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En introduktion till konceptet bakom

Stadsbiblioteket
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Stadsbibliotekets barnavdelning Kanini stod färdig i september 2016. Kanini bygger på ett omfattande delaktighetsarbete 
som resulterat i ett visionärt koncept med identifierade behov, riktlinjer, perspektivskiften och arbetsmetoder. Stora delar 
av konceptet har förverkligats men andra kvarstår att arbeta vidare med. 

Detta är ett förkortat, förtydligat och uppdaterat koncept som är tänkt att fungera som ett verktyg för befintliga och nya 
medarbetare på Kanini framöver. Detta dokument består av fyra delar:

• Vision

• Bakgrund

• Koncept: 8 riktningar framåt för Kanini

• Kaninis rumsliga och digitala miljö

Läs konceptet i sin helhet på https://projektlillaslottet.wordpress.com/om/



3

VISION
Här finns upplevelser, skapande och möjlighet att bara vara
Ingången till Kanini leder till nya världar, nya gemenskaper och magi. I denna trygga miljö finns inte bara de 
stora berättelserna utan även möjlighet till eget skapande. Genom kreativitet och lek erövrar barnet förståelse 
för omvärlden och sig själv. Här uppmuntras det lustfyllda läsandet och det utforskande lärandet. Här kan 
små och stora växa tillsammans.

Här får alla plats
På Kanini bemöts Malmös alla barn utifrån ett interkulturellt och normkritiskt perspektiv. Vårt förhållnings-
sätt är nyfiket interagerande och vi ser mångfald som en självklar tillgång. Här kan barn identifiera sig med 
personalens blandade yrkes- och språkbakgrund. Vi håller oss à jour med förändringar av barns villkor och 
möter stadens alla barn utifrån deras egna förutsättningar.

Det är här vi möts
Kanini är den givna mötesplatsen för Malmös barn, här väcks drömmar till liv. Alla får möjlighet att vara 
medskapare och ta plats i biblioteket, bjuda in sina vänner och låta sin berättelse bli nästa besökares upplevelse.

Här blickar vi nyfiket framåt
Hos oss är barnen experter på att vara just barn. Här gör barnen intryck och lämnar avtryck och deras åsikter 
formar 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.
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Bakgrund

Malmös barn
Barn är en prioriterad grupp för Malmö stad. Åldersgruppen 0-8 år växer snabbare än andra grupper i staden 
och år 2017 är 41 000, eller 13 %, av malmöborna barn i åldern 0-8. Som ett led i Stadsbibliotekets arbete 
för barn och unga startades 2013 ett projekt med syftet att skapa en attraktiv mötesplats med ett kvalitativt, 
varierat och innovativt kultur- och medieutbud för Malmös 0-8-åringar och deras vuxna. Arbetet skulle ske i 
samverkan med målgruppen och med avstamp i barnens behov av och rätt till läsande, lärande och lek.  
I direktivet betonades den innovativa dimensionen. Projektet tog namnet Lilla Slottet och delades in i tre 
faser: konceptutveckling, genomförande och implementering. Lilla Slottet blev sedan Kanini.

Arbetsform och samarbeten
För att tillföra nya aspekter, tankar och kompetenser har projekt Lilla Slottet tagit sin utgångspunkt i brukar-
involvering, omvärldsbevakning, forskning och samarbeten. Malmöbarn och deras vuxna, besökare som 
icke-besökare och personalen på Stadsbiblioteket har involverats i form av dialoger, en omfattande marknads-
undersökning samt interna processer. Projektet har tagit del av relevant forskning och samarbetat med en rad 
intressanta personer och organisationer. Nedan följer de mest tongivande:

• Masterstudenterna Hélen Phan och Erika Lindmark på HDK i Göteborg, med inriktningen Child Culture 
Design, har tagit fram ett visuellt koncept för utformningen.

• Testbed Studio Arkitekter och interaktionsföretaget Unsworn Industries har knutits till projektet för att ta 
ett helhetsgrepp kring rumsliga lösningar och digitala utmaningar.

• Två forskare på Göteborgs Universitet och Borås Högskola har följt Lilla Slottet under två års tid. Fokus 
för följeforskningen har varit barns delaktighet.

Nuläge, utmaningar och möjligheter

Ett socialt hållbart Malmö
Malmö står inför stora utmaningar när det gäller social och ekonomisk hållbarhet samt barns läskunnighet 
och läsförståelse. Allt fler samhällsfunktioner digitaliseras samtidigt som tillgång till teknik och digital kompetens 
 är ojämnt fördelat i Malmö. En tredjedel av Malmös barn lever idag under fattigdomsgränsen, vilket bland 
annat skapar ojämlik tillgång till kultur och fritid. På sikt kan denna utveckling leda till ett urholkande av 
demokratin. Biblioteket kan motverka detta, men då måste vi lyckas attrahera även andra målgrupper än de 
som idag besöker oss. 

