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Lilla slottet - en magisk plats för alla

Här finns upplevelser, skapande och bara varande

Det är här vi möts

Porten till Lilla Slottet leder till nya världar och kunskap om platser
bortom det egna kvarteret, till nya gemenskaper och till magi. I denna
trygga miljö finns inte bara de stora berättarupplevelserna utan även
möjlighet till eget skapande, på egen hand eller tillsammans med andra.
Genom kreativitet och lek söker och erövrar barnet kunskap som ger
förståelse för omvärlden och sig själv. Här triggas det lustfyllda läsandet
och det utforskande lärandet. Här kan små och stora växa tillsammans.

Lilla Slottet är den givna mötesplatsen för Malmös barn, här ges drömmar
liv och förverkligas. Alla får möjlighet att vara medskapare och ta plats
i biblioteket, bjuda in sina vänner och låta sin berättelse bli nästa
besökares upplevelse.

Här får alla plats
I Lilla Slottet möts Malmös alla barn av en entusiastisk och kunnig
personal som arbetar utifrån ett interkulturellt och normkritiskt
perspektiv. Vårt förhållningssätt är nyfiket interagerande, för oss är
mångfald en självklar tillgång. Här kan Malmös barn identifiera sig med
personalens blandade yrkes- och språkbakgrund. Vi håller oss à jour
med barnens ständigt förändrade villkor och möter stadens alla barn
utifrån deras egna förutsättningar.

Här blickar vi nyfiket framåt
Hos oss är barnen de kunniga, experter på sin egen generation och
på att vara just barn. Här gör barnen intryck och lämnar avtryck och
barnens åsikter får ta plats och forma biblioteket. Genom att lyssna på
barnen, ta del av aktuell forskning och vara lyhörda, utforskande och
experimenterande skapar vi ett uppdaterat och levande barnbibliotek
som är angeläget för Malmös alla barn.

innehållsförteckning

BAKGRUND
Malmös barn
Arbetsform och samarbeten
Samarbetspartners
Tidslinje
Nuläge, utmaningar och möjligheter
Användare och målgrupper
De vuxna malmöbornas önskningar
Malmöbarnens önskebibliotek

8
9
9
10
12
14
14
15

Koncept
Om Konceptet
Konceptuella principer och riktlinjer
Berättelsen i centrum i en interkulturell verksamhet
Manifestet
Brukardriven dela-med-sig-kultur
Nya kompetenser och element knyts till Lilla Slottet
Leken - barnens sätt att lära
Nya vägar och ingångar till medierna
Lilla Slottet i hela Malmö
Integrering av digitala inslag

18
19
19
20
21
23
24
25
27
28

Rumsligheter
Rumsliga koncept
30
Storytelling i fokus
30
Lilla Slottets story av Hélen Phan och Erika Lindmark, HDK 31

Rumsliga principer
Testbedstudio Arkitekter
Planritningar
Utemiljö
Barn i hela huset

34
36
37
39
40

Scenarier
Beskrivning av scenarios
Krumelurer i bokskogen
Mammastjärnan och de magiska maskerna
Mys med magiska maskerna och varelsehörnan
Sonny tar bussen till älsklingsväggen
Femmis på utflykt i sin virtuella stad
Det långa passet på ljudmattan

43
44
50
56
62
68
74

Bilagor
Litteraturlista

81

BAkgrund

BAKGRUND

Malmös Barn

Barn är en viktig och
växande målgrupp
Malmös alla barn har rätt till
och behov av läsande,
lärande och lek
Barnbiblioteket ska vara en fysisk,
digital och social plats för de små
malmöbarnen och deras vuxna

Barn är en prioriterad grupp för Malmö stad och för Stadsbiblioteket.
Åldersgruppen 0-8 år är en stor grupp som växer snabbare än andra
grupper i ett expanderande Malmö. År 2011 var ca 33 000 personer 8 år
eller yngre, vilket motsvarar 11% av Malmös befolkning. Siffran beräknas
2017 vara över 41 000 vilket utgör 13%.
I juni 2012 invigdes Balagan, en helt ny avdelning för 9-12-åringar på
Stadsbiblioteket i Malmö. Nästa steg var Stadsbibliotekets satsning på
de yngre barnen och deras vuxna. Arbetet tog avstamp i Malmöbarnens
behov av och rätt till läsande, lärande och lek där barnbiblioteket ska
vara ett fysiskt, digitalt och socialt utrymme för de små malmöbarnen
och deras vuxna.
September 2013 tillsattes en projektledare och projektgrupp för att
ta sig an uppdraget. Det övergripande syftet var att i samverkan med
målgruppen skapa ett kvalitativt, varierat och innovativt kultur- och
medieutbud för Malmös 0-8 -åringar samt etablera Stadsbiblioteket
som en attraktiv mötesplats för åldersgruppen och deras vuxna.
Direktivet för det nya barnbiblioteket var ett fritt och öppet perspektiv
där den nyskapande och innovativa dimensionen av biblioteket särskilt
betonades.
Projektet delades in i tre faser, ett års konceptutveckling, ett och ett
halvt års genomförandefas samt sex månaders implementeringsfas.
Projektet tog namnet Lilla Slottet. Detta är Lilla Slottets konceptförslag
för Malmö Stadsbiblioteks framtida barnverksamhet för Malmös
0-8-åringar.

Bakgrund

Arbetsform och samarbeten

samarbETSPARTNERS

För att tillföra nya aspekter, tankar och kompetenser in i processen
har projekt Lilla Slottet tagit sin utgångspunkt i brukarinvolvering,
omvärldsbevakning, koppling till forskning samt samarbeten med för
projektet intressanta partners. Malmöbarn och deras vuxna, besökare
som icke-besökare, andra som är involverade i barnens liv eller fritid
och personalen på Stadsbiblioteket har involverats längs med vägen
både i form av brukardialoger samt genom en omfattande marknadsundersökning. Projektgruppen har tagit del av intressant forskning inom
relevanta områden, gjort en rad studiebesök samt träffat för projektet
intressanta personer och organisationer. Alla bidrag i form av kunskap,
inspiration och idéer ligger till grund för koncept Lilla Slottet.
Denna form att bedriva utvecklingsarbete går som en röd tråd genom
hela projektprocessen och kommer även att bestå som arbetsform när
väl projektet Lilla Slottet är sjösatt och igång.

•

Masterstudenterna Hélen Phan och Erika Lindmark på Högskolan för
Konsthanverk och Design i Göteborg med inriktningen Child Culture
Design har i sitt examensarbete tagit fram ett visuellt koncept för den
framtida barnavdelningens utformning.

•

Elina Bergström har i sitt examensarbete på Köpenhamns designskola
fokuserat på hur Malmö Stadsbibliotek kan sätta barnen i fokus även i
övriga delar av biblioteket genom att skapa skulpturala mobila barnöar
som visar att barnen är välkomna även utanför barnavdelningen.

•

I samarbete med två forskare på Göteborgs Universitet och Borås
Högskola kommer ett följeforskningsprojekt med fokus på barn
och delaktighet genomföras under två års tid med start hösten
2014. Genom att följa, utvärdera och beforska utvecklingen av och
inrättandet av det nya barnbiblioteket på Malmö stadsbibliotek
vill vi förankra verksamheten i aktuell forskning om barndom och
delaktighet. Vi hoppas också skapa en grund för en kontinuerlig
utveckling av arbetet med barn och inflytande på Malmö Stadsbibliotek och i övriga bibliotekssverige.

•

Interaktionsdesign- och innovationsföretaget Unsworn Industries
och arkitektkontoret Testbedstudio har knutits till projektet för att
ta ett helhetsgrepp kring Lilla Slottets digitala utmaningar och
rumsliga lösningar.

•

Dariela Escobar har i sitt examensarbete på Malmö Högskola och
utbildningen Interaktionsdesign fördjupat sig i hur de yngre barnens
digitala litteracitet kan manifesteras och stärkas på barnavdelningen.

Besökarenkät gjord under två veckors tid med 559 svarande (nov 2013)

TIDSLINJE OCH SAMARBETEN

En nulägesbeskrivning av dagens verksamhet gjord (dec 2013)

En omfattande marknadsundersökning med fokus på icke-besökares och sällanbesökares syn på Malmö Stadsbiblioteks barnavdelning genomförd (nov-jan 13/14)
Samarbete med Högskolan för design och konsthantverk i Gbg och två masterstudenter på utbildningen Child Culture Design (jan- jun 2014)
Samarbete med masterstudent på Köpenhamns designskola (feb-jun 2014)
En omfattande brukardialog med en förskolegrupp och en första klassare från Malmö genomförd (feb-april 2014)
Idéverkstäder med barnavdelningens personal (februari och april 2014)
Fördjupade dialoger med vana och ovana besökare på barnavdelningen, samt med förskolepedagoger (feb-maj 2014)
Studiebesök i Danmark, Holland, Göteborg och Stockholm (dec 2013-maj 2014)
En forskningsbokcirkel för barnpersonalen genomförd (okt 2013-april 2014)
Samarbete inlett med Göteborgs Universitet och Borås Högskola för ett följeforskningsprojekt med fokus på barn och delaktighet (mars 2014)
Idéverkstad med områdesbibliotekens barnbibliotekarier (mars 2014)
Samarbete med interaktionsdesignbyrån Unsworn Industries (mars-juni 2014)

Vidare konceptutveckling, prototyping och design

Samarbete med student på Malmö Högskola och utbildningen Interaktionsdesign (mars- juni 2014)
Löpande omvärldsbevakning och inspirationsmöten med för projektet intressanta personer och organisationer.
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NULÄGE, UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Ett socialt hållbart Malmö
Hur kan Lilla Slottet nå ut bredare, attrahera målgrupper med fokus
på andra språk och sociala ojämlikheter och jobba för ett socialt
hållbart Malmö?
Läskunnigheten och läsförståelsen går ner bland barn, i Sverige i
stort såväl som i Malmö. Detta kan på sikt leda till ett urholkande av
demokratin, med en ökad grupp medborgare som har svårigheter att
tillgodogöra sig texten och det skrivna ordet. Ett modernt och funktionellt
barnbibliotek bör se som en av sina viktigaste uppgifter att stimulera
barns läsförståelse, läslust och läsutveckling. Även ny teknik innebär en
demokratisk utmaning då en stor del av samhällets funktioner är digitala.
En viktig fråga att ställa är: Vem äger produktionsmedlen, vem får tillgång till ny kunskap, ny teknik och de nya kommunikationskanalerna?
Teknikförsörjning och digitalt kunnande är idag ojämnt fördelat i Malmö.
Enligt Malmökommissionen lever ungefär en tredjedel av Malmöbarnen idag under fattigdomsgränsen. Detta skapar ojämlik tillgång till
kultur och fritid, en utmaning Malmö Stadsbibliotek måste ta sig an. I
den genomförda besökarenkäten framkommer att majoriteten av våra
besökare kommer från socioekonomiskt starka områden samt att 80%
av våra besökare har påbörjat eller avslutat en universitetsutbildning,
en siffra som inte representerar Malmös befolkning i stort. Vidare var
74% av våra vuxna besökare kvinnor och en övervägande majoritet av
de besökande barnen under 5 år, vilket markerar att vi måste stärka vår
verksamhet för barn i lågstadieåldern.
Glädjande är dock att under de två veckor enkäten delades ut framkom
att 40 av Malmös språk fanns representerade bland besökarna. Detta kan
sättas i relation till de 170 länder som finns representerade i staden samt
att 30 % av malmöborna är födda i utlandet, vilket skapar en fantastisk
mångfald. Här finns alla möjligheter att skapa ett ännu mer språkrikt

och mångfasetterat bibliotek där stadens alla barn får ta plats och lämna
sitt avtryck.
VI SKA ALDRIG BLI FÄRDIGA!
Hur kan vi bygga in och integrera flexibilitet så att Lilla Slottets rum
och verksamhet väl svarar upp mot malmöbarnens behov idag såväl
som framåt?
Samhället runt oss står i ständig förändring, barngrupperna i Malmö
ökar drastiskt, fritids- och levnadsvanor ändras, ett oupphörlig flöde av
ny teknik når marknaden och den demografiska uppdelningen i staden
står i oavbruten förändring. För att inte låsa fast verksamhetens i en färdig
form som svarar mot delar här och nu, måste vi skapa ett barnbibliotek
med hög flexibilitet både vad gäller rum, medier, verksamhet samt
personal. Lilla Slottet skall inte vara färdigt och klart 2016, men vi har
skapat en grund för en lyhörd och relevant verksamhet med fokus på
experimenterande, utveckling och strategisk kommunikation.

