
Inkludera fler barn och unga

Kultur för en 
meningsfull fritid

Inspiration, erfarenheter och metoder från Landskrona 



ETT SOMMARMINNE
Cirkusartisten kupar händerna och öppnar försiktigt dem för att möta två 

utsträckta barnhänder bredvid i ringen. Alla tittar. Vad är det som skickas?  

En katt! Barnet klappar katten och skickar vidare ... vips! En boll! En fjäril! 

Något som luktar illa!

Sen jonglerar vi. Ett barn som vet hur man gör visar mig. Barnet skrattar åt 

alla mina bollar som hamnar på marken. Svetten rinner under min illgula Nell 

& Draken t-shirt och jag tittar längtande bort till skuggan i lästältet med alla 

kuddarna. 

– Har du hört talas om sommarboken? frågar jag min jongleringskompis. 

– Först dit vinner!

Senare en regnig höstdag kommer ett barn in till biblioteket och tittar finurligt 

på mig. 

– Kommer du ihåg att du och jag lekte hemma hos mig på min lekplats i 

somras? 

Bella, Draken.
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I Landskronas socialt utsatta bostadsområden arbetar vi med riktad 

kulturverksamhet till barn och unga. Vi vill i denna metodhandbok  

dela med oss av våra erfarenheter och metoder som vi har byggt upp 

under flera års arbete med inkludering. Vi har här samlat vår kunskap 

och våra framgångsfaktorer som har lockat barn och unga att delta i 

våra verksamheter på sin fritid.

Erfarenheter och metoder är samlade från LAB Landskrona, ett 

kultur- och aktivitetshus, barnavdelningen Draken på Landskrona 

stadsbibliotek, Landskrona museums konstpedagogiska verksamhet 

och Nell & Draken, vårt samarbete inom kulturförvaltningen.

Skriven av: Emmeli Stenberg, Karolina Degerman, Isabella Staaf, 

Johanna Taller, Lina Örtman, Maria Olofsson och Maria Eriksson.

INLEDNING

Bibliotekarien Bella befann sig 

långt ifrån bibliotekslokalerna, 

utomhus i stadsdelen Karlslund 

när hon provade på jonglering. 

På samma plats erbjöds staffli

måleri och pyssel under Nell 

& Drakens sommaraktiviteter. 

Foto: Yazan Smadi.
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Spela spel är en bra aktivitet  

för att fånga upp barnen när  

de kommer till LAB efter skolan. 

Foto: LAB. 
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BAKGRUND
Karlslund är Landskronas största stadsdel och 

ligger i norra delen av staden. Där finns idrotts

anläggningar och grönområden som används  

flitigt av invånarna. Karlslund är av polisen utpekat 

som ett särskilt utsatt område som karaktäriseras 

av en låg socioekonomisk status. 

Många barn går inte på fritids och biblioteket 

som tidigare funnits är nedlagt sedan många år. 

I området verkar ett par kulturföreningar och 

en nybyggd lekplats har blivit en samlingspunkt 

för området. I övrigt finns det ont om mötes

platser och inget centrum. Det pågår omfattande  

ombyggnationer av husen och området är under 

förändring, vilket har fört med sig att många flyttar 

och att en del hus står tomma. 

Det finns ett behov av trygga platser för barnen 

på deras fritid. Landskrona stadsbibliotek och 

det lokala bostadsbolaget Landskronahem AB  

initierade 2014 projekt LAB, en mötesplats för 

barn i behov av en trygg och meningsfull fritid. 

Verksamheten drivs nu som en förening med fort

LAB LANDSKRONA
LAB är ett aktivitetshus som verkar för att sprida och erbjuda kultur för barn i stadsdelen 

Karlslund. LABs vision är att alla barn i åldern 9–13 i Karlslund ska känna sig trygga, delaktiga 

och viktiga. Syftet med verksamheten är att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda en 

meningsfull fritid.

satt stöd av Landskronahem och stadsbiblioteket 

i en föreningslokal i Koppargården, Karlslund. 

EN FRIZON FÖR TJEJER
När LAB startades ville projektet särskilt  

vända sig till tjejer. Många flickor i området har inte 

några fritidsaktiviteter och blir ofta satta att passa 

yngre syskon. Pojkar tar mycket plats i skolan,  

på lekplatser och i idrottsföreningar och flickorna  

behöver något eget, det blev LAB. Tre efter

middagar i veckan är LAB öppet bara för tjejer.

FINANSIERING
Det kommunala bostadsbolaget Landskrona

hem AB sponsrar verksamheten genom att  

betala verksamhetsledarens lön och stå för lokal

kostnader. Verksamheten söker projektpengar till  

material, workshops, aktiviteter och utflykter 

från fonder, stiftelser samt sponsorer. Personal

kostnader finansieras för tillfället via Landskrona 

stad med projektpengar från Delegationen mot 

segregation (Delmos). LAB är fortfarande en del 

av Landskrona stadsbiblioteks verksamhet.

UTVECKLING AV VERKSAMHETEN
LAB har sedan 2019 öppet en eftermiddag i veckan 

för killar och har valt att behålla tre eftermiddagar 

för tjejer. Barnen har tydligt argumenterat för 

att verksamheten även i fortsättningen ska vara  

öppen olika dagar för tjejer och killar. Gemen

samma dagar för alla barn, samt fler dagar för 

endast killar har också efterfrågats.  

Under lov och helger erbjuder LAB aktivite

ter för både killar och tjejer. Det har resulterat 

i att fler barn från området har inkluderats. På 

sommaren fylls gårdarna utanför LAB under 

tre veckor med ”Sommar med LAB” aktiviteter; 

pysselbord, lekar och byggprojekt. 

Trumworkshops, experimentverkstad samt  

konst och skulpturworkshops är några exempel 

på arrangemang under Sommar med LAB. Med 

utomhusaktiviteter under sommaren har LAB eta

blerats som mötesplats för barn i bostadsområdet. 

Under 2019 och 2020 har LAB i samarbete med 

Nell & Draken kunnat erbjuda barnen utökade 

aktiviteter under stadens kulturnatt, utställningar 

samt aktuella kultursatsningar i Landskrona. 

