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Abstrakt 
Forvandlingsrum var et tre-årigt projekt, som varede fra 2004 til februar 2007. 
Projektet blev støttet af Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skole-
biblioteker. 
 
Visionen var iterativt at genere og afprøve viden om, hvordan det fysiske biblio-
teksrum kan understøtte nutidens og fremtidens brugerbehov. Projektet ville 
undersøge og afprøve, hvordan interaktive elementer, fleksible rumtyper og 
”pervasive computing” kunne udnyttes og udvikles, så de kan understøtte for-
midling og aktiviteter i det fysiske bibliotek.  
 
Projektet blev afviklet i et fysisk ”Modelrum” forrest i biblioteket. I modelrummet 
blev fem traditionelle bibliotekstilbud understøttet af teknologi, anderledes ru-
mindretning og interaktivitet. De fem delrum blev Litteraturrummet, Nyheds-
rummet, Musikrummet, Frirummet og Torvet.  
 
Ved at etablere modelrummet forrest i biblioteket blev biblioteksbrugerne løben-
de præsenteret for fysiske, konkrete og brugbare nyfortolkninger af biblioteket. 
Brugernes opfattelse af bibliotekets ”brand” forandredes gennem projektet, og 
hermed blev også forventningerne til biblioteket forskudt.  
 
Projektet ville desuden etablere samarbejdsformer med opbygning af et projekt-
netværk med utraditionelle samarbejdspartnere, med formelle og uformelle or-
ganisationer og med brugergrupper i biblioteket.  
 
Et fokuspunkt har også været at indsamle den læring, som er opstået i et projekt 
med mange samarbejdspartnere og skiftende delprojekter. Denne læringsop-
samling er struktureret og videreformidlet i form af brugbare evalueringsresulta-
ter.  
 
Der er udarbejdet 2 rapporter samt en cd-rom, som formidler projektet og de 
enkelte rum. Den ene rapport evaluerer projektprocessen.  
 
Nærværende rapport redegør for, hvordan de, i projektansøgningerne opstillede 
mål og succeskriterier, er opfyldt samt opsummerer projektet på en sådan må-
de, at den kan læses som et idékatalog til inspiration. Den samlede afrapporte-
ring kan ses på: www.aakb.dk/forvandlingsrum 
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Generelle anbefalinger  
I denne rapport har beskrivelsen karakter af et idékatalog.  I det følgende afsnit 
fremkommer en række konklusioner og mere generelle anbefalinger. I afsnittet 
”8 erfaringer, 16 eksempler” videregives konkrete erfaringer, som forhåbentlig 
kan fungere som frugtbar inspiration. Anbefalinger til projektprocessen ses i af-
snittet ”Procesevaluering, konklusioner og anbefalinger” samt i den eksterne 
evalueringsrapport om projektprocessen: ”Forvandlingsrum – den interne pro-
ces”1. 
 
Hermed følger de væsentligste konklusioner, som vi har kunnet drage om rum-
met, den bibliotekariske vejledning, materialer, de eksterne samarbejdspartnere 
og implementeringen af projekterfaringerne. 

 

Rummet 
 Skab plads til et åbent rum forrest i biblioteket, som aldrig er færdigde-

signet, og som kan ændres med kort varsel. Her kan eksperimenteres 
med formidling af specifikke emner og indretninger, som løbende kan ju-
steres i forhold til brugerinput.  

 
 Eksperimenter med fleksible rum og skab rum i rummet ved hjælp af lys-

sætning (spots kan gøre underværker), tegn og symboler på gulvet, stof-
bannere som rumdelere, multifunktionelle møbler som rumdelere etc. 

 
 Brug alle rummets flader. Eksponer på vægge, gulv, loft og i rummet på 

bannere, rumdelere, displays etc. 
 

 Reflekter over, hvad der skal formidles, og indret rummet så det præcist 
understøtter det, der skal formidles. 

 
 Brug zoner. At arbejde med zoneopdeling af rummet hjælper os til at ind-

rette rum, som understøtter forskellige brugerbehov. Indret f.eks. rum til 
hygge og inspiration med bløde møbler eller andre uformelle siddeplad-
ser, med hyggeligt lys og populære blade og magasiner, spændende ud-
stillinger og musikaflytning.    

 
 Flyt events og arrangementer fra den lukkede sal ud i det åbne biblioteks-

rum. Etabler en scene ved hjælp af lys og symboler i gulvet. Det skaber 
liv og oplevelse i biblioteket og indfanger brugere, som ikke vidste, at 
netop dette foredrag eller denne event, var ”noget for mig”. 

 
 Arbejd bevidst med en ændring af biblioteksbrandet ved at ændre det vi-

suelle udtryk. 
 

                                          
1 Kan hentes på www.aakb.dk/forvandlingsrum 
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 Overdrag biblioteket til brugerne og ændr de professionelle roller i retning 
af at facilitere og understøtte brugernes ejerskab.  

 

Den bibliotekariske vejledning 
Mange biblioteker arbejder i disse år med at forny og vitalisere den bibliotekari-
ske rolle og selvopfattelse. Bibliotekarrollen ændrer sig fra et fokus på at tilveje-
bringe et stykke information til brugeren til et fokus på at gentænke biblioteket 
og at etablere en lærende dialog med brugeren. Men det er svært at ændre ind-
groede selvforståelser!  
 
I det sidste modelrum, Torvet, blev vejledningen formuleret som fire ’roller’: 
formidlerrollen, værtinderollen, facilitatorrollen og konsulentrollen. Der er skabt 
bevidsthed om, at det er nødvendigt at udvikle vejledningskompetencerne, men 
der er også skabt bevidsthed om, at det er en vanskelig proces, fordi vejledning 
er et personligt udtryk. 
 
 

 Eksperimenter med bibliotekarrollen. Afprøv nye måder for brugerkon-
takt, og find i samarbejde med brugerne en ny professionel rolle. 

 
 Fjern betjeningspunktet eller fjern bibliotekaren fra betjeningspunktet. 

Bibliotekaren skal ud i rummet blandt brugerne. 
 

 Gør løbende gennem dagen biblioteket indbydende. Gør det lækkert og 
pænt for brugerne. Det er også formidling.  

 
 Bibliotekaren skal skabe mersalg. Husk at informere brugeren om biblio-

tekets næste arrangement, om en anden god roman, om en for brugeren 
interessant webtjeneste, om et tidsskrift, der dækker brugerens interes-
sefelter etc.  

 
 Bibliotekaren skal udvikle sit ”salgs-gen” og sælge sit bibliotek. Hun skal 

turde kontakte brugere og ikke blot sidde ved sit betjeningspunkt og ven-
te på at blive kontaktet. 

 
 Vær stolt af dit bibliotek, og vis det til brugerne. 

 
 

Materialer 
Der bør arbejdes mere med materialeintegration, synergien mellem de forskelli-
ge materialer, fysiske såvel som digitale, således at brugerne oplever en berigel-
se og en udvidelse af det enkelte materiale. Der er et enormt og forbløffende 
uudnyttet potentiale i at formidle forskellige materialer med forskellige vinkler på 
samme emne.  
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 Sammenstil alle materialer om det samme emne. Berig brugerens ople-
velse af en roman med et skilt med lidt om forfatteren, en storskærm 
med billeder fra tidsperioden, eksponer anbefalinger og anmeldelser af 
romanen fra Litteratursiden.dk eller andre services på skilte eller skærme, 
sammenstil med andre romaner og faglitteratur. Fortæl brugerne om 
sammenhænge. 

 
 Synliggør digitale ressourcer i det fysiske bibliotek. Megen information og 

oplevelse lever deres liv i det digitale rum, men er usynligt i det fysiske 
bibliotek. Eksponer digitale ressourcer på mindre og større skærme og på 
vægge og gulv, gerne i sammenhæng med emne-beslægtede fysiske ma-
terialer. 

 
 Brug lyd og billeder i formidlingen af materialerne.  

 
 Køb eller få fremstillet displays, som formidler materialerne.  

 
 

Eksternt samarbejde 
Eksterne samarbejdspartnere er alfa og omega i udviklingen af biblioteket. Bibli-
oteket bør definere sig som en organisation, der skal have relationer til offentlige 
og private virksomheder og til formelle og uformelle netværk.  
 

 Skab netværk og hent kompetencer fra eksterne aktører ind i biblioteket. 
 

 Samarbejdspartnernes netværk kan blive bibliotekets netværk. 
 

 Samarbejdspartnere bliver ambassadører for biblioteket. 
 

 Samarbejdspartnere rykker bibliotekarens mentale billeder. 
 

 Eksternt samarbejde skaber stærke udviklingsprocesser. 
 

 Eksternt samarbejde skaber kompetenceudvikling på alle planer.  
 
 

Implementering af projekterfaringer 
Implementering af projekterfaringer i den daglige drift er nødvendig for at rykke 
organisationen. For at implementering kan finde sted, kræves der et direkte fo-
kus og en italesættelse af projekterfaringerne.  
 

 Afsæt særskilte ressourcer til en løbende og systematisk opsamling af læ-
ring fra projekter. Det er vanskeligt for en projektleder og en projekt-
gruppe, som er i den konkrete projektproces, at have tilstrækkeligt fokus 
på læringsopsamling.  

 
 Sæt navne på de medarbejdere i organisationen, som har ansvaret for 

implementering af projekterfaringerne i driften. Det er med til at fasthol-
de erfaringerne i organisationen, og det modvirker opsplitning mellem 
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projektorganisationen og organisationen. Fastlæg i projektorganiseringen, 
at projektdeltagerne har til opgave at medvirke til implementeringen, og-
så når projektet er afsluttet.  

 
 Konceptualisér og forretningsgør projekterfaringer for at skabe en hurti-

gere vidensoverførsel til den øvrige del af organisation.  
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Den strategiske hensigt 
I løbet af de seneste år har indførelsen af nye digitale teknologier medført gen-
nemgribende forandringer i centrale biblioteksfunktioner – tænk blot på springet 
fra kartotekskortene til Bibliotek.dk. Den digitale revolution har givet helt nye 
muligheder for formidling af bibliotekets ressourcer, men stiller samtidig et al-
vorligt spørgsmål til det fysiske bibliotek: Når alt er på nettet – hvad skal bru-
gerne så i biblioteket? 
  
Der er behov for innovation i bibliotekets fysiske rum. Indretningen af et rum 
afsætter ifølge rumanalytikeren Lise Bek et funktionsmønster, der fortæller os, 
hvilke aktiviteter rummet kan danne ramme om. Funktionsmønstret i en katedral 
er således væsensforskellig fra funktionsmønstret i en sportshal – eller for den 
sags skyld et bibliotek. 
 
Forvandlingsrum tog afsæt i de forandringsprocesser som den digitale revolution 
har igangsat. Og der tegnede sig allerede ved projektets begyndelse en anelse 
om en ændring i bibliotekets funktionsmønster og aktiviteter.  
  
Biblioteket som passiv ramme for fysiske materialesamlinger er under afvikling, 
mens et nyt intelligent rum er ved at se dagens lys – et krydsfelt mellem det 
digitale og det fysiske, hvor bibliotekets rum kan blive en interaktiv grænseflade 
for brugernes adgang til både digitale og fysiske ressourcer. Forvandlingsrum 
eksperimenterer med dette nye biblioteksrum – og udforsker interaktionen mel-
lem bruger, rum og materiale. 
 
I Forvandlingsrum har vi eksperimentet i fuld offentlighed – i det såkaldte Model-
rum i forhallen på Hovedbiblioteket, der har fungeret som en fleksibel fysisk 
ramme, hvor alle delprojekter netop kunne afprøve ideer og konkrete modeller 
for fremtidens bibliotek i praksis og i tæt samspil med både medarbejdere og 
brugere. 
 
Brugernes egne fortællinger og fortolkninger har altid eksisteret i biblioteket via 
deres udnyttelse og tilegnelse af bibliotekets muligheder. Disse fortællinger har 
levet deres skjulte liv. Kan man honorere en ny tids behov med dens stærke 
fokus på individet ved at synliggøre brugernes egne fortællinger i biblioteks-
rummet? Det er bl.a. dette, som Forvandlingsrum har afprøvet.  
 
Modelrummet er, på grund af sin beliggenhed, uundgåeligt for alle der kommer 
på Hovedbiblioteket og fungerer som et udstillingsvindue til verden for Forvand-
lingsrum. Det danner dermed grundlag for dialog om bibliotekets fremtidige 
funktionsmønster og aktiviteter med såvel daglige brugere som tilrejsende bib-
lioteksfolk af skiftende nationalitet. 
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8 erfaringer, 16 eksempler 
Det kan være vanskeligt at opsummere erfaringerne fra et 3-årigt udviklingspro-
jekt i en række anbefalinger til biblioteker, der også arbejder i spændingsfeltet 
mellem rum, bruger og materiale. Anbefalingerne bliver nemt meget abstrakte 
og besværlige at omsætte i et konkret projekt eller til den daglige drift.  
 
