 

Midtvejsevaluering og afslutningsfest
I december 2014 blev én undervisningsgang afholdt på bibliote-
ket. Deltagerne fremlagde status på deres byggeprojekter og fik  
sparring til det videre arbejde. Der blev lavet midtvejsevaluering, 
og forventningsafstemning for det videre forløb og afslutningen. 
I februar 2015 blev der holdt en finalefest for familie, venner og  
samarbejdspartnere. Her præsenterede holdet deres produkter og 
fortalte om udfordringerne i deres arbejdsproces. Ikke alle delta-
gere nåede at færdiggøre deres produkter. 

Elevernes produkter:

• Rulledør i folie – et fjernbetjent rullegardin med motordel  
fra hæve-sænkebord. Døren skal give mere lys ind i legehus.  
(1 deltager)

• Saw-bike – en cykel som har fået påmonteret motor fra  
motorsav. (1 deltager)

• Vandcykel til 4 personer – med 2 cykler, 3 tønder og ror  
(4 deltagere)

• Katapult – en konstruktion i træ, som kan skyde med  
tennisbolde og lign. (1 deltager)

• Gaming-stole – 2 biografstole ombygget til brug ved  
spillekonsoller med indbyggede højtalere, fjernbetjening mv.  
(1 deltager)

Fremlæggelserne blev kommenteret af et udvalg bestående af  
en repræsentant fra Holstebro Industri- og Håndværkerforening, 
virksomhedsejeren af LELY center og en underviser fra Komtek+. 
Deltagerne fik kvalificeret kritik og konstruktive forslag til det  
videre arbejde. En iværksætter holdt oplæg om sin erfaring med at 
få realiseret sine opfinderdrømme og gøre det til en levevej.

2 Præsenteret i videoen “Creative learning overview” på  
http://youtu.be/Sd57hF0zzjY
3 Beskrevet i ”All I Really Need to Know (About Creative Thinking) 
I Learned (By Studying How Children Learn) in Kindergarten” af Mitchel Resnick.

u u uu u
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”Min søn kom strålende hjem fra KomTek+ i aftes, fuld 
af entusiasme og glæde. Han siger, det er bare noget af 
det bedste, han nogensinde har deltaget i.  
Endvidere har han sagt, at når hans 8. klasse skal  
besøge gymnasieuddannelsessteder senere på året, vil 
han helt klart vælge at besøge HTX. Stor tak også til 
instruktørerne.” 

Mor til deltager
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Deltagernes oplevelse 
Drengene viste stort engagement og lyst til at lære nyt. De fandt 
her et fristed, hvor de kunne arbejde med deres interesse for  
teknik og opfindelser. De etablerede også et fællesskab, hvor de 
udviklede idéer og sparrede med hinanden og underviserne på  
deres byggeprojekter. Drengene havde i forvejen kendskab til mange  
materialetyper og værktøj, og flere havde erfaringer fra fars  
værksted. Igennem hele forløbet har drengene vist entusiasme og 
begejstring for at deltage. De har været aktive i værkstedet og 
udnyttet tiden bedst muligt. De savnede mere tid til at færdiggøre 
deres projekter.

Antagelsen om, at flere deltagere ville være udfordret på det bog-
lige område blev bekræftet. Flere af drengene havde skrive- og 
læsevanskeligheder. De havde til gengæld evner til at bruge deres 
hænder kreativt. De fik til opgave at lave en modeltegning, der-
næst udforme en prototype og herefter færdiggøre deres produkt.

Foto fra deltagernes digitale logbøger viser situationer fra faser i 
et projektforløb; succés, frustration, tvivl og eftertanke. Der er 
mobilbilleder af modeltegninger, konstruktionsdele, mislykkede 
forsøg og færdige produkter. Med billedet sendte de også en kort 
tekst. 

”Hej. KomTek+ er stadig fedt. Jeg synes, det er virkelig 
spændende at få ting til at bevæge sig ved at  
bruge sprøjter.”  