Vår besökarundersökning från 2013 visar att majoriteten av barnavdelningens vuxna besökare är kvinnor med 
universitetsutbildning från socioekonomiskt starka områden. Majoriteten av barnen är under 5 år, lågstadie-
åldern är underrepresenterad. Samtidigt visar undersökningen att besökare talar 40 olika språk, vilket vi ser 
som positivt då 30 % av malmöborna är födda i något av de 170 länder som finns representerade i staden. 
Besökarna värderade utbud och bemötande väldigt högt och det finns en stor skara återkommande besökare 
som uppskattar dagens verksamhet mycket.

Med detta sagt kan vi konstatera att det finns alla möjligheter att skapa ett ännu mer mångfasetterat bibliotek 
där läslust och läsutveckling står i centrum och där stadens alla barn får ta plats och lämna avtryck!

Vi ska aldrig bli färdiga!
För att kunna möta dessa utmaningar i en ständigt föränderlig omvärld behöver vi skapa en verksamhet och 
ett arbetssätt som är flexibelt. Kanini är inte färdigt i och med invigningen, men vi har skapat en grund för en 
lyhörd och relevant verksamhet med fokus på experimenterande, utveckling och strategisk kommunikation.
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Användare och målgrupper

Malmöbarnens önskebibliotek
För att få en bild av barnens önskebibliotek har brukardialoger genomförts. Vi har träffat elever i årskurs 1 
samt en grupp 3-5-åringar vid fem tillfällen vardera. Barnen har fått visa och på olika sätt illustrera vad de 
tycker om att göra på ett bibliotek, hur de rör sig, hur de vill känna sig när de besöker biblioteket och vilka 
färger och former som tilltalar dem. Barnen har arbetat på egen hand och i grupp. Mellan träffarna har de 
arbetat med uppdragsböcker där deras egna tankar, intressen och drömmar samlats upp.

Sammanfattning av barndialogerna
• Tillsammans och ensam – Barnens önskebibliotek är en social plats, en plats att träffa kompisar och umgås 

men också en plats att ta det lugnt på och att vara själv.

• Den traditionella delen viktig – För många barn har böckerna och den traditionella biblioteksverksam-
heten en central roll. Det ska finnas böcker högt upp och långt ned, men även film, musik, teater och 
teknik.

• Viktigt med det praktiska – Barnen poängterade vikten av praktiska funktioner såsom: fräscha toaletter, 
klädkrokar och skåp till alla liksom en plats att äta på och där de vuxna kan dricka kaffe.

• Använda kroppen till rörelse och skapande – Det fysiska får stort utrymme genom olika former för rörelse, 
till exempel kryp, klätter- och balansmöjligheter. Andra typer av lek efterfrågas, som att skapa, pyssla, rita 
och spela.

• Naturen en viktig inspiration – Naturen är ett återkommande tema och många önskar att naturinslag 
såsom sand, skog, vatten och regn ska få finnas på biblioteket.

• Höjdskillnader, kryp in och hemliga världar – Barnen vill befinna sig på olika nivåer, att kunna klättra upp, 
titta ner, krypa under och kika in. De önskar att få stiga in i hemliga världar och där möta olika karaktärer 
och fantastiska figurer.

• Mörker och mystik för de äldre – De äldre barnen beskriver en längtan efter mörker, mystik och spänning. 
Kojor, mysiga utrymmen samt möjligheten att drömma sig bort efterfrågas av barn i alla åldersgrupper.
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De vuxna malmöbornas önskningar
Både i den omfattande marknadsundersökningen, enkätundersökningen och de brukardialoger som genom-
förts återkommer liknande önskningar från malmöborna.

• Fantasi, kreativitet och drömmar – En plats som stimulerar fantasin, där barnen kan experimentera och 
lära sig saker på ett lustfyllt sätt. Kreativa aktiviteter såsom teater- drama och musikverkstäder efterfrågas.

• Mer mys, färg, lek och rörelse – En mysig och välkomnande plats med mycket färg och form, anpassad 
efter barnens behov och åldrar. Många mys- och läsplatser, för både barn och vuxna. En plats som tillåter 
barnen att vara fysiska och använda kroppen – som uppmuntrar barn att leka.