MÖJLIGHETER
Biblioteken som obundna och avgiftsfria institutioner har en stor
samhällelig roll att spela. Biblioteken är en demokratisk plattform där
alla, erbjuds samma tillgång till kunskap och information. Trots att vi kan
konstatera att dagens besökare på barnavdelningen inte speglar Malmös
befolkning i stort kan vi samtidigt glädjas åt att vi är en oerhört populär
och välbesökt plats med cirka 600 besökare per dag (2014). Enkäten visar
att besökarna värderar både utbud och bemötande väldigt högt och att
det finns en stor skara återkommande besökare som tycker mycket om
dagens verksamhet.
Vi har ett nätverk av bibliotek som genom samarbete och kunskapsutbyte tillsammans kan jobba för att stärka bibliotekens roll gentemot
Malmös barn. Projekt Lilla Slottet är en omfattande satsning som innebär
stora möjligheter till utveckling av verksamheten. Det finns en personalgrupp med stor kunskap om verksamheten, barnen och litteraturen. Vi
har jobbat experimenterande under processen, learning by doing, vilket
generat nya metoder för utveckling.
Vi har även påbörjat vår resa i att stärka den digitala kompetensen
på barnavdelningen, tekniken innebär möjligheter. Det digitala mediet
tillåter barn att producera, dela och dokumentera sin lärandeprocess.
Medproducerandet genererar kritisk reflektion och källkritik av de digitala
medierna och barnen blir mer medvetna konsumenter och förstår
medierna bättre.
Delandet och kunskapsutbytet sker mellan barnen men sträcker
sig även till barnens vuxna som i många fall inte har samma digitala
kunskapshöjd som barnen själva. Det möjliggör en sekundär nytta av
barnens lärande. Det är därför viktigt att barn får samma produktionsmöjligheter och tillgång till digitala verktyg som de har till det skrivna
ordet och analoga illustrationer. När besökarna erbjuds att lära sig ny
media så ska personalen parallellt fortbildas i nya digitala verktyg för att

hålla jämna steg. Eftersom det tar tid att lära sig ny media är det viktigt
att arbeta hållbart och långsiktigt. Att kunna rekommendera appar eller
spel bör ingå på ett lika naturligt sätt som vi idag föreslår böcker. Projektet
har och kommer även i framtiden att satsa stort på kompetensutveckling
kopplat till de forsknings- och utvecklingsbehov, som blir ett resultat av
den nya verksamheten. Utöver denna grund finns det möjlighet att stärka
Lilla Slottet genom att knyta nya kompetenser till avdelningen.
Vi har påbörjat ett stort kunskapsinhämtande som genom brukarinvolvering och andra samarbeten fortsätter även efter projekttiden. Att
kunna sin målgrupp är första steget mot att skapa en relevant, funktionell
och inspirerande ny barnavdelning, fysiskt såväl som innehållsmässigt.

“Kulturlivet och civilsamhället fungerar som ett sammanbindande kitt som väver ihop staden och som påverkar människors hälsa, delaktighet
och känsla av sammanhang.”
Malmös väg mot en hållbar framtid - Hälsa, välfärd och rättvisa.
Kommission för ett socialt hållbart Malmö

användare OCh målgrupper

De vuxna malmöbornas önskningar
Både i den omfattande marknadsundersökningen, enkätundersökningen samt genom
de brukardialoger projektgruppen genomfört
återkommer liknande spår av önskningar från
malmöborna.

informationsdisken och inbjuder till aktivitet
av olika slag, boksamtal och andra samtal med
barnen. Bibliotekarier som bjuder på sig själva
och agerar ut en roll för att levandegöra olika
karaktärer från böcker önskas. En personalgrupp
som är påläst, pedagogisk, hjälpsam samt
kunnig i litteratur.

Fantasi, kreativitet och drömmar
Malmöbornas önskebibliotek är en plats där
fantasi och drömmar stimuleras och där barnen
kan experimentera och lära sig saker på ett
lustfyllt sätt. Kreativa och skapande aktiviteter
såsom teater- drama och musikverkstäder
efterfrågas.

Det praktiska är A och O
Extra viktigt för vuxna till de yngsta barnen är
att logistik och hygienfaktorer såsom plats för
barnvagnar, skötbord, matplats etc. fungerar
väl. Rumsliga lösningar som tillgodoser barnens
olika behov, t.ex. mjuka mattor att krypa på,
anses också vara av vikt.

Mer mys, färg, lek och rörelse
Ett mysigt och välkomnande bibliotek med
mycket färger, former och där de rumsliga
och arkitektoniska lösningarna är anpassade
efter barnens behov och åldrar efterlyses. En
fantasifull miljö med mycket mys- och läsplatser,
anpassat för både vuxna och barn. En plats
som tillåter barnen att vara fysiska och använda
kroppen, en miljö som uppmuntrar barn att leka.

Läsfrämjande, experimenterande och en bred
samling
För föräldrar med lite äldre barn skiftar fokus
en aning och av naturliga skäl efterfrågas
och önskas mer aktiviteter och en ökad
koncentration på barnens kunskapsbehov,
läsning samt aktiviteter i grupp. Lässtimulans,
interaktivitet, problemlösning och lärande
ska finnas som naturliga inslag i biblioteket.
Bibliotekets samlingar ska täcka alla typer av
medieformer, inte bara böcker.

En mer proaktiv personal
Våra brukardialoger visar en tydlig efterfrågan
på ett ökat socialt och proaktivt förhållningssätt.
Personal som tar ett kliv ut i rummet, lämnar

En mångkulturell och mångspråkig mötesplats
Det finns en stark önskan att barnbiblioteket
ska vara en mångfasetterad och mångkulturell
plats för malmös alla barn. Här ska olika språk,
kulturer och bakgrunder synliggöras och kunna
ta plats. Möten och nya bekantskaper framhålls,
men även att biblioteket skall vara en plats som
inbjuder till samspel och aktiviteter för barn och
vuxna tillsammans.
Teknikens vara
Många ser tekniken som ett välkommet inslag
och en viktig del av bibliotekets verksamhet.
De ser gärna digitala funktioner i rummet och
anser att det är bibliotekets uppgift att följa
med sin tid, ligga i framkant och kunna erbjuda
sina besökare det allra senaste. Andra upplever
tekniken som något avledande från böcker,
läsning och analogt skapande. Samtidigt är de
ändå eniga om att de digitala inslagen fyller en
viktig funktion ur en demokratisk aspekt.
Mer flexibla aktiviteter
Det efterfrågas fler aktiviteter som inte kräver
bokning. De bokningsbara programmen upplevs
idag vara svåra att få plats på samt komplicerade
att integrera i ett hektiskt småbarnsliv. Besökarna vill istället att det ska hända något som går
att ta del av spontant.

En aktiv och kreativ utomhusmiljö
Många vill gärna att miljön utanför biblioteket
ska kopplas samman med bibliotekets innemiljö.
På så sätt kan bibliotekets verksamhet även
verka i grönska och uteliv.
Aktiv marknadsföring
Det efterfrågas en tydligare och mer proaktiv
marknadsföring som är målgruppsanpassad
genom tex. en app eller genom påminnelsetjänster.

Malmöbarnens önskebibliotek
Utifrån HDK-studenternas expertis av att
genomföra designprocesser för och med barn,
har vi genomfört brukardialoger i syfte att få
en bild av barnens önskebibliotek. Vi har träffat
en försteklass samt en grupp 3-5 åringar vid
fem tillfällen vardera. På dessa workshops
har barnen fått visa och på olika sätt illustrera
vad de tycker om att göra på ett bibliotek, hur
deras rörelsemönster ser ut, hur de vill känna
sig när de besöker biblioteket och vilka färger
och former som tilltalar dem osv. Barnen har
arbetat praktiskt, kreativt, ensamma såväl som
i grupp. Mellan träffarna har barnen arbetat
med uppdragsböcker där deras egna personliga
tankar, intressen och drömmar samlats upp.

Klass 1a från Holmaskolan

Sammanfattning av barndialogerna
Barnens önskebibliotek är en social plats,
en plats att träffa kompisar och umgås men
också en plats att ta det lugnt på, att vara
själv. För många av barnen hade böckerna och
den traditionella biblioteksverksamheten en
central roll. De poängterade även vikten av
praktiska funktioner, så som fräscha toaletter
och klädkrokar. Det fysiska fick stort utrymme,
genom olika former för rörelse t ex kryp, klätter
och balansmöjligheter. Även andra typer av
lek efterfrågades, liksom att skapa, pyssla, rita
och måla. Naturen var ett återkommande tema
och många önskade att naturliga inslag såsom
sand, vatten och regn skulle få finnas innanför
bibliotekets väggar. Barnen uppskattade att
befinna sig på olika nivåer, att klättra upp, titta
ner, krypa under och kika in. De önskade att
få stiga in i hemliga världar och där möta olika
karaktärer och fantastiska figurer. De äldre
barnen beskrev en längtan efter mörker, mystik
och spänning. Kojor, mysiga utrymmen samt
möjligheten att drömma sig bort efterfrågades
av barn i alla åldersgrupper.

Koncept

om konceptet

Konceptuella principer och riktlinjer

Nedan presenteras hur vi i nuläget tänker
att Lilla Slottet bör vara för att ta sig an de
utmaningar och möjligheter vi identifierat
som viktiga. Med konceptbeskrivningen
uttrycker vi vad vi vill att Lilla Slottet ska
vara, för vem vi gör det, och hur vi ska jobba
med och fortsätta utveckla Lilla Slottet. Efter
konceptbeskrivningen presenterar vi några
inredningsarkitektoniska hypoteser och
scenarios som visar några konkreta exempel
på hur konceptet skulle kunna ta sig uttryck.
I nästa fas av projektet kommer vi att
utveckla, förfina, detaljdesigna och pröva
konceptet vidare och väva ihop Lilla Slottets
innehållsliga, rumsliga och digitala dimensioner
till en fungerande helhet.

Berättelsen i centrum i en
interkulturell verksamhet
I Lilla Slottet är mångfald och mångspråkighet
en rikedom och vi arbetar aktivit utifrån ett
interkulturellt perspektiv för att stärka och
bejaka Malmös diversierade befolkning. Hos
oss skapas magiska berättelser som utmanar
barnens alla sinnen. Barnen bjuds in till deltagande och kan verka både som skapare,
framförare och publik till en berättelse.
Berättelserna uppmuntrar och stärker barnens
lust till läsning och utvecklar samtidigt barnens
litteracitet. Att få använda och äga sitt/sina
språk stärker identitet såväl som självkänsla.
Med hjälp av Lilla Slottets digitala koncept kan
barnens berättelser förstärkas, visualiseras och
delas i en fantasieggande och stimulerande
miljö för både kropp och sinne. Läsfrämjandet
och det interkulturella perspektivet är den röda
tråden hos oss och genomsyrar Lilla Slottets
miljö såväl som våra aktiviteter. Vi stödjer och
lyfter barnen aktivt i deras läsutveckling och
genom ett interkulturellt förhållningsätt går vi
från samexistens till samverkan.

