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Abstract:  The starting point for the present study is that the physical environment can 

enhance the learning processes of children. We want to contribute to more focus 
being placed on this within library and information sciences. Our main aim is to 
illustrate how the physical environment can facilitate the learning of children.  

 

In order to achieve our aim, we examine a concrete physical environment, 
namely the children’s department at the main library in Kungsbacka. We have 
attempted to answer the following questions:  
 

1. How does the staff of the children’s department look upon the relationship 

between the physical environment and the learning of children?  
2. How can the physical environment influence the accessibility to the 

information systems SAB and the children’s catalogue at the children’s 
department in Kungsbacka?  

3. In what way can the physical environment at the children’s department at the 
main library in Kungsbacka facilitate the learning of children?  

 
Material has been obtained through qualitative observations and a group 

interview with the staff of the children’s department, and analysed with the help 
of interactionist theories and a socio-cultural perspective on children’s learning.  

 
We have found that the physical environment at the children’s department 
supports the learning of children in several ways. The accessibility to the 

material available at the library is enhanced by classification into genres. A rich 
supply of toys and inspiring environments enables the children to be active. Yet 
the study includes proposals for improvement, including inter alia better 
exposure of the children’s OPAC, adaptation of the division for non-fiction 
literature and measures to enable children to influence the environment.  

 
Nyckelord: fysisk miljö, lärande, informationssystem, användare, barn, 

Kungsbacka bibliotek 



 3 

Innehållsförteckning 

1. Inledning................................................................................................................................ 5 

1.1 Bakgrund........................................................................................................................... 5 

1.2 Ämnesval och problemavgränsning ................................................................................... 6 
1.2.1 Syfte och frågeställningar.................................................................................................................................... 8 

1.3 Begrepp i uppsatsen........................................................................................................... 9 
1.3.1 Fysisk miljö............................................................................................................................................................ 9 
1.3.2 Lärande................................................................................................................................................................... 9 
1.3.3 Informationssystem.............................................................................................................................................. 9 

2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning..................................................................... 11 

2.1 Biblioteksmiljöer.............................................................................................................. 12 

2.2 Skolmiljöer...................................................................................................................... 14 

2.3 Arkitektur........................................................................................................................ 16 

3. Samspelet mellan den fysiska miljön, lärande och informationssystem ........................... 18 

3.1. Olika perspektiv på lärande och Björklids samspelsmodell ............................................ 18 
3.1.1 Miljöpsykologi .................................................................................................................................................... 22 
3.1.2 Teorier om lärande med interaktionistisk ansats........................................................................................... 23 
3.1.3 Informationssystem och lärande....................................................................................................................... 26 
3.1.4 Samspelet mellan informationssystem och den fysiska miljön .................................................................. 28 

4. Metod.................................................................................................................................... 30 

4.1 Motivering av val av metoder.......................................................................................... 30 

4.2 Observation av den fysiska miljön på barnavdelningen................................................... 32 

4.3 Gruppintervju med personalen på barnavdelningen....................................................... 33 

5. Presentation av empiri ......................................................................................................... 36 

5.1 Observationer.................................................................................................................. 36 

5.2 Intervju med personalen.................................................................................................. 38 
5.2.1 Personalens resonemang kring sambandet mellan den fysiska miljön och lärande ................................ 38 
5.2.2 Informationssystemen........................................................................................................................................ 39 
5.2.3 Den fysiska miljön på barnavdelningen.......................................................................................................... 40 

6. Resultatanalys...................................................................................................................... 44 

6.1 Personalens resonemang kring sambandet mellan den fysiska miljön och lärande .......... 44 

6.2 Informationssystemen...................................................................................................... 45 

6.3 Den fysiska miljön som stöd för barns lärande ................................................................ 47 
6.3.1 Utrymme ............................................................................................................................................................... 47 
6.3.2 Inredning .............................................................................................................................................................. 49 
6.3.3 Utrustning............................................................................................................................................................. 51 
6.3.4 Utsmyckning........................................................................................................................................................ 52 

7. Diskussion och slutsatser .................................................................................................... 53 

7.1 Personalens resonemang kring sambandet mellan den fysiska miljön och lärande .......... 53 

7.2 Informationssystemen...................................................................................................... 54 

7.3 Den fysiska miljön som stöd för barns lärande ................................................................ 55 



 4 

7.4 Förslag till förändringar i den fysiska miljön................................................................... 56 
7.4.1 Målmedveten planering ..................................................................................................................................... 56 
7.4.2 En komplex och flexibel miljö ......................................................................................................................... 57 
7.4.3 Samråd med användarna.................................................................................................................................... 58 
7.4.4 Utrymme ............................................................................................................................................................... 59 
7.4.5 Inredning .............................................................................................................................................................. 59 
7.4.6 Utrustning............................................................................................................................................................. 60 
7.4.7 Utsmyckning........................................................................................................................................................ 60 

7.5 Avslutande diskussion...................................................................................................... 60 

8. Sammanfattning .................................................................................................................. 62 

9. Käll- och litteraturförteckning............................................................................................ 64 

10. Bilagor................................................................................................................................ 68 

1. Bildbilaga.......................................................................................................................... 68 

2. Intervjufrågor ................................................................................................................... 69 
3. Material till informanterna................................................................................................ 71 

4. Checklista vid observation................................................................................................. 72 

 



 5 

1. Inledning  

Vårt första möte med Kungsbackas huvudbibliotek, som är en del av Kulturhuset Fyren, 
gjorde oss båda förtjusta. Det stora kulturhuset med sin runda, fyrliknande kropp, välkomnade 
oss en extra solig sommardag, beläget i en grönskande park, mitt mellan stadens torg och det 
stora köpcentret. Redan utanför möts vi av liv och rörelse; människor som passerar genom 
parkens strategiskt belägna gång- och cykelstig längs med ån, lunchgäster som trängs om 
platserna på kulturhusets uteservering, barn och vuxna som stannat upp vid parkens lekplats. 
Innanför husets dörrar, genom caféet och in i själva biblioteket öppnar sig ett runt torg som 
själva centrum, med rymd helt upp till takfönstren som fyller huset med ljus. Runt torget 
kransar sig de olika avdelningarna. Vi vänder oss till varandra och utbrister sådant som: 
”Vilket härligt bibliotek! Vad hemtrevligt det känns –så fräscht och inbjudande! Här vill man 
bara vara - länge!”.  
 
Vi är upprymda och fulla av inspiration då vi återvänder med pendeltåget till Göteborg och 
fortsätter att samtala om vikten av en attraktiv biblioteksmiljö. Vi talar om hur bibliotekets 
verksamhet ges särskilt goda förutsättningar när den bedrivs i en miljö som besökande 
upplever som lockande och trivsam. Hur viktigt det är för det förmedlingsarbete som bedrivs 
på biblioteket att besökande självmant uppsöker biblioteket och gärna uppehåller sig där. 
Besöket vid biblioteket gav oss idén att ägna vårt magisterarbete åt att studera 
biblioteksmiljön och dess inverkan på den besökande mer djupgående. För vad är det, mer 
exakt, i den fysiska miljön som påverkar oss? På vilket sätt påverkas vi?  
 
Denna typ av frågor ägnades stor uppmärksamhet vid konferensen med temat ”Framtidens 
barnbibliotek” som Svensk biblioteksförening anordnade våren 2006. Vi deltog båda på denna 
och fick här bekräftat uppsatsämnets aktualitet. Den fysiska miljön på bibliotekets 
barnavdelningar är något som i allt större grad uppmärksammas inom den egna verksamheten. 
Man visade även till hur en likartad trend pågår i övriga nordiska länder och i England.1 

1.1 Bakgrund  

Kungsbacka huvudbibliotek ligger i en kommun som vid slutet av 2004 hade 68 696 
invånare2, varav drygt 17 500 av dem var bosatta i Kungsbacka stad.3 De flesta arbetar inom 
handel och kommunikation, men många är även sysselsatta inom vård och omsorg, samt 
tillverkning. Efter valet 2002 fick de borgerliga partierna flest röster och de hade alltså 
makten i Kungsbacka kommun då vi genomförde vår undersökning. 4 
 
Huvudbiblioteket i Kungsbacka är som nämnt en del av Kulturhuset Fyren. Kulturhuset 
öppnades för allmänheten 1994 och rymmer även konsthallen Vitehall, Café Trubaduren och 
delar av kulturskolans verksamhet. Biblioteket, som är kulturhusets centrum, är utformat i 
nära samarbete mellan arkitekt, bibliotekspersonal och användare.5 Den genomtänkta och 
utmärkande miljön ger huset sitt alldeles särskilda uttryck. Biblioteket har mellan 1000 och 

                                                 
1 Ett sammandrag från konferensen finns på webbplatsen Framtidens barnbibliotek – rum, struktur och fantasi- 
konferensanteckningar.[2006-07-10] 
2 Kungsbacka kommun. Befolkning.  [2005-11-11] 
3 Kungsbacka kommun. Arbetsmarknad. [2005-11-11] 
4 Kungsbacka kommun. Politiskt forum. [2005-11-11] 
5 Informationsfolder om Kungsbacka kulturhus, [s. 18] 
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2000 besökare per dag. Besöksstatistiken omfattar både vuxna och barn. 6 Bibliotekets 
verksamhet har dock präglats av stora nedskärningar under hela nittiotalet och fram till idag. 
Idag får förskolor och grundskolor 35 % av de pengar som Kungsbacka kommun fördelar och 
kultur endast 1 %. Kultursektorn är med andra ord lägst prioriterad av alla av kommunens 
sektorer.7 Biblioteksverksamheten ligger under nämnden för Kultur & Turism och enligt egna 
styrdokument är barn och unga den grupp som skall prioriteras allra högst.8  
 
Idag finns det ett stort behov av att utvidga barnavdelningen (inom de lokaler som redan 
finns) då den blivit för liten och en arbetsgrupp som bland annat har som avsikt att planera 
inför en sådan utvidgning har skapats. Bibliotekets ekonomiska situation har dock gjort att 
arbetsgruppens planeringsarbete mer eller mindre lagts på is. Idag är alltså den fysiska miljön 
på barnavdelningen inte fullt ut ändamålsenlig. Biblioteket tvingas trots detta att fortsätta 
driva sin verksamhet med de begränsade resurser som finns att tillgå. Mindre ändringar görs 
ständigt på avdelningen.  

1.2 Ämnesval och problemavgränsning 

Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och 
ungdomsverksamhet På barns villkor utgår från FN: s konvention om barns rättigheter. En av 
rekommendationerna är följande: ”Biblioteket ska tillsammans med föräldrar, barnhälsovård, 
förskola och skola lägga grunden till det livslånga lärandet och hjälpa barn och ungdomar 
att skapa sammanhang i tillvaron.” 9 Att underlätta barns lärande kan alltså sägas tillhöra 
folkbibliotekens grundläggande uppgifter. Detta har inspirerat oss ytterligare till vårt 
ämnesval. 
 
Louise Limberg beskriver i sin avhandling Att söka information för att lära: En studie av 
samspel mellan informationssökning och lärande hur ett kognitivt synsätt länge har dominerat 
användarstudier inom Biblioteks- och informationsvetenskapen (B&I).10 Ett kognitivt synsätt 
innebär att man fokuserar på skeenden och processer inne i hjärnan. Det är dessa inre, mentala 
processer man tidigare mer ensidigt har tittat på hos användaren. 11 Under de två senaste 
decennierna har man dock alltmer börjat uppmärksamma den kontext där 
informationssökningen sker.12 Limberg menar att det måste tas hänsyn till att vi är människor 
som bär på upplevelser och erfarenheter när vi söker information. Användaren är påverkad av 
såväl sociala som politiska och fysiska förhållanden. Dessa förhållanden påverkar 
informationssökningsprocessen.13 
 
Den fysiska miljön är en del av den kontext där informationssökning äger rum. Vi vill i vår 
uppsats se närmre på hur den fysiska miljön på biblioteket kan underlätta barns 
informationssökningsprocesser och på så sätt deras lärande. Om informationssökning 
underlättas med hjälp av den fysiska miljön kan barn lättare ta del av den kunskap som finns 
organiserad på biblioteken och tillägna sig denna kunskap. Vi kommer inte att specifikt gå in 

                                                 
6 Uppgift från intervju med personalen vid barnavdelningen genomförd den 7 februari 2006.  
7 Kungsbacka kommun. Ekonomi . [2005-11-03] 
8 Styrdokument. Nämnden för Kultur & Turism, Kungsbacka kommun. 
9 Svensk biblioteksförening. På barns och ungdomars villkor: Målsättning för folkbibliotekens barn- och 
ungdomsverksamhet. [2005-09-29] 
10 Limberg 1998, s. 30f. 
11 Ibid., s. 31. 
12 Ibid., s. 16. 
13 Ibid., s. 47. 
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på barns informationssökningsbeteenden, utan snarare se hur den fysiska miljön kan fungera 
som verktyg som underlättar för lärande.  
 