• En mer proaktiv personal – De vuxna efterlyser ett proaktivt förhållningssätt. Personal som lämnar informations -
disken och inbjuder till aktivitet och samtal med barnen. Bibliotekarier som vill bjuda på sig själva och 
levandegöra olika karaktärer och som samtidigt är pedagogiska, hjälpsamma och kunniga i litteratur.

• Det praktiska är A och O – Viktigt för de yngsta barnens vuxna är att logistik såsom plats för barnvagnar, 
skötbord och matplats fungerar. Rumsliga lösningar som tillgodoser barnens olika behov, till exempel 
mjuka mattor att krypa på, är också av vikt.

• Läsfrämjande, experimenterande och en bred samling – Föräldrar med äldre barn önskar mer aktiviteter, 
fokus på barnens kunskapsbehov, läsning samt aktiviteter i grupp. Lässtimulans, interaktivitet, problem-
lösning och lärande ska finnas 
som naturliga inslag i biblioteket. 
Biblioteket ska erbjuda alla typer av 
medier, inte bara böcker.

• En mångkulturell och mångspråkig 

mötesplats – Det finns en önskan 
att barnbiblioteket ska vara en 
mångfasetterad och mångkulturell 
plats för Malmös alla barn. Här ska 
olika språk och kulturer 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 en viktig del av verksamheten och att det är bibliotekets uppgift 
att följa med sin tid och ligga i framkant. Andra upplever det avledande från läsning och skapande.  
Samtidigt är de vuxna eniga om att ny teknik fyller en viktig funktion ur en demokratisk aspekt.

• Mer flexibla aktiviteter – Det efterfrågas fler aktiviteter som inte kräver bokning. Bokningsbara program 
upplevs vara svåra att få plats på samt 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 målgrupps-
anpassad genom till exempel en app eller genom påminnelsetjänster.
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KONCEPT:
8 RIKTNINGAR FÖR 
KANINI FRAMÅT
Konceptet uttrycker vi vad vi vill att Kanini ska vara och hur vi ska fort-
sätta utveckla Kanini för att ta oss an de utmaningar och möjligheter vi 
identifierat som viktiga.
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Vad säger forskningen?
• Litteracitet – inbegriper förmågan att tala, läsa och skriva och innefattar både språk, gester, bilder, berättande, 

ritande och sjungande. Enligt ett flertal forskare går det idag inte att säga att läsande och skrivande är det 
enda sättet att skaffa sig kunskap och förstå världen på. Flertalet forskare är eniga om att texter, symboler, 
bilder och kombinationer av dem också förmedlar budskap och ingår i erövrandet av ”konsten att läsa och 
skriva”.

Sammandrag ur boken: Att erövra litteracitet. Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och 
tecken i förskolan (se Litteraturlista i orginalkonceptet).

• Interkulturalitet – skiljer sig från det närbesläktade begreppet mångkulturalitet som endast avser flera 
kulturers parallella samexistens i ett samhälle. 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.

Sammandrag ur Botkyrkas Interkulturella handlingsplan (se Litteraturlista i orginalkonceptet).

Vägen dit
• Stöd för läsutveckling – Vi stödjer och lyfter barnen aktivt i deras läsutveckling.

• Digitalt koncept – Vi arbetar med ett digitalt koncept för att förstärka, visualisera och dela barnens 
berättelser i en fantasieggande och stimulerande miljö för både kropp och sinne.

• Interkulturellt perspektiv – Vi arbetar med ett interkulturellt, snarare än mångkulturellt, perspektiv 
med målet att stötta barns egen identitetsutveckling. Från samexistens till samverkan.

• Personal med bred språkkompetens – Kanini rekryterar personal som har kunskaper i språk och 
interkulturella frågor. Dessa utgör en konkurrensfördel vid anställning.

På Kanini står berättelsen i centrum  
i en interkulturell verksamhet

På Kanini är mångfald och mångspråkighet en rikedom och vi arbetar aktivt utifrån ett 
interkulturellt perspektiv för att stärka Malmös diversifierade befolkning. Läsfrämjandet och 
det interkulturella perspektivet är röda trådar som genomsyrar Kaninis miljö och aktiviteter. 
Här skapas magiska berättelser som utmanar alla sinnen. Barnen bjuds in till deltagande och 
kan verka som skapare, framförare och publik till en berättelse. Berättelserna uppmuntrar 
barnens lust till läsning och utvecklar deras litteracitet. Att få använda och äga sitt/sina språk 
stärker identitet såväl som självkänsla.