For Hovedbiblioteket er det vigtigt ikke blot at videregive vore erfaringer, men at 
erfaringerne kan finde anvendelse i andre danske biblioteker. Derfor har vi fun-
det frem til 8 centrale erfaringer, som vi præsenterer med 16 konkrete eksem-
pler. Vi videregiver de gode såvel som de mindre gode erfaringer – de har alle 
været lærerige og værdifulde. Håbet er, at erfaringerne kan være en inspiration 
og et tag-selv-bord af gode, tilgængelige og realiserbare idéer.   
 
 

1. erfaring: Ingen idéer er for vilde! 
Eksempel: 
Frirummet havde undertitlen ”et interaktivt udstillingsrum”. I anden halvdel af 
projektet satte rummet fokus på forholdet mellem frihed og teknologi i udstillin-
gen “Teknomorfose”, der var kendetegnet ved have et stærkt koncept, være en 
teknologisk udfordring og blive realiseret i løbet af ganske kort tid – under 3 
måneder fra idé til realisering. Det stærke koncept, en god og engageret ekstern 
samarbejdspartner og gå-på-mod i projektgruppen gjorde det muligt. 
 

 
Frirummets udstilling Teknomorforse blev realiseret i løbet af ganske kort tid. Rummet bestod af en 

række interaktive installationer – blandt andet the gobelin tapestry på bagvæggen og klapskærmen 

til venstre.  
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Eksempel: 
Nyhedsrummet skulle åbne med et brag, men hvordan kunne man skabe den 
perfekte åbning for et projekt, der handler om nyheder, nyhedsformidling og  
-medier? Projektgruppen kontaktede kendte ansigter i nyhedsverden, og blandt 
andre sendte tv-reporterne Jeppe Nybroe og Steffen Jensen videobreve med en 
hilsen til Nyhedsrummet fra henholdsvis Basra og Jerusalem. Projektgruppen 
havde modet til at spørge journalisterne, om de ville bidrage – og fik et ja. Langt 
de fleste, vi har kontaktet undervejs i Forvandlingsrum, har været positive over 
henvendelsen, mange har sagt ja – og det værste, der kan ske ved at spørge, er 
at få et nej.   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Nyhedsrummet fik to kendte ansigter fra nyhedsverdenen til at sende videobreve med en hilsen i 

forbindelse med åbningen af rummet. Her vises Jeppe Nybroes hilsen fra Basra på rummets skærme.  

 

2. erfaring: Netværk er guld værd! 
Eksempel: 
Første halvdel af Frirummet satte fokus på spørgsmålet: ”Hvad er frihed for 
dig?” Projektets udstilling og brugerinvolverende aktiviteter blev til i samarbejde 
med Fotoforeningen Snapshots. Samarbejdet bestod af fælles idéudvikling og 
realisering, hvor Snapshots lagde mange timers frivilligt arbejde. Projektgruppen 
fik frugtbare input til projektet, kunne dele det hårde slid med andre og opleve-
de, at Snapshots netværk blev projektets netværk. Dette viste sig f.eks. i forbin-
delse med en weblog, som Snapshots skaffede skribenter til, bl.a. kulturminister 
Brian Mikkelsen. Omvendt fik Snapshot også del i Frirummets netværk bl.a. gen-
nem deltagelse i Frirummets inspirationsgruppe. 
 
Eksempel: 
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I Torvet fik projektgruppen kontakt til Strong Bright Hearts, et netværk i Århus, 
der har rod i byens kulturelle vækstlag, og som ønsker at gøre Århus til en mere 
dynamisk by. I samarbejde med Strong Bright Hearts afholdt Torvet en række 
projektworkshops under overskriften Village Square. En Village Square er en 
seance på ca. 3 timer, hvor man som deltager kan præsentere et projekt, man 
er gang i med og bede om sparring fra de øvrige deltagere. En village square er 
åben for alle. I de Village Squares, der foregik på Torvet var det for biblioteket 
interessant at opdage, hvor mange “usynlige“ ressourcer, der findes rundt om-
kring i byen, og hvor mange mulige samarbejdspartnere der er. Omvendt så 
mange af de, der deltog i disse village squares, biblioteket i et nyt lys, som en 
aktiv bidragyder til byens kulturelle liv og dermed en attraktiv samarbejdspart-
ner. Den slags erfaringer skaber gode ambassadører for biblioteket.   
 

 
I Torvet samarbejdede projektgruppen med Strong Bright Hearts - et netværk i Århus, der har rod i 

byens kulturelle vækstlag, og som ønsker at gøre Århus til en mere dynamisk by. Her holder den af 

deres workshops på Torvet under overskriften Village Square. 

 

3. erfaring: Levende lyd og billeder skaber op-
mærksomhed! 
Eksempel: 
I Nyhedsrummet skabte projektgruppen en skærmvæg med store og små 
skærme og monitorer, der viste nyheder fra hele verden. Skærmvæggen var 
noget af det første, der mødte brugerne i bibliotekets forhal. De levende billeder 
gav brugerne en uventet oplevelse, når de kom ind ad døren. Man kan tale om 
en positiv forstyrrelse, der giver et indtryk af biblioteket som et levende sted, 
hvor der sker noget nyt hele tiden. Det giver brugerne nye forventninger til bib-
lioteket, men omvendt kan det også medvirke til at ændre brugernes adfærd og 
deres faste mønstre i anvendelsen af bibliotekets rum og ressourcer.  
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Nyhedsrummets skærmvæg. 

 
Eksempel: 
Med Musikrummet blev biblioteket et sted, hvor brugerne kunne opleve musik 
på en ny måde. Musikken blev ikke blot præsenteret gennem bibliotekets fysiske 
materialer og digitale ressourcer. Der var altid musik i Musikrummet – i rummets 
lytte-UFO, ved lytteposter til MTV og CD’er og i form af instrumenter, som bru-
gerne kunne spille på. Desuden dannede Musikrummet ramme om mange kon-
certer – og jamsessions, hvor brugerne selv kunne optræde. Pludselig var biblio-
teket ikke længere et stille sted, men et sted med lyd og til tider larm. Mange 
brugere fik en oplevelse, som de ikke havde ventet, og biblioteket udsendte nye 
signaler.     
 

 
Musikrummet var et sted, hvor brugerne kunne opleve musik på en ny måde. Der var mulighed for at 

lytte og selv spille musik. Rummet blev også brugt til at vise MTV og anden visuel formidling af mu-

sik på vægge, storskærme og gulve.  
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4. erfaring: Ting formidler ikke sig selv! 
Eksempel: 
Litteraturrummet arbejdede som et af de første Forvandlingsrum bevidst med 
nye formidlingsformer, f.eks. ved at tage gulvet i brug til at formidle et budskab. 
Det er vanskeligt at arbejde med formidling i offentlige rum. Skilte og meddelel-
ser overses ofte af dem, de henvender sig til. Derfor at det vigtigt at forsøge at 
sætte sig i brugernes sted, nøje overveje, hvilken information de har behov for 
samt hvordan de har behov for at få informationen. Ofte har brugerne travlt eller 
kommer med et andet formål, hvorfor formidlingen skal være præcis, visuelt 
tilgængelig og gerne overraskende.   
 

 
Litteraturrummet tog gulvet i brug til at formidle et budskab. De arbejdede på denne måde med at 

gøre formidlingen præcis, visuelt tilgængelig og overraskende.  

 
 
Eksempel: 
Frirummet dannede i en periode ramme om “Byens Stemmer”, som var et bor-
gerinddragelsesprojekt skabt i samarbejde mellem Multimediehussekretariatet 
og tegnestuen Kollision. Projektet bestod af to interaktive borde, som blev place-
ret på Hovedbiblioteket og i Århus Kunstbygning. I bordene kunne der lagres 
brugerkommentarer, og de var forbundet med en hjemmeside. Installationen 
krævede en del forklaring af, hvad formålet med projektet var, og hvordan bor-
det fungerede. Derfor var der ophængt en række plancher med informationer. 
Plancherne var imidlertid så informationstunge, at kun få brugere standsede op 
og fik sat sig ind i projektet. Tilsvarende var der kun ganske få, der uopfordret 
begyndte at interagere med bordet. Erfaringen fra Frirummet er, at information 
skal gives i overkommelige doser – for meget og for lidt formidling er lige skidt.  
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”Byens stemmer” var et borgerinddragelsesprojekt. Projektet bestod af to interaktive borde, hvor der 

kunne der lagres brugerkommentarer, der blev talt ind via bordets mikrofon.  

 

5. erfaring: Indretning og teknologi betyder noget 
Eksempel: 
Et af de mest spændende elementer i Litteraturrummet var et interaktivt gulv, 
kaldet “iFloor”, som var udviklet af projektets samarbejdspartner ISIS Katrine-
bjerg. Via sms og mail kunne brugere stille spørgsmål. Spørgsmålene dukkede 
derefter op på iFloor, så andre brugere og bibliotekets medarbejdere kunne be-
svare spørgsmålene via sms og mail. Svarene fremkom simultant på iFloor og på 
den mobil eller mail, som spørgsmålet var sendt fra. Bibliotekets fysiske rum 
spillede en vigtig rolle. For at kunne se og svare på spørgsmålene skulle man 
være til stede omkring iFloor, bruge kroppen og samarbejde med andre brugere 
for at få den optimale oplevelse. Teknologien i det interaktive gulv gav både 
brugere og medarbejdere nye muligheder for at opleve, kommunikere og færdes 
i bibliotekets fysiske rum. 
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Det interaktive gulv, iFloor, i Litteraturrummet.  Via sms og mail kunne brugere stille spørgsmål, som 

dukkede op på iFloor. Andre brugere kunne herefter besvare spørgsmålene via sms og mail. For at 

kunne se og svare på spørgsmålene skulle man være til stede omkring iFloor, bruge kroppen og 

samarbejde med andre brugere for at få den optimale oplevelse. 

 
Eksempel: 
Til indretning af Musikrummet blev der indkøbt 6 sækkestole. Sækkestolene 
skulle være et supplement til rummets øvrige sidde- og opholdmuligheder (al-
mindelige stole, ståstole og infomobiler), og dermed medvirke til at imødekom-
me forskellige brugerbehov. Sækkestolene blev et stort og uventet hit. Dels blev 
de meget brugt til afslapning og hygge under musikaflytning, og dels begyndte 
brugerne hurtigt at flytte rundt på sækkestolene alt efter deres egne personlige 
behov. Sækkestolene var ikke blot et nyt møbel, de gav også klare signaler om 
hygge, afslapning og måske hjemlighed, og derfor tog brugerne dem til sig og 
inddrog dem aktivt i deres anvendelse af Musikrummets faciliteter.  

 

6. erfaring: Brugerne skal kunne gøre noget! 
Eksempel: 
Et af de centrale elementer i Musikrummet var et øve- og produktionsområde 
med musikinstrumenter, der var koblet til computerprogrammet “Garageband”. 
Med Garageband er det muligt både for øvede og uøvede brugere samt brugere, 
der ikke kan noder, at spille og komponere deres egen musik. I programmet er 
det ligeledes muligt at indspille musikken og således producere sin egen CD. Med 
et par computere og et par instrumenter fik Musikrummet således skabt et lille, 
men meget populært værksted, hvor brugerne ikke blot var passive modtagere, 
men aktive bidragydere, som selv producerede, og som delte deres viden med 
andre brugere i værkstedet.   
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Musikrummet blev et produktionsrum, hvor brugerne selv indspillede musik og delte det med hinan-

den.  

 
Eksempel: 
Frirummet fokuserede i sin anden del på interaktive teknologier med henblik på 
at give brugerne mulighed for at opleve med sanserne. En af de interaktive in-
stallationer var “Aftryk” eller klapskærmen. Når en person klappede foran skær-
men, frøs den med et digitalt aftryk af personen. Dette aftryk ændrede sig først, 
når en ny person stillede sig foran skærmen og klappede. Klapskærmen gjorde 
det på en meget simpel måde muligt for brugerne at påvirke bibliotekets fysiske 
rum. Erfaringen fra Frirummet var, at disse simple teknikker ofte havde den 
største effekt. Brugerne vil gerne have noget at give sig til, og de vil gerne bi-
drage med noget, men det skal ikke være besværligt, og det skal have en “her-
og-nu”-effekt. 
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Klapskærmen fra Frirummet gjorde det på en meget simpel måde muligt for brugerne at påvirke 

bibliotekets fysiske rum. Brugerne vil gerne have noget at give sig til, og de vil gerne bidrage med 

noget, men det skal ikke være besværligt, og det skal have en “her-og-nu”-effekt. 

 

7. erfaring: Brugerne gør, hvad de vil! 
Eksempel: 
I Musikrummet var to computere dedikerede til musik på Internettet. Formålet 
var at udbrede kendskabet til netressourcer som Bibliotekernes Netmusik og 
SheetMusicNow. Projektgruppen erfarede imidlertid, at når man stiller en compu-
ter med internetadgang til rådighed for brugerne, er det ikke sikkert, at bruger-
ne anvender den til det tiltænkte formål. I Musikrummet blev internet-
computerne i høj grad anvendt til netsøgning og spil og i mindre grad til de mu-
sikfaglige ressourcer, der var stillet til rådighed. Med andre ord, vi kan stille res-
sourcerne til rådighed, men ikke forudsige, hvordan brugerne vælger at anvende 
dem.   
 