Lars Höglund skriver i Biblioteks- och informationsvetenskap som studie- och 
forskningsområde att biblioteks- och informationsvetenskapen har sin grund i människans 
behov av att skaffa sig kunskaper om världen samt att organisera, bevara och försöka 
förmedla information vidare.14 Biblioteks-och informationsvetarna Jennifer Rowley och John 
Farrow menar i Organizing knowledge: An introduction to managing access to information att 
kunskapsorganisation eller representation av kunskap handlar om att organisera information 
för att underlätta människors lärande.15 Biblioteks- och informationsvetenskap är alltså ett 
ämne som i sig är förknippat med lärande. Detta bör enligt vår uppfattning även innefatta hur 
den fysiska biblioteksmiljön skall organiseras och gestaltas för att bidra till detta. Så vitt vi vet 
så finns det dock ingen forskning inom B&I som direkt kopplar den fysiska miljön och barns 
lärande. 
 
Höglund menar att det är viktigt att sätta biblioteks- och informationsfrågorna i ett större 
sammanhang genom att studera teorier om mänskligt beteende, kultur och demokrati.16 I 
användarstudier ingår frågor som rör individers och gruppers interaktion med bibliotek och 
informationssystem. Intresset riktas mot användarnas behov och beteende, orsaken till 
beteendet och vad man kan göra för att påverka dessa.17 I vår studie vill vi fokusera på barns 
interaktion med informationssystemen och den fysiska miljön på biblioteket. Vi vill se vad 
som för barn är en god fysisk miljö för lärande och hur den fysiska miljön påverkar 
tillgängligheten till informationssystemen och på så sätt barnens interaktion med dem. Med 
lärande menar vi här såväl det formella lärande som pågår inom ramen för undervisningen i 
förskola och skola, som det informella lärandet.18 Vi är alltså inte snävt intresserade av det 
formella lärande som sker när barn målmedvetet gör skolrelaterat arbete i bibliotekets lokaler, 
men hur den fysiska miljön på barnavdelningen kan underlätta all sorts lärande.  
 
Vi vill om möjligt bidra till att ytterligare fokus sätts på den fysiska miljöns betydelse för 
lärande genom att analysera befintlig forskning i relation till en konkret miljö, nämligen 
barnavdelningen på Kungsbacka huvudbibliotek. Framför allt vill vi bidra till ökad kunskap 
på en allmän nivå. Förhoppningsvis kan uppsatsen även komma till viss konkret nytta i det 
dagliga arbetet på avdelningen, men även vara värdefullt i ett mer långsiktigt perspektiv, vid 
en eventuellt förestående och mer omfattande förändring av den fysiska miljön. Vi tror vidare 
att det kan vara av betydelse när biblioteket skall hävda sig i kampen om ekonomiska anslag, i 
en tid då ”det livslånga lärandet” är i fokus. Det kan också förtydliga biblioteksverksamhetens 
och skolans koppling till varandra och visa att man genom att stärka barnbibliotekets 
verksamhet även stärker skolverksamhetens förutsättningar.  
 
Med barn menar vi den åldersgrupp som anses vara målgrupp på den avdelning som vi 
undersöker, vilket är barn mellan 3 och 12 år. Barn i åldersgruppen mellan 9 och 12 benämns 
som barn i mellanåldern. 19  Vår studie kommer inte att innefatta ungdomsavdelningen eller 
den så kallade Äppelhörnan (avdelningen för barn och unga med funktionshinder), eftersom 
                                                 
14 Höglund 2000, s. 2.  
15 Rowley & Farrow 2000, s. xiv. 
16 Höglund 2000, s. 3. 
17 Jfr. Höglund 2000.  
18 Lärande sker inte bara i formaliserade situationer som i skolan (formellt lärande), utan pågår hela tiden i alla 
tänkbara situationer (informellt lärande). Björklid 2005, s. 28. 
19 Kungliga biblioteket. Genre och form för barn- och ungdomslitteratur. [2006-10-03] 
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vi anser detta bli ett för omfattande undersökningsområde. Vi kommer av samma anledning 
heller inte att ta upp genus- eller etnicitetsaspekter.  
 
Vi har organiserat den fysiska miljön som vi vill undersöka under rubrikerna utrymme, 
inredning, utrustning och utsmyckning. Detta återkommer vi till i uppsatsens 
begreppsförklaringar. 

1.2.1 Syfte och frågeställningar 

Vår utgångspunkt är att den fysiska miljön på biblioteket är en kontext för barns lärande. Den 
fysiska miljön kan ses som ett redskap i barns lärandeprocesser. Barns interaktion med 
informationssystemen (här: SAB-systemet och barn-OPAC:en) är en del av denna 
lärandeprocess på biblioteket och den fysiska miljön påverkar barnens tillgänglighet till 
systemen. Vi menar att man bör ta hänsyn till den fysiska miljöns påverkan på barns lärande 
när man planerar för förändringar i den fysiska miljön.  
 
Vårt övergripande syfte är att belysa på vilket sätt den fysiska miljön kan underlätta barns 
lärande.  
 
För att lyckas med detta vill vi undersöka en konkret fysisk miljö, nämligen barnavdelningen 
på Kungsbackas huvudbibliotek. Här vill vi även undersöka hur barnavdelningens personal 
ser på sambandet mellan den fysiska miljön och barns lärande. Vi syftar vidare till att 
undersöka hur den fysiska miljön påverkar tillgängligheten till informationssystemen SAB-
systemet och barn-OPAC:en, och hur den i sin tur påverkar lärandeprocessen. 
 
Med detta som bakgrund vill vi i vår slutdiskussion även ge förslag till hur den fysiska miljön 
på barnavdelningen på Kungsbackas huvudbibliotek kan förbättras i syfte att stödja barns 
lärande. 
 
Detta ger följande frågeställningar:  

 
1. Hur resonerar personalen kring sambandet mellan den fysiska miljön och barns lärande?  
 
2. Hur kan den fysiska miljön påverka tillgängligheten till informationssystemen SAB-

systemet och barn-OPAC:en på barnavdelningen på Kungsbackas huvudbibliotek? 
 
3. På vilket sätt kan den fysiska miljön på barnavdelningen på Kungsbackas huvudbibliotek 

underlätta besökande barns lärande?  
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1.3 Begrepp i uppsatsen 

1.3.1 Fysisk miljö 

Vi betraktar den fysiska miljön som allt det som omger oss, men åtskild från den sociala 
miljön. Ann Skantze har gjort en studie kring barn och unga i relation till sin skolmiljö som 
det ofta refereras till när det talas om fysisk miljö och barns lärande. I studien betraktas den 
fysiska miljön som skolhuset och dess inredning, utrustning och utsmyckning, samt områden 
kring skolan som barnen använder under sin skoldag. 20 Vi utgår från Skantzes beskrivning 
och med den fysiska miljön på barnavdelningen vid Kungsbacka huvudbibliotek avser vi: 
utrymmet (själva rummet, ljud, ljus, luft), inredningen (skyltning, stolar, bord, hyllor, 
färgsättning), utrustningen (leksaker, datorer, böcker, spel) och utsmyckningen (teckningar, 
konstföremål). 

1.3.2 Lärande  

Det är möjligt att urskilja tre adekvata grundbetydelser av ordet lärande enligt Knud Illeris. 
Dels kan lärande betraktas som resultaten av en individs läroprocesser (alltså det man lärt 
sig). Lärande kan också betraktas som de psykiska processer hos individen som leder fram till 
dessa resultat. Dessa processer kan kallas för läroprocesser. Vidare kan lärande syfta till 
samspelsprocesserna mellan individens och dennes sociala och materiella omgivning. Detta 
samspel är en förutsättning för de två övriga aspekterna av lärande.21 Denna urskiljning av 
lärandets olika aspekt är av analytisk art och i praktiken är det svårt att skilja dem åt.22 Vi 
kommer i vår uppsats att använda lärandebegreppet i denna vida mening där alla ovan 
nämnda aspekt ingår. Vi kommer dock särskilt att lyfta fram samspelet mellan individen och 
den materiella omgivningen, alltså den fysiska miljön.  
 
Vi antar en sociokulturell syn på lärande där människans lärande placeras i sin kontext. Enligt 
sociokulturella perspektivet sker lärande i samspel med sin omvärld och individen interagerar 
med denna genom språket och olika artefakter. Artefakterna ingår i den kontext där lärande 
äger rum (den fysiska miljön). Bibliotekets informationssystem kan sägas vara exempel på 
sådana artefakter. Människans färdigheter och kunskaper är så intimt förbundna med de 
redskap som det interagerar med att det enligt detta synsätt är omöjligt att se på individen som 
en isolerad företeelse. Det sociokulturella perspektivet innehåller också kognitiva idéer, som 
att språket är en viktig del i vår förståelse av omvärlden. 23 

1.3.3 Informationssystem 

Vår begreppsförståelse grundar sig på hur Michael Buckland förklarar vad 
informationssystem är. Han beskriver detta som system som bearbetar information och som 
därigenom representerar kunskap. Informationssystem tillhandahåller informationsservice 
avsedd för att informera människor genom bland annat arkiv, bibliotek och direktanslutna 
databaser.24 Exempel på informationssystem på bib liotek är olika klassifiktaionssystem, samt 
bibliotekskatalogen. I vår studie motsvarar detta barn-OPAC:en och SAB-systemet. Som 

                                                 
20 Skantze 1989, s. 19. 
21 Illeris 2001, s. 14. 
22 Ibid., s. 15. 
23 Säljö 2005, s. 66. 
24 Buckland 1991, s. xiv. 
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nämnt, så betraktar vi enligt det sociokulturella perspektivet informationssystemen som 
artefakter som barnen interagerar med omvärlden med. 
 
I vår studie betraktar vi inte informationssystemen som en del av den fysiska miljön, men som 
beroende av den fysiska miljön. Hur informationssystemen kommer till uttryck på 
biblioteken, beror bland annat på hur den omgivande fysiska miljön ser ut. Givetvis måste 
informationssystemen materialiseras för att tillgängliggöras. Barn-OPAC:en är tillgänglig för 
användaren genom den fysiska datorn. SAB-systemet materialiseras genom böcker och annan 
medias systematiska placering i rummet. Men för tydlighets skull bryter vi ut 
informationssystemen och betraktar dem som något utöver den fysiska miljön. Alltså: när vi 
talar om den fysiska miljön så menar vi inte informationssystemen, även om det är möjligt att 
betrakta dem som en del av den fysiska miljön.  
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

I följande kapitel redovisas valda delar av den forskning och övrig litteratur som är relevant 
för hur den fysiska miljön kan underlätta barns lärande. Vi har letat efter forskning och 
litteratur som behandlar hur den fysiska miljön kan ses som en kontext för barns lärande, och 
hur den fysiska miljön påverkar informationssystemens tillgänglighet.  
 
Vi har inte kunnat hitta någon forskning inom B&I som gör en direkt koppling mellan den 
fysiska miljön och lärande. Däremot finns det forskning kring den fysiska miljön på 
biblioteken som vi haft nytta av. Relevant forskning som sätter den fysiska miljön i samband 
med lärande finns främst gjord inom skol- respektive förskolemiljöer. Detta kan bero på att 
skolans kärnverksamhet så uttalat handlar just om barns lärande. Vi är väl medvetna om att 
skolan har en annan uppgift än vad biblioteken har i detta avseende. Vi menar ändå att man 
kan tillämpa delar av den kunskap som skapats i studier av skolmiljöer på barn i 
biblioteksmiljö. Bristen på forskning kring samspelet mellan fysisk miljö och barns lärande 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen kan dock säga vara med och motivera en ökad 
fokus på fysisk miljö och lärande på bibliotek, som vi önskar att denna uppsats skall bidra till. 
Vi har även tagit med relevant forskning kring samband mellan arkitektur och lärande.  
 
Vi startade vår informationssökning med att söka information om Kungsbacka kommun och 
Kulturhuset Fyren. Vi tittade på kommunens webbsidor och kontaktade även nämnden för 
Kultur & Turism för att få tillgång till aktuella styrdokument och kommunstyrelsens kansli för 
sammanträdesprotokoll från husets planeringsfas. Vi sökte vidare efter information i 
Artikelsök, Emerald, LISA, Presstext, Mediearkivet, Nordiskt BDI- index, samt sökmotorn 
Google på olika kombinationer av Kulturhus, Fyren, Kungsbacka, Bibliotek. Vi hittade ett 
mindre antal artiklar som nästan uteslutande var skrivna i samband med kulturhusets 
invigning eller åren strax efter invigning och ingenting från senare år, alla skrivna i positiva 
och entusiastiska ordalag. Dessa har dock varit användbara för att få en förståelse av ur vilka 
ambitioner och med vilka förväntningar kulturhuset formats. 
 
