
...”Sedan kommer en bok 

svävande till dig...”
- Hur barn ser på framtidens bibliotek.

2020 Mars Express Barn och ungdomars bibliotek – En framtidsspaning. 
Genomförd av Kulturpedagogiskt Centrum Simrishamn på uppdrag av 

Länsbibliotek Skåne 
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Inledning

”Tror du att alla dessa bibliotek kommer att finnas? 
Och svaret är tvärsäkert: det handlar egentligen inte om det. 
Frågan är: Vill du att de ska finnas? Varför skulle inte framtiden kunna se ut så? 
För om vi inte gestaltar framtiden kommer vi inte att uppleva den.”  
Rob Bruijnzeels, initiativtagare och projektledare för Bibliotheken 2040 i Holland.

I november 2004 genomförde Skånes arbetsgrupp för projektet 2020 Mars Express, 
Barn och ungdomars bibliotek – en framtidsspaning, ett antal skapande 
skolverkstäder, för barn i årskurs 2-6 i några skånska kommuner. Resultatet av 
intrycken från dessa kommer att sammanfattas i denna rapport, men inledningsvis 
kommer ovanstående projekt att presenteras. En analys kommer att göras utifrån 
materialet av den skånska arbetsgruppen. Detta arbete kommer att ske under våren 
och sommaren 2005. 

Sammanfattning av 2020 Mars Express, Barn och ungdomars bibliotek – 
en framtidsspaning

De svenska folkbiblioteken med sina barn och ungdomsavdelningar har länge haft 
som mål att vara användarvänliga och fylla de behov som det snabbt förändrade 
samhället ställer på en allt mer globaliserad och mångkulturell samtid.
Många projekt har startat och landat med denna utgångspunkt och det har resulterat 
i många bra, vackra och funktionella bibliotek runt om i Sverige.

Efter en studieresa till Bibliotheken 2040 i Holland väcktes idén att om att gå samman 
och starta 2020 Mars Express Barn och ungdomars bibliotek – en framtidsspaning. I 
projektet ingår Länsbibliotek Jönköping, Länsbibliotek Skåne, samt Regionbibliotek 
Västra Götaland som gemensamt samarbetar för nytänkande inom barn- och 
ungdomsbibliotek. Femton kommunbibliotek deltar i detta projekt som har erhållit 
pengar från Statens Kulturråd och är tänkt att pågå under 2004-2006. 

2020 Mars Express associerar till framtiden och har som mål att starta där andra 
projekt landat och att därifrån ta ytterligare steg mot framtidens bibliotek. Detta 
inbegriper att utmana konventionell biblioteksverksamhet och miljö för att kunna 
bemöta de behov som samhällsutvecklingen genererar.
Ett delmål projektgruppen önskar att uppnå är att skapa kontaktnät där 
bibliotekariernas kunskap, tillsammans med nya samarbetspartner, t.ex. kultur och 
museipedagoger, framtidsforskare, arkitekter, scenografer, trendanalytiker m.fl. 
utforskar och skapar nya möjligheter för bibliotek. Man vill även låta barns och 
ungdomars idéer om framtidens bibliotek komma till uttryck och resultera i att barn- 
och ungdomsbibliotek blir mer utvecklings- och användarvänliga. Det är även tänkt 
att barns och ungdomars idéer ska utmynna i bl.a. ett samarbete med arkitekter, 
scenografer, för att skapa nya möjliga exteriörer och interiörer för framtidens 
bibliotek.
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Metoder som 2020 Mars Express vill använda sig av är: verkstäder, lajv/
rollspelsläger, studiebesök och länsövergripande nätverksarbete.

