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The mission of 
librarians is to improve 
society through 
facilitating knowledge 
creation in their 
communities. 
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https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/  Mike Silva. Flickr. 

Great libraries build 
Communities 
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VarförBad Libraries build collections. Good libraries build services (of which a collection is only one). Great libraries build CommunitiesR. David Lankes

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Folkbildning 

7 

A library, to modify the 
famous metaphor of 
Socrates, should be the 
delivery room for the 
birth of ideas.  
Norman Cousins 1915-1990 
ALA Bulletin, Oct. 1954, p.475 
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VarförBiblioteket en kunskapsorganisationIdéutveckling och kunskapsspridning har primärt skett via tryckta format.



 2 § Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning. 
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Men uppdraget att skapa upplysta och informerade medborgare består eller som det nu beskrivs i Bibliotekslagen.



 7 § …Folkbiblioteken ska verka för att öka 
kunskapen om hur informationsteknik kan 
användas för kunskapsinhämtning,lärande 
och delaktighet i kulturlivet. 
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Folkbibliotekens uppdrag: 
 

 
 stimulera fantasi och kreativitet hos barn och ungdomar 
 ge förutsättningar för personlig, kreativ utveckling 
 stärka medvetenheten om kulturarv, konst, vetenskapliga 

rön och innovationer 
 erbjuda tillgång till kulturella uttrycksformer inom alla 

typer av konstutövning 
UNESCO/IFLA:S Folkbiblioteksmanifest 
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http://www.elmundowebsocial.com/2015/07/entrevista-con-peter-alsbjer.html 
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Olika literaciteterFörutom vanlig och om digital  literacitet talar man nu om t.ex. finacial literacy, food literacy osv. Biblioteket kan stödja olika literaciteter. Det kan vara läsande, men också andra literaciteter som har att göra med att tolka och förstå samhället. Makerspace kan vara ett av flera verktyg att göra detta.
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E-strategi 2012 

Medialabb/Biblabb 
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Uppleva Utforska 

Skapa Delta 

INNOVATION 

ENGAGEMANG 

ERFARENHET 

EMPOWERMENT 

(Efter Skot-Hansen m.fl.) 

BIBLIOTEKSPLAN 
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HurReviderade Biblioteksplanen bygger på de fyra olika rummen.Skaparbibblan kan läggas på allt.
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Här ger vi plats för att göra skillnad 
 

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke.  

Där lusten är vår drivkraft. Där glädjen smittar.  

En plats med stark tradition för gränslöst skapande.  

Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer 
att bli verklighet.  

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. 
Där allt är nära och alla har betydelse. 
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HurSkapat har vi gjort länge på bibliotek. Mest koncentrerat på pyssel. Målgruppen är oftast barn. En populär aktivitet, som ofta motiveras med att det lockar barn till biblioteket, där de sedan upptäcker bibliotekets övriga utbud.Vad är det som skiljer en Skaparbibbla och ett makerspace från denna typ av aktiviteterDet öppna erbjudandet. Styrs i hög grad av deltagarna. Vad vill de göra? Vilka kompetenser och idéer kan de bidra med?Skapande i sig har ett egenvärde. Att odla sin kreativitet ses som en avgörande kompetens i ett samhälle under omdaning. Förmågan att visualisera mål och sedan hitta vägar dit blir viktiga egenskaper, som det är rimligt att biblioteken stöder.Innebär detta att man behöver en permanent öppen lokal fullt med verktyg och material? Nej, en Skaparbibbla kan absolut bygga på workshoppar och program.
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Maurits Verbiest  
Flickr 
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HurBlanda åldrar. På biblioteken arbetar vi i stor utsträckning med målgrupper utefter ålder. Det återspeglas i ansvarsfördelningar och budget.Men börjar vi se de personer som kommer till biblioteket som resurser, med kunskaper de kan dela med sig av, kommer vi också snart se ett stort värde i att blanda åldrar, för att på så sätt öka möjligheten att sprida kunskap.

https://www.flickr.com/photos/mauritsverbiest/


Analogt eller digitalt? 
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http://www.publicdomainpictures.net/ 
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HurNär det talas om makerspace, är det väldigt lätt att fokusera på det elektroniska eller digitala skapandet och glömma allt roligt som man kan göra med analoga tekniker och material. En anledning till att det digitala skapandet betonas, är förstås att det händer så mycket inom den digitala och tekniska utveckjlingen just nu och behoven ökar att känna till detta för att kunna orientera sig och vara delaktig.Det riktigt intressanta är de synergieffekter som uppstår när man blandar analoga material med nya verktyg samt den kunskapsutveckling som kan ske genom möten mellan olika professioner och intressesfärer.I grund och botten handlar det om att främja egenskaper som kreativitet och lärförmåga och då spelar det ingen roll om vi arbetar med analogt- och/eller digitalt skapande. Det handlar om hur vi gör det. När man pratar om makerspaces hamnar fokus ofta på 3D-skrivare, Arduinos och programmering, men tänker vi analogt skapande i betydelsen lågteknologiskt, är det lättare att vidga våra tankar. På så sätt kan en Skaparbibblan verka mer inkluderande.
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• 3D café 

 
• Knyppling 

 
• Kulturskolan 

 
• Stickcafé 
 
• Geek Girls 

 
• Creative ladies 

 
• Programmering 
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drönare 
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Arduino WorkShop 
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Mer än bara en symaskin 
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Vi kopplar ihop oss 
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Filmprojekt 
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 Sim- och sporthallar 
 Återvinningscentral 
 Bibliotek 
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Antal öppettimmar efter kl 17 
och på lördag, söndag 
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Barn och ungdom 

Äldre 

Samhällsutveckling 

Sysselsättning/arbetsmarknad 
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ralphbijker  
flickr 
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Många hjul vi kan kugga i. Vi kan vara smörjmedlet.

https://www.flickr.com/photos/17258892@N05/
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Bibliotek 

Skola 

Tekniska 

Miljö/bygg 

Social 

Äldre 

Arbets-
marknad 

Kultur/Fritid 

Näringsliv 
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Om nu allt flera ideella makerspaces startas, Behövs Skaparbibblor? Det är ett faktum att intresset för Skaparbibblor varit större i små städer. Mest troligt för att det inte finns så många andra aktörer som arbetar med skapandekultur. Men de får också kämpa hårdare för att hitta sina användare.



Entreprenöriellt lärande 
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Creative Commons attribution information  
Lightbulb full of sweets 
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I den senaste läroplanen har skolan fått uppdraget att entreprenöriellt lärande ska genomsyra allt lärande. I vardagligt tal kopplar vi ofta ihop entreprenör med företagare. Skolverket kopplar snarare ihop det med att vara företagsam och i läroplanen har man definierat egenskaper som tycks vara kopplade till kreativitet, initiativförmåga, ansvarstagande och förmågan att omsätta idéer till handling.

https://www.jisc.ac.uk/news/registration-opens-for-jiscs-summer-of-student-innovation-2014-27-feb-2014
http://www.flickr.com/photos/joelogon/5001595933/in/photostream/
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Vad kan entreprenöriellt tänkande innebära i en bibliotekskontext?



38 



allas vårt makerspace 
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makerspaceskaparbibblan.com  
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