Efter att vi beslutade oss för att skriva om den fysiska miljön på barnavdelningen och barns 
lärande fortsatte vi att söka i ovan nämnda databaser och sökmotor på termerna lärande, fysisk 
miljö, barn, bibliotek. Sökningarna på termerna gjordes både separat och i olika 
kombinationer, med trunkeringar. Framför allt gav oss en träff på Pia Björklids Lärande och 
fysisk miljö: En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och 
skola tidigt en viktig inblick i vilken forskning som fanns gjord. Vi utgick från hennes 
litteraturförteckning och referenslista för att hitta ytterligare relevant litteratur. Vi har senare 
upptäckt att vissa författare och verk återkommer högfrekvent i olika litteraturförteckningar 
och referenslistor och vi har betraktat dessa som särskilt relevanta källor.  
 
Vi sökte också ganska tidigt i Högskolan i Borås databas för kandidat- och magisteruppsatser 
efter uppsatser med samma ämnesord. Vi hittade ett mindre antal för oss intressanta uppsatser, 
varav en av dem finns omtalad i vår egen uppsats. Utöver detta har vi gått direkt till vissa 
webbplatser vi trott vara aktuella, såsom Svensk biblioteksförenings sidor, Myndigheten för 
skolutveckling och IFLA´s sidor. Dessa har vi också haft nytta av. Vi har vidare hit tat 
litteratur genom såkallad browsing i bibliotekshyllor där vi plockat böcker efter titlar och dess 
innehållsförteckningar och av författare som återkommit sedan tidigare sökningar. Vi har 
framförallt hittat användbara böcker i hyllorna för pedagogik och bok- och biblioteksväsen.  
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En erfarenhet av informationssökningsprocessen har varit svårigheten att begränsa sig och 
fallenheten att för ingående läsa sådant som ”verkar intressant”.  Vi kan i efterhand se att detta 
har bidragit till en större tids- och arbetsmässig börda än nödvändigt. Vi tror dock att vi 
genom många olika sökvägar och kombinationer av termer har kunnat täcka området väl, 
utifrån den forskning som finns.  

2.1 Biblioteksmiljöer 

Ideal för folkbibliotekens fysiska utformning kommer till uttryck i Folkbibliotekslokaler: En 
handbok som utarbetats i syfte att underlätta för dem som planerar folkbibliotekets lokaler. 
Arbetsgruppen som står bakom handboken påpekar att miljön på barnavdelningar bör vara 
omväxlande och stimulerande. De menar att man bör lägga vikt vid en flexibel inredning, med 
stora fria ytor som skapar plats för barnens fria rörelse som bland annat sitta, ligga och krypa. 
Barn behöver större svängrum än vuxna och därmed bör också kringutrymmena vara större än 
på vuxenavdelningen. Arbetsgruppen menar att man bör skilja på utrymme för små och större 
barn (med större barn menas barn i åldrarna åtta till tolv). Avdelningen bör förslagsvis kunna 
rymma ca 20-30 barn samtidigt. Möblerna behöver enligt arbetsgruppen inte vara av 
miniformat, eftersom barnens omvärld inte är det. Det är dock viktigt att möblerna är stadiga 
och att borden har ordentliga ytor. Eftersom så kallade mysmöbler som mjuka soffor och 
fåtöljer ofta ger upphov till konflikt när flera barn samlas samtidigt, rekommenderar gruppen 
madrasser och kuddar som istället kan plockas fram vid behov. 25 
 
Den internationella federationen av biblioteksföreningar (International Federation of Library 
Associations and Institutions, IFLA) ger också riktlinjer för barnbibliotekstjänster. De 
beskriver bara i korthet och ganska allmänt hur biblioteksrum för barn bör utformas. Enligt 
IFLA:s riktlinjer bör rummet upplevas som öppet, attraktivt och inbjudande. Det bör samtidigt 
vara utmanande, men ofarligt. Helst skall det finnas en egen sektion som utmärker sig i färger 
och utsmyckning och på så sätt är lätt igenkännbar för barnen. 26 
 
Uno Nilsson hävdar i artikeln ”Den fysiska miljön som förmedlingsmiljö” att allt som 
påverkar mottagarens öppenhet för vad som skall förmedlas kan betraktas som 
förmedlingsmiljö. 27 Detta innefattar hur barnen blir bemötta av personalen, men även hur den 
fysiska miljöns utformas. Den fysiska miljön ingår i skapandet av en positiv förmedling. 
Nilsson påpekar att det är viktigt när den fysiska förmedlingsmiljön utformas att fundera över 
hur det vi vill förmedla förhåller sig till hur användarna upplever biblioteksmiljön. 28 Nilsson 
anser att det är viktigt med en inbjudande exponering av böcker och andra medier. 
Exponeringen ska väcka användarens nyfikenhet och fantasi. Det skall vara spännande att gå 
in på biblioteket, och det ska upplevas som öppet och tillgängligt för alla. Nilsson skriver att 
det är viktigt att den fysiska miljön står i samklang med barnen själva. De har inte samma 
förmåga att överse med formerna för att nå innehållet. Miljön måste signalera: ”Kom hit! Du 
är välkommen! Vi har massor att bjuda på!”. 29  Nilsson lägger vikt vid rörlighet och menar att 

                                                 
25 Folkbibliotekslokaler: En handbok 1981, s. 50. 
26 IFLA’s Guidelines for Children’s Library Services. [2005-09-16] 
27 Nilsson 1994, s. 71.  
28 Ibid., s. 71. 
29 Ibid., s. 72. 
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biblioteksmiljön ska vara dynamisk. Han hävdar att det som var bra bara för en kort tid sedan, 
fort riskerar att vara överspelat. 30  
 
Även Marianne Hiort-Lorenzen lyfter fram biblioteksrummets roll i förmedlingsarbetet i 
bibliotekets verksamhet. I rapporten I forandringens favn hävdar hon att det inte i tillräckligt 
stor grad är belyst hur betydelsefulla rummen är för förmedlingsarbetet. Hon menar att det att 
söka och välja material för upplevelse och information är en aktiv del i människors 
kulturutveckling, och ramarna för detta, det vill bland annat säga rummen, skall undersökas 
utifrån ett sådant perspektiv. 31 
 
Hiort-Lorenzen påpekar att strukturer och rutiner i bibliotekens verksamhet både är 
nödvändigt och bra, men varnar samtidigt för att institutionalisering och livlöshet lätt kan bli 
konsekvenserna om de inte ständigt är i utveckling. Biblioteksinredningen för barn och unga, 
vilar liksom de flesta arbetstekniska rutiner på välargumenterade, genomarbetade attityder, 
beslut och rutiner. Dessa är nyttiga om de ständigt är föremål för granskning, ifrågasättande 
och analyserande. Det finns en fara för att bli hemmablind genom att rummen blir för 
välkända. Sinnena mattas och det blir svårare att se vilka möjligheter och vilken potential som 
faktiskt finns.32 Hiort-Lorenzens slutsatser kan användas som ett argument för att undersöka 
den fysiska miljön på barnavdelningen på Kungsbacka. Trots att biblioteket och 
barnavdelningen är relativt nybyggda, behöver både rummen och arbetssätten med Hiort-
Lorenzens ord ständigt utsättas för granskning, ifrågasättande och analyserande.33 Rörlig 
inredning, är dock en fördel med modifikationer, enligt Hiort-Lorenzen. Det krävs en fasthet i 
biblioteksrummets uppbyggnad och inredning för att användaren skall känna sig trygg och 
återfinna material. Hiort-Lorenzen ger förslag till hur man kan öka förutsättningarna för att 
skapa inspirerande och rörliga rum. Hon menar att ett sätt är att rörlighet blir ett medvetet 
arbetssätt, det vill säga något som är bra i sig självt och som inte alltid behöver motiveras.  
 
Hiort-Lorenzen menar vidare att det är viktigt för barnet att få sätta sin prägel på rummet. 
Därigenom kan barnet bekräfta sig själv som människa och realisera en rad känslor och 
upplevelser vilket i sin tur skapar medengagemang och närhet. Detta är något som även 
Skantze lyfter fram i sin studie. Hiort-Lorenzen tycker att det är ett problem att rum utformas 
och står klara utan att användargruppen har fått medverka i denna process. Detta innebär att 
man går miste om en möjlighet för användaren att sätta spår genom sitt beteende, sin 
användning och ändring, och möjligheterna för identifikation minskas.34 Mie Svenneberg och 
Rebecka Graf menar i sitt föredrag vid Svensk biblioteksförenings konferens ”Framtidens 
barnbibliotek” att man alltid bör utgå ifrån att barnen själva kan tala om för oss vad som är en 
bra miljö för dem. 35 Hiort-Lorenzen tror att en orsak till att barnen inte får vara med och 
påverka rummets utformning kan bero på att det finns en styrande uppfattning om det 
estetiska.36 Med detta menar hon att man tar mer hänsyn till en yttre uppfattning om vad som 
anses förfinat och smakfullt behagligt, än till individens såväl som kollektivets upplevelse av 
miljön. Hiort-Lorenzen menar att man i sitt estetiska ideal, bör inta positionen ”det sinnliga, 
det uppfattbara”, snarare än det ”smakfulla”. 37   
 
                                                 
30 Nilsson 1994, s. 73. 
31 Hiort-Lorenzen 1989, s. 51. 
32 Ibid., s. 51. 
33 Ibid., s. 52. 
34 Ibid., s. 51. 
35 Svenneberg & Graf 2006.   
36 Hiort-Lorenzen 1989, s. 51. 
37 Ibid., s. 52. 
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Hiort-Lorenzens idéer har spridit sig i Sverige genom projektet ”Kampen mot de räta linjernas 
tyranni”. Bibliotekskonsulenten Birgitta Ahlén vid länsbiblioteket i Uppsala beskriver i 
artikeln ”Projektet som växte: Kampen mot de räta linjernas tyranni” detta utvecklings- och 
förändringsarbete som engagerat en rad bibliotek i hela Sverige, däribland Kungsbackas 
huvudbibliotek. 38 Projektet är inspirerat av Hiort- Lorenzens studie, och uppstod på initiativ 
från ett antal barnbibliotekskonsulenter och spred sig även vidare till andra avdelningar. 
Tanken var att man skulle granska biblioteket med användarens ögon och på så sätt undvika 
att blint följa gamla, invanda regler och former.39 Man ville undvika att biblioteken stagnerar 
och institutionaliseras. Att bryta de räta linjernas tyranni innebär bildmässigt att skapa en 
tillåtande miljö för nytänkande kring biblioteksverksamheten bland personalen. Öppenheten 
och diskussionen som leder till utveckling av personalgruppen utgår lättast och naturligt från 
konkreta förändringsarbeten, helst en kontinuerlig rad sådana. Man funderar över 
biblioteksrummet, hylluppställningen, bokuppställningen, skyltningen, gallringen och 
översynen av medierna, hela tiden sett från låntagarens synpunkt.40  
 
En magisteruppsats som lyfter fram den fysiska miljön på bibliotek är Biblioteksrummets 
förmedlande roll: En studie av Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning av Anette 
Andersson och Victoria Nore. Andersson och Nore har undersökt hur ungdomar, 
bibliotekspersonal och inredningsarkitekt vid Malmö stadsbibliotek uppfattar den fysiska 
miljön på bibliotekets ungdomsavdelning. Studien visar bland annat att ungdomarna önskar 
en avdelning med en mer ungdomlig karaktär. De önskar mer färg på väggar och möbler. 
Vidare vill de att det både skall finnas möjlighet för tystnad och för ljudlighet på avdelningen. 
Samtidigt som en alltför tyst miljö skapar ”obehagskänslor för dem som besöker biblioteket i 
socialt syfte” störs de ungdomar som besöker biblioteket i studiesyfte av en ”alltför ljudlig 
miljö”. 41 Inredningsarkitekten som intervjuas i studien vill lösa denna motsättning genom att 
skapa ”ett aktivt flöde med både ljudliga och tysta rum”, och på så sätt skapa miljöer som 
stödjer lärande utan att bibliotekets sociala funktion går förlorad. 42 Andersson och Nore 
påpekar liksom Hiort-Lorenzen att användarna, personalen och arkitekten alla måste 
samarbeta och vara delaktiga för att utformningen ska bli lyckad.  