METODHANDBOK 
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DELAKTIGHET PÅ ETT TRYGGT SÄTT
Längs väggarna och från taket hänger pyssel och 

målningar som barnen har gjort och på hyllor 

finns material för att pyssla och skapa, pärmar 

med pysseltips och inspirationsböcker. En Pinte

rest finns för LAB med samlade tips på eget ska

pade, bakning och frisyrer. LABs iPads används 

ofta av barnen för att göra egna tutorials, vloggar 

och tiktokvideos. Det finns också utklädnings

kläder, en scen, högtalare och mikrofon för  

spontana uppträdande, karaoke och rollekar. 

LAB ska vara en plats där alla kan känna sig  

bekväma, vågar testa nya saker och bli säkrare på 

sig själva. Det är viktigt att rummet är inbjudande 

och kan locka till skapande och lek. Personalens 

bemötande ger förutsättningar för barnen att  

delta på ett tryggt sätt. 

• Alla barn ska ha möjlighet att kunna påverka 

oberoende av sin röststyrka eller uttrycksmöj

ligheter. 

• Det är personalens uppgift att intressera sig 

för varje barn för att hitta den/de uttrycks

form/er som passar dem bäst och som barnen 

känner sig trygga med.

•  Delaktighet är att bli respekterad för den man 

är och bli ärligt lyssnad på. Personalen måste 

ha tillit till barnen och följa dem i sin process.

•  Det finns alltid ett förberett pyssel eller annan 

aktivitet att göra tillsammans med en vuxen. 

Det skapar förutsättningar för att lyssna och 

skapa tillit.  

Sommar med LAB fick 2019 
besök av Nell & Draken. Om-
rådet fylldes med färgglada 
vimplar, pysselbord och det 
bjöds på nycirkus. Clown-
nummer på områdets gamla 
lekplats och jonglering på en 
av ödetomterna togs emot av 
skrattande och applåderande 
barn. Att få uppleva nycirkus 
i det gröna bostadsområdet 
tillhör inte det vanliga. 
Foto: Yazan Smadi.
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”När barnen kommer möter vi 
dem direkt i hallen. Vi frågar hur 
de mår och vad de vill göra under 
eftermiddagen. Om de inte är 
intresserade av den förberedda 
aktiviteten föreslår vi att spela ett 
spel tillsammans eller att hjälpas 
åt med mellanmålet.”

Emmeli, LAB.

TIPS FÖR DELAKTIGHET
En gemensam kalender har blivit till en bra 

plats för barn och personal att samla idéer  

och önskemål. Det underlättar planeringen  

av aktiviteter och synliggör barnens in flyt

ande över planeringen. 

Ett par gånger i månaden står det “Sweet 

LAB” i kalendern. Då ges tillfälle för barnen 

att tillaga en maträtt, eller baka något som 

de har önskat att få göra. Det är viktigt att 

låta barnen få utforska. Var öppen för nya 

recept och ovanliga kombinationer, barnen 

måste få prova sig fram!

I kalendern är “fixa LAB” också något åter

kommande. Det är ett tillfälle för att förändra 

rummet tillsammans med barnen. Låt barnen 

vara med och måla om, möblera, bygga kojor 

eller pynta och dekorera inför en högtid eller 

fest.

I en gemensam kalender kan barnen skri-
va aktivitetsförslag på post-it lappar. Vi 
klistrar in text och bilder på de aktiviteter 
som vi gör kommande månad. Foto: LAB.

Inne på LAB finns spel, café och 
hyllor fyllda med pysselmaterial. 
Ovanför serveringsbänken hänger 
en skylt där det står ”Sweet LAB”, 
tjejernas namn på caféet.
Foto: LAB.
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BARNENS BÄSTA
• På LAB utgår personalen från barnens bästa 

och försöker urskilja vad som är bäst för dem på  

individnivå. 

• En viktig del av personalens arbete är att lyss

na och samtala med barnen. Samtalen syftar 

bland annat till att stärka barnens självkänsla, 

ge trygghet samt att barnen ska acceptera och 

tycka om sig själva som de är. 

• Att visa intresse för barnets åsikter, värdering

ar, språk, religion och fritidsaktiviteter både  

bekräftar och respekterar barnet för den de är.

• Personalen ska vara öppna för barnens tanke

gångar och se till att inte styra samtalen. Det är 

viktigt att inte ha några förutfattade meningar  

om vad det är barnet vill och inte klandra  

barnet eller ifrågasätta det. 

• Var medveten om att barn hela tiden  

underordnas de vuxnas makt. Personalen kan  

använda sig av egna erfarenheter för att  

relatera till maktstrukturer som åldersmakt

ordning, könsmaktsordning eller rasism.  

Visar du respekt för barnet så får du respekt 

tillbaka. 

AKTIV OCH NÄRVARANDE PERSONAL
Personalen som arbetar på LAB har alla erfaren

heter av att arbeta pedagogiskt med barn och 

unga. Aktiviteter som personalen erbjuder på 

LAB är kulturpedagogiska upplevelser som mot

svarar det barn kan ta del av på museer, bibliotek, 

plus lite till. Det brukar vara 3–4 personal som 

jobbar för att ha möjlighet att fånga upp barnen 

och prata med alla. 

På LAB möter barnen trygga vuxna, utan skolans 

krav, som kan guida dem vidare i samhället och 

hjälpa till att besvara frågor som uppstår. LAB blir 

på så sätt ett komplement till skolan och hemmet. 

Det är allmänt känt att regler är till för att brytas. 

Det ska vara lätt att hålla sig inom ramarna för vad 

som är tillåtet, därav finns det ett fåtal regler på 

LAB. Problem löses oftast bäst genom att lyssna 

och prata med barnet. Vid behov eller oro kontak

tas vårdnadshavare.

På regelbundna personalmöten ges det tid för 

att prata om aktiviteterna som har gjorts och på 

vilket sätt det har tagits emot av barnen.  