Eksempel: 
Projektgruppen bag Frirummet tog initiativ til at fået lavet en interaktiv trappe, 
der var bygget op af moduler, og som kunne sammensættes på mange forskelli-
ge måder. Intentionen med trappen var at skabe et udstillings-, oplevelses- og 
siddemøbel, der skulle påvirke brugerens lyst til at se på de genstande, der var 
udstillet i trappen, til at benytte trappens indbyggede lytteposter og pc samt til 
at sidde eller gå på trappen. Det var intentionen, men brugerne skulle også for-
stå budskabet og have lyst til at agere i overensstemmelse med forventningerne. 
Erfaringerne med trappen var, at kun ganske få brugere rent faktiske satte sig 
på den. Når projektgruppen spurgte til brugernes oplevelse af trappen, erfarede 
de, at mange fandt den alt for pæn til, at man kunne sætte sig eller gå på den. 
Lidt mere rod på trappen ændrede i nogen grad brugernes adfærd. Erfaringen 
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med trappen er, at det er en god idé at spørge brugerne – i stedet for at gisne 
om, hvorfor de agerer, som de gør.   
 

 
Frirummets interaktive trappe, som brugerne i første omgang ikke ville sidde på. Interviews med 

brugerne viste, at det var fordi trappen var for pæn. Løsningen var derfor at lave mere rod på trap-

pen, hvilket i nogen grad ændrede brugernes adfærd.  

 
 

8. erfaring: Bibliotekets rum bliver brugernes rum! 
Eksempel: 
I første halvdel af Frirummet tilbød projektgruppen brugerne flere forskellige 
muligheder for at ytre sig om begrebet frihed. Der blev bl.a. lavet en digital ci-
tatvæg, som blev projiceret op på et banner, hvor brugerne frit kunne svare på 
spørgsmålet “Hvad er frihed for dig?” ved hjælp af tastatur og mus. Det var en 
nem og uforpligtende måde for brugerne at bidrage med en hurtig kommentar. 
Det, man kunne frygte, var naturligvis, at muligheden blev misbrugt. Imidlertid 
indfriede brugerne ikke de negative forventninger, der var kun ganske få tilfælde 
af misbrug, og erfaringen var, at brugerne i langt overvejende ikke overskrider 
juridiske grænser. 
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Frirummets citatvæg hvor brugerne kunne ytre sig om frihed. 

 
Eksempel: 
En af signaturaktiviteterne på Torvet var “Torvet er dit!”, hvor borgere og for-
eninger i Århus kunne låne Torvet 2 timer hver tirsdag eftermiddag. Torvet stil-
lede rammerne til rådighed og de, der lånte Torvet bestemte indholdet; det kun-
ne f.eks. være en udstilling, et foredrag, en workshop, der præsenterede låne-
rens interesser, livssyn, evner eller andet. Det er en svær øvelse at give biblio-
teksrummet bort. Vi mister kontrollen over, hvad der foregår i rummet, og det 
kræver derfor, at man fastlægger retningslinjer for brugen af rummet. Omvendt 
var det også svært at få borgere og foreninger til at “tage” rummet. Mange bru-
gere foretrækker at se på frem for selv at træde op, og det tager tid at få skabt 
en tradition og bevidsthed om muligheden blandt potentielle lånere. Men når det 
lykkes, er det også en spændende mulighed for at høre nye stemmer i bibliote-
ket og opleve vidensdeling brugerne imellem.  
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Et af “Torvet er dit!”-arrangementerne hvor borgere og foreninger i Århus kunne låne Torvet. Torvet 

stillede rammerne til rådighed og de, der lånte Torvet bestemte indholdet; det kunne f.eks. være en 

udstilling, et foredrag, en workshop, der præsenterede lånerens interesser, livssyn, evner eller an-

det.  
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Mål og resultater 
I det følgende opremses de succeskriterier og mål, som blev opstillet i ansøgnin-
gen til Biblioteksstyrelsen. Derefter følger en beskrivelse af målopfyldelsen. 

Succeskriterier/resultater  
 

1. Modelrummet fungerer som et kvalitetspræget, ofte provokerende og ny-
tænkende eksperimentarium for borgere, biblioteker og andre interessen-
ter. 

 
2. Der etableres minimum 5 miljøer i Modelrummet. 
 
3. Interaktivitet, fleksible rum og indretningselementer understøtter tilsam-

men Modelrummets skiftende biblioteksindhold og formidling. 
 
4. Læring overført fra et delprojekt får et synligt udtryk i det næste delpro-

jekt. 
 
5. For de enkelte delprojekter etableres der websites med vidensdeling og 

nyheder. 
 
6. Vidensopsamling og vidensspredning af evalueringsresultater formidles i 

samarbejde med implicerede samarbejdspartnere. 
 

7. Der afholdes i samarbejde med samarbejdspartnere og ekstern evaluator 
seminarer/workshops for medarbejdere, andre biblioteker og interessen-
ter efter hvert delprojekt inkl. afslutningsseminar/-workshop.  

 
8. Afsluttende evaluering foretages af ekstern evaluator og publiceres på 

projektets overordnede webside 

 
Målopfyldelse 
 
Målopfyldelsen af disse otte punkter er beskrevet i rapportens resterende afsnit. 
Punkt 1-5 er beskrevet i afsnittet: ”Fem delprojekter i Forvandlingsrum”. Punkt 
6-7 er beskrevet i afsnittene ”Samarbejdspartnere” og ”Seminarer og work-
shops”. Den afsluttende procesevaluering (punkt 8) er samlet i en særskilt rap-
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port: ”Forvandlingsrum – den interne proces”2. I afsnittet: ”Procesevaluering: 
Konklusioner og anbefalinger” opsummeres pointerne fra denne rapport.  
 
Udover målopfyldelsen indeholder den resterende rapport også en opsamling på 
de brugerundersøgelser, der er udført i projektet, samt en beskrivelse af projek-
tets metode og organisering.  
 

 

                                          
2 Rapporten kan downloades på www.aakb.dk/forvandlingsrum 
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Fem delprojekter i Forvand-
lingsrum 
 

Etablering af 5 miljøer i Modelrummet 
Der blev etableret 5 forskellige miljøer i Modelrummet: 
 

 Litteraturrummet 
 

 Nyhedsrummet 
 

 Musikrummet 
 

 Frirummet 
 

 Torvet 
 
De 5 rum har afsæt i felter for bibliotekets traditionelle formidling. Ved at flytte 
de fem felter ud i et særskilt rum, blev der åbnet op for at eksperimentere med 
teknologisk understøttelse og nye services i forlængelse af de mere traditionelle 
materialer.  
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Litteraturrummet 
Events i biblioteksrummet  
Juni-december 2004 
 

 
 
 
Litteraturrummet var det første rum i projektet, og dermed var projektgruppen 
den første gruppe, som systematisk begyndte udforskningen af mulighederne for 
ny og anderledes formidling i biblioteksrummet.  
 
Der foregik en intensiv litteraturformidling, og metoderne bestod i høj grad af 
sammenstilling af forskellige, fysiske såvel som digitale, materialer, som gensi-
digt kunne berige brugerens oplevelse af de litterære værker. Desuden blev der 
opdyrket en lang række samarbejdspartnere, som fyldte rummet med litterære 
events og installationer af mange slags. Karakteristisk både for Litteraturrummet 
og de efterfølgende rum var, at arrangementerne hovedsageligt foregik i det 
åbne Modelrum.  
 
Litteraturrummet blev nydesignet gentagne gange for at understøtte forskellige 
temaer: lyrik, Science Fiction etc. Hvert tema samlede alle medietyper og havde 
fokus på websider med relevans for temaet. Littertursiden.dk blev brugt i høj 
grad, men også andre relevante websider og billedlige udtryk blev eksponeret på 
rummets flader og på computere og storskærme.  
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Et rum i rummet blev skabt af en stålwire-skov, hvorpå brugere kunne ophænge 
egne digte og korte tekster. Der var forfatterbesøg og en paneldiskussion med 
nordiske forfattere og en journalist fra Politiken som ordstyrer. I forbindelse med 
en tipskupon om nordisk litteratur var der præmier til vinderne. Der var fokus på 
samspillet mellem skønlitteratur og andre kunstarter: musik, billeder, lyd og in-
stallationer, bl.a. optrådte forfatteren T.S. Høeg for fuld musik i rummet. Der var 
desuden flere fotoudstillinger.  
 
Yderligere blev der afholdt en lang række events og installationer, som ofte di-
rekte involverede brugerne. Her skal blot nævnes: 

 Poetry Slam. I samarbejde med Huset og Poetklub Århus konkurrerede en 
række digtere foran et veloplagt publikum. 

 
 Poesi Banko. Digtere læste egne digte op, og den bankodeltager, som 

havde flest af ordene på bankopladen havde Banko. 
 

 Fredagspoeterne. Med udgangspunkt i decimalklassesystemet3 blev der 
afholdt digtoplæsning en række fredage. Den første fredag gjaldt det gr. 
00-07.  

 
 Robots-in-residence. Et samarbejde med CAVI og kunstneren Mark Po-

lishook resulterede i en robotinstallation, som kunne opleves i rummet og 
på nettet. Publikum kunne kommunikere med robotterne via e-mail, og 
fik svar i form af en robotdans, en robotstemme eller en skreven dialog 
på den tilknyttede computer.  

 
 iFloor. I samarbejde med Interactive Spaces, som er et forskningscenter 

under ISIS Katrinebjerg, der skaber nye koncepter for fremtidens interak-
tive rum og bygninger, blev der designet en prototype på et interaktivt 
gulv. I 2004 vand iFloor-konceptet den Danske Design Pris, og det er si-
den sat i produktion. I Litteraturrummet var gulvet et interface til en Sci-
ence Fiction quiz, som brugerne kunne deltage i ved at sms´e eller e-
maile til gulvet.  

 
 En arkitekt4 tegnede allerede til et forprojekt i Modelrummet et multimø-

bel, en Infomobile, som blev sat i produktion. De 5 Infomobiler har i flere 
af rummene fungeret som siddemøbel, opslagstavle og rumdelere. Møb-
lerne har kunnet bestykkes med lys, lyd og computere og har kunnet op-
stilles som møbel for blot én bruger eller sammenstilles som samtalemøb-
ler.    

 
 Der blev udviklet en ide om litteraturtips til brugernes mobiltelefoner. 

Først skulle brugeren på bibliotekets hjemmeside tilmelde sig servicen og 
afkrydse hvilke genrer, hun var interesseret i. Hvis brugeren havde en 
mobiltelefon med Bluetooth teknologi, ville en sender/modtager registre-
re, når hun var på biblioteket, og hun ville så modtage en sms med et tip 

                                          
3 Decimalklassesystemet er en måde at klassificere materialer på. Biblioteket bruger det til den sy-

stematiske opstilling af materialer. 
4 Vibe Kragholm Knudsen 
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om en ny roman inden for den ønskede genre. Imidlertid kunne teknolo-
gien ikke på daværende tidspunkt understøtte servicen. Servicen er nu 
efterfølgende etableret i afdelingen for Litteratur & Musik.   

 

 

 

 
Nordisk forfatter-event i Litteraturrummet, hvor man kunne møde fire nordiske forfattere (Hanne 

Ørstavik, Monika Fagerholm, Niels Krause-Kjær og Arne Dahl/Jan Arnald) i samtale om den nordiske 

litteratur. 

 

 
Robots-in-residence i Litteraturrummet.
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Nyhedsrummet 
Lyd og billeder 
Januar-juni 2005 
 

 
 
 
Projektgruppen opstillede et overordnet succeskriterium: ”Vi vil ha’ folk i rum-
met”.  Der blev derfor arbejdet intensivt med udformning af et indbydende og 
attraktivt rum, som ved hjælp af lyd og billeder brød med forestillingen om det 
skriftorienterede bibliotek. Konceptet blev et mødested i form af et Nyhedstorv, 
som blev skabt i samarbejde med kunstneren Niels Rahbek. Torverammen blev 
udfyldt med sladrebænke, som blev lånt af parkvæsenet, ”brostensbelægning”, 
torvelyde og fuglesang, en plakatsøjle, et hotspot-cafemiljø etc. Et stativ med tv 
skærme blev Nyhedsrummets øjenfanger og signatur. Fjernsynene bragte nyhe-
der fra alverdens forskellige nyhedskanaler, ofte kunne en nyhed ses på Al Jazira 
og på en amerikansk tv-kanal på samme tid. En lysavis, som fyldte bagvæggen i 
rummet, understregede ligeledes, at fokus var nyhedsformidling ved hjælp af ny 
og ”gammel” teknologi, ligesom nyhedsformidlingen blev sat til debat gennem 
events og udstillinger.  
 