2.2 Skolmiljöer  

Även fast det idag inte finns forskning kring sambandet mellan den fysiska miljön och barns 
lärande inom B&I, finns detta i viss mån inom andra vetenskapsområden. 43 Pia Björklid har 
sammanställt kunskapsöversikten Lärande och fysisk miljö: En kunskapsöversikt om 
samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola där hon beskriver forskningen 
om barns lärande och fysisk miljö i skolsammanhang. Översikten har som syfte att ge ökade 
insikter i den fysiska miljöns betydelse för barns lärande och är tänkt att användas inom bland 
annat lärarutbildningar, arkitekturutbildningar och skolor.44  
Vi menar att denna forskning även är relevant för biblioteksvärlden. Detta bekräftades även 
på konferensen ”Framtidens barnbibliotek” där man hänvisade till Björklids 
forskningsöversikt som aktuell för barnbibliotekens verksamhet.45 Forskningen, samt vissa 
                                                 
38 Ahlén 1993, s. 61. 
39 Ibid., s. 61. 
40 Ibid., s. 61.  
41 Andersson & Nore 2002, s. 68. 
42 Ibid., s. 47. 
43 Björklid 2005, s. 10.  
44 Ibid., s. 26. 
45 Corneliusson 2006.  
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utvecklingsarbeten som lyfts fram, är i huvudsak från Sverige, men även från övriga Norden, 
och är gjord från omkring början av 1990-talet och framåt.46 Björklid anlägger ett 
interaktionistiskt perspektiv, i det att hon hävdar att det förekommer ett ömsesidigt samspel 
mellan individ och miljö.47  

I doktorsavhandlingen Vad betyder skolhuset?: Skolans fysiska miljö ur elevernas perspektiv 
studerad i relation till barns och ungdomars utvecklingsuppgifter undersöker Ann Skantze 
hur barn och ungdomar relaterar till sin miljö och vad denna möjligtvis kan ha för betydning i 
deras utveckling. I vår genomgång lyfter vi endast fram barnens upplevelser i Skantzes studie, 
eftersom det är just barn som användargrupp som vi har begränsat oss till i vår undersökning.  

Skantzes empiriska studier är genomförda vid fyra arkitektoniskt och geografiskt skilda 
skolor, byggda under 1920-talet, 1960-talet, 1970-talet och 1980-talet.48 Elever har själva fått 
beskriva sina upplevelser kring den fysiska miljön i den skola där de är elever. Med fysisk 
miljö menas här skolhuset och dess inredning, utrustning och utsmyckning, samt områden 
kring skolan som barnen använder under sin skoldag. 49 

Skantzes utgångspunkt är att skolhusen har mer än ett praktiskt syfte, såsom att skydda och ge 
utrymme. Skolans fysiska miljö är även en del av barnets omvärld i vilken det utvecklas.50 
Skantze beskriver hur barnet använder miljön för att förstå sig själv. Hon menar därför att det 
är viktigt att det som beskrivs som pedagogiska, psykologiska, utvecklingsmässiga, själv- och 
omvärldsorienterade aspekter får prägla hur man utformar skolrummet, både när man rustar 
upp existerande skolhus och när det planeras inför nya.  
 
Skantze påvisar i sin studie att barnen skapar mening, kunskap och löser, det hon kallar, 
utvecklingsuppgifter, inte bara i miljön men också med hjälp av miljön. Vidare framkommer 
det att barn tolkar miljön med alla sina sinnen. Barn söker utrymme för att hoppa, krypa, 
klättra, springa och gömma sig. Detta stämmer överens med vad som beskrivs i 
Folkbibliotekslokaler: En handbok. Barnen fastställer rummens identitet genom hur rummet 
luktar, om det är ljust eller mörkt, om det känns luftigt och hemtrevligt eller inte.51 De 
tillägger även miljön känslomässiga kvaliteter.52 
 
Gunilla Lundahl har författat boken Hus och rum för små barn i samarbete med arkitekterna 
Åsa Conradsson och Per Hederus. 53 Boken är ett resultat av en studie med utgångspunkt i ett 
tjugotal daghem och skolor. Dessa diskuteras utifrån begrepp som färg, inredning, möbler, 
ljus och utemiljö och slutsatsen är att det finns ett starkt samband mellan barns utveckling och 
deras förhållande till rum. Lundahl et al talar om rummet som ett pedagogiskt hjälpmedel och 
vill lyfta fram barns behov av arkitektonisk kvalitet. Lundahl et al menar att bra pedagoger 
kan göra ett bra arbete i en dålig miljö, men att en god miljö är ett stöd. De menar att husen 
och rummen bidrar till barnens emotionella, praktiska, sociala och intellektuella utveckling 
och att deras skapande förmåga och självtillit stärks av arkitekturens form. Den fysiska miljön 
kan, med andra ord, underlätta barns förutsättningar för lärande. Barn är bra på att avläsa 

                                                 
46 Björklid 2005, s. 25. 
47 Ibid., s. 27. 
48 Skantze 1989, s. 3. 
49 Ibid., s. 19. 
50 Ibid., s. 144. 
51 Ibid., s. 67. 
52 Ibid., 1989, s. 62. 
53 Lundahl et al 1995. 
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arkitekturens uttryck och om den inte ger stimuli, trubbas barnen av för de impulser som rum 
kan ge. Liksom Skantze påpekar, så ger rum som byggs fö r små barn dem en livssfär där de 
kan utvecklas och mognas.54 Olika åldrar tar stöd i en fysisk omvärld för att växa, upptäcker 
hur begreppsvärldar förändras i mötet med nya omgivningar.55  
 
Ytterligare ett exempel på hur den fysiska miljön och barns lärande nu uppmärksammas inom 
skolvärlden är Skola 2000. Detta är ett av de stora förändringsprojekt som pågått i skolan 
under slutet av 1990-talet och som 2000 hade ett tiotal skolor involverade.  Projektet beskrivs 
i Projekt Skola 2000. Nu! av Erik Wallin. Projektet hade som mål att skapa en modern skola 
som svarar till den aktuella läroplanen. Projektet betonar starkt skolans fysiska miljö i 
samband med elevernas utveckling och bygger på en genomtänkt integration av pedagogik, 
arbetsorganisation och fysisk miljö. 56 Tanken är att en fysisk miljö som är ergonomiskt 
utformad, estetiskt tilltalande, som bidrar till en bättre psykosocial miljö och som är 
pedagogiskt funktionell, även bidrar till en ändrad undervisning, nya elev- och lärar- roller 
samt en förändrad arbetsorganisation. En bra fysisk miljö förutsätts alltså leda till bättre 
förutsättningar för barns lärande. Wallin verkar använda estetikbegreppet på ett mer 
oproblematiskt sätt än vad Hiort-Lorenzen gör. Hiort-Lorenzen anser att vuxnas uppfattning 
om vad som är estetiskt kan vara begränsande för barn. 57  

2.3 Arkitektur 

Denna nya skolform, där fysisk miljö och pedagogik så intimt kopplas samman, lyfts även 
fram av Patrick Bjurström. I artikeln ”Pedagogik och arkitektur för en orolig tid” skriver han 
att ett vanligt problem när nya skolbyggnader skall utformas är att beställaren i många fall 
saknar tillräcklig kompetens och väljer arkitekt efter lägsta pris. Det händer dessutom ofta att 
arkitektens ursprungliga förslag bantas ner, vilket i sin tur leder till kompromisser i form av 
förminskade arbetsenheter och underliga rumsformer. Det ursprungliga förslaget till 
utformning av biblioteket bantades ner rejält. Förhållanden för bland annat dagsljus, akustik 
och klimat blir oftast mindre gynnsamma än i det ursprungliga förslaget.58 Även på 
huvudbiblioteket i Kungsbacka fick man kompromissa då det ursprungliga förslaget blev för 
kostbart.  
 
Bjurström beskriver en ny sorts skolarkitektur som bland annat innehåller storarbetsrum med 
många dörrar där många elever skall vistas. Han menar att denna arkitektur kan skapa en 
orolig miljö, framförallt för barn med koncentrationssvårigheter. Stora öppna rum med 
mycket glas kan även upplevas som oroliga för att alla intryck och all rörelse i omgivningen 
fritt tillåts flöda in. Bjurström menar att det har kommit signaler om att ”den nya pedagogiken 
och de nya, öppna eller genomskinliga skolmiljöerna bara fungerar för välartade 
medelklassbarn”. 59 Bjurströms uppfattningar är intressanta att se i förhållande till den miljö 
som vi undersöker, som innehåller mycket glas och består av ett stort, öppet rum.  
 
I Det lysande biblioteket som är ett projektarbete mellan tolv bibliotek i Stockholms län och 
Institutionen för Arkitektur och stadsbyggnad vid KTH i Stockholm beskrivs biblioteket som 

                                                 
54 Lundahl et al 1995, s.29. 
55 Ibid., s.7. 
56 Wallin 2000, s. 22. 
57 Hiort-Lorenzen 1989, s. 52. 
58 Bjurström 2003, s. 24. 
59 Ibid., s. 24. 
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både en fysisk och en mental plats. Biblioteket liknas vid en ”…gigantisk bok (man kanske 
kan se det som ett uppslagsverk) i vilket läsaren kan träda in både fysiskt och psykiskt.”60 
Biblioteket är något mer än en förvaringsplats för böcker. Rolf Gullström-Hughes menar att 
”Vi måste skapa nya metaforer som beskriver en idé om biblioteket som annat än ett tempel 
eller lagringsutrymme, för ord, tryck, kartor, kataloger, kassetter, video och datorer”. 61 
Biblioteket som fysisk plats är enligt det synsätt som Gullström-Hughes representerar, inte 
bara till för att bevara och samla böcker, utan det finns även till för att användarna skall kunna 
bearbeta information.  
 
Christer Håkansson, arkitekten som ritat kulturhuset i Kungsbacka, är ytterligare en av dem 
som lyfter fram arkitekturens betydelse för att biblioteket ska bli en plats där kunskapsutbyte 
kan ske.62 Håkansson och Gullström-Hughes argumenterar båda för att arkitekturen kan bidra 
till att locka fler att ta del av informationen. 63 Enligt Håkansson räcker det inte idag att ett 
bibliotek kan lagra mycket information på ett begränsat utrymme. Det ställs krav på att 
biblioteket ska vara till för, vara eftertraktat av och användbart för alla. Det handlar om att 
gestalta bibliotekets miljö så att informationen som biblioteket kan tillhandahålla blir så 
tillgänglig som möjlig. Det kan vara en fråga om klassifikations- och hyllsystem, men också 
om arkitektoniska utformningen. Håkansson beskriver bibliotekets breda uppdrag i en artikel i 
tidskriften Framsidan på följande sätt: ”Viktigast av allt är kanske ändå bibliotekets roll som 
mötesplats och forum, en plats att träffas att få hjälp att tolka och förstå den enorma 
informationsmängd som dagligen sköljer över oss, en plats för eftertanke och diskussion.”64 
 
Lars Jadelius menar att det är ”av central betydelse att studera och värdera offentlighetens 
byggnader och dess arkitektur sedda som resurser i en kreativ, kritisk och demokratisk 
kunskapsprocess, samtidigt som man tolkar byggnaderna och arkitekturen som uttryck för 
sådana processer.”65 Jadelius beskriver hur många människor, trots de ambitioner som ligger 
bakom många offentliga byggnader, ofta känner sig främmande inför offentlighetens 
institutioner. Han påpekar att ambitionen med utformningen av de flesta moderna bibliotek är 
att ingen ska känna sig bortkommen. Men Jadelius ställer sig ändå frågan i vilken utsträckning 
olika miljöer har blivit tillgängliga för vanligt folk.66 

                                                 
60 Gullström-Hughes 1998, s. 48.  
61 Ibid., s. 48. 
62 Håkansson 2001, s. 6. 
63 Jfr. Håkansson 2001; Jadelius 1990. 
64 Håkansson 2001, s. 7. 
65 Jadelius 1990, s. 103.  
66 Ibid., s. 108. 
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3. Samspelet mellan den fysiska miljön, lärande och 
informationssystem 

I följande kapitel 3.1 beskriver vi olika sätt att se på barns lärande och samspelet mellan miljö 
och lärande. Inledningsvis presenterar vi olika synsätt på lärande och relaterar dessa till Pia 
Björklids samspelsmodell, samt en tillhörande planeringsmodell. Modellerna presenteras i två 
tabeller som vi återkopplar till i uppsatsens analysdel. Därefter följer ett kapitel (3.1.2) om 
miljöpsykologi som beskriver hur människans beteende, inklusive inlärning, påverkas av den 
omgivande miljön. Vidare redovisas (3.1.3) teorier med ett dynamiskt interaktionistiskt 
perspektiv om hur barns lärande och utveckling kan kopplas ihop med den fysiska miljön, 
företrädda av Erik H. Eriksson och Jean Piaget. I kapitel 3.1.4 beskrivs hur man teoretiskt kan 
se på organisering av kunskap, och hur organisering av kunskap förhåller sig till 
informationssystem. Därefter, i kapitel 3.1.5, tittar vi på hur informationssystem förhåller sig 
till lärande genom att se hur tillgången på information och dess organisering. Slutligen ser vi i 
kapitel 3.1.6 hur den fysiska miljön kan påverka användarens interaktion med 
informationssystem och därmed påverka förutsättningarna för lärande.  