En gång i månaden har personalen hand

ledning och får stöd. Under handledningen  

” Vi har fått utbildning inom barn-
rätt, vilket har hjälpt oss att arbeta 
aktivt utifrån barnkonventionen 
genom teman och i samtal, både 
med barnen och i personalgruppen. 
Våra olika erfarenheter och 
konstnärliga kompetenser gör 
arbetet stimu lerande och roligt. 
Att det finns personal som delar 
erfarenheter, språk eller kulturell 
bakgrund med barnen underlättar 
för att bygga relationer.” 
Emmeli, LAB.

” LAB blir den vuxna, en trygg 
hand som håller barnet som börjar 
bli stor men behöver stöd, tilltro 
och vägledning i sin vardag och i 
samhället. ”
Karolina, LAB.
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diskuteras bland annat bemötande av barn med 

speciella behov samt om det finns oro för något 

barn och hur det ska tas vidare. 

MEDLEMSKAP
Barnen som kommer till LAB måste bli medlem

mar. Medlemskapet är gratis och som medlem 

blir barnen inbjudna till aktiviteterna som görs på 

LAB, till utflykter och evenemang. Medlemskapet 

innebär att vårdnadshavare ger barnet tillåtelse 

att vara på LAB, lämnar kontaktuppgifter och 

nödvändig information om barnet t.ex. allergier, 

sjukdomar eller speciella behov. 

Medlemskapet är ett bra verktyg för att stärka 

känslan av tillhörighet. Det är också ett sätt för 

att etablera en relation mellan LAB, barnen och 

hemmet. 

Som medlemmar får barnen även möjlighet att 

komma i kontakt med andra föreningar och verk

samheter som riktar sig till barn och unga genom 

studiebesök och workshops.

”Att vara medlem i LAB är att tillhöra 
en gemenskap som man själv kan 
påverka, tillhör man något så vill 
man sällan förstöra det. Vi använder 
oss i största möjliga mån inte av 
avstängningar eller av straff då vi 
anser att det sällan löser problem. ”
Karolina, LAB.

Under en utflykt till Ven 
besökte vi ett stall där vi fick 
lära känna hästen Lilleman 
och hans skötare Vega, 10 år. 
Foto: LAB.
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FRÅN STÖK TILL FÖREBILD
I många år var inslag av stök och oroligheter var

dag på eftermiddagar och kvällar på bibliotekets 

barnavdelning, särskilt vintertid. Som ett svar på 

stöket tillsattes regelbundet väktare för att trygga 

platsen. 

I november 2017 krävdes en akut åtgärd: att 

endast låta barnavdelningen vara öppen för barn 

i vuxens sällskap. 

Stadsbiblioteket ligger i anslutning till den  

socialt utsatta stadsdelen Öster i Landskrona. 

Många barn besöker biblioteket med syskon och 

kompisar men utan vuxna. De kommer ofta och 

stannar länge, vissa fram tills biblioteket stänger. 

Dessa barn drabbades hårt av den tillfälliga stäng

ningen. Många av barnen som besöker biblioteket  

regelbundet lever i familjer med socioekonomiskt 

utsatta förhållanden.

I samband med den akuta situationen vintern 

2017 samlades personalen och gjorde flera stora 

förändringar i arbetssätt, lokal och organisation. 

DRAKEN – STADSBIBLIOTEKETS BARNAVDELNING
Hösten 2018 invigde barnavdelningen på Landskrona stadsbibliotek sitt nya namn Draken. Barnet som 

kommit med namnförslaget klippte bandet inför en förväntansfull publik. Kvällen präglades av festlig 

stämning och av många nya tankar och förslag! På Draken strävar personalen efter att erbjuda en trygg  

plats som är barnens egen. Det nya namnet är en liten del av det arbetet och har tillsammans med en  

rad andra förändringar utgjort en nystart för bibliotekets barnavdelning.   

I diskussioner om hur barnavdelningen skulle bli 

en trygg, välkomnande och delaktig mötesplats 

tog personalen bl.a. lärdom från LAB. De poäng

terade att barnen i första hand inte efterfrågade 

specifika aktiviteter utan att det viktiga för dem 

är att känna sig trygga med de vuxna i verksam

heten. Fler vuxna på barnavdelningen, ökade 

möjligheter till delaktighet i rummet och ett  

relationsskapande arbetssätt blev därför några 

av de viktigaste delarna i förändringsarbetet som 

påbörjades under våren 2018. 

Idag ser situationen helt annorlunda ut och  

några väktare har inte behövts sedan den där 

vintern 2017. Sedan barnavdelningen blev  

Draken, har personalen märkt av en stor skillnad 

när man i högre grad än tidigare har möjlig

het att arbeta med kreativt skapande och andra  

aktiviteter tillsammans med barnen. Man  

upplever att det är lättare att diskutera och göra 

barnen delaktiga i verksamheten när man pysslar 

eller gör annat tillsammans. Idag kan personalen 

” Genom att kunna ha avslappnade 
samtal under pyssel eller spel 
skapas förtroende. Det kan även 
skapa en maktförskjutning när 
barnen kan lära ut och berätta för 
personalen om saker de kan. Jag 
har också märkt att dessa i början 
ganska enkla samtal kan leda till 
tunga och rentav svåra ämnen. Ett 
bevis på att de känner sig trygga på 
biblioteket. ”
Johanna, Draken.

ta del av barnens åsikter under några rundor 

Uno eller när man ritar favoritfigurer från spel, 

film och böcker.
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Ett positivt välkomnande redan när barnen kommer in i  
lokalen skapar goda förutsättningar för relationsskapande. 
Foto: Anders Ebefeldt, Studio-e.
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RELATIONER SOM LEDER TILL 
DELAKTIGHET
Att arbeta relationsskapande och förebyggande 

kräver närvaro och tid. När fler personer arbetar i 

biblioteksrummet frigörs tid att möta och samta

la med barnen. Tidigare jobbade personalen alltid 

ensamma men nu prioriteras dubbelbemanning 

under de mest besökta timmarna.

