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HVA ER MAKERSPACE? 
Makerspace er ikke er for folket men av folket 

 

Makerspace handler blant annet om å inspirere folk til å 

gå fra å være forbrukere til skapende mennesker, og 

overordnet er prinsipper om innovasjon og utvikling, 

kreativitet og skaperglede.  

Et makerspace, også kjent som folkeverksted i 
biblioteksammenheng eller skaperverksted i skolen, er 

kort og godt en møteplass der folk skaper, lærer, utvikler, 

bygger, tester og fikser ting. Det kan bestå av 

programmering og nyskapende verktøy og teknologi, som 

3D-printere, microbits og laserkuttere, men det er også 

rom for enklere skapervirksomhet med analoge verktøy og 

teknikker som keramikk, symaskiner, treklosser, saks, lim 

og Lego.  

Makerspace i ditt bibliotek 

Nordland fylkesbibliotek ønsker å stimulere og inspirere 

folkebibliotekene i fylket gjennom satsingen «Makerspace i 

ditt bibliotek».  

Bibliotekene er en viktig møteplass og en av 

hovedarenaene for kunnskapsheving og folkeopplysning i 

et demokratisk samfunn; de er derfor også velegnede 

arenaer for ulike makerspacetilbud og aktiviteter. 
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Gratisprinsippet gjør at ny teknologi og utstyr blir 

tilgjengelig for alle, og dette kan være avgjørende for å 

forhindre digital ekskludering. Det bidrar til 

folkeopplysning og er med på å utjevne teknologiske og 

sosiale forskjeller. Makerspace i ditt bibliotek gir i tillegg 

muligheter for å rekruttere nye brukergrupper, og det 

synliggjør biblioteket som en allsidig og aktuell 

samfunnsaktør.  

I denne håndboken presenteres makerspaceutsyret som 

alle bibliotekene i Nordland kan låne fritt fra 

fylkesbiblioteket. Det er produsert forklarende bordryttere 

som kan stå sammen med enkelte av produktene. Disse 

skal være til hjelp for å lære opp bibliotekbrukerne.  

Lykke til med makerspace i DITT bibliotek!  

Hilsen Makerspacegruppa til Nordland fylkesbibliotek  

Veronica Mørch, Roar Nygård og 

Kari Meidell Sjule 
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KOM I GANG MED 

MAKERSPACE 

 

MATERIELL, LOKALER OG UTSTYR 

Det er enkelt å komme i gang med makerspace ved å 
gjøre en liten investering i billige og enkle materialer, som 
papp, tegnesaker, verktøysett og Lego etc. Nordland 
fylkesbibliotek har mer avansert utstyr tilgjengelig til utlån 
som kan supplere og utvide tilbudet (se side 9. for 
utstyrsliste). Et makerspace kan være enten fast lokalisert 
i biblioteklokalet eller arrangementsbasert og/eller 
tilgjengelig på faste tidspunkter.  

SPØR OG INFORMER BRUKERNE  

Spør bibliotekbrukeren hva de ønsker å vite mer om, og 
teste ut i et makerspace. Det går for eksempel an å ta 
kontakt med skoler eller barnehager for ønsker og 
samarbeid. Informer om hva som er mulig å få til, vær 
åpen for ideer og forslag.  

  



 

7 

FINN PARTNERE 

Gjør prosjektene dine kjent!  

Søk etter frivillige, kontakt kommunen, finn klubber eller 
organisasjoner i ditt nærmiljø og inviter dem inn.   

Snakk med andre som deler din lidenskap for å hjelpe 
barn, unge og voksne til å være selvforsynte skapere som 
ønsker å lære, vokse og lykkes sammen med dere. Jobb 
sammen for å lage et prosjekt eller program. Velg ut et 
prosjekt i første omgang, det er lov å starte i det små. 

SE HVA ANDRE GJØR  

Søk kunnskap hos bibliotek og bibliotekarer som er 
involvert i makerspace; hør på deres suksesshistorier og 
finn ut hvilke steg de tok for å komme dit de er i dag. 
Besøk dem gjerne om det er mulig. Vær med å utvikle 
metoder og praksis og sett av tid til å møtes eller dele 
ideer gjennom e-post, sosiale medier etc.  

På hjemmesidene våre ligger en rapport fra makerspace-
bibliotek i Nordland, der finner du også inspirasjon, råd og 
erfaringer.  
 