Deltager

”Hej, Så er vi i gang med at lave vandraketter. I tirsdags 
var vi jo på tur til Grundfos og Naturvidenskabernes 
Hus. Det var en rigtig god tur, og jeg håber der kommer 
flere af slagsen.”   

Deltager

Både deltagere og forældre har givet meget positive tilkende- 
givelser på projektforløbet: 

”KomTek+ har givet os muligheden for at få vores idé 
til verden.”

Deltager

”Jeg synes, at det har været rigtig sjovt, og jeg har fået 
en masse ud af det. Det er fedt, at man kan få hjælp, 
hvis man har brug for det.”

Deltager
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”Jeg syntes det var fedt, og der er næsten alt hvad man 
skal bruge på værkstedet.” 

Deltager
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Herning-modellen
I Herning blev en 7. klasse i oktober 2014 inviteret til CreatorSpace 
workshop i 3 dage på Herning Bibliotek. Samarbejdspartnerne 
var Herningsholms Erhvervsskole, Herningsholmskolen og Herning  
Bibliotekerne. Klassen blev undervist i 3D-konstruktionspro-
grammet SolidWorks, Belbins teamroller, Den Kreative Platform,  
KIE-modellen mv. Deltagerne fik stillet den opgave, at de skulle 
fremstille et fysisk produkt, som kunne formidle bibliotekets søge-
baser for publikum. 

Det blev 3 intensive dage med idé-generering og gruppearbejde, 
som blev afsluttet med fremlæggelser på platformen i publikums-
området på Herning Bibliotek. Eleverne præsenterede QR-gyserløb 
på biblioteket, flere film om brug af Faktalink til opgaveskrivning, 
Elektroteket – en facebookside for unge, som præsenter digita-
le tilbud, underholdning, giveaways. En dommerkommité kårede 
app’en BIBPLAY som vinder. App’en indeholder søgebaser, spil, mv. 
for de 6-10 årige. Produktet var en nøglering til børn i målgruppen. 

Biblioteket fungerede godt som vært for forløbet. Eleverne kom i 
andre rammer, og fik kendskab til personale, lokaler og bibliote-
kets tilbud. Udfordringen for deltagerne var at tænke innovativt og 
holde koncentrationen over de 3 dage. Både piger og drenge viste 
et stort engagement. Ved at involvere elever både med og uden 
forkundskaber og interesse for emnet, kom der en god gruppedyna-
mik. De 3 samarbejdspartnere fik etableret en model, som de alle 
ønsker at afprøve på ny. 

Succeskriterier
Projektets succéskriterier er blevet indfriet. Der blev oprettet to 
forskellige modelforløb med min. 25 deltagere i alt. Som forventet 
var flertallet af deltagerne i Holstebro-modellen ikke i forvejen 
brugere af biblioteket. Ifølge deres udsagn fik de i løbet af projek-

tet et andet syn på deres lokale bibliotek og de muligheder, det kan 
tilbyde dem. 

I forhold til opkvalificering af Holstebro-deltagernes innovative 
kompetencer mv. har de givet udtryk for, at de har tilegnet sig ny 
viden om materialer, værktøj, tilgang til opgaveløsning og sam-
arbejde. Via studieturen og gennem undervisningsforløbet har de 
fået kendskab til erhvervslivet ønsker til fremtidens medarbejder, 
og flere er blevet afklaret om valg af uddannelsesretning.

Succéskriteriet om tilknytning af frivillige til projektet viste sig 
ikke nødvendigt idet, der ved projektopstart blev etableret et sam-
arbejde med undervisere fra lokale erhvervsuddannelsesinstitutio-
ner. Muligheden for at idriftsætte KomTek+ i Holstebro er stadig i 
en modningsfase. 

Samarbejdspartnere og organisering
Blandt de primære samarbejdspartnere fra Holstebro er kommu-
nens sciencekoordinator, KomTek på Sct. Jørgens skole, Teknisk 
Gymnasium på UCH, LELY Center, Heerup. Fra Herning er Hernings-
holms Erhvervsskole og Herningsholmskolen. Holstebro Bibliotek 
har haft ansvar for projektledelsen. Der har været nedsat en styre-
gruppe og en arbejdsgruppe på hvert af de deltagende biblioteker. 

