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Barnet går in i boken, på sitt eget sätt, och blir medskapande och 
skapar sig egna föreställningar.

Kanske blir det barnets första riktiga läsupplevelse, en ingång till 
nya världar, nya språk och egna berättelser. I böckerna finns rum 
att utforska , rum att både springa omkring i och vila i.
Småbarnsbilderboken ”Knacka på!” bygger på  just den tanken. 
Knacka på dörren – och du får komma in och själv upptäcka vad 
som finns bakom dörren.  Precis som i Barnens kulturrum!

För mig har skapandet av Barnens kulturrum varit en spännande 
och från början oförutsägbar process. Skulle det lyckas? Kan en 
bilderbok verkligen förvandlas till en verklighet,  fattbar för de 
små barnen? Utan ”figurer” som igenkänning och förmedlare, 
utan sagotåg och lustiga hus att klättra i.
Jo, det gick. Barnens kulturrum har faktiskt  just det som boken 
vill förmedla: En tillit till barnet som medskapare. En miljö som 
anknyter till boken, men som också innehåller de ”tomrum” som 
barnet själv får gestalta. En möjlighet för barn att på egna villkor 
möta musik, dans, litteratur och bild, både som mottagare och 
medskapare. 

Något av det svåraste för oss vuxna är att lita på barnen, 
att tänka ur barnperspektiv. Men processen bakom Barnens 
kulturrum har präglats av tillit  till barnen och ett envist 
fasthållande av  barnperspektivet.  Och just därför känns Barnens 
kulturrum som just ... barnens!

Anna-Clara Tidholm

Anna-Clara Tidholm  
om Knacka på!

När det lilla barnet möter en bilderbok 
kan något hända. Något stort. Något 
som vi  vuxna bara kan gissa oss till. Vi 
håller i boken, läser texten, pekar på 
något vi tror är viktigt. Samtidigt, inuti 
barnet pågår kanske något helt annat. 



Våren 2014 öppnade en ny verksamhet 
på Stadsbiblioteket för föräldrar och små 
barn. I direkt anslutning till avdelningen 
Barn och unga finns lokaler inredda efter 
småbarnsboken Knacka på! skriven och 
illustrerad av Anna-Clara Tidholm. 

Knacka på! är en mötesplats med olika kulturaktiviteter 
där besökarna skall ha stort inflytande och vara delaktiga. 
Det finns olika aktiviteter att göra som läsa, leka, sjunga, 
måla, skapa, skriva, dansa och mycket mer. De olika 
kulturinstitutionerna i Borås besöker regelbundet Knacka på! 
med prova-på-aktiviteter.

Knacka på! av Anna-Clara Tidholm är en mycket älskad 
småbarnsbok, utgiven 1992. Vi får följa ett barn in i det 
lilla huset och knacka på alla olikfärgade dörrar till de olika 
rummen. I varje rum händer sedan olika saker. Varje dörr och 
varje rum finns nu att knacka på och vara i på Stadsbiblioteket 
i Borås.

Delaktighet och tillhörighet
I Knacka på! ska alla känna sig välkomna och hemma, 
samtidigt som något nytt och överraskande kan hända!

Rummen – fysiskt
Lokalerna är utformade så att små barn och föräldrar kan 
känna inspiration och delaktighet.
Många praktiska funktioner finns som barnvagnsrum, kök 
med plats för barnmat och kaffe, skötbord och generösa ytor 
för gemenskap och egna upptäckter.
Allt är inte tillrättalagt. Små och stora besökare ska 

kunna hitta ett eget rum, ett 
”mellanrum”, där man själv 
kan välja. Därför är rummen är 
ganska enkla och avskalade.
Utformningen av den låga 
trappan i läsrummet och 
kryprampen i stora rummet 
inbjuder små personer 

att krypa, resa sig, testa och våga. De öppna ytorna ger 
fantasin fritt spelrum. Den mjuka mattan i läsrummet och 
skogränsen inbjuder till möten mellan barn och vuxen direkt 
på golvet.

I verkstaden finns det 
inspirerande material 
att välja bland och i 
läsrummet finns det 
nya böcker och gamla 
klassiker att bläddra i 
och läsa högt ur.

Tanken - ideologi
Knacka på! har utformats med FN:s konvention om 
barnets rättigheter och forskningsprojektet KUMBA som 
grund. KUMBA – kultur med barn har genomförts under 
2011-2014 av Barbro Johansson, etnolog vid Centrum för 
konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet och Frances 
Hultgren, lektor vid Biblioteks- och informationsvetenskap 
vid Högskolan i Borås och är en metod för små barns 
delaktighet och inflytande.

Genom att vara öppna och 
inkluderande i samtal med 
barn och vuxna tydliggörs 
deras upplevelser. De allra 
minsta besökarna berättar 
vad de tycker genom att 
visa hur de använder 
lokalerna och på vilket sätt 

de deltar i aktiviteterna. De små barnen får då inflytande och 
blir delaktiga.

Verksamheten - funktion
Öppettiderna ska erbjuda olika tillfällen att besöka 
verksamheten. Knacka på! har egna öppettider oberoende av 
stadsbibliotekets och besökaren ska träffa personal på plats. 
Det finns ett utbud av program att välja mellan för olika 
behov och åldrar.
Knacka på! 
präglas av sitt 
sammanhang i 
Borås Kulturhus 
med inslag av 
olika former 
av kultur, och 
sin närhet till 
stadsbiblioteket 
som inspirerar 
till högläsning.

Kvarnströms arkitektbyrå har ritat.

Scenograf Tofte Lamberg har dekormålat och delvis inrett 
efter boken.

Lokalt snickeri har gjort snickeridetaljer.

Verksamheten delfinansieras initialt med bidrag från Statens 
Kulturråd och Boråsregionen.