3.1. Olika perspektiv på lärande och Björklids 
samspelsmodell  

Enligt Roger Säljö finns det två traditionella och vitt skilda forskningstraditioner som 
dominerat synsättet på lärande och utveckling.67 Den ena riktningen brukar benämnas 
rationalism och den andra empirism. Det rationalistiska perspektivet hävdar att lärande 
innebär att utveckla inre, medfödda förmågor/egenskaper. Denna uppfattning är 
kännetecknande inom modern biologi, där genetiska förutsättningar anses vara förutsättningen 
för en individs kapaciteter. Det är även en uppfattning som delas av de flesta 
utvecklingspsykologer. När man studerar individens fysiska, emotionella, kognitiva och 
sociala utveckling, så utgår man från att denna först och främst kommer inifrån individen 
själv.68  
 
Som en motsats står det empiristiska perspektivet, där man anser att lärande är något som sker 
först genom yttre påverkan. Detta innebär i sin mest extrema form att människans medvetande 
beskrivs som en oskriven tavla som kan fyllas med så att säga vad som helst. I det 
empiristiska perspektivet handlar lärande om att individen helt enkelt ”förvärvar beteenden 
och inhämtar kunskaper och färdigheter”. 69 
 
Säljö hävdar dock att det finns grundläggande problem med dessa två synsätt. Dels menar han 
att det är ganska uppenbart att många av våra kunskaper och färdigheter inte kan ligga lagrade 
i våra gener, som ett rationalistiskt synsätt förespråkar. Han nämner förmågorna att använda 
Internet eller att köra bil som några exempel där evolutionen omöjligt kan ha hunnit med 
utvecklingen. Men även det empiristiska perspektivet är ohållbart menar han, och visar till vår 
förmåga att använda språket. Människans språktalang är kreativ och nyskapande, inte endast 

                                                 
67 Säljö 2005, s.17. 
68 Ibid., s.17. 
69 Ibid., s.17. 
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upprepande. Vi kan formulera oss på sätt som vi aldrig hört någon annan göra tidigare. Att 
hävda att erfarenhet och upprepning är lärandets grund blir därmed ett ytterligare problem. 70 
 
Mot bakgrund av detta lyfter Säljö upp ett tredje synsätt på lärande och utveckling; det 
sociokulturella perspektivet. Enligt detta är lärande inte i första hand en individuell process. 
Istället menar man att kunskap är något som skapas i samverkan med andra och i en kontext.71  
Den fysiska och sociala kontexten är inte något som enbart omger den lärande; kontexten är 
sammanvävd med och en integrerad del av lärandet. Lärande sker alltså inte i ett vakuum, 
men är situerat.72 Säljö menar att barnet för att lära sig måste samarbeta intensivt med sin 
omgivning, och tillägna sig den världsbild och de värderingar som är rådande i det samhälle 
barnet socialiseras i. 73 Det handlar med andra ord om att se individen i det sammanhang hon 
befinner sig i och det sätt hon behärskar de kunskaper och färdigheter som krävs just under 
dessa förhållanden. 74  Vad som anses vara kunskap och vilka egenskaper som krävs skiljer sig 
både mellan olika kulturer och genom olika tider. Lärandets situerade karaktär handlar 
därmed också om förmågan att kunna avgöra vad som är relevant kunskap.75 Lärande i 
sociokulturell mening innebär att människor ökar sin förmåga att interagera med valda delar 
av den information och de erfarenheter som ingår i vårt samhälles kollektiva minne.76  
Lärande är alltså ”mycket mer än det som sker i individens huvud”. 77 Till skillnad från de 
rationalistiska och empiristiska perspektiven, tas det här hänsyn till människans förmåga att 
samspela med sin omgivning på ett mycket avancerat sätt.78 Detta samspel rör både andra 
människor och de ting som hon skapat. Människans flexibilitet är alltså grundläggande inom 
den sociokulturella synen.  
 
Säljö lyfter fram fysiska och intellektuella artefakter som redskap som medierar med vår 
varseblivning, vårt sätt att minnas, samt våra fysiska handlingar.79 Artefakter fungerar som en 
förlängning av språket.80 Kunskapsinhämtningen eller lärandet är beroende av vilka redskap 
eller artefakter som vi använder oss av för att förstå, tolka och agera i vår omvärld. Kunskap 
är någonting som inte enbart skapas i vå ra hjärnor och kroppar utan kunskap uppstår även i 
samverkan med olika fysiska och intellektuella verktyg och hjälpmedel. 81 Ordet mediera 
betyder att förmedla. När man medierar för man vidare information om verkligheten och gör 
den förståelig i olika sammanhang.82 Ett medierande redskap, eller en artefakt, kan vara ett 
fysiskt verktyg som exempelvis en blindkäpp eller en rullator. Med hjälp av käppen kan den 
blinde få hjälp att ta sig fram utan ögon och rullatorn kan ge den gamle eller den 
funktionshindrade extra fötter. Ett intellektuellt redskap eller artefakt har gjort det lättare för 
oss att tänka och att exempelvis analysera och lösa teoretiska problem. 83 Ytterligare exempel 
på artefakter är olika sorters informationssystem, som lagrar mycket information på samma 
ställe som mobiltelefoner eller TV-apparater. Även biblioteksmiljön består av medierande, 

                                                 
70 Säljö 2005, s.18.  
71 Dysthe 2003, s. 41. 
72 Ibid, s. 43. 
73 Säljö 2005, s. 21. 
74 Ibid., s. 19. 
75 Ibid., s. 240. 
76 Ibid., s. 241. 
77 Dysthe 2003, s. 31. 
78 Säljö 2005, s. 19. 
79 Ibid., s. 44. 
80 Ibid., s. 20. 
81 Jfr. Säljö 2000. 
82 Dysthe 2003, s. 45. 
83 Säljö 2000, s. 80. 
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kulturella redskap som bär kunskaperna och erfarenheterna vidare. 84 SAB-systemet och barn-
OPAC:en kan betraktas som sådana artefakter.  
 
Björklid har organiserat olika synsätt på lärande i en samspelsmodell i artikeln ”Barn – miljö 
– samspel” där hon åskådliggör hur olika teorier kring individ och miljö relaterar till 
varandra.85 Nedan presenterar vi en adaption av denna modell. Vi använder samspelsmodellen 
för att sätta våra valda teorier i ett sammanhang och för att förtydliga hur det interaktionistiska 
perspektivet skiljer sig från övriga synsätt. Vår modell är något mindre detaljerad än hos 
Björklid. 
 

 
 

   INDIVID   
  Passiv  Aktiv  
      

  Fält 1.   Fält 2.   
 Passiv Medvetandet en ”oskriven tavla” Individ-orienterat synsätt 

    

      
Rationalistiska 
teorier   

          
MILJÖ          

          

  Fält 3. Fält 4. 

 Aktiv 
Miljö-och/ eller social-
determenistiskt synsätt   Dynamiskt interaktionistiskt synsätt 

    

  Empiristiska teorier 
Säljö, Björklid, Eriksson, Piaget, 
miljöpsykologi 

      

    

 
Tabell 1. Adaption av Björklids samspelsmodell av skilda teoretiska synsätt. 
 
Modellen kan förklaras på följande sätt: 
 
Teorier inom fält ett betraktar både individ och miljö som passiva, där kombinationer av 
slumpmässiga händelser i miljön fyller individens medvetande. Empiristiska teorier i sin mest 
extrema form, skulle platsa här. Teorier inom fält två är starkt individorienterade. Här anser 
man att miljön är passiv och individen är ett aktivt och styrande subjekt. Enligt det tredje 
fältets teorier hävdar man tvärtemot att det är miljön som är aktiv och individen som är passiv. 
Detta ger ett så kallat socialdeterministiskt synsätt, vilket innebär att människan är ett objekt, 
förutbestämd utifrån sin materiella och/eller sociala omvärld. Skillnader mellan människors 
beteende beror endast på olika påverkan. 86 Vi ser att gemensamt för nämnda perspektiv är att 
de är statiska och att de ensidigt fokuserar på antingen miljöns påverkan på individen eller på 
individens påverkan på miljön, och att de därför bortser från ett ömsesidigt samspel dem 
emellan. 

                                                 
84 Ibid., s. 44. 
85 Björklid 1992, s. 67. 
86 Ibid., s. 68. 
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Dessa synsätt står i kontrast till det fjärde och denna uppsats teoretiska perspektiv, det 
interaktionistiska synsättet. Perspektivet är dynamiskt och har sin fokus på just samspelet. 
Enligt det interaktionistiska synsättet sker individens utveckling genom den konfrontation 
som uppstår när det aktivt söker erfarenheter och kunskap i miljön. Utvecklingen sker både 
genom inlärning och genom mognadsutveckling. Individen är betingat av materiella 
förhållanden, såsom hur den fysiska miljön är utformad, men hon är samtidigt även 
kulturskapande och förmögen att gripa in och förändra sin omgivning. Människan påverkar 
sin miljö och har också ett behov av att påverka.87 Teorier som har ett interaktionistiskt 
synsätt är miljöpsykologiska och utvecklingsekologiska teoribildningar, samt även 
utvecklingspsykologiska teorier företrädda av Jean Piaget och Erik H Erikson. Vi återkommer 
till dessa i påföljande kapitel. Sociokulturella perspektivet kan också betraktas som 
interaktionistiskt.  
 
Björklid har även utformat en modell som visar hur olika synsätt på relationen individ och 
miljö ger olika förhållningssätt till hur man kan och bör planera den fysiska miljön. 88 Björklid 
utgår själv i sina exempel från planeringen av barns utemiljö och utelek. Vi kommer dock att 
applicera modellen på planeringen av biblioteksmiljön för barn längre fram i uppsatsen. Vi 
vill på så sätt motivera en målinriktad planerad miljö på barnavdelningen vid Kungsbackas 
huvudbibliotek, enligt ett interaktionistiskt synsätt. 

 
 

   INDIVID    
  Passiv  Aktiv   
       
  Fält 1.  Fält 2.   

 (Passiv) Medvetandet en ”oskriven 
 
Individorienterat synsätt 

 Tillåtande/ tavla” Risk för fri från planering 
 fri      
MILJÖ     

 (Aktiv) 

Fält 3.  
 
Miljödeterministiskt 

 
Fält 4. 
 
Interaktionistiskt synsätt 

 Restriktiv/ Synsätt  Målinriktad planering 
 styrande Risk för överplanering    
      
     
 
Tabell 2. Adaption av Björklids samspelsmodell mellan individ och fysisk miljö vid olika 
planeringsformer. 
 
Modellen kan förklaras på följande sätt: 
 
Med ett individorienterat synsätt (fält två) finns det en risk för att planeringen av den fysiska 
miljön blir passiv. Här tänker man sig att miljön i sig är passiv och tillåtande, och att den 
antingen är stimulerande eller icke-stimulerande. Under dessa förutsättningar rör det aktiva 
barnet sig fritt. I en stimulerande miljö finns det inga hinder eller risker för barnets fria lek. En 
sådan miljö är ett ideal, men knappast möjlig att realisera. I en icke-stimulerande miljö måste 
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det aktiva barnet klara sig bäst det kan i en svårtillgänglig och riskfylld miljö. Här är miljön 
aktivt planerad för en annan intressegrupp än barnen. Ett miljödeterministiskt synsätt (fält tre) 
skisserar däremot upp en aktiv, styrande och/eller restriktiv miljö där föräldrar eller andra 
sätter gränser för barnens aktivitet på grund av den fysiska miljöns utformning, vilket i sin tur 
leder till mer passiva barn. De som planerar miljön är medvetna om de intressekonflikter som 
råder och försöker lösa dem. Men miljön är fortfarande restriktiv och begränsar barnets 
aktivitet. I en stimulerande, restriktiv miljö finns det vissa avgränsade områden som är 
attraktiva och stimulerande för barns utveckling, men rörelsefriheten är begränsad. En icke-
stimulerande restriktiv miljö är inte planerad för barn överhuvudtaget, men för andra grupper 
eller intressen. 89  
 
Med ett interaktionistiskt synsätt erkänner man att situationen inte är ideal och att det finns 
intressekonflikter. Utifrån detta planeras den fysiska miljön målinriktat med tanke på barnens 
behov. Dessa skall garanteras rum där de tillåtas vara aktiva.90 
 

3.1.1 Miljöpsykologi 

Vi menar att det är relevant att ta del av miljöpsykologisk forskning när man bättre vill 
anpassa den fysiska miljön i syfte att underlätta barns lärande. Miljöpsykologins 
forskningsområde är just individens beroendeförhållande och dess samspel med den fysiska 
och sociala miljön. Miljöpsykologin undersöker hur miljön påverkar människors liv och hur 
människan själv konstruerar och påverkar sin miljö.91 
 
Tony Cassidy beskriver miljöpsykologin som ett tvärvetenskapligt ämne som är influerat av 
discipliner som utvecklingsekologi, arkitektur, psykologi och antropologi. Paul A. Bell, 
Andrew Baum och Jeffrey D. Fisher påpekar i boken Environmental Psychology att eftersom 
miljöpsykologin undersöker hur miljön påverkar människans beteende, kommer ämnet att 
omfatta även en hel del aspekter av inlärning, känslor, tolkningar och uppfostran av barn. 92 
 
Cassidy beskriver hur vårt sociala beteende inte bara bestäms av tidigare erfarenheter, 
tolkningar och föreställningar, men även av den fysiska miljö som omger oss. Vi beter oss 
annorlunda i olika miljöer. Att va ra i exempelvis en kyrka är inte samma sak som att vara i ett 
bibliotek. Människor beter sig på ett speciellt sätt för att det finns ett socialt bestämt sätt att 
vara på som påverkas av den fysiska miljön. Såväl den sociala som den fysiska miljön 
bestämmer vårt beteende och den fysiska miljön kan begränsa den sociala praktiken. 93 Det 
kan exempelvis vara problematiskt att skapa en stor lekplats även om det skulle vara det bästa 
sättet att stimulera barns inlärning.  
 