• Hitta nya metoder för att låta barn och ungdomar påverka och forma sitt bibliotek
• Vidgade perspektiv, med nya inspiratörer och samarbetspartner för biblioteken
• Bygga ett levande och hållbart nätverk kommunalt, regionalt och över 

länsgränserna
• Skapa en idébank – både virtuell och i bokform av fräscha idéer när det gäller att 

utforma bibliotek för barn och ungdomar

Projektets organisation: 
• Styrgrupp med länsbibliotekschefer
• Projektledningsgrupp med de tre länsbibliotekens konsulenter
• Referensgrupp med representanter från resurspersoner som vi anlitar i projektet
• Projektgrupp bestående av några personer från varje län samt konsulenter
• Lokala arbetsgrupper

Skapande verkstäder i Skånes skolor

Skånes arbetsgrupp för 2020 Mars Express bestämde att genomföra sex stycken 
skapande verkstäder för barn i årskurs 2-6. Syftet med dessa var att ge barn 
möjlighet att på olika sätt uttrycka och beskriva hur bibliotek kan se ut och vad de ska 
innehålla i framtiden och utifrån detta skapa idéer om hur tänkbara framtidsbibliotek 
skulle kunna se ut. Resultatet från dessa skapande verkstäder kommer att ingå i en 
idé och bildbank för barn- och ungdomsbibliotek. Inspiration fick man från Rob 
Bruijnzeel, upphovsmannen till Nederländernas projekt Bibliotheken 2040. Han 
menar att man ska fråga barnen, de vet. Skånes arbetsgrupp valde att ta avstamp 
med detta i fokus. 

De skapande verkstäderna genomfördes på fyra skolor, i november 2004, i tre olika 
kommuner runt om i Skåne. Skolorna utvaldes noggrant för att ge så stor variation 
och spridning i populationen som möjligt. Urvalet skulle representera barnen i det 
mångkulturella Sverige, storstadsbarn, barn på landsbygd/jordbrukarbygd och barn 
från småstaden. Det var viktigt att det i urvalet fanns med både invandrartäta 
områden och medelklassens villaområden etc. 

Som hjälp med det kreativa arbetet engagerades Kulturpedagogiskt centrum, KPC, 
en enhet inom Barn och utbildningsnämnden i Simrishamns kommun. KPC arbetar 
med drama, film och konstpedagogik som en resurs för skola och barnomsorg. I 
samarbete med KPC drog arbetsgruppen upp riktlinjer för dagarna och målet med de 
skapande verkstäderna.
 Det beslutades att barnbibliotekarierna från arbetsgruppen och från de utvalda 
kommunerna skulle få delta som observatörer. Det ordnades därför en halvdags 
observatörsutbildning vid Malmö Högskola som samtliga i arbetsgruppen och KPC:s 
pedagoger samt socionomen deltog i. 
Kulturpedagogernas roll i samarbetet skulle bestå i att leda verkstäderna och med 
sina olika kompetenser inspirera barnen till att bejaka sin fantasi och skaparlust för 
att de bättre skulle kunna uttrycka sina idéer om framtidens bibliotek.
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Bibliotekarierna i arbetsgruppen hade, tillsammans med en socionom, rollen som 
observatörer. Tanken med att ta in en socionom som observatör var att 
arbetsgruppen ville försäkra sig om att observationerna skulle bli så objektiva som 
möjligt samt att det berikar sammanställningen av undersökningen som helhet, att 
låta en annan yrkesgrupps perspektiv samverka med bibliotekariernas egen. 

Inledningsövningen var en drama/ introduktion/ bejakningsövning som lät barnen 
följa med på en fantasiresa, till ett framtidsscenario. I ”den” framtiden fanns inga 
bibliotek. Det blev barnens uppgift när de blev förflyttade tillbaka till nutid, att 
gemensamt komma med synpunkter och idéer om hur ett bibliotek skulle se ut där, 
var det skulle ligga och vad som skulle vara dess innehåll.
Övningen blev ett samspel mellan dramapedagogerna och barnen som spontant fick 
säga vad de kom att tänka på.
Sedan tog bildpedagogen över och som en introduktion till målar/bildverkstaden 
presenterades bl.a. den mångfald former en byggnad kan ha. Därefter började 
barnen rita och måla sina framtidsbibliotek. Barnen jobbade med sina idéer. 
Efterhand startade diskussioner runt borden och många olika bibliotek växte fram, 
enskilt och i samverkan. I alla klasser var arbetet koncentrerat och engagerat. Först 
när alla barnen var igång med sina arbeten fick observatörerna röra sig försiktigt 
bland barnen och komma med endast öppna frågor: ”Hur tänker du här?” etc.
Detta tog merparten av tiden. Efterhand som bilderna blev klara ombads de barn som 
fått skriftligt tillstånd av sina föräldrar att ta med sin teckning till en filmintervju för ett 
avskilt samtal om sin bild, vad den föreställde och vad deras bibliotek hade för 
innehåll mm. Efterhand som barnen avslutade sina bilder fick de även skriva lite kort 
om vad de tyckte måste finnas på bibliotek i framtiden. Avslutningsvis bjöds barnen 
på frukt och juice.