Biblioteket som facilitator
I modelforsøgene har biblioteket har været koordinerende og  
faciliterende ved at etablere samarbejde, lede arbejdsmøder, 
planlægge studietur, udforme PR, hjemmeside og lave evaluering. 
For bibliotekets projektmedarbejdere har det været en ny udfor-
dring at være tovholder for et projekt uden for bibliotekets egne 
rammer. Det lykkedes at få god kontakt til både undervisere og  
deltagere og få lov til at vise andre sider at biblioteksmedarbejde-
ren.
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Processen
Som forventet har projektet taget uventede drejninger undervejs. 
Af praktiske årsager lykkedes det ikke i Holstebro at placere større 
dele af undervisningsforløbet på biblioteket. Ønsket var, at delta-
gerne ved at være på biblioteket skulle få et bedre kendskab til 
biblioteksrummet og til bibliotekets tilbud. Det kvalificerede dog 
projektet, at de optimale værkstedsforhold blev stillet til rådig-
hed på Teknisk Gymnasium på UCH. Blandt de positive overraskel-
ser var, at erhvervsuddannelserne kunne stille med kvalificerede 
undervisere mv., og det derfor ikke blev nødvendig at uddanne  
frivillige. Herning Bibliotek flyttede ind i nye lokaler i sommeren 
2014. De så sig derfor nødsaget til at nedskalere deres projekter 
for CreatorSpace og afvikle projektet over en kortere tidsperiode 
end først forventet.

Fremtidsperspektiver
Blandt Holstebro projektets samarbejdspartnere er der ønske om at 
forankre projektet. Det kan ske ud fra forskellige løsningsmodeller. 
Et forslag er at etablere et fritidstilbud til børn i Holstebro Kommu-
ne som KomTek+. En anden model er at oprette et valgfagshold på 
en lokal folkeskole, hvor deltagere fra flere omkringliggende skoler 
kan deltage i skoletiden. Det kan udbredes til hele kommunen ved 
at oprette et mobilt værkstedstilbud. En tredje modeltanke er, at 
Dansk Talentakademi i Holstebro, som har talentlinjer for de 15-25 
årige med dans, forfatter, kunst & design, musik, musical og teater 
på sigt vil oprette en innovations- og naturvidenskabelig linje. 

I Herning har de tre samarbejdsparter allerede lavet aftale om at 
gentage camp-forløbet for nye skoleklasser.

Evalueringsmetode
Da Holstebro-modellen strækker sig over en længere periode er 
der gennem hele forløbet sket en løbende procesevaluering med 
både deltagere og undervisere. De fik hermed medindflydelse og 
større ejerskab af projektet. Det gav mulighed for at lave tilretnin-
ger efter behov.

I metodevalget for informationsindsamling af data til evalueringen 
er valgt en form, som var let tilgængelig for deltagerne og via et 
medie, som de har i forvejen har adgang til. I løbet af projektet 
blev det tydeligt, at en større skriftlig evalueringsform ikke var en 
anvendelig metode for deltagerne. 

MMS
For at få indblik i deltagernes oplevelser og potentielle udvikling, 
blev de bedt at sende logbogsinformationer i form af et mobilfoto 
fra hver undervisningsgang. De skulle skrive en sætning om dagens 
oplevelse. Det kunne være noget, de undrede sig over, noget som 
lykkedes eller mislykkedes, nyt materialekendskab eller andet.

Observation
Der er lavet observation af deltagerne i værkstedet gennem forlø-
bet. Fokuspunkter har været observation i forhold til deltagernes 
tilgang til opgaveløsning, materialekendskab, samarbejdsrelatio-
ner mv.

Spørgeskema
Deltagere og udvalgte forældre har besvaret spørgeskemaundersø-
gelser.