UTVID DITT NETTVERK 

Gjennom sosiale medier kan man bygge nettverk, bli 
inspirert, finne informasjon og få ideer og råd fra 
makerspace-eksperter. I Nordland er facebookgruppa 
«Makerspace i ditt bibliotek» opprettet av Meløy bibliotek.  
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FORTELL DIN HISTORIE 

Ikke la din suksess være din hemmelighet. Del 
solskinnshistorier, men også mislykkede forsøk med andre 
bibliotek.  

KONTAKT OSS FOR UTSTYR OG VEILEDNING  

Fylkesbiblioteket kan bistå med hjelp og råd om 
makerspaceutstyr og aktiviteter. Vi låner også ut 
makerspaceutstyr til bruk i folkebibliotekene i Nordland.  

Se hjemmesidene våre for bestilling av utstyr og mer 
informasjon:  

https://bibliotek.nfk.no/makerspace/ 

 

 

  

https://bibliotek.nfk.no/makerspace/
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NIVÅ 

 

 

 

 

Makerspace trenger ikke å være komplisert! Mange av 

våre produkter faller inn under kategorien Nivå 1, og 

krever lite veiledning og instruksjoner til bibliotekbrukeren. 

Det er enkelt å implementere, og krever lite tilsyn. Man 

trenger ikke å ha teknisk kompetanse for å sette i gang.   



 

11 

Kapla Treklosser 
-Et fint tilbud for de minste- 

Kapla er et byggesett med 280 treklosser i furu. Med i 

pakken følger en bok med 40 illustrasjoner og idéer. 

Bygging på denne måten setter Fantasien i sving for 

barna, ofte er det de enkleste lekene som skaper de mest 

kreative idéene. Kapla øker konsentrasjon og finmotorikk 

for de minste. Klossenes mål er 12 x 2,4 x 0,8 cm. 
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3Doodler Create 
-3D-penn med justerbar temperatur og hastighet -  

3D-pennen som forvandler plast til spennende skulpturer 

og figurer i 3D. Lag en prototype, reparere gamle 

plastgjenstander eller lag et mobildeksel – bare fantasien 

setter grenser. 

 

3D-pennen fungerer som en limpistol, bare med 

plastfilament i mange spreke farger. Pennen bruker to 

typer plast med litt forskjellige egenskaper. ABS er en mer 

bøyelig plast og er lettere å tegne med i luften. PLA 

klistrer seg bedre på mange forskjellige overflater. 
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Buttonsmaskin 
-Design buttons med ditt budskap eller logo- 

Buttons er populært for både store og små. Å lage buttons 

er en aktivitet som egner seg godt for makerspace eller 

som en liten aktivitet i biblioteket. De kan også brukes 

som markedsføring i bibliotekenes egne arrangement o.l. 

Bruk gratis tegneprogram som for eksempel Canva eller 

Adobe Spark. Et annet tips er å klippe ut fra gamle 

tegneserier eller skrive ut tomme maler slik 

bibliotekbrukeren kan selv tegne. 

Våre maskiner kan lage buttons i 37mm og 76mm. I 

pakken medfølger utstyr for å lage 50 buttons.  
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Strawbees 
-Strawbees er et enkelt byggesystem for alle aldre - 

Et sett basert på enkle enheter kalt Strawbees, som gjør 

det mulig å koble sugerør til hverandre så du kan bygge 

både store og små mekaniske gjenstander av bare 

sugerør og papp. Å leke og ha det gøy er den beste måten 

å lære på.  Pakken består av sugerør, koblingsbiter og en 

idébok. 
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littleBits 

-Oppfinnelser for store og små- 

Med littleBits følger det med elektroniske og magnetiske 

byggeklosser som klikkes sammen. Her har hver 

fargekodet bit en bestemt funksjon (f. eks. bevegelse, lys, 

lyd). Man kan så lage endeløse oppfinnelser enten via 

brukermanualen som følger med eller sin egen kreativitet. 

«STEAM STUDENT SET» er en enkel måte å integrere 

STEM-læring i biblioteket. 

 

 

 

 

NIVÅ 
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Produktene vi har plassert på Nivå 2 kan alle lære seg å 

bruke, men det krever at bibliotekansatte legger litt 

egeninnsats i et evt. arrangement hvis bibliotekbrukeren 

ikke er kjent med utstyret. Kan kreve litt veiledning og 

instruksjoner til bibliotekbrukeren, bordrytterne som er 

nevnt i introduksjonen kan være til god hjelp her. 