Presentation av skolorna och redovisning av materialet 

För att genomgången av materialet ska bli så överskådligt som möjligt redovisas en 
skola i taget. Först presenteras skolan och dess omgivning helt kort. Därefter 
redovisas resultatet från de olika momenten som ingick i verkstäderna. Moment ett är 
barnens bilder och några förslag på vad dessa bibliotek innehåller. Moment två är det 
barnen skrev på kartotekskorten om vad de tyckte måste finnas på bibliotek i 
framtiden. Moment tre är något kort om vad observatörerna iakttog vid 
observationstillfället.  
Vid varje skola finns även ett urval av de bilder som barnen gjorde.  

Avslutningsvis använder vi oss av de nyckelord vi observatörer fann vid 
genomgången av videointervjuerna. Slutligen görs en sammanfattning av materialet i 
sin helhet och ett försök att tolka och diskutera de tendenser det påvisar. 
Några av undersökningens vägledande frågeställningar är: Hur föreställer sig barn 
framtidens bibliotek? Vilka behov uttrycker barn som lever i dagens samhälle med 
dess ständiga mediebrus och snabba tempo?
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Landsbygdsskolan

Skolan ligger i sydöstra Skåne. Här går elever från förskola till årskurs 6.
Det är en liten skola med sammanlagt 140 elever. Många av barnens föräldrar jobbar 
och bor i närbelägna småbyarna omkring skolorten. 
Verkstäderna genomfördes i skolans gymnastiksal. 
Under förmiddagen deltog en klass 2-3, med 24 elever, 12 flickor/12 pojkar.
På eftermiddagspasset deltog en klass 4-5 med 22 elever, 9 flickor/13 pojkar. 

     Ett nallebibliotek

Under konstpedagogens ledning förs ett samtal om byggnaders exteriör och interiör. 
Inspirerade till att skapa framtidens bibliotek får barnen papper, pennor och färger att 
arbeta fram sina idéer med. Här följer några av barnens bilder och egna 
kommentarer om framtidens bibliotek;
 

• Igloo i flera våningar (P), ! ! !
• Runda bibliotek med torn (F),    
• Bibliotek insprängt i berget (P), 
• Nallebibliotek med lekplats utanför (F), ! !
• Nalle tipi-bibliotek med nallar i hyllorna (F),    
• Mångfärgat hus (F), 
• Små igloo-bibliotek som rymmer ca 4 personer (P), !
• Bibliotek med runda fönster (F), ! !
• Hyllor med olika färger (P), 
• Regnbågsformade blommor mycket inredningsdetaljer (F), !
• Bokhyllor med lådor man kan trycka ut och in (P), ! ! !
• Många mysiga fåtöljer i olika färger, samt hyllor och böcker i många färger (F), 
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• Det ska finnas en stor balkong man kan gå ut på (P), 
• En hiss som inte släpper ut en om man inte lånat boken i kassan (P),
• Viktigt att man är pigg och kan vara länge på bibliotek så det ska vara billig fika (P), 
• Viktigt med källare och vind så man kan ha mkt böcker (P), 
• Det ska finnas ett stort öra som registrerar volymen, det ska vara kopplat till en vakt (P),  
• Det är viktigt att det är kvalité på böckerna så de inte går sönder (P), 
• Ett undervattensbibliotek
• Det ska vara lugnt och trevligt och kännas som hemma, kanske lite lugn musik, men om det blir 

stökigt ska det finnas vakter (P), 
• Bibliotekarierna ska känna hur skönt det är där, inte bara tänka på pengarna (P),

Förslag på vad biblioteken innehåller; vattentäta böcker, stenböcker, lånekort av glas, mkt böcker, 
myshörna med kuddar, möbler i böjliga former, simbassäng ! !