Interkulturalitet skiljer sig från det
närbesläktade begreppet mångkulturalitet
som endast avser flera kulturers parallella
samexistens i ett samhälle. I det interkulturella synsättet är identitet inte något
fast, utan kan förändras över tid och innefatta
mer än en identitet. Det innebär att den
enskilda personen själv måste få bestämma
sin identitet, i stället för att passivt tilldelas
en begränsande sådan av gruppen eller av
samhället. Ett interkulturellt perspektiv
handlar inte om etnisk eller kulturell identitet.
Det handlar om en ny gemensam kultur som
växer på platser karaktäriserade av etnisk
och religiös olikhet. Att tänka interkulturellt
istället för mångkulturellt innebär att
samhället aktivt stöttar de individer som vill
förflytta sig mellan olika grupper och olika
områden vilket är en viktig aspekt för en
socialt hållbar stad.
Utdrag ur Botkyrkas Interkulturella
handlingsplan

Manifestet
I Lilla Slottet arbetar vi utifrån enheten Barn
& Ungas gemensamma manifest. Med en
gemensam plattform och pedagogik har
Lilla Slottets personal skapat en tydlighet
och en samstämmighet att bygga den dagliga
verksamheten på.
Ett aktivt värdskap
Vi arbetar utifrån ett inkluderande, interkulturellt
och normkritiskt värdskap, där alla barn och
deras vuxna välkomnas när de kliver in i
Lilla Slottet. Vi känner vår målgrupp och vår
omvärld - en kunskap som genomsyrar hela
vår verksamhet såväl som våra samlingar.
Experimenterande och delaktighet
Vi har lämnat informationsdisken, rör oss
i rummet utifrån ett intuitivt och experimenterande förhållningssätt. Vi eftersträvar hög
delaktighet och inkluderar därför i så stor
utsträckning som möjligt både barn och vuxna
i verksamheten.
Närvaro och tolerans
Vi arbetar utifrån en tillmötesgående tolkningsgrund för att kunna bemöta de olika värderingar
och sanningar som finns hos både personal och
besökare. Genom att arbeta förebyggande i

miljön undviker vi begränsande pekpinnar och
övertydlighet. Ökad synlighet och aktiv närvaro
skapar trygghet och lugn. Vi ser individen och
dennes behov.
Rörlighet i lokalerna
Rumsligt arbetar vi efter devisen, din ordning
är någon annans kaos. Vi är olika i vår strävan
efter ordning men visar hänsyn för varandra.
Hög aktivitet lämnar kreativa och positiva spår
som existerar parallellt och i samklang med
bibliotekets mer traditionella ordning.
Vägen dit
•

Ett gemensamt manifest
Projektgruppen lägger genom detta koncept
en grund för manifestet som enheten Barn
& Unga tillsammans arbetar fram under
fördjupningsfasen.

•

HBT- certifiering
Under hösten 2014 inleds arbetet med att
HBT- certifiera barnavdelningen tillsammans
med RFSL.

•

Koppling till forskning
I alla Lilla Slottets tjänster ingår det att
arbeta med aktuell forskning som grund.

BRUKARDRIVEN DELA-MED-SIG-KULTUR
Lilla Slottets utveckling sker kontinuerligt med
hjälp av brukar- och medborgardialog som
verktyg, där barn och vuxna uppmuntras att
påverka och vara delaktiga i verksamheten.
Den ökade dialogen genererar kunskap om
malmöbornas förväntningar och önskningar
på verksamheten. Fokuset har även skapat en
atmosfär och känsla av gemenskap i Lilla Slottet
där vuxna och barn, personal och nya nätverk
uppmuntras att dela med sig, umgås, lära av
varandra och lämna avtryck i verksamheten.
Detta genomsyrar personalens förhållningssätt,
bemötande och arbetssätt samt genom hur den
fysiska miljön är uppbyggd.
Barn
Lilla Slottet har utvecklat och stärkt sin kunskap
om och arbete med barns delaktighet och inflytande. Personalen utgår och arbetar därmed
både från barnperspektivet samt barnens
perspektiv och ser på barnen som kompetenta
medskapare av sina liv. Det är av stor vikt att
båda dessa perspektiv får verka sida vid sida för
att på allvar sätta barnen i centrum i verksamheten och möjliggöra inflytande på riktigt. All
verksamhet drivs för att kontinuerligt skapa
delaktighet och inflytande och låta barnen
göra avtryck i verksamheten. Då medskapande

och inflytande kräver olika insatser beroende
på ålder arbetar personalen med att utveckla
förhållningsätt och strategier för att tillmötesgå
Lilla Slottets hela och omfattande åldersspann.
Vuxna
Genom en stärkt brukardriven verksamhet är
de aktiviteter som sker på barnavdelningen till
stor del initierade och arrangerade av brukarna
själva. Lilla Slottet arbetar uppsökande mot
föreningar och grupper i Malmö som vanligtvis
inte besöker barnbiblioteket för att erbjuda Lilla
Slottet som en plats för dem att vara och skapa
mening tillsammans med oss. Den uppsökande
verksamheten har genererat Lilla Slottet ambassadörer och medfört att nya nätverk
funnit Lilla Slottet och fått en naturlig relation
till biblioteket.
Vägen dit
•

Brukarkoordinator ny funktion
En brukarkoordinator anställs i Lilla Slottet
som aktivt arbetar för att bemöta barnen
och de vuxna malmöbornas förslag på
arrangemang/utställningar/aktiviteter.

•

Understödjande arbetsmetod
En tydlig arbetsmetod hur brukarkoordinatorn tillsammans med enheten

Barndomsforskning
Inom forskningen skiljer man mellan
”barns perspektiv” och ”barnperspektiv”,
där det förra står för mångfalden av barns
individuella perspektiv och kulturskapande,
deras egen syn på företeelser i världen. Det
senare betecknar hur vuxenvärlden i form av
t.ex. myndigheter eller beslutsfattare strävar
efter att ta tillvara barns intressen. Det vill
säga den vuxnes blick på vad som är bäst för
barnet.
Barndom har under en lång period inom
beteendevetenskaplig forskning betraktats
som en brist, där barnet definieras utifrån sin
ofullkomlighet, utifrån allt det som det ännu
inte har tillägnat sig, och definierat barnen
som “human becomings”. Barns utveckling
har setts i perspektivet av deras framtid
som färdiga vuxna, human beeings. Ny
barndomsforskning betonar istället barnets
här och nu. Barndomen knyts till tid och
plats och barn ses som aktiva och agerande,
skapare och medskapare av sina egna liv och
sammanhang. Detta synsätt stärker vikten av
att hitta förhållningsätt och strategier för att
synliggöra barnens perspektiv.
Sammandrag ur forskningsantologin Barnet,
platsen, tiden.

“Stärk alla barns och ungas möjligheter till
inflytande och delaktighet”

tillmötesgår och möjliggör initiativ
föreslagna av malmöborna, samt en
välfungerande logistik som underbygger
det nya arbetssättet, arbetas fram under
fördjupningsfasen.

MÅL 1.1.1 Malmös väg mot en hållbar
framtid, Kommission för ett socialt
hållbart Malmö
•

Följeforskning om delaktighet
Ett följeforskningsprojekt med fokus på
barn och delaktighet genomförs under två
års tid med start hösten 2014 med syfte att
stärka bibliotekets forskningsanknytning
samt skapa en växelverkan mellan teori och
praktik och fördjupa personalens kunskap
på området.

•

Barnens råd
Barnråd skapas där barnen tycker till om
och påverkar verksamhetens innehåll och
uppmuntras även att initiera och arrangera
aktiviteter för varandra och därmed sätta sin
egen prägel på Lilla Slottet.

•

Ta plats på scen
En scen, Ingemansland, inrättas i Lilla
Slottets lokaler som möjliggör att brukarnas
förslag och egna initiativ kan realiseras.

•

Ett kreativt tomrum
Ett utställningsrum, Tomrummet, skapas
för barnen att visa upp sitt skapande och
sina berättelser.

Bibliotekens förnyelse bör ske utifrån
ett brukardrivet perspektiv samt i nära
samarbete med andra institutioner, företag
och organisationer. Biblioteken ska i dialog
med Malmöborna ta tillvara initiativ och ge
utrymme för medskapande och delaktighet.
Biblioteksplan för Malmö Stad 2011-2014

NYA KOMPETENSER OCH ELEMENT
KNYTS TILL LILLA SLOTTET
Hos oss står kompetensutveckling- och
delande i fokus, vi lär kontinuerligt av
varandra, tillsammans med barnen och våra
samarbetspartners. För att stärka verksamheten
och möta de centrala behoven har även nya
kompetenser knytits till Lilla Slottet. Vi arbetar
utifrån devisen att kunskap bäst söks tillsammans med barnen. Vårt fokus ligger inte på
ett färdigt resultat utan på utvecklingen som
sker i processen. Genom att vara lyhörda skapar
vi utifrån barnens intressen olika teman och
aktiviteter som syftar till att stärka och stimulera
barns sinnen. Vi kan inte alltid det vi testar,
men vågar trots det utmana oss själva genom
att prova nya arbetsmetoder. Arbetsformen är
prototypbaserad, och vägen framåt är tillåtande
och flexibel. Både misslyckande och framgång
får en naturlig plats och ses som viktiga
element. Delar av detta arbetssätt har hämtat
inspiration från den pedagogiska filosofin
Reggio Emilia.

Vägen dit
•

Interkulturell kompetens
Lilla Slottet rekryterar personal som, utöver
rätt grundkompetens, har kunskaper i språk
och interkulturella frågor, kunskaper som
utgör en konkurrensfördel vid anställning.

•

Musik och dramapedagog
En pedagog inom musik och drama är
knuten till Lilla Slottets personalstyrka och
arbetar med att stärka språken, litteraturen
och berättelserna genom musik, drama
och dans.

•

Bo på slottet
Lilla Slottet har inrättat stipendiet Bo
på Slottet för lokala författare, forskare,
illustratörer, tekniknördar, konstnärer,
naturvetare, fotografer, serietecknare,
musiker etc. Stipendiaterna som flyttar in
ska representera Malmös mångfald. Tre
tillfällen per år á 2 månader arbetar
stipendiaten på sitt personliga projekt i
Lilla Slottets lokaler parallellt med att
hen arbetar, lär ut och inspirerar barn
och personal utifrån sitt ämnesområde.
Funktionen har förnyat och stärkt avdelningens löpande kompetensutveckling samt
genererat nya interkulturella kompetenser
till verksamheten.

I Reggio Emiliapedagogiken är barnens
behov centrala. Det är en formbar pedagogik
som oavbrutet förnyas beroende på hur
omvärlden ser ut och därför är det inte
en form som går att anamma rakt av
utan grundtankarna får fungera som en
inspirationskälla i det egna sammanhanget.
Tron på barns olikheter och deras skiljda
förmågor uppmuntras och stöds. Alla barn
föds olika men har alla en inneboende
drivkraft att utforska världen. Det
är ett arbetssätt som uppmuntrar den
egna förmågan och varje individs unika
egenskaper. Lek och arbete, fantasi och
verklighet anses inte stå i motsatsförhållande
till varandra, utan tvärtom anses den ena
berika den andre. Reggio Emilia är en
progressiv pedagogik som kombinerar ett
teoretiskt forskande arbetssätt med ett
praktiskt.
Sammandrag ur boken Hundra sätt att tänka:
om Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

•

•

•

Spontana aktiviteter
Programutbudet utgörs av spontana
arrangemang såväl som fasta bokningbara.
De spontana arrangemangen genereras
både till följd av den ökade brukardrivna
verksamheten samt genom att personalen
arrangerar aktiviteter utifrån sin personliga
förmåga och genom ett experimenterande
förhållningssätt.
Mer naturvetenskap
Lilla Slottet har ett ökat fokus på faktaboken
och de naturvetenskapliga och tekniska
ämnena. Genom naturvetenskapliga och
experimenterande verkstäder och
”makerspaces” skapar vi spännande
lärmiljöer för barnen att upptäcka dessa
ämnesområden.
Barnfokus i hela huset
For att säkra barnperspektivet på Malmö
Stadsbibliotek har följande enheter en
tjänst som inkluderar ansvarsområdet barn:
Service & Bemötande, Medier, Kommunikation & Utveckling och Nya Digitala.

Lekteori
När barn leker är leken i sig målet. Barn
leker inte för att lära sig, men för att vara
bra på att leka måste man bemästra en rad
olika kompetenser som omfattar sociala,
kommunikativa och konkreta färdigheter
i anslutning till lek, spel och medier.
Sammandrag ur forskningsantologin Barnet,
platsen, tiden.

leken - barnens sätt att lära
Genom lek erövrar och söker barnet kunskap
som ger förståelse för sin omvärld och sig själv.
Leken är barnets informella lärkultur och har
därför en naturlig plats i Lilla Slottet. Vår miljö
och personal uppmuntrar och stödjer den
lugna, pedagogiska och utforskande leken.
Personalens eget lekande och utforskande
arbetssätt smittar av sig i rummet och på
Lilla Slottets besökare.
Vägen dit
•

En lekfull miljö
Lilla Slottets fysiska miljö utformas för att
uppmuntra och bjuda in till lek.

•

Leken som verktyg
Vi integrerar leken i verksamheten.