1
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På Kanini arbetar vi utifrån en  
brukardriven dela-med-sig-kultur

Kanini utvecklas kontinuerligt med brukar- och medborgardialog som verktyg. Dialogen 
genomsyrar vårt förhållningssätt och bemötande och ger oss kunskap om malmöbornas för-
väntningar på verksamheten. Barn, vuxna och personal uppmuntras att dela med sig, lära av 
varandra och lämna avtryck i verksamheten, vilket skapar en känsla av gemenskap på Kanini.

Vad säger forskningen?
• Barndomsforskning – Inom barndomsforskningen skiljer man på ”barns perspektiv” och ”barnperspektiv”, 

där det förra står för mångfalden av barns individuella perspektiv och kulturskapande, alltså deras egen syn 
på företeelser i världen. Det senare betecknar hur vuxenvärlden i form av t ex myndigheter eller besluts-
fattare strävar efter att ta tillvara barns intressen. I dagens barndomsforskning ses barn som aktiva och 
agerande, skapare och medskapare av sina egna liv och sammanhang. Detta synsätt stärker vikten av att 
hitta strategier för att synliggöra barnens perspektiv.

Sammandrag ur forskningsantologin Barnet, platsen, tiden (se Litteraturlista i orginalkonceptet).

Vägen dit
• Delaktighetsutvecklare – En delaktighetsutvecklare anställs på enhet Barn & Unga med uppgift att 

bemöta malmöbornas förslag.

• Understödjande arbetsmetod – En arbetsmetod för att tillmötesgå och möjliggöra initiativ föreslagna 
av malmöbor tas fram under projektets fördjupningsfas.

• Följeforskning om delaktighet – Ett följeforskningsprojekt med fokus på barn och delaktighet  
genomförs under två års tid. Syftet är att stärka bibliotekets forskningsanknytning, skapa växel-
verkan mellan teori och praktik och få en fördjupad kunskap.

• Barnens råd – Ett barnråd skapas där barnen tycker till om verksamhetens innehåll samt uppmuntras 
att initiera aktiviteter och därmed sätta sin egen prägel på Kanini.

• Spontana aktiviteter – Programutbudet utgörs av spontana aktiviteter såväl som bokningsbara.  
De spontana aktiviteterna är en följd av den ökade brukardrivna verksamheten samt personalens 
experimenterade förhållningssätt.

• Barn – Kanini utvecklar sin kunskap om och arbete med barns delaktighet. Vi arbetar utifrån 
barnperspektivet och barnens perspektiv sida vid sida för att på allvar sätta barnen i centrum och 
möjliggöra inflytande genom Kaninis hela åldersspann. Personalen utvecklar strategier för att  
kontinuerligt låta barnen göra avtryck.

• Vuxna – Kaninis aktiviteter initieras ofta av brukarna själva. Vi arbetar uppsökande mot grupper i 
Malmö som vanligtvis inte besöker biblioteket och erbjuder en plats för dem att vara på och skapa 
mening tillsammans med oss. Den uppsökande verksamheten genererar Kanini-ambassadörer och 
nya nätverk hittar och skapar en relation till biblioteket.

2
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På Kanini stärker vi mötet  
och bemötandet

På Kanini arbetar vi med ett aktivt, interagerande och lyhört bemötande, medvetna om att 
varje möte är en möjlighet att skapa delaktighet. Personalen har en samstämmighet i mötet 
med besökarna och utgår från en gemensam plattform och pedagogik som den dagliga 
verksamheten bygger på. Viktiga komponenter i mötet med besökarna är:

Vägen dit
• Ett gemensamt manifest för Barn & ungdomsavdelningen tas fram.

• HBT-certifiering – Barnavdelningen HBTQ-certifieras tillsammans med RFSL.

• Barnfokus i hela huset – För att säkra barnperspektivet på biblioteket har varje sektion en  
barn representant. Platser för barn finns på olika ställen i huset, för att upptäcka, skapa och lära  
i väntan på sina vuxna.

• Koppling till forskning – I alla Kaninis tjänster ingår det att arbeta med aktuell forskning som grund.

• Ett aktivt värdskap – Vi arbetar utifrån ett inkluderande, interkulturellt och normkritiskt värdskap, 
där alla barn och deras vuxna välkomnas när de kliver in på Kanini. Vi känner vår målgrupp och vår 
omvärld - en kunskap som genomsyrar hela vår verksamhet och våra samlingar.

• Uppsökande referenssamtal – Vi lämnar informationsdisken och utvecklar arbetsmetoder för att 
skapa möten som synliggör personalen och öppnar upp för samtal med barn och deras vuxna.