Dubbelbemanningen är en nyckelfaktor som möj

liggjordes genom ekonomiskt tillskott från den 

statliga satsningen “Stärkta bibliotek”. Inte bara 

fler utan även att det är återkommande samma 

vuxna på plats i rummet har visat sig vara en nyckel 

för att arbeta relationsskapande med trygghet och 

delaktighet på allvar. Personalen och besökarna lär 

känna varandra och det finns tid att se och bekräfta 

barnen.

DYNAMISK OCH KREATIV ARBETSGRUPP
Personalgruppen har utökats och består av per

soner som vill och känner att de har förmåga att  

arbeta på barnavdelningen. En större arbetsgrupp 

med olika erfarenheter och kompetenser har varit 

viktigt för att arbetssättet ska fungera på Draken. 

Den utökade personalstyrkan har bl.a. bestått av 

personer med erfarenheter från socialt arbete, 

från pedagogiskt arbete på förskola samt famil

jecentral och personer med konstnärlig bakgrund 

och erfarenheter av kultur och demokratiprojekt. 

Flera i personalen har dessutom varit flerspråkiga 

vilket i många fall underlättar relationsskapandet 

med barn och föräldrar som har annat moders

mål än svenska. 

” Att möta alla barn med minst ett ´Hej och välkommen!´ i entrén till 
Draken gör att den första kontakten med barnet aldrig blir en tillsägelse. 
Att se och bekräfta barn gör ofta att det går att undvika eller avvärja 
oroliga och stökiga situationer innan de eskalerar. Mer personal på plats 
skapar också utrymme till fler spontana aktiviteter och samtal. ”
Bella, Draken.

Vid invigningen målade barnen en stor 
drake. De skrev sedan sina tankar och 
åsikter om biblioteket på färgglada  
pappersremsor som sattes upp som eld.  
Foto: Draken.
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” Det förs ett ständigt samtal om 
bibliotekets identitet. Vad är vi? Vad  
vill vi vara? Vad förväntas vi vara?

I personalgruppen har diskussionerna 
skiftat fokus till barnen och deras 
bästa snarare än bibliotekets bästa, 
eftersom vår gemensamma ingång  
är barnen. ”
Bella, Draken.

TID FÖR REFLEKTION 
Personalgruppen införde regelbundna vecko

möten med schemalagd tid för att reflektera 

och diskutera stämningen i bibliotekslokalen, 

värderingar och bemötandestrategier av olika 

slag. Förslag från barn är också alltid på  

agendan. 

Diskussionerna på veckomöten har ökat 

samsynen kring verksamheten. Det behövs 

ett ständigt samtal i arbetsgruppen gällande 

barnperspektivet, bemötande, hanterande 

av konflikter och situationer som riskerar att 

bli konflikter. 

Mötena är också en möjlighet att diskutera 

och dela med sig av tips, strategier och  

metoder, både kring sådant som fungerat 

bra och sådant som fungerat mindre bra. Att 

regelbundet avsätta tid att samtala samt ge 

stöd och råd kollegor emellan är oerhört  

betydelsefullt. 

Regelbundna samtal gör att alla hjälps åt att 

ha barnkonventionen och barnens bästa i  

fokus. Målet är att skapa förutsättningar för 

alla barn att lyckas.

Uppkommer det oro för barn som besöker 

biblioteket diskuteras det i kontakt med 

vårdnadshavare och/eller skola och vid  

behov görs även orosanmälan till social

tjänsten.  

Utökad personalstyrka ger tid och möjlighet 
att möta och prata med barn i lugn och ro. 
Foto: Anders Ebefeldt, Studio-e. 
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SKAPA RUMSLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
Litteraturen, personalen och rummet ska spegla 

och välkomna besökarna. Saker som barnen har 

skapat syns på flera hyllor och i montrar. Teck

ningar gjorda av barnen hänger som vimplar i 

taket över skapandehörnan med pennor, papper 

och saxar. En stor Landskronaplanet skapad av 

barnen syns ända ut till entrén. 

• En permanent plats för skapande har införts. 

Den har placerats nära biblioteksdisken, dato

rerna och spelskåpet vilket möjliggör att per

sonal har uppsikt över rummet och samtidigt 

kan delta i barnens aktiviteter. 

• Låga flyttbara hyllor och sittpuffar i olika stor

lekar möjliggör förändring efter behov. 

• En stor avskild hörna med mjuk matta och  

litteratur och leksaker gör det tryggt för de mins

ta barnen att utforska rummet på sina villkor. 

• Programverksamheten är tydligt affischerad 

och uppsatt på veckoschema. Överhuvudta

get eftersträvas tydlighet i rummet kring både 

vad som gäller och vad som händer på Draken. 

Målet är att det ska vara lätt att göra rätt. 

Det har blivit en väsentlig skillnad i miljön när 

det finns fler spontana aktiviteter för barn att 

delta i. Vår erfarenhet har visat att med fler  

aktiviteter och fler barn och föräldrar som är  

aktiva och engagerade i biblioteksrummet på  

eftermiddagarna så finns det inte lika mycket  

utrymme för stök och bråk. 

” Vi har märkt att barn ofta hjälper varandra att visa alltifrån bokningslistan 
till hur datorerna fungerar, var de kan hitta viss litteratur, eller bästa lugna 
hörnan att ladda mobilen på. Det är ett ständigt pågående arbete med att 
forma biblioteket till ett tryggt, positivt rum där barn och unga vill vara,  där 
de trivs och känner sig hemma. För om det är deras plats, deras syskons 
plats, deras familjers plats så bryr de sig också om den. ”  
Bella, Draken.

Sittpuffar och andra möbler som lätt kan 
flyttas gör att lokalen lätt kan anpassas 
efter behov. Barnavdelningen Draken. 
Foto: Anders Ebefeldt, Studio-e.
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AKTIVITETER FÖR INKLUDERING
Satsningen på barnavdelningen har gjort att 

man dels kunnat addera fler regelbundna  

aktiviteter på Draken, dels kunnat utveckla den  

befintliga verksamheten med större fokus på del

aktighet och på aktiviteter där barnen får ta plats 

på olika sätt. Knattebio och biblioteksvisningar 

för förskoleklasser är exempel på verksamheter 

som nu har större fokus på att aktivera och göra 

barnen mer delaktiga än tidigare. Genom att  

engagera barnen på olika sätt och addera t.ex. 

boktips, sånger och pyssel till en filmvisning för

stärker man upplevelsen och även barnens rela

tion till biblioteket. 