Enligt Cassidy är våra tolkningar och vår förståelse av omvärlden beroende av vår upplevelse 
av den. Människans förmåga att skapa sammanhang, läsa av eller ta in miljön påverkar hennes 
upplevelse. En för enkel miljö kan göra att vi tappar vår nyfikenhet och därför är utnyttjandet 
av miljöns komplexitet och spänning ytterligare faktorer som människan berörs av. 94   
 

                                                 
89 Björklid 1992, s. 79 
90 Ibid., s. 80. 
91 Veitch & Arkelin 1995, s. xi. 
92 Fisher et al 1984, s. 6. 
93 Cassidy 1997, s. 3. 
94 Ibid., s. 26. 
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Kurt Lewin betraktas som miljöpsykologins föregångare och utvecklade en ekologisk modell 
för att förstå människans beteende. Han menade att det är viktigt att se till hur både människa 
och miljö interagerar i sin kontext.95 Lewin använder ekologi i det här sammanhanget för att 
beteckna studiet av hur individen men hjälp av den fysiska miljön skapar sig ett livsutrymme 
(”life space”).96 Lewin hävdar även han att det bästa sättet att förstå en människans beteende 
är att se hur människa och miljö interagerar. Han ville inte bara beskriva människans beteende 
utan också försöka förändra det genom att experimentera med människans omgivande 
naturliga och sociala miljö.97 Lewin framhåller att det är den upplevda miljön, snarare än en 
objektiv miljö som styr individens beteende.98  

Sven Persson menar i boken Förskolan i ett samhällsperspektiv att den utvecklingsekologiska 
forskningen fram till 1970-talet till stor del gick ut på att studera barns utveckling i så kallade 
laboratoriemiljöer. Barns beteende studerades och analyserades i olika experimentsituationer. 
Utifrån dessa experiment i laboratoriemiljö drogs generella slutsatser kring hur barn tänker 
och utvecklas. Denna forskning fick stor betydelse när förskolans pedagogiska inriktning 
utformades. De som var kritiska till detta sätt att bedriva forskning menade att forskning i 
laboratoriemiljö inte kunde fånga upp det faktum att utveckling är ett resultat av ett samspel 
mellan individ och miljö. Man menade att som forskningen hittills hade bedrivits analyserades 
barns utveckling i ett ”samhälleligt tomrum” utan anknytning till omvärlden.  99 

3.1.2 Teorier om lärande med interaktionistisk ansats 

I följande avsnitt redovisas teorier om hur barns lärande och utveckling kan kopplas ihop med 
den fysiska miljön. Två inom pedagogiken och utvecklingspsykologins mest framträdande 
personer, Jean Piaget och Erik H. Erikson, för båda fram ett interaktionistiskt synsätt som just 
fokuserar på hur människa, miljö och omgivning samverkar med varandra.100  
 
De är båda konstruktivister och anser därmed att människan skapar sin verklighet utifrån 
språket och att hon förhåller sig till sin omvärld genom det. Individen tolkar, formar och 
förändrar sin miljö med hänsyn till tidigare erfarenheter och uppfattningar av sin omgivning. 
Människan är med andra ord inte en passiv mottagare av sinnesintryck från omvärlden, men 
aktiv medskapare av meningsfulla helheter. 101 
 
Jean Piaget, schweizisk barnpsykolog och kunskapsteoretiker fokuserar främst på individens 
inre processuella utveckling och aktiviteter. Omgivningens påverkan samt individens sociala 
och kulturella kontext är inte i förgrunden. Men trots att det är människans intellekt som är i 
fokus hos Piaget, så visar han hur den kognitiva utvecklingen helt och hållet är beroende av 
och samspelar med den omgivande miljön. 102 ”Det är dynamiken och dialektiken mellan 
barnet och omvärlden som bidrar till tankens utveckling. Vad barn lär sker så att säga mellan 
barnet och omvärlden, för att sedan bli till inre mentala processer hos barnet.”.103 Piagets 
fokus på de inre processerna är rationalistiska, men i hans teori ingår det att de inre 
processerna är beroende av det samspel som föregår mellan barnet och dess omgivning. Detta 
gör att han inte av alla och heller inte själv betraktar sig vara rationalist, trots att exempelvis 
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Säljö gör det.104 Björklid placerar honom tillsammans med interaktionisterna och vi väljer 
liksom Björklid att inkludera honom bland dem, för sina interaktionsistiska inslag, inte minst 
hans syn på lek och lärande, och för hans betydande roll inom svensk skola och pedagogiska 
forskning.  
 
Piaget beskriver lärande som en jämviktsprocess. Med detta menar han att individen hela 
tiden strävar aktivt efter att behålla sin jämvikt med omgivningen. Detta sker genom att 
individen själv anpassar sig till omgivningen genom ackommodation, men också genom att 
individen anpassar omgivningen efter de egna behoven genom assimilation. Processen kallas 
för adaption och pågår i ett ständigt samspel mellan ackommodation och assimilation. 105 De 
pendlar mellan varandra och den ena processen kan dominera över den andra.106 Piaget menar 
att barnets sätt att förstå världen sker genom en anpassning mellan assimilation och 
ackommodation. I assimilationen tar individen in ny information och anpassar den till de 
erfarenheter och kunskaper som hon redan har. Ackommodation är motsatsen till detta, där 
individen anpassar sig till omgivningens krav. 107 Assimilation sker bland annat genom lek. 
Enligt Piaget är barns lek sammankopplat med undersökande, inlärande och fysiska aktiviteter 
och det är till skillnad från vuxnas inlärning svårt att skilja barns lek och lärande åt.108 Med 
hjälp av leken kan barnet hitta nya sätt att hantera sin omgivning, istället för att bara upprepa 
vad andra barn och människor redan gjort. Leken är viktig för barnets kreativitet och samspel 
med omgivningen. Med andra ord spelar det alltså en betydande roll för barns inlärning på 
vilket sätt barnen kan vara aktiva och lekfulla i sin miljö. Miljön påverkar barnens möjligheter 
till lek och är styrande i barnens val av lekform.109 
 
Väsentlig i Piagets teoribildning är även hans stadieteorier. Här beskriver han hur människan i 
sin kunskapsutveckling från födsel till pubertet går igenom ett visst antal stadier i bestämd 
ordningsföljd och ålder. Stadieteorierna har dock kritiserats för att vara för fixerade.110  De är 
inte relevanta för denna uppsats och vi skall därför heller inte gå närmare in på dem. 
 
Erik H. Erikson är ett av de ledande namnen inom psykoanalytiskt orienterad 
utvecklingspsykologi. Erikson hade ett psykodynamiskt perspektiv på barns lärande. Eriksons 
teorier har liksom Piagets fått ett stort genomslag i Sverige. Bland annat användes hans teori 
som grund för den svenska barnstugeutredningens förslag till förskolepedagogik 1972. Detta 
präglar fortfarande dagens pedagogik.111 
 
Erikson utvecklade en epigenetisk utvecklingsteori, det vill säga en teori om hur utvecklingen 
sker stegvis genom en serie stadier. I Utvecklingspsykologiska teorier beskrivs epegenes som 
att människan liksom det biologiska fostret utvecklas i en förutbestämd ordning med påverkan 
av sin omgivande miljö.112 Eriksson lyfter liksom Piaget fram lekens betydelse för barns 
lärande. För Erikson är leken ett utvecklingsfenomen, och barnet leker för att bearbeta och 
agera ut det hon har upplevt. För Piaget ingår leken i barnets beteende. 113 Erikson menade att 
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det framförallt var viktigt för yngre barn att få leka för att bearbeta de så kallade kriserna.114 
Genom leken kan barnen manipulera den yttre miljön så att en jämvikt mellan miljön och 
jaget återställs.115 Leken beskrivs bland annat som en ”självläkningsmetod”. 116 När vuxna 
väljer att prata om sina problem, väljer barn att hantera dem i leken. Leken ses som en 
process, utan tvång och behöver inte till skillnad från vuxnas arbete ge något professionellt 
och produktinriktat.117  
 
Liksom Piaget menade alltså Erikson att människan går igenom olika utvecklingsstadier, där 
det ena stadiet förutsätter det andra för att en fullvärdig utveckling av människan ska ske.  
I sin epigenetiska utvecklingsteori betonar Erikson att den kroppsliga utvecklingen, jag-
utvecklingen och den sociala miljön samverkar. Erikson fokuserar mer på miljöfaktorernas 
betydelse för människans utveckling än vad Piaget gör. Båda utgår dock ifrån att människans 
strävan efter en bra balans mellan det egna jaget och omgivningen är grunden för hur 
människan utvecklas.118  
 
Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan menar i boken Lärandets grogrund att ett 
nytt sätt att se på barns lärande fått genomslag i den första läroplanen för förskolan som togs 
fram under slutet av 1990-talet. Den psykologiska mognaden i olika stadier är inte längre den 
pedagogiska utgångspunkten för förskolans verksamhet. Nu handlar det framför allt om 
interaktionen mellan barnets förutsättningar på olika områden och de erfarenheter som barnet 
möter och som avgörande för deras lärande.119 Om man ser på trenden inom skola och 
förskola, så kan man enligt Pramling och Sheridan upptäcka en perspektivförskjutning i den 
nya läroplanen. 120 Dion kallar enligt Pramling skiftet inom den psykologiska forskningen för 
ett paradigmskifte där man gått från universalism, mognadsstadier och modersfixering till ett 
kontextrelaterat synsätt på barns utveckling.121 Enligt detta nya kontextrelaterade synsätt 
agerar barn på olika utvecklingsnivåer samtidigt, beroende av den situation barnet befinner sig 
och de erfarenheter barnet bär med sig. 122  
 
Biblioteken har visserligen ingen läroplan, såsom skola och förskola, men har ändå en 
pedagogisk uppgift. Biblioteket ska (enligt svensk biblioteksförenings rekommendationer) 
tillsammans med bland annat förskola utgöra en grund i det livslånga lärandet och utgör, som 
Pramling och Sheridan skriver, en viktig del i barnets individuella utveckling, såväl som i 
överförandet av det gemensamma kulturarvet från en generation till nästa.123 Vi menar att 
utvecklingen av den pedagogik som används i förskola och skola är relevant för den 
diskussion som förs om bibliotekens roll och utformning. Pramling och Sheridan konstaterar 
att läroplanens grundläggande frågor handlar om ”hur mål skall utformas, vilka kriterier som 
skall gälla för urval av kunskap och hur kunskap skall organiseras för lärande”. I dagens 
pedagogiska diskussion hamnar alltså allt mer fokus på hur barnets utveckling och lärande 
påverkas av den kontext, inklusive den fysiska miljön, som barnet befinner sig i. 
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3.1.3 Informationssystem och lärande 

Att organisera information för att underlätta kunskapsinhämtning är en central fråga inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen. Olika former av informationssystem, till exempel 
SAB-systemet och andra system för klassificering av dokument, är verktyg för att organisera 
och representera kunskap. Genom att organisera och representera kunskapen ökar man 
tillgängligheten till den, vilket gör att biblioteken underlättar lärande. I detta kapitel beskriver 
vi hur Paul Otlet såg på organisering av kunskap och hur informationssystemen förhåller sig 
till lärande. 
 