• 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. Barnens aktivitet lämnar kreativa 
och positiva spår som existerar parallellt och i samklang med bibliotekets mer traditionella ordning.

• Barn får ta plats i hela biblioteket – Barn är en synlig och prioriterad målgrupp på hela  
Stadsbiblioteket och välkomnas och får ta plats på bibliotekets alla avdelningar.

3
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På Kanini är leken en viktig del av lärandet 
- både för besökare och personal

Genom lek erövrar barnet förståelse för sin omvärld och sig själv. Leken har därför en naturlig 
plats på Kanini. Vår miljö och personal uppmuntrar den lugna, pedagogiska och utforskande 
leken. Personalens eget lekfulla och utforskande arbetssätt smittar av sig på Kaninis besökare.

Verksamheten tar sin utgångspunkt i barnets drivkraft att utforska världen. Utifrån barnens 
intressen skapar vi aktiviteter som stimulerar olika sinnen. Ett eget skapande samsas med 
berättelser, musik och dans såväl som naturvetenskap och experimenterande verkstäder.

Vägen dit
• En lekfull miljö – Kaninis fysiska miljö utformas för att uppmuntra och bjuda in till lek.

• Leken som verktyg – Vi integrerar leken i verksamheten.

• Mer naturvetenskap – Ett ökat fokus på naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Genom 
experimen terande verkstäder och ”maker spaces” skapar vi spännande lärmiljöer för barnen.

• Mer musik, drama och dans – Vi låter musik, drama och dans ta plats på Kanini. Pedagogisk 
 kompetens inom områdena knyts till enheten genom samarbeten.

• Ett prototypbaserat arbetssätt – Vi arbetar utifrån devisen att kunskap bäst söks tillsammans med 
barnen. Arbetsformen är testande. Vi kan inte alltid det vi testar, men utmanar oss själva genom att 
prova nytt.

• Bo på Kanini – Vi inrättar stipendiet Bo på Kanini för lokala författare, forskare, tekniknördar, 
konstnärer, musiker etc. Stipendiaterna representerar Malmös mångfald och arbetar på sitt person-
liga projekt i Kanini. Parallellt lär de ut och inspirerar barn och personal utifrån sitt område. Stipen-
diet genererar interkulturella kompetenser till verksamheten.

Vad säger forskningen?
• Lekteori – Inom lekteorin 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 (se Litteraturlista i orginalkonceptet).

• Reggio Emilia – Inom Reggio Emiliapedagogiken betonas att alla barn föds olika men med en inneboende 
drivkraft att utforska världen. Arbetssättet uppmuntrar den egna förmågan och varje individs unika egen-
skaper. Lek och arbete, fantasi och verklighet ses inte som motsatser utan som olika perspektiv som berikar 
varandra.

Sammandrag ur boken: Hundra sätt att tänka: om Reggio Emilias pedagogiska filosofi (se Litteraturlista i orginal-
konceptet).

4
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På Kanini skapar vi nya vägar 
och ingångar till medierna

Kaninis samlingar organiseras utifrån barnens perspektiv. Genom en kreativ visualisering av 
medierna och dess teman erbjuder vi en självgående miljö som stimulerar barnens alla sinnen. 
Här kan du både finna det du aktivt söker men också upptäcka det oväntade. Vi lägger även 
stor vikt vid att skapa det personliga mötet som kan leda vidare till ett frågemöte.

Vägen dit
• Nytt system för samlingarna – Bibliotekarier arbetar tillsammans med barn och pedagoger fram ett 

nytt sätt att ställa upp våra samlingar parallellt med systemtekniska lösningar för och märkning av 
samlingarna.

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

• Barn och bilder – Vi tar fram ett bildmässigt skyltsystem som fungerar vägvisande även för 
icke-läskunniga barn.

• Referenssamtalet – Vi tar fram ett manifest som betonar det inledande sociala mötet med uppgift 
att öppna upp för barnens frågor och undringar.

Vad säger forskningen?
• Barnens referenssamtal – Referenssamtal med barn ställer andra krav på personalen och kan vara svåra att 

hantera med hjälp av bibliotekets traditionella sökverktyg och ämnesord som är anpassade efter vuxnas 
språk och behov. En del barn drar sig också för att gå fram till en disk och fråga bibliotekarien, särskilt om 
disken 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 besök-
arens inställning till biblioteket, dess personal och till sist referenssamtalets utfall.

Sammandrag ur forskningsantologin: Barnet, platsen, tiden (se Litteraturlista i orginalkonceptet).