NYA VÄGAR OCH INGÅNGAR TILL MEDIERNA

Vägen dit

Lilla Slottets samlingar är arrangerade utifrån
barnens uppfattning, inte efter traditionella
uppställningssystem som främst understödjer
de som redan vet vad de letar efter. Genom en
mer kreativ utformning av samlingarna erbjuder
vi en självgående miljö som stimulerar barnens
alla sinnen, med inbyggda aktiviteter kopplade
till medierna och dess olika teman. Utformning
i samstämmighet med exponering innebär
tillgängliga och spontana samlingar för barnen
att finna både det de söker men också för att
upptäcka det oväntade. Genom att erbjuda
en stor rumslig flexibilitet, kreativ exponering,
varierat utbud av material och medier, öppnar
vi en dörr till det okända och oväntade. Miljön
främjar både utforskande, vilja till aktivitet
och interagerande med andra. Samtidigt ges
det varierade möjligheter att stanna upp med
väckt nyfikenhet, att kunna fördjupa sig i det
senaste fyndet, ensam eller tillsammans med
andra. Personalens roll är central. Vi förstår hur
avgörande bemötande är och lägger stor vikt vid
att skapa det personliga och sociala mötet som
sen eventuellt kan leda vidar till ett frågemöte.

•

Nytt system för samlingarna
En fördjupningsfas genomförs där malmöbarn tillsammans med pedagoger och
bibliotekarier arbetar fram en ny utformning
på hur samlingarna ställs upp parallellt med
att avdelningen Medier hittar systemtekniska
lösningar och nya former för inköp och
märkning av samlingarna för att kunna
realisera den nya ordningen.

•

Alla sinnen
Samlingarna utformas och gestaltas för att
stimulera barns olika sinnen och fungerar
som självinstruerande ingångar till upptäckter och lek.

•

Mötet
Vi tar fram ett manifest som betonar det
inledande sociala mötet som öppnar upp för
barnens frågor och undringar.

•

Barn och bilder
Vi tar fram ett bildmässigt skyltsystem
som fungerar vägvisande även för ickeläskunniga barn.

Barns referenssamtal och vikten av det
sociala mötet. Det är vanligt att besökare
på bibliotek ställer vaga frågor om litteratur
som kan vara svåra att besvara enbart
med hjälp av bibliotekets traditionella
sökverktyg. Barn har dessutom delvis andra
sätt att uttrycka sig på än vuxna, vilket
försvårar ytterligare då sökverktyg och
ämnesord är anpassade efter den vuxnes
behov. Ytterligare svårigheter när det gäller
barns biblioteksfrågor är att barn kan dra
sig för att gå fram till en disk och fråga
bibliotekarien, särskilt om disken dessutom
är skapad för vuxna låntagare. Här är det
sociala mötet, som föregår frågemötet, av
stor betydelse. Kontakten som skapas innan
det mer traditionella referenssamtalet tar vid,
bestämmer i hög grad besökarnas inställning
till biblioteket, dess personal och till sist
referenssamtalets utfall.
Sammandrag ur forskningsantologin Barnet,
platsen, tiden.

Serendipitet brukar vanligtvis betecknas
inom forskningen som en oavsiktlig upptäckt,
en positiv överraskning vid sökandet efter
något annat och som i bibliotekssammanhang
kan översättas med oplanerade fynd
av material. Man skiljer i samband med
serendipitet mellan målinriktat beteende och
explorativt beteende när användarna rör sig
runt i det fysiska biblioteket. Förekomsten
av slump, tur och överraskning kan aldrig
förutsägas men genom att tänka in följande
aspekter när man skapar det fysiska rummet
kan man främja och stimulera serendipiteten:
obehindrat tillträde och många ingångar,
diversitet i medier, kontraster, tydliga skyltar,
referenser och korshänvisningar, en viss nivå
av oordning samt inredning som främjar
utforskandet samt erbjuder varierande
platser att slå sig ner nära böckerna. Det är
i synnerhet det explorativa beteendet som
de serendipitetsfrämjande faktorerna kan
understödja.
Sammandrag ur forskningsantologin Barnet,
platsen, tiden.

•

Flexibla hyllor
Vi använder flexibla hyllsystem för att på ett
ändamålsenligt och snabbt sätt kunna ställa
om och lyfta fram samlingarna på nya och
kreativa sätt.

Lilla Slottet i hela Malmö
Genom ett aktivt och nytänkande utåtriktat
arbete är Lilla Slottet välkänt och lockande för
alla Malmös barn och deras vuxna. Barnen vill
gärna åka till Lilla Slottet, men vår verksamhet
begränsas inte till de fysiska lokalerna. Vi ger
också goda möjligheter till värdefulla möten
med oss på andra platser runt om i Malmö. Ett
av syftena med att arbeta uppsökande med en
riktad verksamhet är att överbrygga det mentala
avståndet till att besöka Lilla Slottet.

väcka uppmärksamhet. Med sitt begränsade
utrymme och lockande innehåll är syftet
med dessa att fungera som reklam samt att
vara en aptitretare för vad Lilla Slottet har
att erbjuda.
•

Marknadsföring
Vi skapar en kommunikation och marknadsföring som kopplas samman med Lilla
Slottets storytelling. Kommunikationen är
tydligt riktad till målgruppen och bryter
språkbarriärer genom att vara visuell och
använda sig av flera språk.

•

Områdesbiblioteken
Stadsbibliotekarien initierar ett utökat
samarbete med stadsområdesbiblioteken
mot målgruppen barn. Extra tid och resurser
avsätts för att utveckla strategier för samverkan och kommunikation med målet att
förmedla en gemensam bild av Malmös
bibliotek och nå stadens alla barn.

•

Nå alla
För att nå ut till alla barn i Malmö har Lilla
Slottet ett inarbetat kontaktsystem med
skolor, förskolor och bvc. Vi ser detta som en
nödvändig och effektiv strategi för att fånga
upp varje enskild individ inom målgruppen.

Vägen dit
•

•

Det rörliga biblioteket
Genom bokbussen har Lilla Slottet även
en ambulerande verksamhet. Bussen rör
sig runt om i staden på platser där barnen
befinner sig, så som festivaler, invigningar
och lekplatser. Till skillnad från Lilla Slottet
är biblioteksbussen flexibel och kan ta sig
dit barnen är med särskilt anpassade behov
eller lokalt förankrade aktiviteter.
Småslott
Vi placerar “småslott” på strategiska och
välbesökta platser i Malmö. Småslotten kan
lätt fällas ihop och flyttas till nya platser när
behov finns, för att på så vis överraska och

En transmedial berättelse sträcker sig över
flera olika plattformar och varje ny del utgör
en distinkt och värdefull del av helheten. I
idealfallet används styrkan i varje enskilt
medium (t.ex. film, romaner, spel, fysisk miljö
och webb) så att berättelsen introduceras där
det passar bäst och sedan utvidgas i flera
andra kanaler. Varje produkt är en väg in
i helhetskonceptet men måste också kunna
stå på egna ben. I många fall finns det också
en önskan om att publiken ska delta och
driva berättandet framåt på olika vis. Från
produktionshåll innebär det att man bör skapa
innehåll som engagerar publiken och tränger
in i deras dagliga liv. Genom att erbjuda nya
nivåer av insikt och upplevelse håller man
konceptet fräscht och lojaliteten består.
Sammandrag ur boken Konvergenskulturen:
där nya och gamla medier kolliderar

transmediala manifesteringar. Men på Lilla
Slottet kan barn och deras vuxna också
bearbeta, reflektera över och förstå det digitala
materialet. Här kan besökarna prova att skapa
digitalt tillsammans och samtala med kunniga
reflektionspartners om de digitala medier som
barnen i sin vardag omgärdas av.

Lilla Slottets webbplattform
Vi skapar en möjlighet att publicera barnens
material och skapande. Vi erbjuder en
utställningsplats som når längre bort än
bibliotekets väggar där alla barn kan få
utrymme och erkännande.

•

Hållbar hållning till digitala satsningar
Vi skapar ett system med låg teknisk tröskel
för både barn och personal, där det är enkelt
att både producera, dokumentera och
publicera. Systemet har många olika typer
av gestaltningsformer och stödjer många
typer av inputs och outputs. System och
lösningar stödjer och ger plats för innovation
i användning.

•

Kompetensutveckling
Vi arbetar aktivt med digital kompetensutveckling och alla som arbetar i Lilla Slottet
har god tillgång till relevanta verktyg i
vardagen.

•

Samarbete i huset
Medarbetare från Lilla Slottet och Digitala
biblioteket arbetar kontinuerligt tätt
tillsammans med delat ansvar för att
utveckla idéer och identifiera behov av
uppdaterad teknik. Det säkerställs att det
fortlöpande finns utrymme i budget för
investeringar i digitala lösningar.

Vägen dit
•

•

Integrering av digitala INSLAG
På Lilla Slottet är digitala material en integrerad
del av helheten. Det är ett stöd för barns
skapande och berättelser. Det förstärker
aktiviteter och stunder utan att ta över. Det är
en naturlig del av miljön. Personalen och besökarna synliggörs både i rummet och i digitala

•

•

•

En långsiktig digital strategi
I det fortsatta arbetet integrerar vi det
digitala så att det blir en sammanhängande
del eller aspekt av Lilla Slottets helhet
(rumsligt, konceptuellt, organisatoriskt,
pedagogiskt och metodologiskt) och ser till
att det inte i onödan isoleras till särskilda
platser och aktiviteter.
Utforskning av det digitala materialet
Vi arbetar med fortlöpande experiment
för att förstå det digitala materialets
specifika kvaliteter.
Plattform för barnproducererad media
Vi låter barnens arbete i bild, film, text och
annat stödjas och synas och bli en naturlig
del av miljön i Lilla Slottet.

RUMSLIGHETER

RUMSLIGA KONCEPT

Nedan presenteras de behov, hypoteser och
principer som kommer att ligga till grund för den
arkitektoniska och designmässiga utformningen
av Lilla Slottet. I projektets nästa fas kommer
vi att vidareutveckla, förfina, detaljdesigna
och pröva koncepten vidare. Vi väver ihop de
rumsliga förslag som presenteras nedan till en
fungerande helhet.

Storytelling i fokus
HDK- Child Culture Design studenterna Hélen
Phan och Erika Lindmark skapade utifrån ett
långt research- och brukarinvolveringsarbete
ett rumsligt koncept för Lilla Slottet. Konceptet
tog sin utgångspunkt i en storyline, en ramhistoria om Lilla Slottets olika rum och varelser
och innefattade rumsliga- såväl som designmässiga lösningar. Utgångspunkten för
konceptförslaget har först och främst varit
barnens egna önskemål, resultaten från
dialogerna med de vuxna brukarna samt den
kunskap som innehas av barnavdelningens
egen personal. Önskemålen har sedan stöpts
samman med Hélen och Erikas stora kunskap
om hur barns behov och utvecklingsfaser
bäst tillgodoses i rumsliga och designmässiga
lösningar. Detta koncept har sedan utvecklats
och arbetats om utifrån arkitektoniska principer
och byggnadens förutsättningar.

Konceptförslag: Slottstunneln av Erika Lindmark, HDK

Lilla slottetS story av Hélen Phan och Erika Lindmark, HDK

Lilla Slottets värld består av olika länder och platser att utforska
och erövra.
I länderna bor karaktärer som förklarar och visar hur de olika länderna
är och fungerar. Utanför Lilla Slottets port finns Tomrummet, ett rum i
ständig förändring som barn kan fylla upp med ting som de har gjort,
gillar eller bara tycker att alla borde få se.
Tomrummet är en försmak på vad Lilla Slottets värld har att erbjuda.
Innanför porten finns en interaktiv karta över Lilla Slottet, med den kan
man få hjälp med att hitta det man söker och bli guidad dit man vill. Vid
frågor att ställa kan man alltid gå till Lilla Oraklet, en informationsdisk
med bibliotekarier som vet allt. Stora Oraklet, där huserar Lilla Slottets
bibliotekarier.
Slottstunneln är en hemlig tunnel in till Lilla Slottet som bara magiska
barn kan använda. Bokskogen finner man i hjärtat av Lilla Slottet. Där finns
böcker högt, högt upp, långt, långt ner och mittemellan. Där finner man
även andra små överraskningar (analoga & digitala inslag). Bokskogen är
som en labyrint av kunskap, där är det en stor chans att stöta på ting som
man inte visste om att man sökte efter.
I Bokskogen är det aldrig långt till en plats att slå sig ner på för sig själv
eller tillsammans med andra. Allra allra längst in i Bokskogen finns en
lund, en plats för möten och spontanitet.
Lilleputtland är ett land för de allra minsta (0-3 år) att utforska och
erövra, där bor en liten, liten filur som heter Putt. Lilleputtland är en
ljus och spännande plats, där liten känner sig stor. Skymningslandet är
ett land där mellanbarnen trivs som bäst (4-5 år). Det är en drömsk
plats där den svärmiska Dusk håller till. Där kan man drömma sig bort i
all oändlighet.
Skugglandet är ett land för de större barnen (6-8 år), ett land fyllt av
spänning, mystik och mörker. Där bor ljusglimten Lux som guidar barnen
över skuggornas land. Lux bor i ett högt högt torn där man kan se över
en stor del av Lilla Slottets värld.