Isabelle Rieusset-Lemarie skriver i artikeln ”P. Otlet´s Mundaneum and the international 
perspective in the history of documentation and information science”124 om Paul Otlet, som är 
en föregångare inom informationsvetenskapen. Otlet var i slutet av 1800-talet med på att 
bygga upp Universella Decimalklassifikationen, UDK-systemet. Otlet hävdade enligt 
Rieusset-Lemarie att allt vetande borde organiseras efter människans minne i ett enda, fysiskt 
minnescentrum som han kallade Mundaneum. Minnet är en förutsättning för lärandet och 
innan vi hade mer avancerade artefakter som stöd för vårt minne var minneskonsten eller 
erinringskonsten ett viktigt redskap. Gullström-Hughes beskriver erinringskonsten som ett 
slags virtuellt bibliotek. ”Det är en teknik varigenom koncept och idéer sorteras in i ett internt 
visualiserat arkitektoniskt utrymme varifrån de senare kan plockas fram vid behov.”125 Otlet 
försökte till och med att materialisera denna idé genom den stora byggnaden Mundaneum.  
Otlet var övertygad om att man genom att materialisera människans minne i en fysisk 
byggnad skulle kunna hjälpa människor till mer kunskap. Genom att tillgängliggöra all 
kunskap på detta sätt skulle man enligt honom bland annat kunna förebygga konflikter som 
krig och svält. Otlet menade alltså att man kunde hjälpa mänskligheten till kunskap genom att 
bygga Mundaneum, det vill säga att en viss fysisk miljö skulle kunna vara avgörande för 
lärande. Otlets syn på kunskapen som begränsad och som någonting objektivt skiljbart från 
våra subjektiva och personliga erfarenheter är en förutsättning för visionen om att kunna 
samla all kunskap på ett ställe. Otlet ville renodla alla rena fakta - eller den objektiva 
kunskapen - på dokumenten, och sedan samla den rena kunskapen på en plats.126 
 
Idag är det få som tror att det är möjligt att samla all kunskap på ett ställe, och få som tror att 
det överhuvudtaget finns något sådant som objektiv, allomfattande kunskap som inte har 
påverkats av människans förförståelse av sin omgivning och sitt samhälle. Därför har man 
övergivit idéen om att bygga ett ”Mundaneum” för all världens kunskap. Otlets övertygelse 
om att kunskap kan förhindra krig, konflikter och annat mänskligt elände delas däremot av 
många. Elaine Svenonius skriver i The Intellectual Foundation of Information Organization 
att de som inte kan minnas det förflutna är dömda att upprepa det. Särskilt viktigt är det att 
barn får kunskap, eftersom det är det enda sättet att bli vuxen. Svenonius citerar Santayana: 
“When experience is not retained…infancy is perpetual”.127 Själva ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap är ”nära förknippat med människans strävan efter kunskap och 
möjligheterna att föra den vidare till kommande generationer”. 128  
 
Rowley och Farrow beskriver i Organizing Knowledge kunskap och information som 
samhällets livsnerv. De påpekar att det krävs en struktur och organisering för att 
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informationen skall vara användbar.129 Kunskapsorganisation eller representation av kunskap 
handlar om att organisera information för att hjälpa människor till lärande och förståelse.130  
Organisering och representation av kunskap för att underlätta bearbetning av information kan 
ske genom informationssystem. SAB-systemet är ett exempel på ett sådant 
informationssystem.  
 
Höglund anser att ”information är en nödvändig, men otillräcklig förutsättning för 
kunskap”. 131 Buckland menar att kunskap är något varje människa kan tillgängliggöra sig 
(eller ta in utan att vara beroende av en mottagare), medan information är beroende av en 
mottagare. Det är inte säkert att det bildas kunskap bara för att informationen finns där, eller 
för att den har delgivits en mottagare. Det gäller att mottagaren vet hur hon eller han ska tolka 
informationen för att med hjälp av tidigare erfarenheter och kunskaper eventuellt bilda ny 
kunskap.132 Informationssystem, som enligt Buckland bearbetar information och därigenom 
representerar kunskap, måste alltså utformas så att det underlättar för mottagaren att omvandla 
informationen till kunskap. Lärande kan betraktas som en omvandling av information till 
kunskap 
 
Buckland menar att det är väsentligt att ett informationssystem för att fungera effektivt är 
komplext, interagerar med sina användare samt med sin sociala, ekonomiska och politiska 
omgivning. Buckland intresserar sig för informationssystems möjlighet att anpassa sig till och 
överleva yttre förändringar i sin omgivande miljö. Han menar att biblioteket måste vara öppet 
för förändringar och hänga med i samhällsutvecklingen. Ett komplext informationssystem bör 
spegla människors oförutsägbarhet.133 Att beakta människors oförutsägbarhet och att skapa 
informationssystem som med hjälp av bland annat den fysiska miljön tar hänsyn till 
människans komplexitet kan underlätta för lärande.   
 
Enligt Säljö är lärande i stor utsträckning ”både en fråga om att besitta information, ha 
färdigheter och förståelse, men samtidigt också att kunna avgöra vilken information, vilka 
färdigheter och vilken förståelse som är relevanta i ett visst sammanhang och inom ramen för 
ett verksamhetssystem.134”.135 Ett verksamhetssystem kan till exempel vara ett bibliotek, där 
SAB-systemet är ett informationssystem som fungerar som en strukturerande resurs. 
Informationssystemen kan fungera som strukturerande resurser och hjälpa oss att sortera i den 
informationsmängd som vi dagligen översköljs av.  136 Vi lär oss genom språket och 
kategoriserar olika ord och begrepp för att göra vår omvärld begriplig.137 På liknade sätt kan 
informationssystem strukturera information för att underlätta lärande. ”Att kunna agera inom 
ramen för ett verksamhetssystem innebär att man är bekant med och kan använda de 
strukturerande resurser som är relevanta och produktiva för specifika syften.”138 Dessa 
resurser skulle kunna vara det som Säljö kallar för artefakter.  
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Det finns olika sätt att se på vilken roll artefakter spelar i människans tänkande och 
handlande. Artefakter spelar olika roll beroende på om man anlägger ett sociokulturellt eller 
ett kognitivt synsätt. I ett sociokulturellt perspektiv medieras eller förtolkas omvärlden utifrån 
våra insikter och föreställningar, samt utifrån vilka artefakter vi omges av. 139 Vad samhället 
uppmuntrar och tillåter oss att göra är också betydelsefullt. I det sociokulturella perspektivet 
finns det inte någon ändpunkt i människans utveckling, men hon utvecklas hela tiden och kan 
alltid lära sig nya saker.140 I det kognitiva perspektiv som anläggs av bland annat Piaget ingår 
föreställningen om att det finns en ändpunkt i människans utveckling, att människan går 
igenom ett ändligt antal utvecklingsstadier. Piagets och Eriksons utvecklingsteorier fokuserar 
i större grad på människans inre tolkningsprocesser i hjärnan, och intresserar sig inte på 
samma sätt som till exempel Säljö för hur vi använder den fysiska miljön och olika artefakter 
för vårt tankearbete.141  

3.1.4 Samspelet mellan informationssystem och den fysiska miljön  

Informationssystem som SAB-systemet är ett exempel på en artefakt som kan underlätta 
lärande. I följande kapitel beskriver vi hur den fysiska miljön kan användas för att förbättra 
informationssystemens tillgänglighet och därmed underlätta barns lärande.  
 
Limberg är en av dem som undersöker samspelet mellan informationssökning och lärande.142 
Hon ansluter sig till en forskningstradition där lärande inte enbart handlar om en individs inre 
mentala processer eller en hjärnas inre strukturer, utan också om ett samspel med den fysiska 
och sociala kontexten, där användarens kontext är i fokus. Limberg menar att det idag finns 
”en väldig klyfta mellan systemens artefakter och de mänskliga processer som gör det möjligt 
att söka, uppfatta, förstå och bearbeta information.”143  
 
Genreindelning är ett exempel på hur SAB-systemet kan göras mer tillgängligt för barn och 
därmed överbrygga en sådan klyfta och på så sätt underlätta deras lärande. Med 
genreindelning eller utbrytningen av SAB-systemet menas att man går från SAB-systemets 
generella ämnesindelning och hyllplacering. Istället tar man enligt Yvonne Nilsson, 
biblioteksassistent vid Kalix huvudbibliotek144, vid placeringen av böcker och andra medier 
större hänsyn till ett biblioteks specifika mediebestånd och användarnas särskilda behov. 145 
När man genreindelar delar man in efter ämnesord. Exempel på genreämnesord är 
Hästböcker, Djur berättar och Spökhistorier. Om man till exempel genreindelar efter 
ämnesordet Mat, kan man på samma plats samla böcker som enligt SAB-systemet 
klassificeras olika, men som alla har det gemensamt att de på olika sätt handlar om mat. 
Barnens bästa fester klassificeras Qcaa,u, Qcg,u och Rdd, u och  Lotta-Lotta och det stora 
matkalaset klassificeras Hc,u och Qcaa,u.146 
 
Den fysiska miljön påverkar hur användaren kan tillgängliggöra sig informationssystemen. 
Genom att anpassa SAB-systemet efter barnens krav och informationsbehov kan man öka 
barnens förutsättningar att hitta fram till den information de behöver. Interaktionen mellan 
barnen och SAB-systemet kan på så sätt förbättras. Barnen kan själva upptäcka och bilda sig 
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en uppfattning om vad biblioteket har att erbjuda och därmed också lära sig vad de själva har 
behov av. På så sätt kan man ta hänsyn till barns egna upplevelser och känslor, och klyftan 
mellan barnens behov och utformningen av SAB-systemet kan förhoppningsvis minska.  
 
I föredraget “Teman- En del av exponering “ vid konferensen ”Framtidens barnbibliotek”147 
sammanfattar Nilsson erfarenheterna efter många års arbete med genreindelningen vid Kalix 
huvudbibliotek. Hon motiverar genreindelningen genom uttryckssättet ”barnen ser rummet, de 
vuxna ser medierna”. Hon menar att teman kan integreras i den fysiska miljön genom att man 
använder symboler, bilder eller föremål och att man på så sätt förstärker temat. Man har med 
andra ord valt att koppla teman till barnens sinnen genom den fysiska miljön. Enligt Nilsson 
ger genreindelningen fler möjligheter för barn att själva välja vad de vill läsa genom att 
genreindelningen synliggör utbudet på ett tydligare sätt. Nilsson påpekar att det givetvis också 
finns negativa konsekvenser av en genreindelning och nämner att en bok som hamnar mellan 
olika teman blir svår att placera. Vidare så finns det de som är vana vid att söka sig fram till 
den information de vill ha genom SAB-systemet och som blir förvirrade av en genreindelning. 
Den fysiska miljön påverkar även hur det traditionella SAB-systemet tillgängliggörs. 
Systemets tillgänglighet är beroende av hur den fysiska miljön ser ut (om det finns bokhyllor, 
skyltar, bilder m.m.) och uppfattas.148  
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4. Metod 

I följande kapitel motiverar vi valda metoder (4.1) och visar hur vår tillämpning av dem sett ut 
(4.2, 4.3).  

4.1 Motivering av val av metoder 

För att försöka uppnå syftet med uppsatsen har vi dels samlat in tidigare forskning och 
studerat litteratur som behandlar teorier om barns lärande och dess relation till den fysiska 
miljön. Dessutom har vi genomfört observationer av den fysiska miljön på barnavdelningen 
som vi studerar, och gjort en gruppintervju med personalen på barnavdelningen.  
 
Karin Widerberg påpekar att man alltid skall överväga vilken metod som passar bäst för att 
besvara den fråga man ställer, då olika metoder ger olika typer av svar.149 Eftersom vårt 
huvudsyfte med uppsatsen är att belysa hur den fysiska miljön kan underlätta barns lärande 
utifrån att undersöka den fysiska miljön på en barnavdelning på ett bestämt bibliotek, är det 
ofrånkomligt att göra observationer. Vi menar att ingen annan metod kan ge oss en tydligare 
upplevelse av rummet än att vi själva besöker det. Vi kan på så sätt uppmärksamt observera 
utvalda delar, samt även få ett helhetsintryck av avdelningen.  
 
Pål Repstad hävdar att observation främst passar som metod när ”problemställningen är 
kopplad till ett mer avgränsat och tillgängligt geografiskt område”. 150 Eftersom vi gör en 
fallstudie av en begränsad del av ett visst bibliotek, ser vi att detta är genomförbart.  
 
Vi har valt att enbart observera den fysiska miljön och inte barnen i samspel med den, trots att 
det är det sistnämnda som är vårt specifika undersökningsområde. Det finns etiska riktlinjer 
för hur man får observera personer i allmänhet och barn i synnerhet, som är såpass 
omständliga att följa att vi valt att undvika en sådan observation. Vi skulle enligt Jan Trost 
exempelvis behöva informerat samtycke från både barnet självt och dess förmyndare för att 
kunna observera dem. Detta innebär att både barn och förmyndare måste vara inneförstådda 
med vad observationen i någon mån skall handla om och att både barn och vuxna också 
samtycker till deltagande.151 Detta är problematiskt att genomföra på ett bibliotek där det är 
omöjligt att i förväg, fullt ut förutse vilka barn som dyker upp (till skillnad från exempelvis en 
skolklass i en klassrumsmiljö) för att på så sätt kunna få tillstånd. Således är det enbart den 
fysiska miljön som är vårt observationsobjekt. 
 