• Serendipitet – Forskningen skiljer mellan målinriktat beteende och explorativt beteende när användarna 
rör sig runt i det fysiska biblioteket. Serendipitet, det vill säga oplanerade fynd eller en positiv överraskning 
vid sökandet efter något annat lyfts som en viktig faktor för att främja det explorativa beteendet.  
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 och erbjuder varierande platser att slå sig ner nära 
böckerna.

Sammandrag ur forskningsantologin: Barnet, platsen, tiden (se Litteraturlista i orginalkonceptet).
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På Kanini är digitala inslag integrerade 
i verksamheten och miljön

På Kanini är digital teknik en integrerad del av helheten. Den är ett stöd för barns skapande  
och berättelser. Den förstärker aktiviteter utan att ta över. Den är en naturlig del av miljön.  
På Kanini kan barn och deras vuxna skapa digitalt tillsammans och utforska digitala verktyg 
och uttryck tillsammans med Kaninis kunniga personal.

Vägen dit
• Digital pedagog – En digital pedagog anställs för att utveckla och arbeta med barnens digitala  

berättande och skapande och för att stärka den digitala kompetensen på avdelningen. 

• En långsiktig digital strategi – Digitala verktyg blir en naturlig del av Kaninis helhet - rumsligt, 
konceptuellt, pedagogiskt och metodologiskt.

• Utforskande av det digitala materialet – Nyfiket testar vi nya digitala verktyg och möjligheter  
tillsammans med barnen - och är nybörjare tillsammans med dem. Kanske är det barnen själva  
som kan förklara för syskon och föräldrar eller oss hur det går till.

• Plattform för barnproducerad media – Vi låter barnens arbete i bild, film, text synas och bli en 
naturlig del av miljön. Vi gör det möjligt att publicera det barnen skapat så att det kan visas  
utanför bibliotekets väggar.

• Kompetensutveckling – Vi arbetar aktivt med digital kompetensutveckling och alla som arbetar  
på Kanini har god tillgång till och använder sig av digitala verktyg i vardagen.

• Internt samarbete – Kanini och sektion Digital, IT & teknik arbetar tillsammans för att utveckla 
idéer och identifiera behov av uppdaterad teknik. Budget avsätts för investeringar i digitala lösningar.

6
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På Kanini har utemiljön en 
betydande roll

Genom entrén mot östra sidan flyttar Kaninis verksamhet ut i den inspirerande utemiljön. 
Här kan Kaninis olika aktiviteter på ett naturligt sätt kopplas samman med teman i utemiljö-
anda så som ekologisk hållbarhet, natur, miljö, hälsa etc. Den uppskattade lilla oasen bjuder 
in till avkoppling, läsning, lek och upptäckter eller en liten matpaus i gräset. Minifestivaler, 
utställningar och sagostunder arrangeras av oss och våra brukare. Den nya utemiljön stärker 
Kaninis attraktionskraft och bjuder in till oplanerade besök.

Vägen dit
• En kreativ utemiljö – En detaljerad plan för utemiljön tas fram under projektets fördjupningsfas.

Genom ett aktivt och nytänkande utåtriktat arbete är Kanini välkänt och lockande för alla 
Malmös barn och deras vuxna. Barnen vill gärna åka till Kanini, men vår verksamhet begrän-
sas inte till de fysiska lokalerna. Vi ger också möjligheter till värdefulla möten på andra platser 
i Malmö, för att minska det mentala avståndet som hindrar en del besökare.

Kanini tar plats i 
hela Malmö

7
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Vägen dit
• Det rörliga biblioteket – Vi finns på platser där barn är. Kanini har, genom biblioteksbussen, en 

ambulerande verksamhet och rör sig runt om i staden på festivaler, invigningar och lekplatser.

• Marknadsföring – Kommunikationen är tydligt riktad till målgruppen och bryter språkbarriärer 
genom att vara visuell och på flera språk.

• Områdesbiblioteken – Ett utökat samarbete med områdesbiblioteken mot målgruppen barn.  
Extra tid och resurser avsätts för att utveckla strategier med målet att förmedla en gemensam bild  
av Malmös bibliotek och nå stadens alla barn.

• Nå alla – Kanini har 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.
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KANINIS RUMSLIGA  
OCH DIGITALA MILJÖ
Kaninis miljö bygger på ett långt research- och brukarinvolveringsarbete. 
Utgångspunkten var barnens önskemål, resultat från vuxendialogerna 
samt den kunskap barnavdelningens personal har. Önskemålen har kom-
binerats med kunskap om hur barns behov och utvecklingsfaser bäst 
tillgodoses i rumsliga lösningar. HDK-studenterna Hélen Phan och Erika 
Lindmark har lagt grunden till det rumsliga konceptet. Testbed Studio, 
Unsworn Industries och Hélen Phan har sedan arbetat fram det som idag 
är Kanini - ett namn påhittat och framröstat av Malmös barn.
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Välkommen in i Kanini!