Målet är att publika evenemang ska vara till

gängliga för alla barn. Biljetter/föranmälan 

undviks så gott det går och när gratisbiljett ändå 

krävs så försöker man förmedla detta aktivt till 

alla besökare i god tid så att ingen utesluts för att 

man missat informationen.

Vid vissa aktiviteter finns det en poäng i att 

hålla på åldersgränsen. Dels för att kunna rikta 

in verksamheten mot den aktuella målgruppen 

men också för att undvika att äldre barn behöver 

agera barnvakter åt yngre syskon vilket försvårar 

för de äldre att vara helt delaktiga i aktiviteten. 

”Efter föris” är ett exempel på en ny verksamhet 

som har efterfrågats av föräldrar. Efter hämtning 

på förskolan kan föräldrar med barn träffas för att 

pyssla, lyssna på sagor och sjunga tillsammans. 

Regelbundna biblioteksråd har införts där per

sonal samtalar med barn utifrån frågor kring vad 

de gillar och saknar i biblioteket. Liknande sam

På Draken ryms verksamhet för 
barn i många olika åldrar. De 
minsta barnen har en egen hörna 
med mjukt golv som inbjuder till 
mysigt bokhäng.  
Foto: Anders Ebefeldt, Studio-e.

tal förs också spontant i rummet vid andra aktivi

teter. Det är viktigt att önskemålen tas på allvar 

och ges tid att resoneras kring med barnen och 

kollegor för att kunna ge snabb återkoppling. Del

tagandet i biblioteksrådet har ökat då aktiviteten 

förlagts ute i biblioteksrummet. Fika ökar också 

kreativiteten!

Andra exempel på aktiviteter som fyllt rummet 

med liv är kreativt skapande, brädspelsträffar, 

bokfika, makerspace m.m. Aktiviteterna är en god 

grund för samtal och relationsskapande, littera

tursamtal kan inledas när man minst anar det och 

bokprat kan leda till helt andra samtal – barnens 

intresse får styra!
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BIBLIOTEKSKLUBBEN
Biblioteksklubben är en kreativ verkstad, en social  

aktivitet där det skapas kultur, gemenskap och 

demokrati. Aktiviteterna är kopplade till sådant 

som händer på biblioteket, i staden eller i världen 

för att ge barnen ett större sammanhang. 

Klubben träffas varje onsdag klockan 16–18 på 

Draken. Det är dropin, ingen föranmälan och 

öppet för alla barn mellan 6–12 år. Alla behöver 

dock bli medlemmar och genom medlemskapet 

etableras kontakt med barnens föräldrar. 

Klubben har varit välbesökt med omkring 25 till 

40 barn varje vecka. En av förutsättningarna som 

gör det möjligt att vara så många är att personal 

och barn hjälper varandra att välkomna, inspirera 

och instruera. Barnen hjälper till med stort och 

smått innan, under, och efter Biblioteks klubben 

och stort fokus ligger på att göra barnen delaktiga 

på olika sätt. 

Biblioteksklubben är ett exempel på en aktivitet 

där barnen tillåts ta stor plats vilket ibland med

för utmaningar när det kommer till möjligheten 

att skapa läsro och lugn i resten av lokalerna. Ett 

ljudligt undantag på två timmar i veckan har dock 

gett stora vinster i form av biblioteksbesökare 

som biblioteket inte lyckats nå tidigare. 

Det händer också att barnfamiljer kommer på 

onsdagskvällar just för att de vet att det är mer liv 

och rörelse då. I en del fall hade föräldrarna tidi

gare varit oroliga för att komma av rädsla för att 

deras barn, av olika skäl, skulle störa ordningen 

som de tänker sig ska råda på ett bibliotek. 

” Biblioteksklubben började som ett svar på en situation där det var väldigt 
stökigt på barnavdelningen. Det var också ett sätt att erbjuda en aktivitet 
för barn till föräldrar som ville delta i onsdagskvällarnas språkkafé. Klubben 
utmanar och testar biblioteksrummets gränser. Förutom återkommande 
pyssel har det varit öppen scen för poesi och rap, sambatåg med nytill-
verkade instrument, demonstrationer för barns rättigheter, dansstopp, 
tävlingar, ringlekar, stafetter och andra aktiviteter man kanske inte brukar 
uppleva på bibliotek. ” 
Bella, Draken.

På en av Biblioteksklubbens träffar 
skapades marionettenhörningar. 
Foto: Barnavdelningen Draken.
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Biblioteksklubben har blivit en bra kontaktzon, 

ett bra sätt att nå nya besökare och att bredda 

verksamheten vad gäller skapande och delaktig

het. Verksamhetens goda effekter har spillt över 

på stämningen även de andra dagarna i veckan. 

Inte minst gäller detta barnens möjlighet till del

aktighet och sättet som de tar ansvar för stort och 

smått i rummet. 

” Att barnen har gjort platsen till sin, 
att de känner att de äger platsen 
såtillvida att det är en plats de bryr 
sig om och värnar om – det har varit 
väldigt fint att se det växa fram. ” 
Maria, Draken.

Skapande på Biblioteksklubben. 
Foto: Barnavdelningen Draken. 
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ATELJÉ NELL, LANDSKRONA MUSEUM
På Landskrona museum har barn en given och central plats. Ateljé Nell är museets öppna 

verkstad för barn och familjer. I ateljén finns alltid material framme för eget skapande. Under 

lov och vissa helger finns pedagogledda öppna verkstäder, något som även skolor och andra 

grupper kan boka. För de allra minsta barnen som besöker museet finns lekutställningen 

Trädgårdslandet som bjuder in till lek och upptäcktsfärd.

” Vi har märkt att Trädgårdslandet 
fungerar som en inkörsport till 
Ateljé Nell. Fler barn i åldrarna 
2–5 år besöker ateljén sedan 
utställningen öppnade. ” 
Maria, Ateljé Nell.

museets pedagog. Den pedagogiska kompetensen 

vilar som en viktig grundsten i museets verksam

het riktad till barn och unga, där kärnbegrepp är 

kvalitet, trygghet, tillgänglighet och deltagande. 