! !               
Klass 4-5

Under konstpedagogens ledning förs ett samtal om byggnaders exteriör och interiör. 
Inspirerade till att skapa framtidens bibliotek får barnen papper, pennor och färger att 
arbeta fram sina idéer med. Här följer några av barnens bilder och egna 
kommentarer om framtidens bibliotek;

• Bibliotek i form av en bok (F),  
• I form av en tårta, äter man en bit, växer det ut igen (F), 
• Pyramid, stor gul (P),   
• Sexkantigt hus uppe i luften, kommer dit via stegar (F), 
• Det ska stå VÄLKOMMEN vid ingången (F), !
•  Avslappningsrum på översta våningen med glastak (F),
• Biblioteket ligger på landet (F), !
• Tystnad och små rum (F), 
• Flick- och pojkrum (F),
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• Kantbibliotek med videorum (P), 
• Drive-in bibliotek (P),   
• Det ska vara TYST (F), 
• Ett bibliotek med tjej och killrum
• Böckerna ser annorlunda ut (P), !
• Svävande pyramid med teleport (P), !
• Ett bibliotek ska vara tyst och noggranna öppettider (P), 
• Mera färger, mkt färger, ska kunna se mer film (P), 
• Hemliga rum man når endast genom att spela ett spel och klarar vissa nivåer (P), 
• Hiss ner under vattnet många små rum med hyllor och soffor lite huller om buller (P), 
• Du ska kunna säga till datorn att du vill lyssna eller lyssna på en speciell bok så finns det datorer 

där som kan spela upp boken (P),
• Det är inget annorlunda på biblioteket i framtiden (F), 
• Ett pyramidbibliotek, med garage för bokbussen (P),
• Bubbla under vattnet, man går ut via en bro sedan hoppar man ner på en studsmatta (P), 

Förslag på vad biblioteken innehåller; godis, schack, filmer, böcker, datorer, CD-skivor, 
playstationspel, svävande schackspel, studsgrejor, storbildsteve, många soffor, sängar, gardiner.

         
Kartotekskorten

Avslutningsvis skrev eleverna ner vad de tyckte måste finnas på bibliotek i framtiden

Man ska kunna rita på biblioteket! ! Bra hjälp
Många bra böcker (21 st)! ! ! Böcker om hästar, forntiden, traktorer, djur, 
Riktig häst ! ! ! ! Det ligger vid havet, så man kan bada 
Playstationspel ! ! ! Dator med webbkamera (4 st)
Lekrum med leksaker   Lite godis
Tv    Kalle Anka tidningar (2 st)
Myshörna (4 st)! ! ! Färger
Det ska vara lugnt/tyst/fint på biblioteket (4 st)! Det ska vara rymligt
Lugn musik i bakgrunden (3 st)! ! Läsning
Ett speciellt Tv och dataspels rum  Schack
Besökarna ska trivas! ! ! Fåtöljer
Musik både hyra CD och att lyssna på live ! ! Gratis korv
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Observatörernas kommentarer 

Barnen influeras av dem som de arbetar sida vid sida med t.ex. en pojke ritar en 
igloo, då gör även pojken bredvid honom en igloo. En pojke har uppfunnit ett eget 
system för uppställning av böcker. Pojkarna fokuserar annars mest på exteriör 
medan många flickor fokuserar på interiör. En del flickor uttrycker behov av ett 
speciellt tjejrum. Andra önskemål är att det ska vara ljust och många olika färger, det 
ska finnas inlästa böcker, sköna möbler, tystnad och växter.

Småstadsskolan 

Skolan ligger i västra Skåne. Här går elever från förskola till årskurs 6
Det är en liten skola med sammanlagt 306 elever. 
Många av barnens föräldrar är höginkomsttagare och bor i ett närbeläget 
villaområde. Det är en nyrenoverad skola med ett fint integrerat bibliotek. På skolan 
finns få invandrarbarn.
Verkstäderna genomförs i en av skolans klassrum, på förmiddagen deltog 6B klass 
som med 17 elever, 7 flickor/10 pojkar.
På eftermiddagen deltog klass 6A med 18 elever, 10 flickor/8 pojkar. 