Besöket börjar med att barnen möts av sin alldeles egna ingång, Tunneln, som leder in till Kammaren. Här 
inleds det sko fria besöket på Kanini. Efter att ha hängt av sig ytterkläder och låst in värdesaker i de pratande 
skåpen fortsätter färden in i de övriga rummen. För att möjliggöra en sko- och vagnfri miljö har ett barn-
vagnsförråd för 20 vagnar placerats utanför Kanini och ytterligare platser finns i anslutning till restaurangen.

Bokskogen
Kammaren leder in i Bokskogen som genom sin 
centra la  placering ger åtkomst till avdelningens övriga 
rum. Bokskogens Glänta erbjuder möjlighet för pick-
nick. Med stöd av ett enkelt skogskök och bord som 
inbjuder till möten uppfylls både fysiska och sociala 
behov. Bokskogen med stockar och stubbar gestaltar  
barnens önskan om att naturen ska få ta plats i 
biblioteket. Bokhylleträden och trädkojan är direkta 
avbilder av barnens teckningar.

Mitt i bokskogen finns en liten lövbeklädd informations -
punkt med en liten trappa så att barnen kan möta 
den vuxne i ögonhöjd. I trädet bredvid och på andra 
platser finns ytterligare arbetsdatorer gömda, redo att 
användas vid behov. Mini-infopunkterna möjliggör 
ett flexiblare arbetssätt där referenssamtal kan ske på 
flera platser.

I Bokskogen, liksom i hela Kanini, finns det gott om 
sittplatser - ett önskemål från barnen och något som 
saknades på den tidigare barnavdelningen. Större 
delen av Kanini har en mjuk matta som också bjuder 
in vuxna och barn att umgås och läsa på golvet.
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Grottan
Grottan med sina klippavsatser och mjuka stenar är en lugn plats att läsa och mysa på när inget arrangemang 
är i gång. Vid program stängs den vanliga dörren och barnen får passera genom den hemliga ingången i perso-
nalens förråd. Där finns en dörr som endast går att öppna med barns magiska händer. Genom Storypaletten 
förstärks känslan av att kliva in i ett nytt och magiskt rum när den hemliga ingången används. Idén om de två 
olika ingångarna kom ur observationer av barn där det framkom att olika dörrar till ett och samma rum kan 
innebära en avgörande skillnad för upplevelsen av rummet. Grottans dubbla ingångar har medgivit en större 
flexibilitet än tidigare då den inte står tom och outnyttjad när arrangemang inte pågår.

Regnbågen
Kaninis verkstad Regnbågen möjliggör både analogt och digitalt skapande och är Kaninis mest flexibla rum. 
Preprummet med tillgång till vatten, tvättmaskin, torkskåp och ugn går att låsa och har skapats för att kunna 
förbereda aktiviteter. Scenen i Regnbågen syns när den är aktiv men återgår till att vara en del av det övriga 
rummet då den vilar. Regnbågsdraperierna kan avskärma och göra rum i rummet. De nedtonade regnbågs-
färgerna på stolar och bord lyfter fram och låter barnens färgstänk och kladd göra avtryck i rummet. Arbets-
stationerna är anpassade för både stora och små. Regnbågen erbjuder gott om utställningsplats för barnens 
alster i form av mobila utställningshyllor, vitrinskåp och upphängningsfunktioner. Den östra entrén gör det 
möjligt att expandera verksamheten utomhus där det finns ytor för såväl spontana som planerade arrangemang.

Åldersanpassade rum
I de övriga tematiserade rummen möts barnen och deras vuxna av en vägledande åldersindelning (0–2 år, 
3–5 år, 6-8 år) med skyltar som anger ”Bäst för 0-3 år”. Både i material, design och samlingar är dessa platser 
direkt riktade mot den specifika åldersgruppen. I rummen finns fysiska utmaningar anpassade för barnens 
motoriska utveckling.
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Gryningen
Gryningen är den ljusa och trygga platsen med 
lagom små utmaningar såsom lutningar i golvet, 
Vulkanen som ger stöd för att resa sig och tunnlar att 
undersöka under boktrågen som är utformade som 
små hus. Proportionerna ändras och liten får bli stor. 
Gryningen är placerad i nära anslutning till funktioner 
för de yngsta barnen så som toalett, skötrum och 
matplats för att minimera besvärlig logistik.