• I den pedagogiska verksamheten eftersträvas 

alltid barn och ungas aktiva deltagande och di

alog sätts i centrum. 

• Barnen blir lyssnade på och får känna värde i 

såväl dialog som i deras eget skapande. 

Landskrona museums verksamhet för barn och 

unga syftar till att väcka nyfikenhet inför vårt 

gemensamma kulturarv och vår samtid, samt att 

väcka lust inför det egna skapandet. Genom att få 

skapa och ta del av andras skapande ökar barnen 

sin förståelse för både sig själva och sin omvärld, 

vilket i sin tur bidrar till förmågan att reflektera 

och utveckla ett kritiskt tänkande. 

KREATIVITET I FOKUS
Kreativitet och lust att skapa står i fokus när barn 

och unga ges möjlighet att prova på olika konst

närliga tekniker och material. Valet av skapande 

utgår ifrån olika teman kopplade till pågående 

utställningar, program eller olika konstnärliga 

tekniker. 

KOMPETENS OCH KVALITET
Pedagogiska tillvägagångssätt, val av kvalitets

material samt den vida bredden av workshops med 

olika tekniker som erbjuds i Ateljé Nell tas fram av 

• Pedagogerna uppmuntrar till en fri känsla i 

barnens skapande och en tilltro till deras egna 

förmågor, ambitionen är att de ska våga prova 

på nya tekniker och känna stolthet över sina 

arbeten.

•  Genom mötet med konsten och det egna skap

andet tillförs vidgade perspektiv i barnens 

nyfikenhet och lärande. Faktorer som även  

resulterar i kontinuerliga återbesök på museet 

och i Ateljé Nell. 

•  Museet blir en viktig plats där barnen får till

gång till sin rätt till ett kulturellt deltagande i 

ett tryggt möte med andra barn och vuxna.
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” Eftersom jag arbetar ensam som pedagog på museet är samarbete med 
andra pedagoger inom förvaltningen ett sätt att utveckla verksamheten 
och ger mig möjlighet att nå ut till flera. Nell & Draken, samarbetet med 
barnavdelningen på stadsbiblioteket, är ett lyckat exempel på en både  
kreativ och rolig mötesplats. ” 
Maria, Ateljé Nell.

” Nell Walden, som ateljén är 
upp kallad efter, experimenter-
ade själv mycket med tekniker, 
mate rial och djärva idéer. 
Hennes arbete har varit en 
inspirationskälla till många 
workshops. ” 
Maria, Ateljé Nell.

På Landskrona museum häng-
er barnens verk i Ateljé Nell. 
Foto: Ateljé Nell.

SAMVERKAN
En mycket viktig del av museets verksamhet  

riktad till barn och unga är samverkansprojekt. 

Här letar sig verksamheten utanför huset och 

ökar möjligheten att arbeta bredare och nå ut till 

fler. Barnkonventionen säger att varje barn har 

rätt att fritt delta i det kulturella och konstnär

liga livet. För att kunna uppnå dessa mål krävs  

strategier som strävar efter att tillgodose  

varje barns rättigheter, och där kan just goda  

samarbeten ses som en av dem. 
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När verksamheterna tillsammans erbjuder sina 

specialkompetenser, finns en enorm potential att 

tillgodose varje barns rätt till ett kulturellt del

tagande. Samarbetet har gett barnkulturen kraft 

och spridit glädje runt om i stadens parker och 

under evenemang.   

KUL-GRUPPEN – SAMVERKAN INOM 
FÖRVALTNINGEN
Förutsättningarna för Nell & Drakensamarbetet 

kom ur ett första programgruppsmöte 2019. Per

sonal från kulturförvaltningen hade samlats för 

att hitta beröringspunkter för samverkan.

Då föddes en idé om att göra gemensamma pop 

uparrangemang för barn och familj under som

maren. Ur ett socialt och demokratiskt perspektiv 

ville verksamheterna ta sig utanför institution

ernas väggar. Det fanns en samsyn om att trösk

lar sänks när man möter kommunens invånare  

utomhus och nära deras hem. 

Projektet kom att kallas för Nell & Draken. Det 

lekfulla och äventyrliga namnet kom från en sam

manslagning av namnen Ateljé Nell och barn

avdelningen Draken.

NELL & DRAKEN
Nell & Draken är ett samarbete inom Landskronas kulturförvaltning mellan museets och bibliotekets 

barnverksamheter i samverkan med andra aktörer i staden. Det startade 2019 som en turnerande 

verksamhet med Ateljé Nell och Draken och därefter har LAB blivit delaktiga. 

Konstnärliga workshops, läsfrämjande aktiviteter 

och scenkonstprogram planerades för att kunna 

erbjuda något för alla, inspirerade av platserna 

som skulle besökas och med personal som hade 

tid att möta och samtala med invånarna. Syftet 

var att väcka nyfikenhet och skaparglädje men 

även öka kunskap om stadens kulturinstitutioner. 

KOMMUNIKATION
En viktig del i arbetet med etableringen av Nell & 

Draken var att tydliggöra det nya konceptet. Där

för skapades en sammanhållen grafisk identitet, 

för att användas i programblad och på web, samt 

ute på plats i form av personaltröjor och stora 

gula specialbyggda gatupratare. 

FINANSIERING
Nell & Drakens turnéer 2019 och 2020 finan

sierades med pengar från Delegationen mot 

segregation, Kulturrådet och Region Skåne. 

Respektive verksamhet i samarbetet bidrog 

med personal under planering och genomför

ande. Finansieringen har för de mindre pro

jekten gjorts inom respektive verksamheter. 

Sökta medel från Delmos (Delegationen mot  

segregation) 2020 har möjliggjort utökade  

aktiviteter med Nell & Draken under helger och 

lov för barn, unga och familj. 