Klass 6B

Under konstpedagogens ledning förs ett samtal om byggnaders exteriör och interiör. 
Inspirerade till att skapa framtidens bibliotek får barnen papper, pennor och färger att 
arbeta fram sina idéer med. Här följer några av barnens bilder och egna 
kommentarer om framtidens bibliotek;
• Bibliotek med torn och vallgrav (F),  
• Bibliotek med gratiscafé (P), 
• Sportbibliotek med fotbollsplan (P),
• Ett världsbibliotek i form av en raket i 111 våningar (P),
• Tornbibliotek med smala fönster (F), 
• Bibliotek med medeltidskänsla ligger i skogen (F), 
• Bibliotek genomkorsat med tunnlar (P), 
• Bibliotek med laserdoome-hörna (P),
• Bibliotek som ligger i en galleria (P), 
• Bibliotek med torndatorrum med stjärnkikare (P), 
• Bibliotek med pool (F), 
• Biosalong som också kan vara läsesal (P),
• Biblioteksbåt på havet, 
• Svävarplattor och en författarskola på biblioteket (P),
• Ett storstadsbibliotek i Paris, New York med glasloft, där man kan sova över och titta på himlen (F),
• En Mangaavdelning (P), 

 Förslag på vad biblioteken innehåller; godis, schack, klätterväggar, färgstarka konstverk, sköna 
möbler, rutschkanor, ett stort akvarium, Harry Potter-inspirerade bokhyllor, gratis café.
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KLASS 6A

Under konstpedagogens ledning förs ett samtal om byggnaders exteriör och interiör. 
Inspirerade till att skapa framtidens bibliotek får barnen papper, pennor och färger att 
arbeta fram sina idéer med. Här följer några av barnens bilder och egna 
kommentarer om framtidens bibliotek;

• Man ska skriva in på en dator vilken bok man vill ha (F),
• Trappa och lift till handikappad (P), 
• Ha hur lång lånetid man vill (P),
• Elektroniska bokmärken, varukorg, knapp på boken som återberättar innehållet (P), 
• Recension på böckerna så man vet vad andra tyckt om dem (F). 
• Formatet ska vara så att man kan ha den i fickan sedan kan den bli större när man ska använda 

den, runda hus, torn, pyramider (P),
• Glasväggar så man kan se småkryp (P),
• Hus med form som en bok  (F),
• Fräcka bokomslag prickiga, djungel (F),
• Hologram-böcker (P),
• Bibliotek med möjlighet till dans-, film- och musikaktivitet (F),
• Fönster i olika färg och former t.ex. bokstäver (F),
• Ett stallbibliotek (F),
• Speciellt mysrum för de yngsta barnen (F),

! ! ! ! Ett underjordiskt bibliotek med torn och stjärnkikare 

     
 Förslag på vad biblioteken kan/bör innehålla; restaurang , sköna möbler, lugn plats, nöjesplats, en 
robot som letar upp böckerna,brandstång, bokautomater, Mangaserier, Tvspel, Skateplan, bok som 
kommer tillbaka en själv om man tappar bort den.
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Kartotekskorten

Avslutningsvis skrev eleverna ner vad de tyckte måste finnas på bibliotek i framtiden

Mycket växter! ! ! Mycket färg på väggar och tak (5 st)
Textilier i taken ! ! Ljust med stora fönster
Plugggrejor! ! ! Vagnar att ha böcker i
Böcker (9 st) ! ! ! Böcker för blinda
Lugn musik   Musik
Tavlor   Biblioteket ska se ut som en bok (2 st)
Avdelningar som inte ser likadana ut ! Olika avdelningar för tjejer och killar
Glasväggar! ! ! Roliga/snälla bibliotekarier (3 st)
Fint kafé (6 st) ! ! ! Mycket platser att kunna sitta och läsa på
Lätt att hitta det man letar efter! Vill ha ett runt bibliotek
Ett luftrör om det finns en övervåning ! Det ska vara en rulltrappa/band runt hela biblioteket (2 st)
Man ska kunna rita på ! ! Flygplattor som man står på 8cm över marken
Lekrum för barn ! ! Ett Tv/datarum för stora (2 st)
Läshjälmar ! ! ! Läsloft i glas där det ska vara möjligt att sova över
Fåtöljer! ! ! Jag vill att det ska finnas klätterväggar
Det ska ligga vid havet (2 st)! ! Olika våningar med olika teman t.ex. rörlig djungel
Mycket äventyrsböcker! Fotbollsplan med bara fotbollsböcker 
Tystnad (3 st)   Datorer (5 st)
Inga vanliga böcker, allt finns på datachip som man lyssnar på eller läser med specialglasögon (2 st)

