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• Ett projekt som syftar till att lyfta 
barns och ungas rätt till läsning 
och utveckla folkbibliotekens metoder

• Barn och unga är prioriterade målgrupper 
i biblioteksverksamheter lokalt, regionalt och nationellt 
i planer och styrdokument

• 25 bibliotek och 2 läns/regionbibliotek 
startar en process 
för att förverkliga ord och ambitioner 
i konkreta handlingar
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Storprojektet Barn & unga Futurum.kom

• skapar arenor, tid och mötesplatser 
för att genomföra kultur- och biblioteksplanernas
prioritering av barn och unga 

• ett självständigt projekt för biblioteksutveckling 
genom barn och unga 

• skapar mervärde till och fortsättning på Futurum.kom
• genomsyras av att ta utgångspunkt 

utifrån individen 
till skillnad från ”gruppen barn och unga”

b eh öv er en g ag em an g  från  all p erson al 
för fram g ån g
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Projektets 3 faser:
• Fas 1 – introduktion och mobilisering

med utgångspunkt i ”Barnet, platsen, tiden 
– teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld”
– E-föreläsningar: Språk- och läsutveckling, barns digitala medievärldar 
– Konferens: Rum i tiden – bibliotekens fysiska och digitala rum för barn

• Fas 2 – Breddutbildning av all personal
– Barnperspektiv, barns perspektiv, barnkonvention, 

& genrekunskap (våren 2012)

– Ungdomar! LUPP – lokal uppföljning 
av ungdomspolitiken & genrekunskap (hösten 2012)

• Fas 3 – Verksamhetsutveckling
av bibliotekens fysiska och digitala miljöer 
för och med barn och unga 
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Uppdrag och utveckling på hemmaplan
fas 2

Utveckla ditt biblioteket genom att arbeta med

• barnperspektivet 
• barns perspektiv 

• på det fysiska biblioteket
• och det digitala biblioteket

– webb, bloggar, facebook med mera

• 3 inlämningar � stöd för en fortsatt process
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Statistik!
Fas 2

Mäta & väga

• Täckningsgrad och resursutnyttjande
– Hur når verksamheten ut till barn och unga?

• Hur prioriteras barn och unga 
jämfört inom bibliotekets totala verksamheter?

• Måluppfyllelse
• Verksamheter utanför bibliotekets väggar

• Komplement till KB:s officiella statistik



Information 2012

6

2013-2014 
Verksamhetsutveckling

• Dokumentera för evidens
• metoder och mallar för att undersöka och synliggöra bibliotekens 

verksamheter, metoder, 
effekter för barn och unga

• Utveckla fysiska och digitala mötesplatser barn & unga
• Scenografer, ljussättning, fokusgrupper för barn & ungas idéer

• Handlingsplaner, resurser, mål
• uppföljning och konsekvenser av Mätaochväga

samt verksamhetsdokumentationerna
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Barnbiblioteksfolk med 
spetskompetens

• Språk- och läsutvecklande metoder
• Bemötande

• Litteratur och andra konstformer i samverkan 
kring barnböcker, barnbokstema 
• i samverkan med regionens övriga kulturkonsulenter

• Att lära av och ut och tillsammans med andra
• samverkan med våra nätverk inom förskola, 

grundskolans olika stadier, gymnasium, fritidsgårdar 
och andra som har verksamheter för barn och unga