” Samverkan inom kultur har gett oss 
nya möjligheter för att gemensamt 
finansiera större evenemang och att ha 
kompetent ordinarie personal på plats. 
Det har gett oss bättre förutsättningar 
för att nå ut till fler målgrupper och 
vi har sluppit att konkurrera med 
varandra. Det har stärkt vår relation 
med medborgarna. Någon som du 
träffat i parken är lättare att ta kontakt 
med på biblioteket. ”
Bella, Draken.
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En av Nell & Drakens 
aktiviteter under 
sommaren var 
stafflimåleri. 
Foto: Yazan Smadi. 
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SOMMAREN 2019
Nell & Draken turnerade runt på olika platser i 

Landskrona sommaren 2019. Tillsammans med 

cirkusartisten Andrea Hilario och hennes kom

pani lockade Nell & Draken till sig upp emot ett 

hundratal barn och föräldrar vid varje evenemang. 

Det gjordes totalt 16 evenemang på lekplatser, på 

stranden, i Karlslund och i de intilliggande byarna 

Glumslöv och Asmundtorp. 

KONSTPEDAGOGISK VERKSAMHET
Museets pedagog planerade konstnärliga work

shops till de olika platserna utifrån teman som 

togs fram gemensamt i arbetsgruppen. Några  

aktiviteter återkom, men då på en ny plats.

I en del workshops uppmuntrades deltagarna 

att skapa med en kombination av konstnärs och  

naturmaterial som samlades ihop av deltagarna 

själva på plats. Pedagogerna fanns tillgängliga med 

tips och råd och uppmuntrade till eget skapande. 

AKTIVITETER MED LITTERATURKOPPLING
Barnbibliotekarierna inredde en paviljong med 

böcker som bjöd in till läsning. Böckerna var dels 

valda för att passa de olika dagarnas teman, men 

också för att vara inbjudande och lätta att sitta och 

bläddra i tillsammans.  

I paviljongen bjöds det in till både planerad och 

spontan högläsning. Dessutom skapades Nell & 

Drakens egen Djurbok – en gemensam bok där 

personalen fotograferade och skrev ner barnens 

tankar och berättelser om vilka fantasivarelser de 

skapat under workshopen.

Genom att skapa en tydlig gestaltning 
av Nell & Draken som kan kännas igen 
både runt om i staden och inne på insti-
tutionerna ville man öka igenkänningen 
och tryggheten för besökarna. 
Foto: Yazan Smadi. 
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SCENKONST
Helhetsintrycket av Nell & Draken förhöjdes 

genom att boka scenkonstföreställningar med 

enkel teknik och logistik för varje tillfälle. För 

att få invånarna att återkomma fanns ett behov 

av variation, vilket förverkligades i samarbete 

med cirkusartisten Andrea Hilario och hennes 

kompani. De bjöd varje gång besökarna på nya 

korta akrobatik och nycirkusföreställningar 

med olika gästartister. Efter föreställningarna 

fick besökarna själva prova på att utföra olika 

cirkuskonster. 

Att sitta och läsa under en tältduk gav 
möjlighet till svalka i sommarvärmen. 
Foto: Nell & Draken, Felicia Pålsson.

Cirkusartisten Andrea Hilario som 
uppträdde med olika komponerade 
nycirkus föreställningar under Nell & 
Drakens turné 2019. 
Foto: Yazan Smadi.
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NELL & DRAKEN OCH 
LANDSKRONAPLANETERNA
Landskronaplaneterna var ett projekt som LAB, 

Draken och Ateljé Nell arbetade med inför och 

under Kulturnatten 2019. Kulturnatten hade 

tema Landskronasjälen. Nell & Draken tog inspi

ration av Sofielunds museum i Malmö och ska

pade olika typer av Landskronaplaneter. Dessa 

På LAB spelade barnen in en film som de visade på utställningarna om 
Landskronaplaneterna. I filmen landar en “Kapten Space” i miljöhuset 
utanför LAB. Barnen fick ett insamlingsuppdrag och de berättar om sitt 
område för ”Kapten Space”. Foto: LAB.

fick representera stadens själ och blev ett sätt att  

arbeta med temat tillsammans med barn. Det 

gjordes olika typer av planeter på de olika  

platserna men syftet och tanken var den samma.

Syftet med Landskronaplaneterna var att fånga 

upp barns tankar om sin plats i staden och på 

jorden nu och i framtiden. Inspiration hämtades 

från barnens närområde. Målet var att synlig

göra barns relation till sitt område/stad genom 

skapandeaktiviteter. Medan barnen byggde på 

planeterna ställde personalen frågor om barnens 

närområde, om ställen som de tycker om och hur 

de vill att det ska se ut där de bor. 

I slutändan mynnade skapandet ut i en utställ

ning med barnens samlade verk som fanns att  

beskåda på museet och sedan även på LAB. 
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NELL & DRAKENS SPIONAKADEMI
Nell & Draken och LAB gjorde våren 2020 ett 

samarbete med Landskrona foto i samband med 

fotoutställningen Intercepted av Nadja Bournon

ville. Samarbetet syftade till att tillgängliggöra 

museet för barn och unga. 

Nell & Draken bjöd in barn från LAB, Biblioteks

klubben och Ateljé Nell till att delta i ett mysteri

um som utspelade sig i Landskrona fotos lokaler. 

Upplevelsen med tillhörande workshops hade ut

formats för att passa de inbjudna barnen.

På uppdrag av stordraken skickades barnen 

till Landskrona foto för att spionera. Barnen 

fick börja med att göra ett inträdesprov och  

hitta svaren genom att studera foton som visades 

i utställningen. Det fanns också två verkstäder för 

att lära sig skriva med osynligt bläck och använda 

en kodsnurra.

SOMMAREN 2020 
För andra året i rad fick biblioteket och museet 

fötter när Nell & Draken dök upp på olika platser 

runt om i staden och bjöd in till kreativa aktivi

teter i det gröna för barn och deras vuxna. Covid 

19pandemin förde såklart med sig nya utma

ningar. Istället för att locka till sig stor publik 

försökte man fånga upp dem som hade vägarna 

förbi lekplatser och parker, vilket resulterade i en 

lagom mängd besökande barn och familjer. För 

att addera något extra trots rådande restriktioner 

fick alla barn med sig ”Nell & Drakens sommar

påse” hem i present. I påsen fanns bl.a. lite  

enkelt pyssel, aktivitetsbingo, tips på sommarlovs

aktiviteter och en bokgåva.