Observatörernas kommentarer

Eleverna var intresserade ambitiösa 
och entusiastiska. De verkade gå 
helhjärtat in för uppgiften och kom 
snabbt igång med teckningarna. De 
delade med sig av sina tankar till 
både oss observatörer och till sina 
kamrater. Det fanns några nya 
tankar om bibliotekets funktion, men 
på det hela taget ville man ha  det 
ganska "traditionellt" med böcker, 
datorer, café. Mest ritades biblioteks 
exteriörer, men när vi frågade om 
innehållet, fick vi också svar på vad 
de ville ha i biblioteken. Det var 
ingen som ifrågasatte om det 
behövdes bibliotek.
Bokens utseende var allt från 
fortsatt traditionell, till som inmatad i 
huvudet via ett datachip, eller visad 
som film på duk. Huvudsakligen 
ritades fristående bibliotek, men 
några elever ritade biblioteket 
integrerat med ett affärscentrum.
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Den mindre storstadsskolan

Skolan ligger i västra Skånes storstad. Här går elever från förskolan till årskurs 6. Det 
är en skola med sammanlagt 280 elever.

Skolan ligger i ett område med hyresrätter och höghus. Det är en mångkulturell skola 
Här går huvudsakligen barn med invandrarbakgrund. Skolan lägger vikt vid 
språkutveckling och man har ett fint bibliotek.
Den skapande verkstaden genomfördes i skolans bibliotek. Det är en klass 3 som 
deltog, med 18 elever, 10 flickor/8 pojkar. 

Klass 3

Under konstpedagogens ledning förs ett samtal om byggnaders exteriör och interiör. 
Inspirerade till att skapa framtidens bibliotek får barnen papper, pennor och färger att 
arbeta fram sina idéer med. Här följer några av barnens bilder och egna 
kommentarer om framtidens bibliotek;
 

 Pyramidformat bibliotek med stjärna i toppen (F),!
 Bibliotek med inomhus taxibilar (P), 
 Stort rött bibliotek med moskéliknande tak (P), !
 Stort glastak med mysrum (P),
 Bokbuss i glada färger (P),
 Bibliotek med kök man kan laga mat i (F)

Förslag på vad biblioteken kan/bör innehålla; uppstoppade djur, böcker, träd, fina gardiner, fontän, 
stenar, konst, robot, spel, luftkonditionering, frukt, godis, böcker från hela världen, kök, pingis, biljard, 
mysrum, modelljärnväg, instrument, soffa med spännande mönster, gardiner, växter och  girlander i 
taken.

Kartotekskorten

Avslutningsvis skrev eleverna ner vad de 
tyckte måste finnas på bibliotek i framtiden

En världskarta ! , gardiner, datorer (4 st)
böcker (5 st), en hiss (5 st), en robot som hämtar 
böcker, ett läs- och vilorum, biljard (2 st), instrument, 
musik, en schäferhund som vaktar biblioteket, play-
station, tv, video och radio, filmer, lära sig, leksaker 
(2 st), uppstoppade djur (3 st), fontän (2 st), 
bassäng (2 st), stort bibliotek (2 st) , lekrum/koja (2 
st), ett rent och fint bibliotek där alla är snälla.
!

! ! Moskébibliotek

11



Observatörernas 
kommentarer

I denna grupp kom 
tjejerna i gång med 
inomhusmiljöer, 
blomsterlampor, 
mattor, småbord, 
tavlor. Eleverna lade 
betoning på symmetri 
t.ex. två krukor vid var 
sida av en dörr. Det 
fanns förslag på kök 
med matlagning i 
biblioteket. Några 
pojkar föreslog pingis 
och biljardbord, de 
ville ha ett “fritids-
bibliotek”.
Här fanns också 
mycket färgglädje och 
förslag på att det 
skulle finnas böcker 
ifrån hela världen.
 