Produktene på dette nivået krever ikke nødvendigvis 

teknisk kompetanse, men bibliotekansatte må sette av litt 

tid for å sette seg inn i materialet.    
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Symaskin 
-Sykveld i biblioteket?- 

Janome Decor Computer 4030 syr perfekte sting, og er 

enkel og oversiktlig. En brukervennlig og slitesterk 

symaskin. 

Med symaskin i biblioteket kan brukerne for eksempel 

legge opp en gardin, lappe en bukse eller sy seg et 

emblem til jakken sin 

Med symaskin følger et sett med nåler, tråd, tekstilsaks og 

målebånd. 
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Bloxels 

-Det hele starter med en idé- 

Bloxels er designet for å gi unge spilldesignere, artister, 

historiefortellere og barn en mulighet for a lage egne spill. 

Bloxels er en app der man kan lage 2D-plattformspill. Med 

pakken følger iPad-er og fysiske brett med fargede brikker 

for å lage elementer i spillet. Bloxels er en lett 

introduksjon til koding, og passer for barn i alle aldre.  
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Tegnebrett 
-Tegn digitalt med tegnebrett- 

Det spiller ingen rolle om du er nybegynner eller en 

erfaren kunstner, Tegnebrettet er intuitivt og takket være 

kreative programvarer kan du velge mellom forskjellige 

blyanter, pensler, kritt, oljer, vannfarger, samt justere 

trykkfølsomheten til pennen etter dine behov. 
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NIVÅ 
 

 

 

 

 

Produktene på dette nivået er overkommelig å sette i 
gang med for de fleste bibliotek, men det krever litt mer 
forberedelser og kunnskap. Gjør gjerne en egeninnsats 
ved å teste ut produktene i forkant, les igjennom 
manualer nøye eller se på instruksjonsvideoer på nettet. 
Det kan også være aktuelt å kombinere med et kurs eller 
ta kontakt med noen eksterne samarbeidspartnere, enten 
dette er en entusiastisk skoleelev eller en kodeklubb. 

 
Produktene har et fokus på å vekke interesse for STEAM-
fag. STEAM står for Science, Technology, Engeneering, Art 
og Mathematics.  
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Ultimaker 2+ 
-Profesjonell 3D-printing gjort tilgjengelig - 

3D-printing er en innovativ teknologi som lar deg 

produsere et fysisk objekt fra en digital modell. Bruk av 

3D-printer legger til en ny dimensjon til læringen som vil 

gjøre det mer interessant og morsomt for barn og unge. 

Pakken inneholder 3D-skriver, filament, minnekort, 

minnekortleser, verktøysett og manualer. 

Brukerne designer modeller gratis, på bibliotekets eller 

egen PC, på f.eks. nettsiden tinkercad.com og skriver ut 

med programmet Cura.   

Vinylkutter 
-Design ditt eget motiv- 
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Brother CM900 er en blanding av en skjæremaskin og 

skanner. Den kan brukes til jobbing med utklipp fra bilder, 

tegninger, skisser, scrapbooking osv. 

Design og kutt vinyl, som for eksempel kan strykes på 

handlenett og t-skjorter. Maskinen er selvstendig, det er 

ikke nødvendig med en datamaskin. 

Pakken inneholder vinylkutter med komplett utstyrspakke 

til tekstiler. 
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Micro:bit 
-Introduksjon til koding for barn og unge - 

Micro:bit er en håndholdt programmerbar 

mikrodatamaskin, som kan brukes til å lage alt fra roboter 

til musikkinstrumenter. Den kan bli programmert fra 

nettlesere i blokker, Javascript, Python og mange flere. 

Det finnes over 200 forskjellige aktiviteter fra lette 

eksperimenter til mer kreative kodeutfordringer. 

Prøv ut allerede nå på makecode.microbit.org  
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Nordland fylkesbibliotek har utviklet en serie håndbøker til 

hjelp og inspirasjon for folkebibliotekene som ønsker å 

bygge sin kompetanse innen ulike felt, med særlig vekt på 

markedsføring, synliggjøring av tjenester, teknisk 

forståelse og idéen om bibliotekene som møteplass. For 

mer informasjon om SÅNN!-serien, sjekk ut våre nettsider. 