Til grundlag for evaluering af Herning-modellen er forløbet 
også blevet fulgt løbende ved projektmøder og den afsluttende  
fremlæggelse på biblioteket.
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”Jeg har brugt en masse større maskiner m.m., som jeg 
aldrig ville kunne bruge derhjemme.”

Deltager
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Konklusion
De to modelforsøg i Holstebro og Herning har vist, at biblioteket 
kan medvirke til at skabe nye læringsrum for børn og unge. Både  
deltagere og samarbejdspartnere har givet positive tilbagemel-
dinger på deres deltagelse. I modelforsøget i Holstebro fik børn 
og unge i 7. – 9. klasse med et særligt talent og interesse for  
emnet mulighed for at udvikle deres kompetencer. På baggrund af 
studietur og undervisningsforløb blev flere af deltagerne bekræf-
tet i deres ønsker for valg af uddannelsesforløb. I modelforsøget i  
Herning deltog en 7. klasse, og her var piger og drenge sammen om  
opgaveløsningen. Det skabte en god dynamik, at sammensæt-
te elever både med og uden særlige forkundskaber for opgaven.  
Flere deltagere blev positivt overrasket, og det vakte deres nysger-
righed. 

Via de to modelforsøg har deltagerne fået et større kendskab 
til deres lokale bibliotek. Der er forhåbning om, at deltagerne  
efterfølgende vil gøre brug af bibliotekets tilbud og fungere som 
projektambassadør.

Etablering af kontakt til nye samarbejdspartnere og forventnings-
afstemning parterne imellem er tidskrævende, men det er al  
arbejdet værd! Som erfaringerne fra dette projekt viser, kan 
det kvalificere projektet og endvidere skabe grundlag for nye  
fremtidige projektsamarbejder. Bibliotekets erfaring i rollen som 
projektkoordinator og facilitator er central i forhold til at få  
projektet til at lykkes. I CreatorSpace-projektet har bibliotekets 
projektmedarbejdere fået lov til at afprøve sig selv i nye roller 
udenfor bibliotekets velkendte rammer. Det giver lyst til at udvikle 
nye projektformer og samarbejdsrelationer.

CreatorSpace-tanken udfordrer opfattelsen af biblioteket som et 
akademisk tilbud med formidling af materialesamlinger samtidigt 
med, at bibliotekets traditionelle værkstedsaktiviteter opkvalifi-
ceres. Projektet støtter også op om den samfundsmæssige tendens 
som efterspørger unge, som vælger en karriere inden for naturvi-
denskab og iværksætteri.

Projektets succéskriterier er blevet indfriet. Der blev oprettet 
to modelforløb med min. 25 deltagere i alt. Deltagerne har givet  
udtryk for, at de har forøget deres viden og kompetencer, og  
flere ikke-brugere af biblioteket har fået et nyt syn på deres lokale  
bibliotek og dets tilbud. Hvorvidt deltagerene fremover vil benytte 
biblioteket kan ikke konkluderes på baggrund af undersøgelsen. 
Det står derimod klart, at biblioteket skal tilegne sig nye kompe-
tancer for at kunne agere på nye arenaer og lave alternative tilbud  
i forhold til den akademiske ramme. 

I Herning er projektets fremtidsperspektiver meget lovende, idet 
de tre samarbejdspartnere allerede har lavet aftale om at gentage 
workshopforløbet. I Holstebro er fremtiden mere usikker, men der 
arbejdes mod at oprette et valgfagstilbud for elever fra folkesko-
lens overbygning eller at lave et fritidstilbud som KomTek+. Begge 
modelforsøg kan tilpasses lokale forhold, og vil være mulige at  
afprøve for andre biblioteker. 

Med modelforsøgene i CreatorSpace er der dannet grundlag for en 
videreudvikling af biblioteket som læringsrum, bibliotekarens nye 
rolle og etablering af nye samarbejdsrelationer med erhvervsskoler 
og erhvervsliv. 
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