Som de øvrige rum arbejdede Nyhedsrummet med forskellige temaer. Dels skul-
le temaerne løbende genskabe brugernes interesse for rummet, dels hjalp skift i 
tema projektgruppen til at revurdere formidlingsmetoderne. Temaerne var: Glo-
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bale nyheder. Folketingsvalg 2005. Nationale og lokale nyheder. Personstof. 
Pressefotos.  
 
Nyhedsrummet undersøgte, hvordan idéen om biblioteket som et uformelt mø-
dested kunne understøttes, og det satte brugernes refleksion over den me-
dieskabte virkelighed i spil. Endelig signalerede Nyhedsrummet bibliotekets ak-
tualitetsfaktor. Eksempler på aktiviteter og installationer var: 
 

 Lysavis og tv-skærmvæg som et utraditionelt og spektakulært blik-
fang, som trak bibliotekets brugere nærmere.  

 
 Et rum som hurtigt kunne ændres og dermed formidle dagsaktuelle 

begivenheder. Anders Fogh Rasmussen gik på tv og udskrev folke-
tingsvalg, og brugerne kunne straks se det på tv-væggen. Projekt-
gruppen ændrede omgående rummets tema til et valgtema med 
valgmøde, hvor 8 ud af 10 opstillingsberettigede partier stillede op. En 
stemmeboks blev udlånt af rådhuset, og resultaterne af et prøvevalg 
blev projiceret på bagvæggen. At valget blev udskrevet, mens rum-
met var et Nyhedsrum, betragtede projektgruppen i øvrigt som endnu 
en underbyggelse af gruppens valgsprog: ”Forfulgt af held”.  

 
 Entertaineren Viggo Sommer alias Finn Nissen fra Canal Wild Card 

kunne til Nyhedsrummets åbning præsentere hilsner til Nyhedsrum-
met fra tv-journalisterne Steffen Jensen og Jeppe Nybroe fra hen-
holdsvis Jerusalem og Basra. At projektgruppen fik disse hilsner i hus, 
understøttede endnu et af gruppens slogans: ”Alle vi spørger, siger ja 
til at samarbejde”.  

 
 Masser af sladderblade og fotograf Steen Brogaards flotte portrætse-

rie af Prinsesse Alexandra satte fokus på, hvor tæt vi vil på de kendte. 
 

 Fotoreportagen ”At leve på et værtshus” af fotojournaliststuderende 
fra Danmarks Journalisthøjskole gav et barskt billede af livet på skyg-
gesiden og afstedkom mange brugerkommentarer.   

 
 Innovation Labs udstillinger og foredrag om nanoteknologi ”Bukser 

der ikke skal vaskes” og dagligdagens nyttige opfindelser afmystifice-
rede ny teknologi. 

 
 Som en anden markedsudråber indfangede og tryllebandt tv-journalist 

Jeppe Søe sagesløse brugerne ved sit foredrag om den medieskabte 
virkelighed. Som en tilhører bagefter sagde ”Det bliver aldrig det 
samme at se en tv-avis igen”.  
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Sladderblade satte fokus på, hvor tæt vi vil på de kendte.  

 

 
Nyhedsrummets avisvæg 
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Musikrummet 
Produktion og jamsessions 
August 2005-januar 2006 
 

 
 
Musikrummet viste, at et moderne musikbibliotek ved hjælp af de nyeste tekno-
logier parret med en offensiv, men mere traditionel musikformidling, kan under-
støtte alle musikbehov. Rummet blev indrettet med zoner, hvis funktion blev 
signaleret via inventar, musikinstrumenter, lyd og lys samt visuelle tegn. De fem 
zoner var: øvezonen, lyttezonen, eksponeringszonen, inspirationszonen og pro-
duktionszonen (musikerens værksted). Zonerne understøttede musikkens vej fra 
henholdsvis idé og skabelse til aflytning. Der blev arbejdet intensivt med at ska-
be lys og lyd, som understøttede stemningen i de forskellige zoner. Da der skulle 
afholdes forskellige former for koncerter i det åbne rum, undersøgte projekt-
gruppen mulighederne for retningsbestemt lyd. Trods konsultation hos akustike-
re og Innovation Lab, blev rummet bestykket med mere kendte lydfaciliteter, da 
lydkvaliteten fra retningsbestemte højtalere ikke var tilstrækkelig god. Som en 
del af udforskningen af muligheden for at skabe rum i rummet, blev der skabt en 
scene, som blot blev afgrænset af lys og gulvafmærkning.  
 
Et hav af større og mindre koncerter løb af stabelen fra Figurines og Bik Stok 
Røgsystem til cellokoncerter og stillekoncert for krystalskåle. De mange koncer-
ter og events i specielt den sidste del af Musikrummets liv medførte heftige di-
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skussioner såvel blandt brugerne som internt i huset. Mange unge fik brudt de-
res opfattelse af biblioteket som værende et stille sted, en opfattelse mange 
havde fra deres skoletid: ”da man jo blev tvunget på biblioteket”. Internt afsted-
kom ”larmen i forhallen” en, i bedste fald, frugtbar dialog om at tilbyde brugerne 
et nyt biblioteksbillede.  
 
Projektgruppen opbyggede en lang række eksterne samarbejdsrelationer til især 
det lokale musikliv, som biblioteket stadig har glæde af. Karakteristisk var det, 
at de to tovholdere på Fredagsjamsessions var brugere af Musikrummet og selv 
meldte sig som tovholdere. En ekstern idégruppe bestående af repræsentanter 
for musiklivet i Århus genererede ligeledes idéer og events.  
 
En af zonerne, Musikerens værksted, indeholdt bl.a. programmet Garageband 
med tilkoblet keyboard og guitar. Her kunne brugerne komponere og få brændt 
deres egen musik, og projektet begyndte at udforske bibliotekets potentialer 
som produktions- og værksted.  
 
Af highlights, hvoraf mange nu er implementerede i den daglige drift, kan næv-
nes: 
 

 Musikaflytning. Såvel brugernes egne valg på jukeboksen som projekt-
gruppens valg med opsatte spillelister, var meget populære. Det fornem-
medes, at mange (unge) havde mødested under lytte-ufoen.  

 
 Det åbne biblioteksrum som scene. I lighed med de øvrige rum i Forvand-

lingsrum var erfaringen, at aktiviteter i biblioteksrummet skaber (uvente-
de) oplevelser for brugerne. 

 
 Hyggemiljøer er en mangelvare på biblioteker. Et miljø bestående af røde 

sækkestole var altid besat, og brugerne skabte selv nye miljøer ved at 
flytte rundt på stolene.  

 
 Fredagsjamsessions. En række fredage blev stillet til rådighed for bruge-

re, som ville jamme med andre. Erfaringen viste dog, at der først kom 
gang i disse sessions, da to unge stillede sig til rådighed som tovholdere. 

 
 Biblioteket som mødested. Workshops som understøtter interessefælles-

skaber virker! En workshop for sangskrivere med forfatteren til ”kogebog 
for sangskrivere”, Annette Bjergfeldt, var velbesøgt og skabte kontakt 
mellem de medvirkende.  

 
 Åbne prøver i biblioteksrummet. 

 
 Der var stor interesse for brugernes egne Top 10 lister, diverse quizzer og 

MTV på storskærm.  
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Den ugentlige fredagsjam i Musikrummet. 

 

 

 
Både brugernes egne valg på jukeboksen som projektgruppens spillelister, var meget populære. Her 

lytter to brugere til en spilleliste under lytte-ufoen. 
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Frirummet 
Et interaktivt udstillingsrum 
Februar - juli 2006 
 

 
 
Intentionen med rummet var at skabe et interaktivt udstillingsrum, samt at un-
dersøge hvordan biblioteker kan arbejde med en ny form for udstillingsvirksom-
hed, som i langt højere grad må være interaktiv for at give brugerne mulighed 
for at sætte egne spor i biblioteksrummet. For at have en ramme inden for hvil-
ken udstillinger kunne formidles til publikum, valgte projektgruppen begrebet 
frihed som tema, da gruppen vurderede, at begrebet også i 2006 ville være et 
aktuelt tema i samfundsdebatten. Temaet spændte over frihed som menneskets 
eksistentielle valg, i politisk og samfundsmæssigt lys, ytringsfrihed, forsamlings-
frihed, pressefrihed og menneskerettigheder. Det skulle vise sig at være et 
stærkt tema, som pegede på bibliotekers grundlæggende potentialer som rum 
for demokratisk debat. Muhammed-krisen og regeringens Terrorpakke sikrede 
temaets kontinuerlige aktualitet hen over foråret 2006.  
 
Inden for det overordnede tema arbejdede gruppen med to delmål. I rummets 
første måneder var fokus at formidle biblioteket som debatskabende institution. I 
anden halvdel af rummets levetid blev der arbejdet med biblioteket som oplevel-
sesrum, et udstillingsrum for moderne interaktionsteknologi. At rummet midtvejs 
blev ændret radikalt gav basis for refleksion hos gruppen, bl.a. var erfaringen, at 
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det er absolut afgørende at vide, hvad formålet med en udstilling er. Er formålet 
at udlåne materialer, at rykke brugernes forestilling om, hvad et bibliotek er, at 
være folkeoplysende, at udgøre et æstetisk indslag i brugernes biblioteksoplevel-
se eller er det at give brugeren mulighed for at udtrykke sig?   
 
I alle faser Frirummet blev der arbejdet med at undersøge mulighederne for 
formidling via flere sanser og intelligenser end den verbalsproglige, der typisk 
dominerer biblioteksrummet.  
 
Karakteristisk for rummet var et tæt samarbejde med en ekstern inspirations-
gruppe, kunstnere og IT kyndige og frivillige såvel som lønnede interessenter og 
brugere. Brugerfokusgrupper og -interviews efter events samt spørgeskemaun-
dersøgelser blev løbende brugt til at justere koncepterne.  
 
Under den første del af rummet, som skulle understøtte en demokratisk debat, 
var temaet ”Hvad er frihed for dig?”. Et udpluk af elementer og aktiviteter var: 
 

 En citatvæg. Brugernes udsagn om begrebet frihed blev projiceret på et 
banner forrest i rummet. Brugen af væggen var ikke overvældende. 

 
 Konceptet Mandagsuniversitet var en overvældende succes. 6 mandage 

med foredrag med forskellige vinkler på frihed, f.eks. en personlig, en fi-
losofisk, en sociologisk vinkel. Bl.a. blev terrorbekæmpelse kontra indivi-
dets frihed sat til debat. Deltagerantallet svingede fra 20 – 100 alt efter 
tema og foredragsholder. Formen var uformel med vægten på deltager-
nes spørgsmål og indlæg. En foredragsrække i det åbne rum skaber kon-
tinuitet, genkendelighed og dybde. Et sådant koncept stiller dog krav til 
oplægsholderne – de skal kunne håndtere, at folk går til og fra samt uro-
en fra den almindelige biblioteksbrug.  

 
 Trappen. Fleksible rumtyper var et af matrixpunkterne (se afsnittet om 

projektmetoden), som gruppen arbejdede kontinuerligt med. En trappe 
bestående af 32 elementer, inspireret af Den Spanske Trappe i Rom, blev 
skabt som et fleksibelt multimøbel og fungerede som et sidde-
/udstillings-/formidlingsmøbel med mulighed for tilkobling af lys og elek-
tronik. Efterfølgende indgår trappeelementer nu som fleksible udstillings-
moduler for bibliotekets udstillinger.  

 
 Weblog og moblog hvor borgernes billeder og udsagn om frihed blev eks-

poneret på storskærme. Selv om der kom bidrag fra f.eks. kulturministe-
ren og fra forskellige musikere og kunstnere, havde bibliotekets brugere 
ikke stor lyst til at ytre sig. Brugerevalueringer viste, at det kræver mere 
formidling end blot at eksponere bloggene i rummet.  

 
 Fotoforeningen Snapshot lavede en meget besøgt udstilling med kendte 

og ukendte menneskers bud på, hvad frihed er for dem.  
 
Den anden del af rummet, som arbejdede med det interaktive udstillingsrum, 
havde udstillingen Teknomorfose som ramme. Teknomorfose var et bud på, 
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hvordan informationsteknologi og rum smelter sammen. Konceptet blev lavet i 
samarbejde med interaktionskunstner Signe Klejs. Elementerne var: 
 

 Installationen Aftryk som efterfølgende blev udstillet på IT-forum. En pro-
jektionsskærm, en projektor og et webcam præsenterede brugerne for et 
digitalt spejl, som når man klappede eller lavede andre former for lyde, 
fastfrøs brugerens digitale spejlbillede. Aftryk var en del af eksperimen-
terne med at lade brugerne sætte spor i rummet. 

 
 Gobelinen bestod af en kæmpe fotomosaik af bibliotekets brugere og vir-

kede som en visuel magnet på alle brugere, som kom ind ad døren. Bru-
gerne indsendte 700 portrætfotos og 60 videoer, som indgik i mosaikken 
på rummets store bagvæg. Brugerne kunne desuden påvirke væggen ved 
hjælp af tracking, når de trådte nærmere. 