Tipi-bibliotek 

Storstadsskolan 

Skolan ligger i västra Skånes storstad. Här går elever från förskolan till årskurs 9. Det 
är en skola med sammanlagt 740 elever. Skolan ligger i ett område med blandad 
bebyggelse både höghus och villabebyggelse. Det är ingen mångkulturell skola men 
det går invandrarbarn på skolan.
Den skapande verkstaden genomfördes i en av skolans gymnastiksalar.
Det är en klass 6 som deltog med 18 elever, 10 flickor/8 pojkar. 

Klass 6

Under konstpedagogens ledning förs ett samtal om byggnaders exteriör och interiör. 
Inspirerade till att skapa framtidens bibliotek får barnen papper, pennor och färger att 
arbeta fram sina idéer med. Här följer några av barnens bilder och egna 
kommentarer om framtidens bibliotek;

• Bibliotek som ligger vid havet omgiven av delfiner (F), 
• Ett runt bibliotek med inomhuspool (F), 
• Ett kuddrum (F), 
• Arbetsrum (P), 
• Tyst läsrum (P),
• Ett café mitt i biblioteket (P), 
• Ett undervattensbibliotek (P), 
• Ett kupolformat bibliotek med halvmåne fönster (F), 
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• Många soffgrupper, mattor ett kök och ett Tv-rum (F), 
• En biohörna, ett musikrum, badvåning (P), 
• Genomskinliga väggar i sexkantig form, serietidningar, röd matta runt hela biblioteket, (P), 
• Ett fotbollsbibliotek med spelrum (P),
• Ett bibliotek som är ett fritidscentrum med äventyrsbad och bastu, ett lekrum med glasväggar så 

föräldrarna kan ha uppsikt över sina barn ett vilorum med sängar (F),
• Bibliotek i framtiden är del av ett rekreationscentrum (F), 
     
Förslag på vad biblioteken kan/bör innehålla: Artister kommer och sjunger på bibliotek, allt ska vara 
gratis, ett rum man kan prata med kompisar, ett filmrum, en scen på biblioteket, speciellt musikrum, 
där man kan spela och inga andra blir störda, glastak, runda och sexkantiga rum, café, automatisk ut 
och inlämning, olika instrument som man kan hyra eller låna/spela på plats, sköna soffor, fria ytor, 
akvarium, solarium med glasögon så man kan läsa samtidigt som man solar, robotar som hämtar 
böcker, pool med vakt, spelrum.

! ! ! Runt bibliotek med stjärnformad pool i mitten (F)

Kartotekskorten

Avslutningsvis skrev eleverna ner vad de tyckte måste finnas på bibliotek i framtiden

Blommor/växter (4 st)! ! Färger starka glada (5 st)
Luktar gott! ! ! Stor soffa många mysiga kuddar, fåtöljer (5 st)
Spännande böcker (5 st)! ! En pool (3 st)
Datorsal  (5 st)! ! Café (4 st)
Trevlig personal ! ! Ordning på böckerna
Tv (4 st)   Varmt och mysig/trivsamt (8 st)
Musik (lyssna låna) (2 st) ! ! Tystnad (7st) 
Spela spel (2 st)! ! Läsa ! !
Stor byggnad   Studsmattor (2 st)
Läskautomat! ! ! Allting svävar i luften både hemma och på biblioteket
Musikrum    Kuddrum (3 st)
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Observatörernas kommentarer

Eleverna blir efterhand stökiga både killar som tjejer springer omkring i 
gymnastiksalen och försöker göra konster i ringarna som hänger från taket. Det är 
inte den bästa miljö för att befrämja lugn och koncentration. Detta är den mest 
okoncentrerade klassen, samtidigt som det kommer många kreativa idéer från dessa 
elever.
    