I Ateljé Nell skapades det 
miniplaneter. De är gjorda av 
ihopknycklat tidningspapper 
och tejp och dekorerade med 
skyltar och teckningar. 
Foto: Ateljé Nell.
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Sommaraktiviteterna hade två teman. Det första 

var kopplat till Lena Andersons utställning på 

museet och bjöd på mycket pyssel kring växter 

samt akvarellmålning. En Fantasiflora skapades 

där barnen fick måla eller på andra sätt skapa en 

fantasiväxt. Denna fick de sedan berätta för per

sonalen om och all information samt ett foto av 

barnens växter samlades in i en bok som nu finns 

på biblioteket. Foto: Nell & Draken.

Sommaraktiviteterna 2020 hade två teman. Det 
första var kopplat till Lena Andersons utställning 
på museet och bjöd på mycket pyssel kring väx-
ter samt akvarellmålning. En Fantasiflora och 
all information samt ett foto av barnens växter 
samlades in i en bok som nu finns på biblioteket. 
Foto: Nell & Draken.

Det andra temat var drömmar. I ett 
önsketräd kunde barnen hänga upp sina 
drömmar och önskningar på små lappar. 
Liksom föregående år fanns det även en 
bokpaviljong och skapandeaktiviteter. 
Foto: Nell & Draken.
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KULTURSATSNINGEN LJUSET
Under hösten 2020 samarbetade Nell & Draken 

och LAB inom kulturförvaltningens evenemang 

”Ljuset i Landskrona”. Nell & Draken och LAB 

arrangerade workshops som utformades i sam

arbete med projektledare Olof Werngren. Evene

manget skulle vara återkommande under sex  

lördagar och hållas på LAB, på biblioteket,  

museet och på två nya aktivitetshus i staden. När  

hårdare restriktioner infördes och smittsprid

ningen av covid19 ökade i Skåne fick fyra av sex 

planerade tillfällen tyvärr ställas in. 

Evenemangen var riktade till barn i åldrarna 

7–13 år där de på ett lekfullt sätt fick experimentera 

och skapa med hjälp av ljus. 

Under evenemangen fördes samtal med barnen  

kring deras fritid. Med hjälp av oavslutade  

meningar på solstrålar dokumenterades barnens 

svar som handlade om vad de gör efter skolan, 

och vad de vill göra med Nell & Draken eller LAB.

” Syftet med workshoparna var att göra barn och deras föräldrar delaktiga 
under evenemanget Ljuset, Landskrona stads kultursatsning hösten 2020. ” 
Emmeli, LAB.

” På LAB fick vi in önskemål om att 
baka, göra slime, besöka ishallen 
och badhuset som ligger i Karlslund. 
Slime och bakning gör vi och kan 
göra ännu mer. Badhuset och is-
hallen ligger i området, men att gå 
dit är något som vi inte kan göra bara 
med LAB, då krävs det fler vuxna. ” 
Emmeli, LAB.

Med hjälp av ett elpiano, en 
mikrofon och laserpekare fick 
barnen undersöka hur ljudets 
vibrationer kan omvandlas till 
ljusprojektioner i ateljé Nell.  
Foto: Lina Örtman.
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SAMARBETE FÖR BARNENS BÄSTA
För att tillgodose barnens rätt till att få informa

tion om aktiviteter och att ge dem möjlighet att 

delta i kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter 

behövs samarbete mellan aktörer i staden.

Under år 2020 inleddes ett samarbete mellan 

Nell & Draken, LAB och HELA ideella. HELA ide

ella är en paraplyorganisation för föreningslivet 

och civilsamhället i Landskrona. De har samlat 

arbetsgrupper för att utforma strategier för att 

möta barn och ungas behov av en meningsfull 

fritid.

På HELA ideellas aktivitetshus, HELA hoppet, 

har det öppnat en ny mötesplats för barn i åld

rarna 9–13 år. I samarbete med LAB startar även 

HELA hoppet en mötesplats för äldre tjejer i 

Karlslund. En mötesplats för tjejer som har blivit 

för stora för LAB men ändå behöver en liknande 

frizon är något som har efterfrågats i området.

” När allt stängde tyckte vi att det var 
viktigt att visa barnen att vi finns där, 
att deras fritid är viktig och att vi vill 
lyssna på dem. Därför var vi ute på 
lekplatser, delade ut pysselpåsar och 
lekte lekar. ”
Emmeli, LAB

Utdelning av pysselpåsar och bemanning 
av lekplatser ett par lördagar fick ersätta de 
inställda evenemangen. Foto: LAB.
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Arbetet med att inkludera barn i stadens kulturliv 

kräver mötesplatser med trygga vuxna i barnens 

närhet. Det kommer i längden förhoppnings

vis leda till att barnen ser kulturinstitutioner 

och evenemang som en plats de självklart hör  

hemma i. 

När barnen återkommande möter samma  

personal i samarbete mellan mötesplatserna  

skapas trygga relationer. De kan ha träffats på LAB  

under sommaren, och då blir det lättare att  

pyssla tillsammans på museet eller prata om 

böcker tillsammans på biblioteket. Kanske minns 

de den där svettiga dagen när de jonglerade  

tillsammans under sommaren.

” På Draken märker vi ett behov 
som vi inte alltid kan tillgodose på 
biblioteket. Barnen ville få dansa, 
spela spel, göra tiktok-videos 
och på andra sätt ta plats och 
uttrycka sig. Biblioteksklubben 
kan till viss del fylla det behovet, 
men inte helt. De saknar en plats 
för vanligt häng i en trygg miljö. ” 
Johanna, Draken.
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TACK!
Alla som arbetat med Nell & Draken och möjliggjort vårt  

samarbete, Delmos (Delegationen mot segregation) som  

finansierat personalkostnader för LAB och Nell & Draken  

samt arbetet med foldern.  
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