 
 Lydinstallationer i form af gamle telefoner, som gengav taler og udsagn 

om frihed, når røret blev løftet. 
 

 Spot your bug. En radar spottede en bruger, som nærmede sig Frirum-
met. På en storskærm blev man tildelt en identitet i form af et insekt, 
som førte brugeren hen til et blinkende kryds og dermed til Frirummets 
midte.  

 
 

 
Foto-gobelinen som blev udviklet I forbindelse med ”Teknomorfose”. Den bestod af en kæmpe foto-

mosaik af bibliotekets brugere og virkede som en visuel magnet på alle brugere, som kom ind ad 

døren.  
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Mandagsuniversitet i Frirummet. 
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Torvet 
Biblioteket som mødested 
August 2006-februar 2007 
 

 
 
Torvets formål var at skabe et rum, som kunne understøtte det formelle og det 
uformelle møde mellem mennesker samt og understøtte inspiration og dialog. 
Rummet blev udformet som et mere blødt og organisk formet rum end de øvrige 
rum i projektet. Rumdesignerfirmaet Futastic Structures, hvis arkitekter havde 
designet store sejl-rum til Århus Festuge, udviklede i samarbejde med projekt-
gruppen loft og vægge i bløde organiske former som en indramning af torve-
rummet. Cafeborde og forskellige spillefaciliteter (et kæmpe gulvskakspil, et di-
gitalt golfspil og mere traditionelle brætspil i Spillehjørnet) skabte sammen med 
de røde sækkestole basis for torveaktiviteterne.  
 
Som alle øvrige rum blev Torvet officielt åbnet af bibliotekets rådmand. Til åb-
ningen kunne brugerne låne en fordom repræsenteret af 9 mennesker. Man kun-
ne bl.a. låne en bøsse, en Ekstrabladsjournalist, en politibetjent, en kvindelig 
muslim og en indremissionsk præst. Snakken bredte sig ved bordene og skabte 
den uformelle stemning af møde, som Torvet udfoldede gennem hele perioden.  
 
Workshops og arbejdende værksteder (fra digitale fotos til juledekorationer) 
vekslede med musikevents i form af kor, rap og to Baby Boogie Woogie arran-
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gementer, hvor 65 småbørn og deres voksne boltrede sig sammen med undervi-
sere fra FOF.  
 
Af brugerinvolverende aktiviteter kan derudover nævnes: 
 

 Projektgruppen udviklede et koncept ’Torvet er dit!’. Hver tirsdag kunne 
enkeltpersoner, interessefællesskaber eller organisationer låne Torvet i 2 
timer. Én talte om personlige erfaringer med anbringelse af børn uden for 
hjemmet, en rapgruppe rappede om, hvordan det er at være indvandrer i 
Danmark etc. Konceptet krævede megen markedsføring og en lang perio-
de, før det var kendt hos byens borgere. Konceptet videreføres nu i Litte-
ratur- og musikafdelingen som ”Scenen er din”.  

 
 En simpel og utrolig populær voxpop-søjle bestående af 2 plastrør, hvori 

brugerne kunne stemme om dagens spørgsmål ved at smide en rød eller 
grøn kugle i et af de to rør. Voxpoppen viste, at det for mange har stor 
betydning, at der er mulighed for at ytre sin mening i det offentlige rum. 
Mennesker henvendte sig til bibliotekspersonalet og bad om hjælp til at 
flytte en bold fra den ene søjle til den anden, fordi de ”var kommet til at 
stemme forkert”. Én gik derfra med synlig rank ryg efter at have stemt 
for eller imod dødsstraf. Børn blev af forældre formanet til endelig kun at 
droppe én bold i et rør. Mange brugere har efterfølgende efterlyst en for-
nyet opstilling af søjlen.  

 
 Himlen over Torvet var en interaktiv væg med drivende skyer, skabt af 

Signe Klejs. Brugerne kunne påvirke den ved at bevæge sig rundt på Tor-
vet, eller de kunne via et tastatur skrive deres mening og kommentere 
andres ytringer på Himlen. 

 
 En elektronisk opslagstavle til brugernes notitser om boligsøgning, efter-

lysning af bandmedlemmer etc.  
 

 Det store gulvskak viste sig at blive utroligt populært. Dels gav det an-
ledning til megen snak og kontakt mellem brugerne og mellem projekt-
gruppens skakekspert og brugerne og dels var de afholdte skakturnerin-
ger populære. 

 
 Et samarbejde med Strong Bright Hearts, en samling af innovative unge, 

gav to gange plads på Torvet til konceptet Village Square. Village Square 
er i sig selv en slags torv, som indbyder borgere i Århus til at hjælpe un-
ge projektidéer med at gøre Århus til et sted for alle. 45 kreative og akti-
ve borgere mødte op til aftenarrangementerne på Torvet.  

 
Torvet, og dermed Forvandlingsrum, sluttede af med 2 uger fyldt med aktivite-
ter. I samarbejde med FO Århus skabtes en Aktivitetsuge og en Senioruge med 
aktiviteter fra morgen til aften. Der var i alt 37 aktiviteter som dans, gymnastik 
og foredrag, og i alt deltog ca. 670. 
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Torvet dannede ramme omkring det spontane og det planlagte møde mellem mennesker. 

 

 

 
Den daglige voxpop.
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Opsamling på de fem delprojekter 

De fem delprojekter i Forvandlingsrum har givet nye visioner til fremtidens fysi-
ske biblioteksrum. Projekternes ideer og konkrete modeller blev afprøvet i tæt 
samspil med både medarbejdere og brugere. Vi har tvunget brugerne til ikke 
bare at tænke på bogen som bibliotekets brand. Og brugerne har taget imod 
udfordringen og har været co-creators af et nyt biblioteksrum. Der er blevet 
eksperimenteret i fuld offentlighed i forhallen på Hovedbiblioteket i Århus.  

 
Modelrummet blev et eksperimentarium 
Målet var, at Modelrummet skulle fungere som et kvalitetspræget, ofte provoke-
rende og nytænkende eksperimentarium for borgere, biblioteker og andre inte-
ressenter. I Frirummets fokusgruppeinterview bekræftede en af brugerne at det-
te var tilfældet:  
” … mange af tingene fungerer godt. Og det er på et eksperimentelt stadie, hvor 
biblioteket kunne tænke sig et nyt ståsted... vi må som borgere hjælpe med til 
eksperimenterne... biblioteket er også vores institution. Det er en læreproces.” 
 
Modelrummets fleksible muligheder tjente i løbet af projektperioden også som 
udstillings- og brugsrum for projektet Det Interaktive Børnebibliotek samt for 
borgerinddragelsesprocessen omkring Multimediehuset.  

 
Interaktivitet, fleksible rum og indretning 
Det var et mål, at interaktivitet, fleksible rum og indretningselementer skulle 
understøtte Modelrummets skiftende biblioteksindhold / -formidling. Som nær-
værende rapport beskriver, indgår disse elementer i alle 5 rum. Cd-rommen: 
”Transformation Lab – Prototyping the Future” viser i billeder og lyd, hvordan 
elementerne er indgået og har understøttet aktiviteterne.  
 
De enkelte projektgrupper har lagt stor vægt på, at indretning af rummene var 
indbydende, og de har samarbejdet med kompetente fagfolk som arkitekter og 
designere. Ofte har rummene givet anledning til dialog med brugere, hvoraf 
mange har været begejstrede. Andre har ment, at ”biblioteket er bøger og ikke 
alt mulig andet pjat”, og andre igen, at der var for megen larm. Stilhed til fordy-
belse er naturligvis et legitimt krav, og brugere med dette behov, er blevet hen-
vist til andre steder i biblioteket. Der er dog i Forvandlingsrum også eksperimen-
teret med mere kontemplative zoner.  
 
 
Opsamlet læring fik et synligt udtryk 
Visionen var, at hvert delprojekt skulle videreudvikle den læring de foregående 
delprojekter genererede samt at den opsamlede læring skulle have et synligt 
udtryk i de kommende delprojekter. De fleste delprojekter havde en eller to 
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”gengangere” fra forrige delprojekt. Videreudviklingen blev desuden understøttet 
af en Kernegruppe, som bestod af alle projektledere, der udvekslede erfaringer 
om såvel projektproces og udviklede produkter. Således blev erfaringer med 
gode samarbejdspartnere, eksempelvis Signe Klejs, viderebragt til andre delpro-
jekter med nye projektrelevante installationer til følge. Ligeledes blev f.eks. eks-
poneringer på gulve, vægge og i rummet forfinet og udviklet5.   
 
Se eventuelt også procesevaluerings-rapporten på dansk, som redegør for læ-
ringsoverførsel.  
 
 
 

                                          
5 Læringsoverførslen er uddybet i procesevalueringsrapporten, som kan hentes på 

www.aakb.dk/forvandlingsrum 
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Fokusgrupper og brugerun-
dersøgelser 
Fokusgrupper har indgået som led i produktevalueringen i Frirummet og Torvet. 
Fokusgrupperne har bestået af brugere, der har meldt sig til interviewet via År-
hus Kommunes Bibliotekers hjemmeside eller de er blevet direkte adspurgt. I 
videst muligt omfang blev fokusgrupperne sammensat af et bredt udsnit af bru-
gere. 
 
Udover de to fokusgruppeundersøgelser, har projektgrupperne i Musikrummet, 
Frirummet og Torvet foretaget mindre brugerundersøgelser i form af spørgeske-
maer og korte individuelle interviews. Disse brugerundersøgelser er blevet fore-
taget i forbindelse med arrangementer, f.eks. foredrag og koncerter, hvor der 
har været mange brugere tilstede. Det er projektdeltagerne selv, der har talt 
med brugerne. 
 
Et forbehold mod såvel brugerundersøgelser som fokusgrupper er, at deltagerne 
ofte ikke har eller kun i ringe omfang har benyttet sig af det enkelte delprojekts 
produkter, og mange forholdt sig til Hovedbibliotekets tilbud som helhed eller 
kom med forslag til nye tiltag så som koncerter etc. Det er derfor vanskeligt at 
pege på entydige konklusioner.  
 
Der er dog fremkommet flere relevante og interessante statements i forbindelse 
med fokusgruppemøder:  
Om vejledning og bibliotekarens opgaver, ønsker flere sig større tydelighed, men 
udtalelserne dækker lige så vel brugernes daglige oplevelse: ”De skal være mere 
opsøgende”. En anden siger: ”men det må ikke være for meget. De skal være 
gode menneskekendere” En anden karakteristisk udtalelse: ”Bibliotekarerne ser 
utilnærmelige ud, hvis de sidder og kigger i en skærm. Hvis de går rundt, så 
synes man, at man kan spørge dem”. En del brugere kredser om det at være 
anonym under biblioteksbesøget. Nogle føler sig for eksponerede, når de foreta-
ger sig noget i Modelrummet, som de finder grænseoverskridende. På spørgsmå-
let om, hvorvidt man føler sig eksponeret ved at bruge tingene (på Torvet), siger 
én: ”Det ville jeg ikke kunne lide, at andre ser, at jeg står og skriver”, én erklæ-
rer sig enig, hvorimod en anden ”Jeg er ligeglad med, at folk ser, at det er mig, 
der mener det her”. I Frirummets fokusgruppeinterview udtaler en, at ”det før-
ste, man tænker, når man ser gobelinen, er, om der er nogen, man kender, men 
selv at blive udstillet på den måde er for grænseoverskridende, men det fanger 
godt”. Hun mener desuden, at Gobelinen fanger en tendens i tiden: ”lysten til at 
være på, at være ”stjerne for en dag””.  
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Flere forholder sig til, at Musikrummet, Frirummet og Torvet giver en anderledes 
oplevelse af, hvad et bibliotek er. ”Udstillingen (Teknomorfose) har på mange 
måder revolutioneret hendes opfattelse af, hvad et bibliotek er”. Ligesom flere 
taler om, at f.eks. Trappen og Aftryk ”gør op med nogle fordomme om, hvordan 
man skal opføre sig på et bibliotek”.  
 
Det kan se ud som om, at Forvandlingsrum har været med til at rykke ved bru-
gernes opfattelse af ”hvad et bibliotek er”. Men mens en bruger i brugerunder-
søgelsen fra Musikrummet skrev: ”Kunne ikke finde ud af, hvad det skulle bru-
ges til (Musikrummet)… normalt må man jo ikke larme på et bibliotek, og så stod 
der pludselig et klaver!?!”, mente en anden, at ”det er noget pjat”.  
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Projektmetode 
Det overordnede fokus i Forvandlingsrum har været at undersøge interaktionen 
mellem rum, bruger og materiale, mens delprojekterne hver især har søgt at 
udforske 6 specifikke elementer:  
- Fleksible rumtyper 
- Mødet mellem ideen og mennesket 
- Interaktive teknologier 
- Materialeintegration 
- Vejledningsformer 
- vidensdeling – bruger-til-bruger og bruger-til-bibliotek 
 
Til metodisk strukturering af denne proces, har projektet benyttet sig af en pro-
jektmatrix, der sammenstiller delprojekter/temaer og specifikke elementer: 

 
 

Matrix 

Fleksible 
rumty-
per 
 

Mødet 
mellem 
ideen og 
menne-
sket 

Interakti-
ve 
teknologi-
er 

Materiale 
integrati-
on 

Vejled-
nings-
former 

Vidensde-
ling bru-
ger til  
bruger og  
bruger til 
bibliotek 

Litteratur-
rummet 

X  X X X X 

Nyheds-
rummet 

  X X X X 

Musik-
rummet 

X  X X   

Frirummet X X X    

Torvet X X X X X X 

 * X markerer, hvilke matrixpunkter det enkelte delprojekt havde fokus på.  