! ! ! ! Bibliotek med svävar-cyklar

Nyckelord från elevernas videointervjuer

Vid genomgången av samtliga skolors videointervjuer, framkom diverse önskemål på 
hur bibliotek ska vara i framtiden. Dessa ryms under följande kategorier; 1. lokal, 
inredning, 2. verksamhet, 3. tjänster, media, utbud, 4. känsla, atmosfär.

Här redovisas exempel på de önskemål som hamnar under de olika kategorierna
1. Lokal och inredning; möbler, pool, glada och varma färger, lekplats utanför 

biblioteket, TV, mkt fönster, avkopplingsrum, glastak, växter
2. Verksamhet; biblioteket öppet dygnet runt, barn kan få jobba på bibliotek och 

få lön, endast barnbibliotek, babybibliotek, snälla bibliotekarier, foto på de som 
jobbar på bibliotek, stora barn som kan läsa för små barn

3. Tjänster, medier, utbud; café, musik, internet, barnpassning, tidningar, 
information om böckerna, bad- bastu, kuddrum, tjejrum, ska kunna låna 
instrument

4. Känsla, atmosfär; tyst och lugnt, mysigt, soligt och varmt, likna hemmiljö, röst 
som hälsar en välkomna, det ska vara ljust
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Sammanfattning

 Vid genomgång av barnens producerade material från de skapande verkstäderna 
kan man urskilja några huvudkategorier vad gäller barnens bilder av framtidens 
bibliotek. 
 Många barn verka vara nöjda med bibliotek av idag och de har en fortsatt traditionell 
syn på biblioteket, men de vill förbättra innemiljön med färger, mysigare soffor etc.
Sedan finns det barn som fantiserade om exempelvis undervattensbibliotek, 
igloobibliotek, pyramidbibliotek, ett pepparkaksbibliotek etc.
 En tredje kategori, är de som kombinerat fantasi och nytänkande de har hamnat i en 
cyberframtid, där det finns svävarcyklar inne på biblioteken, eller där man laddar ner 
en bok och tankar in den i ett chip i huvudet, eller som vill sova över på biblioteket 
under en glaskupol och titta på stjärnhimlen.
 En del barn lade stor vikt vid den yttre kontexten, det som syns, detaljer i interiör 
som inredning, färger, arkitektur mm. Andra barn lade vikt vid inre kontext så som 
snälla bibliotekarier, lugn och tystnad.
 Resultat från de skapande skolverkstäderna i Skåne visar att vad barnen önskar sig 
av bibliotek i framtiden är miljöer med inspirerande färger och former, det ska vara 
ombonat och inbjudande med böcker, musik, dataspel, intressanta tekniska detaljer 
kafé mm. Andra barn har uttryckt behov av speciella tjejrum respektive killrum.
 En del barn har velat ha biblioteket integrerat med simhall, biosalong, danslokal eller 
som del av ett köpcentrum. Några barn tänker sig att bibliotek har form av en 
pyramid, är ett undervattensbibliotek eller att det ligger på stranden, svävande 
ovanför en storstad, i en hage på landet, är ett isbibliotek, att det finns en lekplats 
utanför. m.m.Många barn uttrycker speciellt att det är viktigt att det är lugnt på 
biblioteket. Det kan vara uttryck för att man behöver en fristad från stress.
Materialet antyder att barnen speglar sin närmiljö och dess erfarenheter, bor man på 
landet, vid havet, i staden tänker man sig bibliotek med detta som utgångspunkt

Framtidens bibliotek har ännu ingen färdig gestaltning. Men att tänka djärvt, kan 
innebära att man kommer en bit på väg. Syftet med barnens bilder, intervjuerna samt 
deras nedskrivna önskemål om vad de vill ska ingå i framtidens bibliotek, kommer att 
ingå i en idébank. Denna idébank ska vara ett hjälpmedel att fritt och tillgängligt 
hämta inspiration ifrån, för barn och ungdomsbibliotekarier samt andra som är med 
och utformar biblioteks miljöer och verksamhet i framtiden. Det är viktigt att jämföra 
sig med omvärlden, spana utåt och att diskutera framtidsfrågor inom barn och 
ungdomars biblioteksverksamhet. Genom att låta barnen uttrycka vad de behöver 
från biblioteket i framtiden, ges förmodligen även röst åt vad de saknar och behöver 
redan idag.
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