Skymningen
Gryningen går över till Skymningen och färgerna 
skiftar mot skymningsljus, i lila, djupblått och rosa. 
Här möts en av den stora, multifunktionella sol-
soffan. Den är ett svar på barnens önskemål om att 
”Det ska finnas en soffa där 63 barn får plats”. Här 
blir utmaningarna i miljön lite tuffare och mellan 
boktrågen finner man små trappavsatser att klättra 
på eller slå sig ned i med en bok. En utklädnings-
garderob med tillhörande kulisser finns för att leva ut 
sagor och leka fram nya berättelser i rummet.
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Skuggan
Skymningen går med en vag färgskiftning i golvet över till Skuggan. De äldsta barnens plats där längtan efter 
spänning, mörker och mystik förverkligats genom mörkare färgval, bergsbokhyllor, boktorn och ett gömställe 
att krypa upp i. Boktornet och Gömstället skapar utblick över rummet och realiserar barnens önskningar om 
höjdskillnader och mysiga kryp-in. De mjuka fönsterbänkarna ger barnen utblick på utemiljön, något som 
efterfrågats av barnen.

Tematiserade toaletter
Utifrån barnens önskningar är även toaletterna på Kanini en upplevelse. De är tematiserade utifrån närstående 
rum och du finner därför en Regnbågstoalett, en Bokskogstoalett och en Gryningstoalett. Samtliga med en 
liten och en stor toalettstol för att underlätta barnens besök.

Miljöval och tillgänglighet
En väl fungerande tillgänglighetsanpassning är en självklar del av Kanini. Regnbågen har ett höj- och sänkbart 
bord. Gömstället har två plan där det undre planet är rullstolsanpassat och i Grottan finns en rullstolsanpassad 
plats. Toaletter och skötrum har höj- och sänkbara skötbord. Miljövänliga materialval har genomgående prio-
riterats och varje rum täcker även sina egna behov av förvaring.
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Kaninis digitala innovationer
Krumelurmaskinen och krumelurväggen
I krumelurmaskinen kan barn mata in sina teckningar, 
för att se dem ta plats och dansa, smyga, och sväva 
runt på Krumelurväggen i Bokskogen. Krumelur-
maskinen låter barnens egna teckningar göra avtryck 
i miljön och stärker barnens ägandeskap. Med 
krumelurmaskinen kan ett eller många barn, och 
vuxna, leka tillsammans. Barnen klarar av det helt 
på egen hand och behöver ingen hjälp av personalen 
eller vuxna.

Sagokompisarna
En sagokompis är en mjuk nalle som kan berätta en 
saga eller sjunga en sång för barnen. Sagokompisen 
stillar barnens sug efter sagoläsning och ger en annan 
typ av koncentration och lugn. Sagorna kan även 
vara producerade och inspelade av barnen själva. 
Sagokompisarna kan läsa sagor eller sjunga sånger 
på olika språk som är inlästa av vuxna och barn som 
besöker Kanini.

Pratskåpen
Pratskåpen, våra förvaringsskåp placerade i Kammaren, 
adderar överraskning och magi i det första mötet med 
avdelningen. Barnen kan vara med att bestämma vilka 
ljud som ska finnas, och spela in egna ljud. Här kan 
vi också hälsa barnen välkomna på något av Malmös 
många olika språk.
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Miniskärmarna
Miniskärmarna, utplacerade bland Bokskogens träd, integrerar det digitala i den fysiska miljön på ett enkelt 
sätt. Här kan barnens bilder visas, här kan samlingar förstärkas med film eller interaktiva element. Här visas 
barnens krumelurer när de dansat färdigt på väggen.

Storypaletten
Storypaletten förstärker sagostunden och leker med stämningen i sagogrottan med hjälp av bild, ljus och ljud, 
och skapar en magisk stund för barnen. Personal och sagoberättare kan helt fritt bestämma hur rummet ska 
bli för att förstärka den saga de vill berätta.

Prong
Med Prong kan barnen rita sitt spel på papper för att senare kunna omvandla det till ett digitalt spel. Här kan 
barnen laborera med olika regler och svårigheter. Prong uppmuntrar barn att skapa egna interaktiva historier, 
karaktärer och händelseförlopp och spelregler.

Digitala verkstan
Den digitala verkstaden är vår digitala verktygslåda, med alla redskap som kan behövas för att utforska digitalt 
skapande och berättande. Här finns ipads, greenscreen, robotar och andra digitala leksaker.