 
Formålet med projektmatrix har været at skabe sammenhæng i projektet og 
sikre struktureret erfaringsopsamling og vidensoverførsel imellem delprojekter-
ne. Dette skulle understøtte, at læring om et matrixpunkt i et delprojekt kunne 
overdrages til efterfølgende delprojekter og bidrage til en kumulativ kvalitets-
stigning i projekterne.   
 
Matricen har fungeret som et styringsredskab for projektprocessen. Ligeledes 
har matricen fungeret som evalueringsredskab undervejs. Således har alle del-
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projekter evalueret projekternes produkter ved i fællesskab i forbindelse med 
evalueringsprocessen med de eksterne evaluatorer at kategorisere produkterne 
under de respektive matrixpunkter.  
 
Denne proces har givet anledning til frugtbare diskussioner, dels har nogle pro-
dukter vist sig vanskelige at kategoriserer under ét matrixpunkt alene, dels har 
nogle af matrixpunkterne måttet specificeres yderligere undervejs. Et eksempel 
er punktet “interaktive teknologier”, der oprindeligt blev betegnet “interaktive 
teknikker”. Men da dette gav anledning til forvirring i projektgrupperne, fordi 
teknikker også blev forstået som ren mellemmenneskelig interaktion. Derfor blev 
matrixpunktet revideret og specificeret med en mere præcis betegnelse.  
 
Matricen har været et nyttigt redskab for projektgruppernes strukturering og 
fokusering undervejs.  
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Projektets organisering 
Projektet har været organiseret med overlappende projektgrupper i iterative for-
løb, således at erfaringer kunne nyttiggøres undervejs. Hvert delprojekt etable-
rede et rum, mens den efterfølgende projektgruppe arbejdede med det nye rum. 
De fleste projektgrupper havde 1-2 ”gengangere” fra en af de foregående pro-
jektgrupper for at understøtte vidensoverførslen mellem de enkelte delprojekter. 
I organiseringen indgik en såkaldt Kernegruppe samt netværk af brugere og 
samarbejdspartnere som meddesignere af innovationsforløbet. 
 
I alt 24 medarbejdere har deltaget i projektgrupperne, hovedparten biblioteka-
rer, men også assistenter har deltaget. Se nærmere om projektets organisering i 
Procesevaluerings-rapporten.  
 
 

 

  
Projektgrupper arbejder med at gøre nye rum klar.
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Procesevaluering: Konklusi-
oner og anbefalinger 

 
Forvandlingsrum har siden 2005 haft eksterne evaluatorer fra Center for Under-
visningsmidler, JCVU, tilknyttet. Deres rapport om processen baserer sig på de 
evalueringer de løbende har foretaget med projektgrupperne samt en afslutten-
de spørgeskemaundersøgelse blandt Hovedbibliotekets medarbejdere. Deres 
samlede evaluering kan ses i rapporten: Forvandlingsrum – den interne proces. I 
det følgende afsnit præsenteres konklusioner og anbefalinger for hvert af de fire 
temaer i rapporten: 

1. Forvandlingsrums mål og relevans 
2. Rum og formidling 
3. Projektarbejde 
4. Kompetenceudvikling i projektet 

 
Hvert tema starter med konklusionerne og afsluttes med anbefalinger.  
 

Forvandlingsrums mål og relevans 
I den eksterne evaluering har man undersøgt, om projektdeltagerne og Hoved-
biblioteket har forstået målet og relevansen med Forvandlingsrummene.  
 
Fra projektets start har det vist sig, at projektdeltagerne har haft en klar motiva-
tion for at kæde det samlede projekt Forvandlingsrum sammen med bibliotekets 
fremtidige udvikling. Der har samtidig været bevidsthed om nødvendigheden af 
at skulle eksperimentere for at understøtte denne udvikling. Udviklingen af det 
fysiske bibliotek og samspillet mellem udviklingen og et fremtidigt mere digitali-
seret bibliotek har været et vigtigt fokus for projektdeltagerne siden det første 
delprojekt.  
 
Projektdeltagerne har begrundet dette med f.eks. ønsket om at være i front på 
biblioteksområdet, at medvirke til fastholdelse af brugerne (og dermed arbejds-
pladsens overlevelse og eget job), personaleudvikling og brugerinddragelse samt 
styrkelse og modernisering af bibliotekets rolle i det moderne samfund. Bibliote-
ket skal åbne sig mod omverdenen, inddrage ny teknologi i præsentation og 
formidling af materialer og budskaber. Samtidig skal biblioteket indgå i netværk 
og ikke være bange for at vove sig ud i det omgivende samfund eller at inddrage 
og evt. overlade ’styringen’ til brugerne i visse aktiviteter. 
Ønsket om at medvirke til at sikre en udvikling af biblioteket, der sikrer ’overle-
velse’, vurderes at gå på biblioteksopgaven i bredeste forstand: ’når vi at omstil-
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le det fysiske bibliotek med dets lidt kedelige image til den digitale fremtid som 
netværkssamfundet med den moderne og krævende (for) bruger?’ 
Selv om nogle af projektmedarbejderne er ’bekymrede’ og utrygge for egen be-
skæftigelse og egen arbejdsmæssig fremtid, så går bekymringen primært på 
bibliotekssagen. 
 
Projektdeltagerne har i projektperioden indgået dels i den daglige drift og i pro-
jektarbejdet, hvilket har bevirket, at en brobygning mellem arbejde i projektet 
og det daglige arbejde har været nødvendig. I den forbindelse kan det konklude-
res, at de medarbejdere, der i forvejen ser projekt Forvandlingsrum som nyttigt, 
også er dem, der har lettest ved at fungere med projektarbejdsformen.  
Ligeledes er der en tendens til, at de, der ser en sammenhæng mellem Forvand-
lingsrum og det daglige arbejde, også er de, der siger, at projektet har påvirket 
deres evne til formidling.  
 

 
Et rum forvandles 

 
Anbefalinger 
De fleste medarbejdere har en forståelse for, hvad mål og formål med Forvand-
lingsrummene er. Der er en høj grad af vilje til at eksperimentere med nye for-
midlings- og arbejdsformer, hvilket er begrundet i medarbejdernes ”commit-
ment” til ’biblioteks-sagen’, til bibliotekets overlevelse og – naturligt – til beva-
relse af egne jobs.  
 
Engagementet, entusiasmen og team-gejsten bør fastholdes ved, at der gives 
medarbejderne mulighed for at videreudvikle deres ideer og visioner for et kom-
mende, fremtidigt bibliotek – Multimediehuset. Det vil være oplagt ikke bare at 
satse på brugerinddragelse i kommende projekter og det konkrete projekt Mul-
timediehuset i Århus, men i høj grad også at give medarbejderne muligheder for 
at bidrage konstruktivt til processen med at tegne stregerne til fremtidens biblio-
tek. 
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Rum og formidling 
Under dette tema har det været hensigten at undersøge, om den fysiske ud-
formning og de teknologiske tiltag med rumdelere, interaktive elementer, skær-
me, Trappe, Sejl, Himmel osv. har understøttet og udviklet projektdeltagernes 
formidlingspraksis.  
Projektdeltagerne har kæmpet med formidlingen af og i modelrummene. Erfarin-
gen har været, at ”Intet formidles af sig selv”. De mange kræfter, der er blevet 
lagt i udviklingen af ideer og visioner og med at gøre disse til fysiske elementer 
og artefakter, har ikke altid medført umiddelbar forståelse, a-ha-oplevelser og 
klarsyn hos brugerne. ”Noget der er klart for os, er måske ikke klart for bruger-
ne”. 
 
I spørgeskemaundersøgelsen viser det sig, at projektdeltagerne mener, at de 
aktiviteter, de har arbejdet med i modelrummene, understøtter den type af for-
midling, som de forventer, vil være en del af fremtidens bibliotek. Derfor er det 
heller ikke overraskende, at knap to tredjedele af projektdeltagerne siger, at de 
anvender, hvad de har lært om formidling i deres daglige arbejde. Dette gælder 
dog i mindre grad brugen af de fysiske elementer, som blev brugt i projektet. 
Det vil sige, at projektdeltagerne har lært noget om formidling på et mere gene-
relt plan samt om vigtigheden af at kunne formidle i fremtidens bibliotek.  
 
Om formidling kan man konkludere, at det for projektdeltagerne ikke har handlet 
om de konkrete fysiske elementer, man har arbejdet med i projektet, men der-
imod om udvikling af kompetencen til at formidle og bevidstheden om, hvad det 
indebærer. 
 
Desuden kan man sige, at formidlingen af de nye koncept-rum og af de anderle-
des tilbud til brugerne ikke udelukkende ligger i den konkrete formidling i det 
enkelte rum, men måske i højere grad i opbygningen af de netværk og samar-
bejder med brugerne og andre samarbejdspartnere, der skal medvirke til at ud-
fylde fremtidens bibliotek. En del tyder på, at det netop er de konkrete erfaringer 
med brugere, med de eksterne samarbejdspartnere og grupper uden for biblio-
teket, der for alvor har rykket for projektdeltagerne. 
 
Anbefalinger  
Det anbefales, at biblioteket arbejder videre med rum- og formidlingsproblema-
tikken. Dette både som formidling ved hjælp af fysiske og/ eller digitale elemen-
ter, der er selvinstruerende, og som udvikling af det biblioteksfaglige personales 
forståelse for formidling og kompetencer til at kunne formidle. Dette kan f.eks. 
gøres i form af træning og efteruddannelse af personalet. Man kunne overveje at 
anvende sidemandsoplæring i denne forbindelse, da det er svært eksplicit at 
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formulere, hvad det er for kompetencer og bevidsthed, der fremmer formidlin-
gen. 
Det har gennem projekt Forvandlingsrum vist sig, at der er gode erfaringer, me-
gen læring og succeser forbundet med at indgå i et tæt og kontinuerligt samar-
bejde med eksterne partnere. Derfor kan det anbefales, at den fremtidige for-
midling af bibliotekets tilbud og projekter udvikles i tæt samarbejde med bruge-
re, brugergrupper og andre mulige eksterne samarbejdspartnere. 
 

Projektarbejdsformen  
Forvandlingsrum har fungeret som en afprøvning af projektarbejdsformen som 
en mulig kommende arbejdsform i et fremtidens bibliotek. Den eksterne evalue-
ring har undersøgt, i hvilken grad der har været tale om en kompetenceudvik-
ling, en professionalisering af medarbejdernes projektarbejde samt om arbejds-
formen har bidraget med ny læring.  
 
Projektarbejdsformen har været en læringsplatform for deltagerne. Den opleves 
som en arbejdsform, der adskiller sig fra arbejdet med driftsopgaverne i Hoved-
bibliotekets teamorganisering, bl.a. ved at være mere intens og ved, at delta-
gerne selv skal definere arbejdsopgaverne.  
En del af medarbejderne oplever ikke projektarbejdsformen som anderledes end 
driften. Disse medarbejdere havde nemmere ved efterfølgende at anvende deres 
nye kompetencer om formidling. 
 

 
Samarbejde med eksterne partnere i Frirummet. 

 
Der er en tendens til, at de første projektgruppers famlende erfaringer undervejs 
afløses af mere ’professionelle’ tilgange til mødeledelse, beslutningsreferater og 
en række andre værktøjer, der er nødvendige i projektarbejde. Erfaringerne fø-
rer til, at planlægningsredskaber anvendes oftere i projektarbejdet, og at der 
kommer mere målrettet fokus på projektledelse. Der er ved projektets afslutning 
en tendens til, at bevidstheden om værktøjer og planlægningsredskaber er høje-
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re end i starten af projektet, men rutinerne i at anvende redskaberne konse-
kvent skal fortsat trænes. 
 
Projektarbejde kan kun fungere med et højt informationsniveau blandt gruppe-
medlemmerne og mellem ledelse og medlemmer. Men projektarbejde forudsæt-
ter også klar ansvars- og rollefordeling og frem for alt, så kræver det initiativ og 
kreativitet i opgaveløsningen. Det er bl.a. en klar konklusion fra spørgeskemaet, 
at projektorganiseringen har givet anledning til forskellige typer af uklarheder, 
hvilket har resulteret i, at projektdeltagerne ikke har opfattet projektorganise-
ringen som en støtte. 
Kommunikation kan tendere til at blive et mantra, der påkaldes, når rolleforde-
lingen er uklar, og forventningerne er utydelige. Projektgruppens medlemmer vil 
da individualisere problemerne, og arbejdet daler i intensitet og kvalitet eller går 
måske ligefrem i stå. En sådan situation kræver nok nærmere indgriben fra le-
delsen – handling fra projektleder eller andre – end egentlig kommunikation. 
 