Mellan Skymningslandet och Skugglandet ligger Ingenmansland, en plats
som ingen äger, en plats för alla barn, en plats att uttrycka sig på och en
plats där saker sker. Grottan, en plats att gå in och gömma sig en stund,
en plats att grotta ner sig i en bok eller lyssna på ljudsagor. I grottan bor
figurerna Lugn och Ro.
Sagolandet, ett hemligt och magiskt land som bara kommer fram
ibland. En plats där sagor kommer till liv. Träsket, en kreativ och galen
plats där århundradets genier befinner sig och ägnar sig åt att göra
skapelser av allt som kommer i deras väg.
I Salen finns utrymme att äta sig mätt på sin medhavda matsäck.
Nödbyn, en magisk och överraskande plats. (Bajs mot kunskap i utbyte).
Fritt svävande över länderna finns Biblioteksanden som vakar över Lilla
Slottets värld. Lillskägget, en för många störig filur som vandrar överallt
och ingenstans.

Konceptförslag: Lilleputtland av Erika Lindmark, HDK

Konceptförslag: Skugglandet av Hélen Phan, HDK

Konceptförslag: Skugglandet och Skymningslandet av Hélen Phan, HDK

Konceptförslag: Slottstunneln sedd utifrån av Erika Lindmark, HDK

KAPITELNAMN//Underrubrik

Konceptförslag, Bokskogen av Erika Lindmark, HDK

RUMSLIGA PRINCIPER

I entrén möts barnen av Slottstunneln, en
alldeles egen ingång som leder rakt in till
Tomrummet . Här inleds det skolösa besöket
på Lilla Slottet. Efter att ha hängt av sig
ytterkläder och låst in värdesaker fortsätter
färden in i de övriga tematiserade rummen.
Barnen o deras vuxna möts av en outtalad
åldersindelning (0–3 år, 4–5 år, 6-8 år) som både
i material, design och samlingar är direkt riktad
mot den specifika åldersgruppen. Även den
allmänna, publika entrén har givits en ny
utformning och anger tydligt att detta är
barnens plats på biblioteket. För att kunna
leva upp till ambitionen om att Lilla Slottet ska
vara en miljö utan skor på fötterna och utan
barnvagnar har ett barnvagnsförråd för ca 12
vagnar placerats under trappan på väg in i
barnavdelningen. Den invändiga barnvagnsparkeringen har även kompletterats med en
utvändig vagnplats med takskydd som används
då besökstrycket är högre.
Direkt innanför hissarna har en ny våtkärna
med toaletter, skötrum samt enkelt kök
placerats. Zonen mellan pelarraden och det
inre rummet är en plats som det är svårt att
göra bra bruk av för andra syften. En befintlig
avloppsledning löper dessutom förbi vid denna
plats vilket har förenklat anslutningen.

Den största förändringen vad gäller det
rumsliga är flytten av Sagogrottan. Dess
centrala placering reducerade tidigare det
inre rummet till en svårutnyttjad och lite
överdimensionerad kommunikationsyta. I
det inre rummet har ca 200 m² frigjorts och
de befintliga pelarna har kompletterats med
några fejkade. Tillsammans bildar pelarna
trädstammar i den nya Bokskogen, Lilla Slottets
naturliga samlingspunkt som med sin centrala
placering ger åtkomst till avdelningens övriga
rum. I tillägg till programverksamheten erbjuder
Bokskogen också möjligheter för picnic.
Med stöd av ett enkelt utekök fylls här både
fysiska och sociala behov. Genomgående har
vi dessutom undersökt möjligheten till miljövänliga materialval och prioriterat dessa i det
nya biblioteksrummet.

Sagogrottans nya placering har medgivit en
större flexibilitet än tidigare. När det är program
i grottan används den hemliga ingången som
återfinns i Tomrummet. Övriga tider förvandlas
Grottan till Sagolandet, Lilla Slottets lugnaste
plats. Sagolandet är tillgänglig via Bokskogen
eller Skugglandet, där två mindre ingångar har
skapat nyfikenhet.
Personalens ytor har placerats i byggnadens
minst publika läge, i sydväst, där den öppna
planen gör det enklare att justera antalet
arbetsplatser efter rådande behov.
Verkstaden har flyttats så den medger
åtkomst till utemiljön vid bibliotekets östra
sida. Här drar den nytta av den befintliga
personalutgången mot öster samt expanderar
verksamheten utomhus där det finns gott
om utrymme och sol. Här finns bra ytor för
såväl tillfälliga som planerade arrangemang.
Den östvända uteplatsen har även givit barnverksamheten en möjlighet att annonsera sig
mot Fersens väg och locka nya besökare. I övrigt
är Verkstaden uppdaterad med funktioner som
vatten, avlopp och ventilation, som möter de
krav som ställs. Ett preparationsrum som går
att låsa har skapats. Här ges möjlighet att förbereda aktiviteter såväl som att avbryta för att
återupptas vid ett senare tillfälle.

På Lilla Slottet innebär barnanpassat att
designen har hämtat inspiration ur barnens
önskemål men även funktionen är i största
möjliga mån anpassad för att underlätta
barnens besök. Vi har utlåningsmaskiner
anpassade för barn, en särskild barntoalett
byggd i barnens storlek, lättillgängliga medier,
informationspunkter där vi möts i ögonhöjd,
arbetsplatser i verkstaden i olika höjd, digitala
medier anpassade för barnen etc.

Rumsligt såväl som arbetsrelaterat är
flexibilitet ett framträdande ledord för Lilla
Slottet. Vi utgör en miljö som är lättjobbad,
går att förändra, som kan följa med förändrade
långsiktiga behov samt vara öppen för spontana
aktiviteter. Varje rum i Lilla Slottet täcker sina
egna behov i form av exempelvis förvaring etc.
Här finns allt att tillgå som underlättar arbetet
för både personal och besökare. Den nyetablerade scenen i Ingemansland exemplifierar
flexibiliteten genom att vara synligt på plats då
den efterfrågas, medan den återgår till att vara
en del av det övriga rummet då den vilar. Även
hyllsystemet för samlingarna har konstruerats
på ett sådant sätt att det går att förändra.
Det kan växa eller minska eller helt byta plats
efter behov. Slutligen är en väl fungerande
tillgänglighet och handikappanpassning en
självklar del av Lilla Slottets ambition att vara
flexibel och en plats för alla.

VÄGEN DIT
•

•

•

Programbeskrivning, hösten 2014
Hösten ägnas åt att utreda konceptet för
att ta fram en programbeskrivning. Denna
innehåller kända förutsättningar, krav, hinder,
planerad rumsstorlek, antal toaletter samt
placering, fullständiga inrednings- och
designskisser, säkerhetskrav, beskrivning av
vad som ska rivas och läggas till, enkel
beskrivning av el och VVS. Utifrån programbeskrivningen upprättas en arkitektskiss.
Kostnadsbedömning, våren 2015
En konsultgrupp (VVS, konstruktör, el,
ventilation m.fl.) gör utifrån arkitektens
förslag en kostnadsbedömning. Denna
behövs för att kunna göra en hyresoffert
för avskrivningstiden.
Bygghandlingar, våren 2015
Detaljerade ritningar upprättas, samt
beskrivningar görs av konsulter
(konstruktion, VVS, el, ventilation osv) om
hur byggnation skall utföras och vilken
slutfunktionalitet som krävs. Dessa ligger
som underlag för upphandlingen samt
senare utförandet i byggfasen. I slutet av
detta skede skapas även ett styrsystem som
hjälper till att kontrollera hur budget skall
hållas, rutiner för möten och informationsförmedling m.m.

•

Upphandling, våren 2015
Förfrågningsunderlag baserat på ovan
utförda bygghandlingar annonseras och
upphandlas i enlighet med LOU (lagen om
offentlig upphandling).

•

Byggfas, hösten 2015
Byggnationen av Lilla Slottet inleds, i tur
och ordning utförs rivning, ev. fuktsanering,
grundläggning, VVS, el, ventilation, bygga
väggar, lägga golv, larm + lås, brandsäkerhet,
målning, belysning etc. Ett provisoriskt
barnbibliotek upprättas under denna period.

•

Inflyttning och invigning, mars 2016
Lilla Slottet färdigt för inflyttning och något
senare, invigning.

TESTBEDSTUDIO ARKITEKTER
Med utgångspunkt i Hélen Phan och Erikas
Lindmarks rumsliga koncept och byggnadens
arkitektoniska förutsättningar har arkitektfirman Testbedstudio tagit fram två möjliga
planlösningar.
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Diagram planritning 01 av
Testbedstudio Arkitekter

PlANRITNING 01

PlANRITNING 02

UTEMILJÖ

EN NY OCH INSPIRERANDE UTEMILJÖ

Vägen dit

Genom den redan befintliga personalentrén
mot östra sidan flyttar Lilla Slottets verksamhet,
med enkla rumsliga lösningar, ut i den nyinrättade utemiljön. Här kan Lilla Slottets olika
aktiviteter och funktioner på ett naturligt sätt
kopplas samman med teman i ute-miljö-anda
så som ekologisk hållbarhet, natur, miljö, hälsa
etc. Utomhusmiljön möjliggör även en breddad
verksamhet för skaparverkstan då utrymme
för det stora, yviga och kladdiga skapandet
kan erbjudas på denna mer oaktsamma yta.
Utemiljön har blivit en uppskattad liten minioas som bjuder in till både avkoppling, lek,
upptäckter, en liten matpaus i gräset, en
lässtund i ensamhet eller tillsammans med
någon. Även mindre och större arrangemang,
minifestivaler, utställningar och sagostunder
arrangeras av oss och våra brukare. Den nya
utemiljön stärker Lilla Slottets attraktionskraft
och bjuder in till oplanerade besök.

•

En fördjupad och detaljerad plan för
utemiljön tas fram under 2015/2016.

BARN I HELA HUSET

Barn i hela huset
Barn är numera en synlig och prioriterad
målgrupp på hela Malmö Stadsbibliotek och
välkomnas och får ta plats på alla bibliotekets
avdelningar. Speciella platser vigda för barn
finns utplacerade på olika ställen i huset. Här
kan barnen upptäcka, skapa och lära eller bara
vara medan de väntar på sina vuxna.
Vägen dit
•

Konceptförslag av Elina Bergström,
Danmarks Designskole

Barnstationer installeras på utvalda platser
i biblioteket. Elina Bergströms examensarbete från Köpenhamns Designskole är ett
förslag på hur barnstationerna skulle kunna
manifesteras. Hennes skulpturala, flexibla
och flyttbara sagorum kan fyllas med
spännande ljud, ljus och berättelser i vilka
barnen kan klättra upp, krypa in och göra
nya upptäckter i.

SCENARIER

Beskrivning Av SCenarios

Nedan följer några scenarios över hur det skulle kunna vara och
fungera på Lilla Slottet i framtiden. Med dessa försöker vi illustrera hur
de hållningar, honnörsord och konceptuella riktlinjer och principer som
vi tidigare beskrivit skulle kunna ta sig konkreta uttryck på Lilla Slottet.
Med scenario-formatet hoppas vi också fånga hur barn, personal,
aktiviteter innehåll, rumsligheter och (ibland) digitala medier samverkar
till en helhetsupplevelse.
Scenarierna är ingen produkt, ingen offert, ingen färdig design.
Scenarierna är en framtida ögonblicksbild från ett samhälle med Lilla
Slottet, sett genom barnens, föräldrarnas och personalens ögon.