Undervejs i projekt Forvandlingsrum er der blevet udviklet en projekthåndbog, 
der fungerer som opsamling af erfaringer. I den findes råd og staldtips, forslag til 
procedurer f.eks. i forbindelse med brug af projektværktøjer, kontakt og aftaler 
ud af huset samt samarbejde med samarbejdspartnere og netværk, aftaler in-
ternt i huset osv. Dette har medvirket til at styrke vidensoverførsel fra del-
projekt til del-projekt.  
 
Brainstorm, refleksion over fælles mål og midler til at nå målet er vigtige for at 
sikre projektarbejdets fremdrift og succes. Dette gælder især i del-projekternes 
opstart, men det er tillige vigtigt undervejs på stop-op-møder at give tid og rum 
for kritisk refleksion og etablering af fælles helikopter-blik på forløbet.  
 
Ifølge spørgeskemaundersøgelsen mener deltagere i projekt Forvandlingsrum, at 
gruppesammensætningen er afgørende i projektarbejdet. Det påvirker medlem-
mernes indsats mere, at gruppen er velfungerende socialt end at gruppen har de 
rette kompetencer repræsenteret.  
 
Generelt set er konklusionen på spørgeskemaundersøgelsen, at organiseringen 
af projektet har påvirket deltagernes læring. Det er vigtigt at holde sig for øje, at 
den andel af deltagere, der ikke har lært noget af projektet, udgøres af meget 
få/ingen deltagere. Det vil sige, at projektdeltagerne har lært af projektet, selv-
om organiseringen ikke har været en støtte for projektarbejdet. 
 
Man kan overveje, om den valgte projektorganisering er mere velegnet til orga-
nisatorisk læring og vidensdeling end til individuel læring, eftersom den er mere 
orienteret mod vidensspredning end mod enkelhed og overblik for den enkelte 
deltager. Dermed kan man sige, at projektorganiseringen støtter det projektmål, 
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der peger på ’læring om udvikling af biblioteket som fysisk rum, herunder hvor-
dan projektet kan bidrage til udviklingen af Hovedbiblioteket’.  
 
Hvad gælder problemstillingen om medarbejdernes syn på fremtiden, så er det 
tydeligt, at ’de bekymrede’ af projektarbejdsformen har lært at samarbejde, 
mens ’de ubekymrede’ i højere grad har lært nyt om at reflektere og analysere, 
at se, hvad de selv er gode til samt at samarbejde med eksterne parter. 
 
Det vil sige, at man i planlægningen af kompetenceudvikling via projektarbejde 
kan arbejde med forventninger om, at medarbejdernes opfattelse af deres ar-
bejde samt deres forventninger til fremtiden påvirker, hvad deltagerne lærer af 
projektdeltagelse. 
 
Mht. fastholdelse af de lærte kompetence og overførsel af erfaringer fra projekt 
til daglig drift, så er det formentlig nødvendigt med muligheder for at bruge 
kompetencerne i det efterfølgende arbejde. Samarbejde er den del af projektar-
bejdsformen, der lettes lader sig overføre til praksis efter projektet, og der skal 
nok arbejdes mere på at skabe overførsel af nye kompetencer indenfor områ-
derne ’at arbejde med nye fagområder’ og ’samarbejde med eksterne parter’. 
 
Anbefalinger 
Der er grund til at antage, at projektarbejdsformen i fremtidens bibliotek bliver 
om ikke den eneste arbejdsform så i det mindste mere udbredt, end det er til-
fældet i dag. Arbejdsformen er fleksibel, innovativ, problemorienteret, og den 
trækker på medarbejdernes individuelle kompetencer, samtidig med at den ud-
vikler disse. Socialt velfungerende projektgrupper, der også er professionelt le-
det og forsynet med de rette kompetencer er stærke aktiver i udviklingsoriente-
rede virksomheder.  
 
Det anbefales, at biblioteket satser på professionalisering af projektarbejdsfor-
men samt træner og uddanner personalet til denne arbejdsform. De uklarheder, 
som projektdeltagerne oplevede undervejs i projektarbejdet, hang bl.a. sammen 
med en uklar rollefordeling mellem projektgruppen og resten af huset eller ukla-
re forventninger til projektgruppen. Det peger på, at alle niveauer i organisatio-
nen med fordel kan træne projektarbejdsformen. 
 
Det forudsætter, at der bliver mindre skarpe skel mellem den daglige drift og 
projekter, der skal udvikle biblioteket. De i projekter opsamlede erfaringer skal 
omdannes og udnyttes i det daglige arbejde; de innovative sider af projekterne 
bør i højere grad nyttiggøres og anvendes i det daglige. Den daglige drift bør 
kunne indoptage projektarbejdsformens refleksive samarbejdsformer, modet til 
at eksperimentere samt projekternes udadvendte og handlingsorienterede prak-
sis.  
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For at det kan ske, må projektarbejdsformen som nævnt professionaliseres, da 
det ikke er nok, at der kan eksperimenteres. Det skal også kunne fungere, nær-
mest som driftsform inden for flere og mere specialiserede projektarbejdsformer 
end det generelle samarbejde. 
 

Kompetenceudvikling i projektet 
Projekt Forvandlingsrum er som tidligere nævnt et læringsrum for projektdelta-
gerne. De nye formidlingsformer, der opstår i konstellationen Rum – Bruger – 
Materiale, kræver nye kompetencer hos det biblioteksfaglige personale. Derfor 
kommer kompetenceudviklingen i fokus i projektet. Der kan være tale om rolle-
skift i opgaveudførslen for det biblioteksfaglige personale, og under alle om-
stændigheder er der tale om at eksperimentere med nye sider af personalets 
faglighed og kompetencer. 
 
Projektet har helt tydeligt fremmet forestillingerne og tankerne om fremtidens 
bibliotek, og hvad der skal til for at realisere det. Det samme gør sig gældende i 
forhold til overvejelserne over egen kompetenceudvikling. 
For projektdeltagerne har projektet fungeret som en katalysator for de mentale 
forberedelser til fremtidens bibliotek og de krav, der vil blive stillet til kompeten-
ceudviklingen af medarbejderne. 
 
Tidligere i rapporten har den arbejdet med formidling været beskrevet. Her skal 
nævnes en række af de kompetencer, som har været nødvendige i forhold til 
formidlingspraksis i Forvandligsrum: evne til skriftlig formidling, forståelse for og 
arbejde med PR-virksomhed, IT- og webkompetencer samt det man kunne kalde 
’aktivt formidlende sælger- og kommunikationskompetencer’. Projektdeltagerne 
har skullet præsentere ny viden for brugerne, og hvor de fysiske elementer i 
modelrummene ikke har været tilstrækkeligt selvforklarende, har projektdelta-
gerne skullet medvirke til formidling af sammenhængen mellem idéer og vision. 
Formidlingen har drejet sig om temaer fra bibliotek-til-bruger, men i visse tilfæl-
de har projektdeltagerne også været mellemled i formidlingen bruger-til-bruger. 
 
Vejledning har været det sværeste matricepunkt (se afsnit om projektmetode) at 
arbejde med for projektdeltagerne. I det sidste modelrum, Torvet, blev vejled-
ningen formuleret som fire ’roller’: formidlerrollen, værtinderollen, facilitatorrol-
len og konsulentrollen. Der er skabt bevidsthed om, at det er nødvendigt at ud-
vikle vejledningskompetencerne, men der er også skabt bevidsthed om, at det er 
en vanskelig proces, fordi vejledning er et personligt udtryk. 
 
Der vil også være megen ekspertise at hente i ny voksen-pædagogisk forskning 
og praksis. Erfaringer fra studieværksteder, Open-Learning-Centre og lektieca-
feer på VUC, i erhvervsuddannelserne og i de gymnasiale ungdomsuddannelser 
kan med fordel nyttiggøres i udvikling af formidling i nye fysiske rammer. 
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Mange kompetencer i fremtidens bibliotek 

 
De nye kompetencer, der her efterspørges, er langt hen ad vejen de samme 
kompetencer, som efterspørges overalt i den del af den offentlige sektor, der 
arbejde helt eller delvist relationelt – dvs. ”arbejder med mennesker”. Produktet 
af det relationelle arbejde med ydelser og services i de sundhedsfaglige, sociale 
og pædagogiske professioner, har selvfølgelig grundlæggende en faglig karakter, 
men i udviklingen af den offentlige service kræves i dag noget mere, nemlig at 
professionsudøvelsen tilføres noget ’mere personligt’. Der er tale om at de of-
fentlige ansatte skal være i stand til at etablere en ægte personlig relation til den 
offentlige sektors brugere, hvad enten de nu er klienter, patienter eller elever. 
Eller brugere af biblioteket. Hvorledes gøres disse kompetencer til genstand for 
læring og vil det gå ud over den traditionelle biblioteksfaglige kompetence? 
 
Undervejs i projektet er der blevet uarbejdet en manual for samarbejde med 
eksterne parter. I denne manual er der opsamlet erfaringer og sat rammer for 
ansvars- og rollefordeling mv. Der behandles desuden en række spørgsmål om 
samarbejdsaftaler, juridiske forhold, aflønning contra frivillighed, kontaktperso-
ners rolle, fastholdelse af kontakter, professionelle kontra amatører i samarbej-
de, netværk og kontakt til vækstlag uden for biblioteket. Denne manual er et 
eksempel på den kompetenceudvikling og den delvise professionalisering af et 
nyt arbejdsområde, som projektdeltagerne har udviklet. Der er ingen tvivl om, at 
netop denne type kompetenceudvikling for medarbejderne også er en kapaci-
tetsudvikling for biblioteket som sådan.  
 
Anbefalinger 
Projekt Forvandlingsrum har været med til at rykke medarbejdernes forestillin-
ger om, hvilke kompetencer der er brug for i fremtidens bibliotek, og om at den 
enkelte medarbejder på en række områder har behov for kompetenceudvikling.  
 
Erfaringerne fra projektet bør følges op med mere systematiske overvejelser 
over, hvilke kompetencer der er behov for samt hvorledes de opdyrkes og træ-
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nes. Dette arbejde kunne tage udgangspunkt i overvejelser om, hvilke kompe-
tencer det biblioteksfaglige personale selv skal udvikle, og hvilke der skal købes 
af andre faggrupper.  
 
Med de mange nye opgaver og funktioner, der tegner sig med Multimediehuset, 
opstår der potentielt en meget bred vifte af nye kompetencer for personalet – 
dette understreges af opsamlingen af fritekstfelterne fra spørgeskemaet. Det 
anbefales med andre ord, at man på Hovedbiblioteket benytter lejligheden til at 
skabe en debat om kernefagligheden og kernekompetencer for det biblioteksfag-
lige personale. Med udgangspunkt i denne debat kan man efterfølgende intensi-
vere kompetenceudviklingen på disse felter og begrænse kompetenceudviklingen 
på de områder, hvor der alligevel skal hyres eksperter med en anden faglig bag-
grund. 
Man kunne forvente tilfredshed og ro i relation til den påkrævede kompetence-
udvikling inden for en sådan gennemtænkt ramme, fordi det bliver klart, hvad 
der satses på af kompetenceudvikling indenfor murerne, og hvad der skal kom-
me til udefra. 
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Samarbejdspartnere 
 
De koncepter og eksperimenter, der er blevet udviklet i Forvandlingsrum er i 
mange tilfælde resultatet af et frugtbart samarbejde med forskningsinstitutioner, 
private virksomheder eller andre offentlige institutioner. Projektet har vist, at vi 
ikke kan udvikle fremtidens biblioteksrum alene, og vi er derfor nødt til at 
netværke og finde samarbejdspartnere.  
 

 
It-forskere, arkitekter og bibliotekets ansatte samarbejder. 

 
Udviklingen af de interaktive installationer foregik eksempelvis i samarbejde med 
brugere, it-specialister, forskere og arkitekter, hvor biblioteksmedarbejderne var 
en del af designprocessen fra start til slut.   
 
Følgende er en liste over Forvandlingsrums samarbejdspartnere: 
Arkitektstuderende: Thor R. Larsen og Line Krogh, Århus Arkitektskole.  
 
Art on Stage, Kulturhus Århus: www.huset-aarhus.dk 
 
CAVI - The Centre for Advanced Visualization and Interaction, IT-parken Katri-
nebjerg, Århus. www.cavi.dk 
 
Det Jyske Kunstakademi. www.djk.dk 
 

FO Århus - Frit Oplysningsforbund www.fo.dk 
 
FOF, Folkeligt Oplysningsforbund www.fof.dk 
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Fotoforeningen Snapshots: www.snap-shots.dk 
 
Frontløberne: www.frontrunners.net 
 
Futastic Structures: www.futastic.com 
 
Gaffa: www.gaffa.dk 
 
Geiger: www.geiger.dk 
 
Infogalleri, Alexandra Instituttet A/S: www.infogalleri.net 
 
Innovation Lab, IT-parken Katrinebjerg, Århus: www.innovationlab.dk 
 
Interactive Spaces – ISIS, IT-parken Katrinebjerg, Århus: 
www.interactivespaces.net 
 
International Kunstfestival, Pappagallo: www.pappagallo.dk 
 
IT-studerende fra multimedieuddannelsen. Institut for Informations- og Medievi-
denskab, Aarhus Universitet: www.imv.au.dk 
 
Klejs, Signe – interaktionsdesigner: www.cygne.dk 
 
Kulturcenter HUSET 
 
Litteratursiden.dk 
 
Musikskolen LAURA: www.musikskolenlaura.dk 
 
P & P Radio, Århus 
 
Poetklub Århus: www.poetklub.dk 
 
Polishook, Mark – new media artist 
 
Rahbæk, Niels - billedkunstner 
 
Strong Bright Hearts: www.strongbrighthearts.com 
 
Sund Sound: www.sundsound.dk 
 
Teknologisk Institut: www.teknologisk.dk 
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Århus Musikskole: www.aarhusmusikskole.dk 
 
Århus Symfoniorkester: www.aarhussymfoni.dk 
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Seminarer og workshops 
Der har været afholdt afslutningstemadage for alle interessenter i forbindelse 
med afslutningen af hvert delprojekt. Dog blev det sidste delprojekt, Torvet, 
formidlet på Forvandlingsrums afslutningsseminar januar 2007. 
 
 

 
Der er blevet afholdt temadage i forbindelse med afslutning af hvert delprojekt.  

 
 
Der blev afholdt:  
 

 ”Litteraturrummet – formidling i forvandling”. 19.01.2005. Deltagere: 114 
 

 Temadagen blev gentaget. 25.01.2005. Deltagere: 112 
 

 ”Mellem lyntog og bremseklodser”. 27.09.2005. Deltagere: 39 
 

 Temadagen blev gentaget. 06.10.2005. Deltagere: 34 
 

 ”Musikrummet – musikbiblioteket i forvandling”. 19.01.2006. Deltagere: 
109 

 
 ”Bibliotek 2.0 i det fysiske bibliotek”. 07.09.2006. Deltagere: 112 

 
 ”Forvandlingsrum: på vej mod fremtidens bibliotek”. 30.01.2007. Delta-

gere: 152 
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Frirummets temadag: ”Bibliotek 2.0 i det fysiske bibliotek” samlede 112 deltagere på Hovedbibliote-

ket.  

 
Temadagenes hjemmesider kan ses på: 

 
 Litteraturrummet: http://www.aakb.dk/sw45937.asp 

 
 Nyhedsrummet: http://www.aakb.dk/lyntog 

 
 Musikrummet: http://www.aakb.dk/musikforvandling 

 
 Frirummet: http://www.aakb.dk/brugernekommer 

 
 Forvandlingsrums afsluttende temadag: http://www.aakb.dk/fremtidsbib 

 
Derudover er projektet præsenteret ved mere end 100 oplæg for besøgsgrupper 
og på andre biblioteker.  
 
 

 
Forvandlingsrums afsluttende konference 30. januar 2007: Forvandlingsrum: på vej mod fremtidens 

bibliotek 
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Dokumentation 
 

Online dokumentation 
Dokumentation fra projektet kan hentes på: 
http://www.aakb.dk/forvandlingsrum 
Her kan man hente projektets evalueringsrapporter, finde billeder og andet visu-
elt materiale.  
 

Publikationer 
Bøger:  
”Biblioteket som forvandlingsrum: perspektiver på folkebiblioteket i kultur- og 
medielandskabet”, Emerek, Leif m.fl. 2006. Danmarks Biblioteksforening, Dan-
marks Biblioteksskole.  
 
”Folkebiblioteket under forandring. Modernitet, felt og diskurs”. Jochumsen, Hen-
rik og Rasmussen, Casper Hvenegaard. Danmarks Biblioteksforening og Dan-
marks Biblioteksskole, 2006. Kapitel 11: Folkebiblioteket anno 2005. 
 
Artikler om projektet:  
”Århus – bibliotekerne næstbedst i superligaen”, Peter Abildgaard, Århus Stiftsti-
dende 29/3 2007, s. 10 
 
”På vej mod det interaktive biblioteksrum. Forvandlingsrum takker af og peger 
frem mod nye udfordringer!”, Sidsel Bech-Petersen og Knud Schulz. Danmarks 
Biblioteker 2007, nr. 3 
 
”Forskydningens rum: refleksioner over folkebibliotekernes indirekte formidling”, 
Bruno Kjær. I Biblioteket som forvandlingsrum. Danmarks Biblioteksforening: 
Danmarks Biblioteksskole, 2006  
 
”Forvandlingsrum – Interaktiv biblioteksformidling i Århus”, Winni Thorup, Dan-
marks Biblioteker (2004), nr. 5, 8. årg. 
 
”Forvandlingsrum. Jagten på det fysiske biblioteks nye funktioner”, Knud Schulz 
Biblioteksårbog 2004, s. 118-119 
http://www.bs.dk/publikationer/aarbog/2004/html/chapter06.htm#Section6.13 
 
”Godt gået Århus!”, Hellen Niegaard, Danmarks biblioteker, Årgang 2004, nr. 6 
 
Forprojekt: 
”Indblik i fremtidens bibliotek”. Jyllandsposten, 24/4 2004 
”Fremtidens bibliotek”, Århus Stiftstidende 26/4 2004 
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”Frivillige rådgiver om kræft ugen ud”, Lone Dybdal, JP Århus 30/3 2004, 
”Brugere hjælper brugere”, JP Århus 27/4 2004 
”Spørg det interaktive gulv i Århus”, Sidse K. Ibsen, Politiken, 30/4 2004 
 
Litteraturrummet: 
”Nyt litteratur-rum på Hovedbiblioteket”, Jyllandsposten, s. 3, 15/6 2004 
”Bibliotek: Litteratur i gulvhøjde”, Anne Reinholdt Nielsen, Jyllandsposten, s. 16, 
16/6 2004 
”Stil spørgsmål til gulvet”, Lone Dybdal. I Jyllandsposten 4/5 2004 
”Bibliotek: Biblioteket bliver interaktivt”, Jakob Vølver, JP Århus, 15/3 2006, s. 3 
”Oplevelsesrum på Biblioteket”, Søndagsavisen, Region 17, 20/6 2004 
”Bluetooth på biblioteket”, Søndag aften, juli 2004. 
(http://www.cultur.com/2004/0706.html) 
”Poesibanko: Pladen fuld af poesi”, Lars Frost, Jyllandsposten, s. 8, 25/9 2004 
”På litterær rejse i Norden”, Jyllandsposten, s. 11, 19/11 2004 
”Et ord med på ruten”, JP Århus 5/10 2004 
”Fra skuffe til bog”, Lisette Arent Greve, JP Århus, 15/9 2004 
”Spot på litteraturen”. Århus Stiftstidende, 15/6 04 
 
Nyhedsrummet: 
”Nyhedsrum på biblioteket”, JPÅrhus, søndag d. 30/1 2005 
”Nyheder på biblioteket” Af Jørgen Hansen, JP Århus, s. 2, 1/2 2005 
”CWC på pletten”, Århus Stiftstidende 29/1 2005 
”Valgcafé på biblioteket”, JP Århus, s. 5, 3/2 2005 
 
Musikrummet: 
”Lang hård vej til vellyd”, Jørgen Hansen, 13/12 2005 
”Multimediehuse: Biblioteket øver sig på fremtiden”, Jørgen Hansen, Jyllandspo-
sten, s. 4, 19/12 2005 
”Kom og spil på biblioteket”, Århus Onsdag 5/1 2006 
”Fredagsjam flytter ugedag”, Århus Stiftstidende, 3/1 2006 
”Musikskole giver nytårskoncert”, Århus Stiftstidende, 9/1 2006 
”Koncert med elever fra musikskolen”, Århus Onsdag, 11/1 2006 
”Figurines blandt bøger”, Århus Onsdag 25/1 2006 
”Figurines på biblioteket”, Koncert, JP Århus 28/1 2006 
”Kanondebat”, JP Århus 29/1 2006 
”Musikkanon: Kanon eller ej?”, Kasper Schütt-Jensen, JP Århus, s. 14, 2/2 2006 
”Lyden af Århus”, Århus Stiftstidende, 3/1 2006 
”Lyden af tre byer”, Jyllandsposten s. 19, 11/1 2006 
”MUSIKrummet - fremtidens musikbibliotek?”, Jensen, Erling Lykke, Rotunden, 
s. 45-48, Nr. 23, 2006  
”Dans på biblioteket”, JP Århus 24/1 2006 
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Frirummet: 
”Frihed i en terrortid”, Erling Baastrup, Cityposten, 8/3 2006 
”Debat om terror”, Jyllandsposten, s. 6, 18/3 2006 
”Ytringsfrihed – jura eller natur...?”, Erling Baastrup, Cityposten, 29/3 2006 
”Projektledere: Vi skal ikke bare give folk en bog”, Mads Bonde Broberg. JP År-
hus, s. 19, 4/5 2006 
 
Torvet: 
”Fordomme sættes til udlån”, Århus Stiftstidende, s. 12, 6/8 2006 
”Fordomme i frit fald”, Jørgen Hansen, Jyllandsposten, s. 7, 17/8 2006 
”Kontroversiel elektronik og genmanipulation”, af Kasper Schütt-Jensen, JP År-
hus, november 2006 
”Sygdomsramte fortalte om deres liv”, Jens Kurt Jørgensen, Jyllandsposten, s. 2, 
10/1 2007 
 
Forvandlingsrums slutkonference:  
”Multimediehus – også med bøger”, Jens Kurt Jørgensen, 24 timer, 31/1 2007 
”Multimediehus med plads til bøger og fordybning”, JP Århus, 31/1 2007 
 
Rapport om processen: 
Procesevalueringsrapporten: ”Forvandlingsrum – den interne proces. En ekstern 
procesevaluering af projekt Forvandlingsrum”. Metode og Dokumentations 
Centret, Camilla Kølsen de Wit & Håkon Grunnet, Center for Undervisningsmid-
ler, JCVU, marts 2007 
 
Baggrundslitteratur: 
Bek, Lise (1997): Arkitektur som rum og ramme – en analysemodel. I Lise Bek 

og Henrik Oxvig (eds.), Rumanalyser. Århus: Arkitekturtidsskriftet B, 9-44. 
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Websites for de enkelte delprojekter 
Hvert delprojekt har en hjemmeside.  
 

 Litteraturrummet se: http://www.aakb.dk/litteraturrummet 
 

 Nyhedsrummet se: http://www.aakb.dk/nyhedsrummet 
 

 Musikrummet se: http://www.aakb.dk/musikrummet 
 

 Frirummet se: http://www.aakb.dk/frirummet 
 

 Torvet se: http://www.aakb.dk/torvet 
 
 

Materiale på engelsk 
Al materiale på engelsk er samlet på:  
www.aakb.dk/transformationlab 
 
 

Deltagere 
 
Deltagere fra Hovedbiblioteket i Århus: 
 
Litteraturrummet: 
Projektleder: Jette S. F. Holst 
Projektgruppe: Merete Aaby Nielsen, Gitte Buur Rasmussen, Ove Lading, Margit 
Fischer og Lisbeth Larsen 
 
Nyhedsrummet: 
Projektleder: Anne Stæger 
Projektgruppe: Mette K. Jensen, Ove Lading, Gitte Buur Rasmussen, Inge Svold 
og Karen-Marie Kjærgaard 
 
Musikrummet: 
Projektleder: Erling Lykke Jensen 
Projektgruppe: Mette K. Jensen, Merete Aaby Nielsen, Anita Drasbæk Jørgensen, 
Birgit Østberg og Peter Andersen 
 
Frirummet: 
Projektleder: Jane Kunze 
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Projektgruppe: Annie Christensen, Monica Bruun, Gitte Højfeldt, Michael Høyer-
Nielsen, Ove Lading og Inge Svold 
 
Torvet: 
Projektleder: Mette K. Jensen 
Projektgruppe: Ellen Aggerholm, Lisbeth Mærkedal, Gitte Buur Rasmussen, Ka-
ren-Marie Kjærgaard, Bjørn Sand og Merete Aaby Nielsen 
 
Projektejer: Winni Thorup 
 
Rammeprojektleder: Anne K. Sloth/Marie Østergård/Malene Leerberg 
 
Projektkonsulent: Marie Østergård/Sidsel Bech-Petersen 
 
Andre konsulenter: Jannik Mulvad, Jesper Andersen, Søren Holm og Vibe 
Kragholm Knudsen 
 
 