Krumelurer i bokskogen

scenario
När Emil och Amir kommer till bibblan på lördagseftermiddagen är de ganska uppspelta. På
bussen hit har de hela vägen pratat om vad de ska göra med sina Krumelurgubbar. De scannar sina
lånekort när de går in genom dörren och ser genast sina senaste karaktärer dansa upp på väggen
i Bokskogen.
Amir, som har ritat ett robotmonster tittar uppmärksamt på hur hans figur dyker in och ut ur
lövverket och hur den plötsligt syns i de små holkarna längs grenarna. Han går fram till väggen och
drar kortet igen. -Jag ska leka lite med min robot nu! Jag har lärt mig en transformerdans på fritids
väser han till Emil som avundsjukt sneglar på Amirs robotmonster.
- Jag ska göra om min, för min dumma lillasyster lånade mitt kort och gjorde en prinsesskatt...
Emil går till skaparverkstan och väljer ett förtryckt Krumelurark. Han ritar en uttrycksfull varg med
laserblick och lägger den i Krumelurmaskinen, drar sitt kort och trycker på den gröna knappen. När
maskinen lyser grönt, tar han sitt kort och drar sitt kort framför en läsare. Där är laservargen! Skönt!
Nu går han bort till Amir och låter vargen dansa lite transformerdans med honom.
Lite senare blir Amir kissnödig, och när han drar kortet på toaletten hajar han först till när
robotmonstret lyser upp och dansar runt på väggen.
Under tiden går Emil in i Skaparverkstan, där man idag kan hitta på sagor tillsammans med andra
barn och spela upp dem med hjälp av sina karaktärer. Den här månaden är det Mumintema så han
väljer en muminrobot han gjorde för två veckor sedan. Emil vill också vara med och hans varg får
vara skurk i historien.
När Emil och Amir blir hemsläpade av sina hungriga föräldrar så tjattrar de animerat om allt de
gjort. Hemma visar Emil sin lillasyster på Lilla Slottets webb vilken tuff varg han gjort.

Om krumelurer i bokskogen
SYFTE

HUR går det till

Rumsbeskrivning

•

När barnen kommer in på Lilla Slottet finns det
en informationskylt som berättar att de kan
skapa sina egna karaktärer till sagomiljön och
hur de gör dem.
• Det finns en speciell digital arbetsstation,
kallad Krumelurmaskinen, där man skapar
sina karaktärer.
• Barnen ritar sina karaktärer på
specialdesignade papper.
• Barnen drar sitt bibliotekskort i en läsare
och scannar sedan in sin bild (de små
barnen behöver hjälp av en vuxen eller
ett äldre barn).
• En enkel mjukvara placerar barnens
karaktärer i sagomiljön. Bakgrunden eller
miljön kan vara skapad av:
”” barnen själva (och skulle kunna scannas
i Krumelurmaskinen).
”” befintliga illustrationer från barnböcker
(beroende på tema).
”” illustratörer och konstnärer kan skapa
specifika verk till olika rum eller teman
på biblioteket.
• Bakgrunderna kan alterneras beroende
på tema.
• Vid varje besök till biblioteket drar barnen
sina bibliotekskort över en läsare när de
kommer in och då aktiveras deras karaktärer
och dyker upp på olika platser i biblioteket.

•

•

•

•

•
•
•

Konceptet möjliggör barnens ägandeskap
och avtryck på sin miljö.
Den tekniska plattformen möjliggör många
olika aktiviteter där barnen är medskapande
och producerande av den media som
används.
Miljön blir flexibel, förändringsbar och
kommer att se helt olika ut beroende på
vilka barn som vistas där.
Starkt fokus på barnens egna teckningar och
barnens perspektiv på den egna lek- och
lärandemiljön.
Stödjer dynamisk hantering av många,
alternativ få besökare.
Barnen kan göra det mesta själva.
Kräver ingen teknikkunskap av personalen.

•
•

•

Rummet skapas i stora drag av närvaron av
barnens egna bilder på de rumsliga ytorna.
Miljöerna som figurerna befolkas av kan
skapa stor rumslig effekt.
Specialdesignade skärmar och projektionsytor är inbyggda och placerade på flera olika
platser i biblioteket.
”” Väggytor
”” Taket
”” Golvyta som t.ex en scenyta
”” I bokhyllor
”” På toaletterna
En Krumelurmaskin bör vara placerad i
närheten av skaparverkstan men behöver
inte vara i samma rum.

Beskrivning
Teknisk utrustning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliotekskort
Separat kortläsarsystem till Lilla Slottets mediasystem
Magnetläsare ca 500 kr/styck
Projektorer (från enklare till mer avancerade) 5000-20 000 kr
Picoprojektorer 2000-4000 kr
Kinect ca 1500 kr
Styrdator ca 6000 kr
Småskärmar (t.ex billiga läsplattor och digitala fotoramar)
300-2500 kr styck
Scanner ca 3000 kr
Systemerad Krumelurmaskin (kommer även fungera till Prongspel osv)

Systemkrav
•
•
•
•
•
•

Dessa systemkrav kommer att vara generella för alla koncept
Ett eget system som använder bibliotekets magnetkort
Webbsida som tillåter att inloggningen visar bilder, enklare filmer osv
Mjukvara som styr inscanning och uppvisning av materialet
Det kommer att vara ett slags content management system fast
mycket ovanligt
Mjukvara som styr animationer

Bibliotekskort

Internet

System

Output

Projektorer
Skärmar
Kinect

Barnproducerad media

Aktiviteter

Krumelurmaskinen utanför bibliotekets väggar

•

•

•
•
•
•
•

Storytelling, använda karaktärerna för att spela upp egna och
andras historier
Kurragöma, leta och finna sin karaktär
Toalettöverraskning
Någon som följer med dig högt upp i träden och djupt in i kojorna
Temaaktiviteter som Pippi-vecka eller Halloween
Fri lek och rörelse framför den kroppsstyrda projektionen

•
•

*

Alla karaktärer är tillgängliga via bibblans webbsida och kan visas
hemma eller på förskola och fritids
Barnen kan spela Prongspel online med krumelurkaraktärerna
De kan få Krumelurerna utskrivna på vykort på bibblan

Prong är en webbaserad spelplattform som Unsworn Industries har 		
utvecklat till bibliotek. Barnen kan rita sitt spel på papper för att
senare kunna skapa regler på webben.

Mammastjärnan och de magiska maskerna

scenario
Idag är det ingen vanlig dag för idag ska Dijana till bibblan med sin mamma. Eller det brukar de ju
göra, men idag ska Dijanas mamma Jelena berätta en sak på “Allas föräldrar”. Dijana är stolt över
sin mamma, men hon är också lite pirrig och nervös. Hon har bestämt att de båda ska ha på sig
sina leopardleggings, men nu tänker hon att det kanske är dumt om hennes mamma är pinsam.
Eftersom Jelena ska prata om Makedonien så har de med sig lite makedonska kakor som de har
bakat och lite andra grejer. När de kommer in på avdelningen så drar Dijana sitt kort och framför
hennes fötter lyser det på marken: Здраво Дијана! -Titta! ropar hennes mamma, den vet var du
heter! Hur vet den att du kan makedonska? Dijana säger lite stolt -Jo, men när jag gjorde mitt kort
så berättade jag det!
Jelena hälsar glatt på några bibliotekarier som står och instruerar svettiga barn som verkar ha
en danstävling. De har träffats på det öppna personalmötet förra månaden när Jelena berättade
lite om vad hon ville presentera på “Allas föräldrar”. Rickard kommer ångande: -Jag hittade lite
makedonsk musik som jag spelar vid scenen nu. Jelena tackar och de går mot scenen som nu är
synlig med färgglada lampor. Barn tokar runt i stora rummet men runt scenen är det ganska lugnt.
Jelena harklar sig och börjar: Hej, jag heter Jelena. Jag kommer från ett land som heter Makedonien.
Makedonien är ett litet land...mindre än Sverige och fullt av berg och sjöar. Idag ska jag berätta om
mitt stora intresse och jobb, nämligen G_E_O_L_O_G_I.
När Jelena berättar om sina stenar så blir Dijana lite generad och sätter på sig en vit mask som
ligger i en låda. Brevid masken hänger en spegel i bra höjd. Dijana tassar fram för att spegla sig. Hon
hajar till! -Vad är det hon ser i spegeln? Hennes huvud ser ut som katten Findus. Hon rör på huvudet,
Findushuvudet rör sig med henne. Hon tar av sig masken. Där är hon igen! Dijana leker med lite olika
masker samtidigt som hon lyssnar på sin mamma som nu visar massa vackra färgglada stenar som
de andra barnen får provhålla.
När Jelena har pratat färdigt så går de bort till stora bordet i Salen. Längs långbordet dukar
de upp makedonska kakor. I den transparenta lådan i mittet på bordet har bibblan redan lagt ner
lite boktipsböcker om geologi för barn, makedonska sagoböcker och lite fina stenar som de har
fått av Jelena. KOLLA, det är du! ropar en liten pojke som sitter bredvid Dijana och pekar på en av
skärmarna i bordet! -Men åhhh, alla kan ju göra en sån film! säger Dijana om hennes boktipsfilm.
Prata med bibblisen med den där slängkappan! Jelena pratar med pojkens pappa som också har
ett pyrande stenintresse. Han vill tacka för kakorna och passar på att träna lite på veckans språk som
just är makedonska. Jelena hjälper honom att uttala благодарение -Nej, nej, det är blagodarenie,
inget annat! skrattar hon.

Om magiska masker
SYFTE MeD aktiviteten ALLAS FÖRÄLDRAR

HUR går det till

Rumsbeskrivning

•

•

•

•
•
•
•

Aktiviteten stödjer Lilla Slottets delaktighetskultur.
Konceptet möjliggör barnens ägandeskap
och avtryck på sin miljö.
Vi förstärker barnens förståelse av egna
och andras språk.
Vuxna kan få en rolig och oväntad roll.
Aktiviteten kan enkelt kopplas till andra
nya aktiviteter som Veckans språk,
boktipsmaskinerna eller Bjud på en Saga.

•

•
•

Syfte med Magiska masker
•
•
•
•

•

•
•

Magiska masker låter barnen prova rollspel
på ett nytt sätt.
Barnen kan leka med och illustrera
pappersmasker i samband med workshopar.
Barnen kan även illustrera de magiska
maskerna som bara syns i den magiska
spegeln.
Med en mask bleknar identitet och kön, en
mask ger dig oväntad styrka och värdighet,
eller låter dig vara liten och bräcklig.
Maskerna kan vara ett verktyg för
interkulturalitet- och hbtarbetet.
Maskerna kan verka som ett stöd för
berättandekulturen.

•

•

Vid ingången på Lilla Slottet finns det en
informationskylt som berättar att barnen
kan skapa sina egna karaktärer till sagomiljön
och hur de gör dem.
Det finns en speciell digital arbetsstation,
kallad Krumelurmaskinen, där barnen skapar
sin mask.
Barnen ritar sina karaktärer på specialdesignade masker.
Om barnen vill, kan de stoppa i sitt
bibliotekskort i en läsare och scanna in
sin bild (de små barnen behöver hjälp av
en vuxen eller ett äldre barn).
Ett enkel mjukvara placerar barnens
karaktärer i den magiska spegeln. Varje
mask kommer att ge olika karaktärer.
Den magiska masken kan vara skapad av:
”” barnen själva (och skulle kunna scannas
i Krumelurmaskinen).
”” befintliga illustrationer från barnböcker
(beroende på tema).
”” illustratörer och konstnärer kan skapa
specifika verk till olika rum eller teman
på biblioteket.
Vid varje besök till biblioteket stoppar
barnen i sina bibliotekskort i en läsare när de
kommer in och då aktiveras deras karaktärer
och dyker upp på olika platser i biblioteket.

•

•

•

Den magiska spegeln med maskerna bör vara
placerad i barnens höjd. Den behöver teknisk
utrustning bakom sig så den kan inte vara
platt mot en vägg. Ett alternativ hade varit
att använda en rumsavdelare eller en hylla.
En Krumelurmaskin bör vara placerad i
närheten till skaparverkstan men behöver
inte vara i samma rum.
Långbordet i Salen kan ha bänkar med olika
höjd för olika barns åldrar. En infälld del i
mitten med glaslock hade kunnat skapa
samtalsämnen och förstärka olika teman
på biblioteket. Innehållet kan varieras över
veckorna och året.
En flexibel scen kan bestå av förändring av
golvytematerial och dämpbar scenbelysning.

Beskrivning
Teknisk utrustning
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliotekskort magnetremsa
Magnetläsare ca 500 kr/styck
Projektorer (från enklare till mer avancerade) 5000-20 000 kr
Webbkamera ca 1000 kr
Sk spionspegel eller “half-silvered mirror” ca 5000 kr
Styrdator ca 6000 kr
Scanner ca 3000 kr (samma som konceptet ovan)
Systemerad Krumelurmaskin (kommer även fungera till Prongspel osv)

Bibliotekskort

Internet

System

Systemkrav
•
•
•
•
•
•
•

Dessa systemkrav kommer att vara generella för alla koncept
Ett eget system som använder bibliotekets magnetkort
Webbsida som tillåter att inloggningen visar bilder, enklare filmer osv
Mjukvara som styr inscanning och uppvisning av materialet
Det kommer att vara ett slags content management system fast
mycket ovanligt
Mjukvara som styr animationer
För Magiska Masker: Bildigenkänningsmjukvara

Output

Projektorer
Skärmar
Kinect

Barnproducerad media

Aktiviteter

magiska masker utanför bibliotekets väggar

•

•

•
•
•

Storytelling, använda karaktärerna för att spela upp egna och
andras historier
Rollspel
Fri lek
Uppträdande och performance

•

Alla karaktärer är tillgängliga via bibblans webbsida och kan visas
hemma eller på förskola och fritids
Extrem selfie-möjlighet

Mys med Läsnallarna och Varelsehörnan

scenario
My älskar att läsa, men åhhhh vad hon hatar att gå på biblioteket med sin klass. Alla ska jämt skrika
och springa runt så mycket. My vill sitta ifred. Alltid.
Idag är hon nöjd för hennes mamma ska på sagostund med hennes lillebror så hon kan få vara ifred
en liten stund. En av de härligaste sakerna hon vet är att sitta hos läsnallarna.
Läsnallarna är gosedjur i kojorna som kan berätta sagor, när man håller om deras mjuka magar.
De berättar ganska tyst så My måste hålla dem nära nära mot örat. Idag sa Mys mamma att hon
borde prova något annat, kanske läsa lite själv i Varelsehörnan. My vet att hon börjar bli lite stor för
läsnallarna så hon går försiktigt in i Varelsehörnan. Det är ingen annan där. Skönt! Men vad ska hon
läsa? Det finns en hylla bredvid henne med böcker som en tant som heter Nina Björk har valt ut.
My tar en tufft utklädd bok som ser spännande ut och klättrar upp i läsfåtöljen. Hon ser att hon kan
sätta i bibliotekskortet i fåtöljen, så hon gör det.
Hon börjar stava sig igenom boken. D E E T V A R E N G Å Å Å N G. Så fort hon börjar läsa så ser
hon små varelser krypa fram på väggen bredvid henne. Ihhh! piper hon till. Hon blir tyst och sakta
börjar de blekna bort. HALLÅÅÅÅÅ! ropar hon. Nu är de tillbaka! Vad konstigt, tänker hon. Hon
börjar långsamt läsa igen. I ögonvrån ser hon hur de kommer närmre och verkar lyssna på henne.
När hon läser snabbare så gör de konstiga gulliga grejer. Hon ser att en tjock lurvig typ viftar på
rumptofsen. My börjar skratta förtjust. Hon läser lite högre nu och det kommer fler och fler. Det
känns som hon läser för en hel liten skog av varelser!
När Mys mamma kommer blir hon glatt överraskad över att se att My läser med en så hög röst.
Mys lillebror kryper fram och försöker klappa på varelserna, men det går inte.
När de går hem ser My och hennes mamma på LillaSlottetkvittot att den där lite tjocka lurviga
varelsen är utritad på kvittot och han säger i en pratbubbla att My har tränat högläsning i 30
minuter. Det står på även på kvittot att nästa vecka ska Nina Björk ha en högläsningsstund och
då är särskilt hon, My, välkommen. My blir förfärad, och lite lycklig.

Om Läsnallar och varelsehörnan
SYFTE LÄSNALLAR

HUR går det till

Rumsbeskrivning

•

•

•

•

•
•

•

Konceptet möjliggör barnens eviga sug
efter sagoläsning.
Ett alternativ till den extroverta
sagoläsningen, den stilla och intima
sagoläsningen ger en annan typ av
koncentration och lugn.
Interaktionen (kramen om läsnallens mage)
låter barnen fysiskt omfamna historien.
Läsnallarna kan läsa sagor på olika språk
som är inlästa av vuxna och barn som
besöker Lilla Slottet. Detta kan förstärka
språkmöjligheterna som Lilla Slottet har.
Läsnallarna kan byta sagor med jämna
mellanrum.

Syfte med Varelsehörnan
•
•

•
•

•

Barnen tränar högläsning med en tålmodig
och okritisk publik.
Varelsernas interaktioner kan i samarbete
med logoped trimmas att påverka
högläsningen på bästa möjliga sätt, de
kan dramatiseras med tonfall tex.
Det går att tjuvlyssna och få sig en saga
till buds.
Varelsehörnan kan förstärkas med en
kuraterad boklåda där böckerna kan vara
utklädda med spännande dräkter för att
förstärka upplevelsen.
Att få ett mätbart resultat skulle kunna
sporra många barn som är för blyga för
att läsa högt i skolan.

•

•

Läsnallarna: Läsnallarna kan ligga i kojor och
i lugna utrymmen. Sagorna som de innehåller skulle kunna vara producerade och
inspelade av barnen själva i en workshop.
Varelsehörnan är ett privat hörn där barnen
sitter i fred.
”” Barnen plockar en bok de vill läsa.
”” De stoppar i sitt kort i stolen.
”” När de börjar läsa så klättrar det fram
projicerade varelser på väggarna.
”” Varelsernas beteende kan påverkas
av läsningens längd, höjd och röstens
dynamik.
Vi kan logga högläsningens längd och återge
informationen till barnen antingen via ett
kvittto som vi kan ha i en alternativt system
brevid med vanliga utlåningsmaskinen eller
via webben.

•

Läsnallarna bör finnas utspridda på platser
där barnen vill ta en paus och sitta i fred
ett tag.
Varelsehörnet bör också vara på en plats
där barnen vill och vågar läsa högt en stund.

Beskrivning
Teknisk utrustning: läsnallarna
•
•
•
•
•
•

Usbsticka och port ca 500 kr
Microchip Arduino ca 400 kr
Ljudkort Arduino ca 150 kr
Högtalare ca 250 kr
Sensorer ca 100 kr
Nallar ca 100 kr

Bibliotekskort

System

Teknisk utrustning: Varelsehörnan
•
•
•
•
•

Bibliotekskort med magnetremsa
Magnetläsare ca 500 kr/styck
Projektorer (från enklare till mer avancerade) 5000-20 000 kr
Mikrofon ca 500 kr
Styrdator ca 6000 kr

Systemkrav
•
•
•
•
•
•
•

Dessa systemkrav kommer att vara generella för alla koncept
Ett eget system som använder bibliotekets magnetkort
Webbsida som tillåter att inloggningen visar bilder, enklare filmer osv
Mjukvara som styr inscanning och uppvisning av materialet
Det kommer att vara ett slags content management system fast
mycket ovanligt
Mjukvara som styr animationer
För Varelsehörnan: Röstigenkänningsmjukvara

Internet

Output

Projektorer
Skärmar
Kinect

Barnproducerad media

Aktiviteter

Läsnallar och Varelsehörnan utanför bibliotekets väggar

•
•

•
•

Lästräning
Koncentrationsövning

Man får låna en nalle hem för att lyssna eller göra egna sagor
Varelsehörnan kan även användas för större publika sagoläsningar
med varelserna som en spännande levande back-drop

sonny tar bussen till älsklingsväggen

scenario
Sonny har rätt tråkigt. Det är sommarlov och fritids är stängt den här veckan. Hans pappa måste
vara inomhus för det är en fotbollstävling där alla länderna kämpar mot varandra. Sonny och hans
pappa går hemåt efter att ha lämnat Sonnys lillasyster på förskolan. De går förbi busshållplatsen. I
Sonnys ögonhöjd finns det en fin bild på spännade filurer och ett slott och böcker med stålmannenkappor. -Titta pappa! säger Sonny och stakar sig fram till texten som står på busskyltens pinne.
- Hej kompis, välkommen till Lilla Slottet! Sonnys pappa Maciej som inte är så bra på svenska ännu,
ser att det står information på polska i hans ögonhöjd. Aha! säger han, det finns ett barnbibliotek...
-Snälla pappa kan vi inte åka och titta? Det står här att det är ett äventyr! - Ja, men du har väl
inget kort?
Nu minns Sonny att han har sett Småslotten på centrumtorget innan. Det var roliga små runda
hus med små små dörrar. Äsch! nä, men vi kanske kan fråga? Ja, det kan vi väl... säger Maciej.
De hoppar på 1an och blir avsläppta vid lekplatsen där det är en regnbågsmatta ritad på marken.
Regnbågsmattan går hela vägen in på bibblan och ända in till barnavdelningen.
När de kommer in säger Sonny till tanten med glasögonen att han inte har varit där innan. Tanten
säger att Sonny är jättevälkommen. Han får ett kort medan pappa och tanten skriver in massa saker
och han får rita ett självporträtt, som kommer att synas på internet! Sonny får också låna sin första
bok. Men vilken ska han ta? Tanten säger att han kan titta på Älsklingsväggen, där är det bilder på
de böcker som besökarna tycker mest om. Sonny hittar en bok med en pojke som flyger i en säng
full av ballonger. Han vill läsa den med en gång! Tanten säger till Sonny att det får han, och om han
tyckte om boken så kan han lägga dem på Älsklingsbokmaskinen så bilden av bokens framsida syns
för andra.
Han lästittar på boken om Bills ballongfärd och den är såklart jättebra. Den vill han ju att andra
ska läsa också! Han går bort till Älsklingsbokmaskinen och lägger in boken i den glada munnen.
Efter ett tag ploppar boken ut igen och nu dyker det upp en ny bild på Bills ballongfärd på väggen.
-Nu syns det att du har varit här och läst säger Maciej, när de går tillbaka till bussen för att åka hem
och hämta syrran.

Om älsklingsbokmaskinen och älsklingsväggen
SYFTE med bussinformationen
och småslotten

HUR går det till

Rumsbeskrivning

•

•

•

•

•

•

Vi behöver visa oss där de barnen är som
inte vanligvis kommer till Lilla slottet.
Informationen bör vara placerad i ögonhöjd
för barn och för vuxna där andra språk finns
som alternativ. Ett exempel är att använda
de busslinjer som går hela vägen fram till
bibblan.
Småslotten kan vara små pop-up bibblor
som kan ploppa upp bemannade eller
obemannade på ytterområdenas torg.
Småslotten kan kommunicera upplevelsen
av Lilla slottet och göra reklam för aktiviteter
som pågår.

Syfte med Älsklingsväggen
•
•

•
•
•

•

Barnen blir tipsade av andra barn.
Vi har möjlighet att ha en flexibel
displayhylla som kan styras av barnen
(och personalen).
Älsklingsbokmaskinen kan vara en fristående
maskin eller samma som krumelurmaskinen.
Barnens val och närvaro kommer bli synligt
och fint.
Vi utnyttjar de fina framsidorna till böckerna
till att göra ett rumsligt element som
kommer att vara dekorativt likväl som
intresseväckande.
En vägg som denna stödjer även de blygare
barnen som vill stå och titta lite först innan
de kastar sig in i aktiviteter.

Älsklingsväggen skulle kunna vara en
vägg som finns nära entrén och utlåningsmaskinerna. Väggen är en projicerad mosaik
av omslag på barnens älsklingsböcker.
”” Barnen ser väggen när de kommer in och
inspireras till lån eller läsning.
”” Om de vill älsklingsmärka en bok själva
lägger de en bok i Älsklingsbokmaskinen
som kan vara en låda med en glad mun
som inkast.
”” Boken spottas ut igen och en bild av
omslaget syns på den projicerade
mosaiken.

•

Älsklingsväggen och Älsklingsbokmaskinen
bör placeras i närheten av varandra.
Väggen bör inte vara extrembelyst, en bra
vägg hade kunnat vara den södra väggen i
hallen på väg in till barnavdelningen där det
nu finns en utlåningsmaskin i närheten.

Beskrivning
Teknisk utrustning: älsklingsväggen
•

Short throw projektor ca 15000 kr

Teknisk utrustning: Älsklingsbokmaskinen
•
•
•
•
•

Bibliotekskort (ej nödvändigt)
Läsare (ej nödvändigt)
Styrdator ca 6000 kr
Scanner ca 3000 kr
Kan nog skötas av en systemerad Krumelurmaskin

Systemkrav
•
•
•
•
•
•

Bibliotekskort

Dessa systemkrav kommer att vara generella för alla koncept
Ett eget system som använder bibliotekets magnetkort
Webbsida som tillåter att inloggningen visar bilder, enklare filmer osv
Mjukvara som styr inscanning och uppvisning av materialet
Det kommer att vara ett slags content management system fast
mycket ovanligt
Mjukvara som styr animationer

Internet

System

Output

Projektorer
Skärmar
Kinect

Barnproducerad media

Aktiviteter

Älsklingsväggar utanför bibliotekets väggar

•
•

•
•

Workshopar kring älsklingsboken - Läs upp en bit för andra
Aktiviteterna kan kopplas ihop med boktipsaktiviteter

Älsklingsväggen kan visas på andra ställen som vi samarbetar med
Älsklingsväggen kan enkelt visas på Lillla Slottet webben

Femmis på utflykt i sin virtuella stad

scenario
Idag träffas Femmis på Lilla slottet. De har blivit inbjudna av Lilla Slottets brukarkoordinator som har
tipsat dem om roliga gruppaktiviteter de kan göra på Lilla Slottet. De ska gå på RitaTillsammas med
Jeyesh, som “bor” på slottet denna månad. Han har rest hela vägen från den jättestora staden Deli
i Indien. Melvin och Stella springer fram genom den lilla magiska ingången och börjar ta av sig sina
blöta jackor. De är lite uppspelta och nervösa, då det alltid är lite extra spännande med Lilla Slottets
gäster. De kivas om vem som ska ha det knasiga höga Pratskåpet och Stella lyckas trycka in sitt kort
först. När det öppnar sig, säger det - HELLO! HOW ARE YOU? Stella tittar förvånat på Melvin - Varför
säger det inte hej på svenska idag?
Tage, som just sprungit ikapp, tjuter lite kaxigt: - HELLO, I’M GOOD. Stella säger försynt -Vill du
dela Pratskåp med mig?
Agnes håller sin mamma Sara hårt i handen när hon smyger sig in till de andra och börjar
försiktigt ta av sig regnkappan. Det hänger en rävdräkt på hennes krok. Den är ny! tänker hon,
och börjar sätta i fötterna i tassarna. De andra barnen tittar avundsjukt på. - Jag vill också vara räv!
säger Melvin. - Titta, säger hans mamma, du kan ju ta råttsvansen, den är väl fin? Tillsammans går
de in på biblioteket, utklädda till Malmös stadsdjur, för att träffa Jeyesh.
De möts av bibliotekarien Lisa. Eftersom de är lite tidiga ger hon ger dem ett hemligt paket att
dela på. Tage plockar upp ett papper med en konstig karta och visar de andra. - Känner ni igen
den här symbolen? säger Lisa och Melvin börjar viftar med armarna och hoppar upp och ner - Lilla
Bion, Lilla Bion! Jag hittar, jag hittar, häng med! De andra barnen följer efter Melvin som går med
bestämda kliv till vänster.
Helt plötsligt öppnar sig verkstaden bortom en glänta och de ser några andra barn som leker
med pappersdockor framför Lek- och rörelseväggen. - En sån gjorde jag förra gången jag var här,
säger Stella. Olle kommer surandes och säger: - Var har ni vaaarit? Agnes tassar fram lite blygt i den
nya fina rävdräkten och Tage säger -Agnes fick räven. - Oookej då kan vi börja! säger bibliotekarien
Lisa. Idag ska ni få rita er familj och var ni bor, säger hon snällt.
Jeyesh, hjälper Tage att färglägga hans hus, medan Agnes ritar Folkets Park. - Bor du i Parken?
säger Tage. - Nähe, viskar hon tillbaka, men nästan.
Helt plötsligt ser Melvin att “Lek- och rörelseväggen” har omvandlas till en bild med en massa
olika gubbar och hus - Titta, där är den där konstiga huset vid vattnet. - Yes, säger Jeyesh, here
we have hela Malmö. Som andra barn på Lilla Slottet har ritat, fyller bibliotekarien Lisa i. Kan ni se
era hus? -JAA, jes. jaa. yep! skriker alla barnen och pekar hej vilt. Nu låter ni som Lilla Slottetkören,
säger Lisa och skrattar. Jeyesh skrattar också och säger -Hej då, see you nästa vecka och rita mera!
och vinkar till dem. Stella sjunger - God Baj och vinkar tillbaka.

Om Bo på slottet och levande garderober
SYFTE med kuraterade aktiviteter

HUR går det till

•

•

•

•
•

•

Brukarkoordinatorn bjuder in grupper att
delta i eller arrangera egna evenemang
utifrån sina intressen och behov, som kan
komma andra till del.
Aktiviteterna kan helt bero på vår Artist in
Residence. Krumelursystemen skulle kunna
stödja många olika typer aktiviteter.
Vi har varierad användning av vårt system.
Vi kan arbeta med teman eller aktuella frågor
som gestaltas och manifesteras inne på
Lilla slottet.
Exemplet i scenariot med att rita sin
stad skulle kunna ge intressanta forskningsingångar för hur barnen ser sitt boende,
närmiljö och stad.

Syfte med pratskåpen (med eller utan
utklädningskläder) :
•
•
•

Utklädningskläder kan stödja storytelling
och berättelser på Lilla Slottet.
Addera överraskning och magi till något
ordinärt.
Utklädningskläder kan stödja känslan att
det som händer på Lilla Slottet är helt annorlunda och man låter utklädningskläderna
och masker hjälpa barnen att komma in i
rätt tankesätt.

Vår Artist in Residence går en liten
krumelurkurs och lär sig möjligheterna
med systemet. De arbetar fram en
workshopmodell tillsammans med oss
som vi erbjuder under en tidsbegränsad
period.

Beskrivning
Teknisk utrustning: pratskåpen
•
•
•
•

Garderober med lite olika höjd och bredd
Magnetsensorer
Mircodator med ljudchip (Arduino t ex) ca 400kr
Liten högtalare ca 400 kr

Bibliotekskort

Internet

Systemkrav
•
•
•
•
•
•

Dessa systemkrav kommer att vara generella för alla koncept
Ett eget system som använder bibliotekets magnetkort
Webbsida som tillåter att inloggningen visar bilder, enklare filmer osv
Mjukvara som styr inscanning och uppvisning av materialet
Det kommer att vara ett slags content management system fast
mycket ovanligt
Mjukvara som styr animationer

System

Output

Projektorer
Skärmar
Kinect

Barnproducerad media

Aktiviteter

Bo på slottet utanför bibliotekets väggar

•

•

Aktiviteterna kan vara allt möjligt!

Konstnären/biologen/designern/författaren/stadsplaneraren
kan arbeta med större frågor även utanför bibliotek och skapa
manifestationer av det som tillverkas och beforskas.

det långa passet på ljudmattan

scenario
David, Kristian, Liza och Anna möts på biblioteket tidigt på lördagmorgonen. Idag är det deras
tur att hålla i Barnrådet, ett återkommande månadsmöte på Lilla slottet med barnkommittén. De
sveper en kaffe i personalrummet och gör sig redo för en intensiv dag. De skriver upp en tentativ
dagsplan på whiteboarden med lite olika att-göra-listor och kommer överens om att checka-in med
varandra över dagen. De spänner på sig sina färgmatchade verktygsbälten och knäskydd och går in
på Lilla Slottet.
David har erbjudit sig att vara Chefen-för-bokupptäckter den här veckan och gör i ordning den
temporära, rullbara bokhyllan med dagliga förslag. Idag har han bestämt sig för att visa fem röda
böcker, de minsta böckerna och de fem böckerna med mest illustrationer i. Han har förberett en
iPad med fem ljudappar i. Han klämmer ner iPaden i hyllans iPadficka. Han lämnar hyllan mitt i
Bokskogen och påminner sig om att han ska flytta den till ett annat rum efter lunch.
Under tiden går Anna omkring i entrén och lägger in nya barngjorda filmer på utställningsväggen. Hon ser hur en pappa med dotter kommer in och ser lite vilsna ut. - Hej, säger pappan.
Jag heter Erik och det här är Jasmine... Kan vi kanske låna lite böcker här?
Anna sträcker sig snabbt efter sina varghandskar och gestikulerar storvulet. -Javisst, följ med
mig, så ska jag visa er runt! Här är garderoben. Alla skåp har lite olika överraskningar. Här hänger
knäskydden och som både vi i personalen och föräldrar kan låna när ni kryper på golvet. Böckerna
är både här och där, i hyllor och i kojor. Letar ni efter något speciellt?
Medan Anna visar runt så kommer det allt fler barn. Klockan är nu 11 och det är dags för “Var
Idolen!” Ska inte ni vara med? frågar hon Erik och Jasmine. Hon tar med alla bort till scenen där
Kristian har förberett en låda med utklädningskläder. Förra veckan uppträdde barnen med Conchita
Wursts repertoar och idag är det Michael Jacksons tur! Kristian sätter upp en projektion med
Youtubeclip med låg volym och lämnar barnen att förbereda för lunchföreställningen. Barnen tar på
sig utklädningskläder och tränar på Michael Jacksondans på Ljudmattan som gör ljud som synkas
med barnens dans.
Klockan 3 möts personalen för Barnrådet. Tre av de vanliga barnen dyker upp, plus två som Liza
hittade när hon kravlade på mattan. Vanligtvis så brukar bibliotekarierna förbereda några frågor och
sen låta barnen prata på. Ett barn pratar ivrigt om en hjältekaraktär som han sett hemma på datorn.
Det är en tuff 8-årig tjej som är skyddad av kraftfält. Hon heter Samda och har oftast gul hijab och
ett gult skärp. Hon verkar gilla fossiler. Personalen bestämmer sig för att ta reda på mer om Samda
och de bestämmer sig för att ha Samdamånad nästa månad.
Klockan 5 städar en tufsig personalgrupp upp och skriver lite anteckningar till morgondagens
pass om hur olika aktiviter har fungerat under dagen och tips om förändringar för nya experiment.
Liza uppdaterar kalendern och skriver Samdamånad över augustis översikt.

Om Ljudmattan
SYFTE med Ljudmattan

HUR går det till

Rumsbeskrivning

•
•

•

•

•
•

Ljudmattan kan skapa ljudmiljö till historier.
Ljudmattan kan uppmuntra till dans och lek
tillsammans där kombinationerna av fötter
skapar en mer komplex upplevelse.
Ljudmattan kan engagera många barn
samtidigt utan att de behöver styras i leken.
Ljud är förnuvarande obefintligt på barnavdelningen, genom att ha en enkel
ljudinteraktion tillåter vi alla barn
oavsett ålder eller funktion att ta del
av ljudskapandet.

•
•

Ljudmattan kan ha olika ljudprogram som vi
väljer mellan.
Barnen upptäcker ljudmattan allt eftersom
de går eller dansar på den.
Vi kan styra användningen genom att koppla
dem till olika aktiviteter som har olika ljud
eller instrument från t.ex. olika länder.

•

•

Temporära bokhyllor som har hjul och plats
för skärmar.
Knäskydd och verktygsbälten signalerar
att det här är en mijlö där vi alla agerar på
barens villkor.
Mattan kan vara en matta som bara syns med
hjälp av ljus. Eller så kan den vara uppbyggd
av en mjuk matta som ändå inte är så tjock.

Beskrivning
Teknisk utrustning: Ljudmattan
•
•
•
•
•

Trycksensorer
Ljudkort ca 2000kr
Styrdator ca 6000kr
Stora högtalare ca 5-10 000 kr
Short Throw projektor ca 15 000kr

Bibliotekskort

Systemkrav
•

Internet

System

Mjukvara som styr ljudinteraktionerna

Output

Projektorer
Skärmar
Kinect

Barnproducerad media

Aktiviteter

Ljudmattan utanför bibliotekets väggar

•
•
•
•
•
•

•
•

Barnråd
Chefsrollen
Temporära bokhyllor
Knäskydd, kom ner på marken!
Att arbeta med experimentet som arbetsmodell
Ljudmattan:
”” dansträning
”” storytelling
”” fantasieggande ljud
”” uppmuntrar till rörelse
”” få stoja av sig lite

Koreografer och ljudkonstnärer kan skapa verk för ljudmattan
Ljuden kan följa teman för resten av Lilla Slottet
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