Att göra observationer kan dock endast ge oss en begränsad kunskap, nämligen kunskap om 
den fysiska miljön på barnavdelningen på Kungsbackas huvudbibliotek såsom vi själva tolkar 
den utifrån våra upplevelser och den litteratur vi läst. För att skaffa en djupare förståelse av 
verksamheten och hur samspelet mellan den fysiska miljön och barnen ser ut på Kungsbacka 
huvudbibliotek, finner vi det lämpligt att genomföra kvalitativa intervjuer med personalen.  
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Vi planerade först att göra enskilda intervjuer, men insåg senare att det kunde vara 
fördelaktigt att arrangera intervjuerna i grupp, det vill säga att intervjua flera personer 
samtidigt.152 Vi önskade att skapa bästa möjliga förutsättningar för att få en så rik bild som 
möjligt av personalens erfarenheter kring den fysiska miljön och barnen på avdelningen. Vi 
ansåg att ämnet inte var speciellt känsligt och vi visste även att personalen ständigt diskuterar 
förändringsarbete av biblioteksmiljön sinsemellan. Troligtvis skulle det kunna stimulera till 
fler tankar och idéer om de fick sitta tillsammans och tänka och eventuellt fylla i varandras 
reflektioner. En fördel med gruppintervjuer är enligt Trost att informanterna kan bygga vidare 
på varandras idéer och uppslag. 153  
 
Trost menar att gruppintervjuer inte skall användas för att komma åt attityder eller åsikter, 
men för att få fram deltagarnas erfarenheter.154 Vi var inte ute efter att få fram så många olika 
åsikter som möjligt utan snarare deras erfarenheter av den fysiska miljön på barnavdelningen. 
Vi ville också undersöka hur personalen ser på sambandet mellan den fysiska miljön och 
barns lärande.  
 
Inledningsvis var det naturligt att överväga om vi skulle genomföra intervjuer med barnen 
som besöker den undersökta avdelningen. Det är ju barnen som användargrupp som är 
föremål för undersökningen och deras situation vi vill belysa, inte i första hand personalens. 
Vi tror dock att vi har bättre förutsättningar för att både kunna genomföra och sedan analysera 
intervjuer med vuxna än intervjuer med barn. Etiska hänsyn som att informera och få 
samtycke från både barnet själv och förmyndare155 är en bidragande orsak till varför vi även 
här valt att inte intervjua barnen, fast det skulle vara något lättare att genomföra inför 
intervjuer än inför observationer. Men framför allt handlar det om prioritering av tid. Att 
intervjua barn kan vara både svårt och tidskrävande eftersom det ställer helt andra krav på oss 
som intervjuare. Med vår begränsade tid för materialinsamling och bristande erfarenhet av att 
intervjua barn, ansåg vi att det var troligt att mödan skulle bli större än vinsten. Tidsaspekten 
var alltså bidragande orsak. Men än mer förödande skulle det vara om svårigheterna kring 
intervjuerna och analysen av den skulle föra till att resultaten blev missvisande eller rentutav 
felaktiga. Att intervjua barn och tolka materialet kräver andra metoder än vid intervjuer av 
vuxna. 
 
Vi tror att personalens unika kunskap om och erfarenhet av barnens situation på 
barnavdelningen är mycket värdefull i sig och i vårt fall tillräcklig, trots att det idealiska hade 
varit att få ta del av barnens egna upplevelser. Vi tror med andra ord att näst efter barnen 
själva, så är det personalen som bäst kan beskriva hur den fysiska miljön på barnavdelningen 
ser ut och fungerar i den vardagliga verksamheten.  
 
I enlighet med hermeneutisk tolkningslära är vi medvetna om att vi i vår tolkning av våra 
observationer och av personalens svar inte kan vara helt objektiva. I Samhällsvetenskapernas 
förutsättningar beskriver Gilje och Grimen att centralt i hermeneutiken som vetenskaplig 
metod156 är medvetenheten om att man aldrig möter världen ”…som ett blankt blad utan vissa 
förutsättningar som vi tar för givna.”.157 I ett hermeneutiskt perspektiv är vår tolkning 

                                                 
152 Trost 2005, s. 24. 
153 Ibid., s. 25. 
154 Ibid., s. 26. 
155 Ibid., s. 104. 
156 Hermeneutik är också beteckningen på en filosofisk inriktning, företrädd av bland andra Hans Gregor 
Gadamer och Paul Ricoeur. (Gilje & Grimen) 2003. 
157 Gilje & Grimen 2003, s. 183. 
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beroende av vår egen förförståelse, av våra erfarenheter, förutfattade meningar och fördomar. 
Hermeneutik som vetenskapligt angreppssätt lägger stor vikt vid att forskaren ska vara 
medveten om och öppet redovisa sin subjektivitet.158  
 
Vi har genomfört flera observationer vid olika tidpunkter, och intervjun med personalen 
genomfördes sedan vi hade tagit del av en hel del litteratur kring uppsatsens tema. Gilje och 
Grimen beskriver den hermeneutiska cirkeln, där tolkningen av helheten påverkar tolkningen 
av delen, och tolkningen av delen påverkar tolkningen av helheten. Helheten är beroende av 
hur delarna tolkas och delarna är beroende av hur helheten tolkas. Hur vi kan belysa 
fenomenet (här: den fysiska miljön och barns lärande) är beroende av hur kontexten tolkas 
och tvärt om.159 Vi måste utgå ifrån att vår förförståelse har förändrats under arbetets gång. 
Vår förförståelse var präglad av andras positiva beskrivningar av Kulturhuset Fyren. Vi hade 
en bild av ett levande kulturhus som i sin utformning och verksamhet var föredömlig. Detta 
var även vårt första intryck, som vi beskriver i inledningen av uppsatsen. Efterhand har vi 
granskat miljön mer kritiskt och utifrån en ny och växande teorigrund, vilket har gjort att vi 
uppmärksammat andra saker och aspekter än vad vi gjorde från början.  

4.2 Observation av den fysiska miljön på barnavdelningen  

Vi har besökt biblioteket under ett antal timmar vid fyra olika tillfällen. Första besöket gjordes 
på bakgrund av att vi hade hört talas om Kulturhuset Fyren och dess särskilda miljö och 
verksamhet. Vi var nyfikna och besökte biblioteket i syftet att samla idéer och inspiration för 
vårt magisterarbete, men hade vid denna tidpunkt inte beslutat oss för vad vi skulle skriva om. 
Hungriga på idéer antecknade vi flitigt vad vi såg och upplevde då vi rörde oss runt på de 
olika avdelningarna. En av flera idéer som uppkom i samband med besöket var att på något 
sätt skriva om biblioteksmiljön. Själva biblioteksmiljön gjorde ett starkt och omedelbart 
intryck. Det är också vad som skildras kort i inledningen av uppsatsen. Vi observerade alltså 
och tog intryck av den fysiska miljön på barnavdelningen redan innan vi visste att det var 
detta vi skulle ägna vår studie åt. Våra observationer vid denna tidpunkt var givetvis inte 
metodologiskt grundade. Först vid påföljande besök använde vi observation som en medveten 
metod för arbetet. Men vi är medvetna om att vårt första besök på barnavdelningen gav oss en 
förförståelse, som senare observationer inte är opåverkade av, likt en hermeneutisk förståelse 
av lärande.  
 
Efter vi valt vårt ämnesområde, började vi ta del av relevant litteratur kring lärande och fysisk 
miljö, samt om observation som metod. Våra observationer genomfördes med ungefär dryga 
månadsintervaller och vår teoretiska kunskap har därför varit lite större för varje 
observationstillfälle. Kaijser och Öhlander menar att man kan betrakta observatören som ett 
redskap liksom en enkät eller frågelista. Även observatören måste på liknande sätt granskas 
och förbättras inför en observation. Att vara observatör kräver övning och medvetenhet.160 
Vår bristande erfarenhet av att genomföra observationer som en vetenskaplig metod, gör att vi 
tror att flera utspridda observationer har gett oss möjligheten att öva och förbättra oss, som 
Kaijser och Öhlander påpekar. Att återkomma till miljön och att även ha en ökad teoretisk 
grund att utgå från, har också gett oss möjlighet att se något nytt eller på ett annorlunda sätt 
vid varje tillfälle. Exempelvis har olika väderförhållanden betytt att vi, bokstavligt talat, sett 
avdelningen i olika ljus, varje gång. Att vistas på avdelningen både under soliga och molniga 
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dagar har gjort att vi har kunnat säga något mer om belysning och naturligt ljus än om vi 
enbart besökt avdelningen vid ett tillfälle. En fara med att bli för bekant med en miljö är att 
man som observatör kan bli blind för eller trött av den miljö man undersöker. Vi har ansett att 
det snarare har varit viktigt att inte stanna för länge vid samma tillfälle, utan att bryta upp då 
vi känt oss mättade på intryck. En förminskad förmåga att ta in intryck har snarare varit 
märkbar då det enskilda observationstillfället har blivit för långt, än genom att vi varit där vid 
flera tillfällen.   
 
Vi har som nämnt systematiserat den fysiska miljön under följande teman: utrymme (själva 
rummet, ljud, ljus, luft), inredning (skyltning, stolar, bord, hyllor, färgsättning), utrustning 
(leksaker, datorer, böcker, spel) och utsmyckning (teckningar, konstföremål). Det är dessa 
teman vi har utgått från under våra observationstillfällen. Vid sista observationstillfället hade 
vi en checklista161 med dessa teman till hands, för att försäkra oss om att vi inte skulle missa 
något område. Vidare har vi särskilt uppmärksammat de aspekter av den fysiska miljön som 
lyfts fram i den litteratur vi läst. Detta har varit våra gemensamma ramar. Utöver detta har vi 
låtit det finnas en frihet och flexibilitet att anteckna fritt.  
 
Lars Kaijser och Magnus Öhlander hävdar att observationer inte endast handlar om ”att se” 
med blotta ögat, utan att även ta i bruk övriga sinnesintryck som hörsel, lukt, smak och 
känsel. Det handlar om att göra liknande erfarenheter som de eller den man observerar. Att 
observera är med andra ord en kroppslig upplevelse.162 Det innebär i vårt fall att vi har vistats 
i den fysiska miljö som barnen och personalen har tillgång till på barnavdelningen och att vi 
utifrån vår subjektiva upplevelse, bejakat alla de sinnesintryck vi fått. 
 
Rent praktiskt har vi båda genomfört alla våra observationer samtidigt, men på skilda håll och 
utan att prata med varandra. På så sätt har vi kunnat bejaka den subjektiva upplevelsen, men 
under samma förutsättningar. Vi har observerat samma miljö, vid exakt samma tidpunkt, men 
med individuella ”glasögon”.   
 
Vi hade inte någon tidsram för hur långt ett observationstillfälle skulle vara, men beslutade 
oss för att avsluta ”när vi känt oss mätta på intryck och matta i huvudet”.  Observationerna har 
varat i allt från en halvtimma till ungefär en och en halvtimma. Totalt har vi observerat i ca 5 
timmar. Vi har även fotograferat delar av miljön för minnets skull.  
 
Att som vuxen genomföra en observation av en miljö som är tänkt att användas för barn är en 
särskild utmaning särskilt om man vill se miljön ur barns perspektiv. Svenneberg och Graf 
föreslår att man går på knä på biblioteket för att få barnens perspektiv. 163 Detta gjorde vi vid 
upprepade tillfällen under våra observationer.  
 

4.3 Gruppintervju med personalen på barnavdelningen 

Vi valde att intervjua samtliga av de fast anställda vid barnavdelningen; två bibliotekarier och 
en bibliotekarieassistent. Detta antal är passande för att intervjua i grupp, enligt Trost, som 
rekommenderar ett maxantal på fem personer.164 En av bibliotekarierna hade vi redan varit i 
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kontakt med (via telefon och mejl) vid ett flertal tillfällen tidigare. Genom denna informerade 
vi om vårt ämnesområde och bestämde tid och plats för intervju. Vi uttryckte att vi gärna ville 
träffa samtliga i personalen på barnavdelningen, och att vi skulle behöva uppemot två timmar 
för en gruppintervju och att det var viktigt att få sitta ostört.  
 
Det blev bestämt att vi skulle träffas under arbetstid i någon av bibliotekets lokaler. Att träffas 
under arbetstid och på själva arbetsplatsen har både sina fördelar och nackdelar. Under 
arbetstid kan informanterna känna sig stressade av exempelvis arbetsuppgifter som väntar 
efter intervjun. Å andra sidan kan det upplevas som en fördel att en intervju som handlar om 
arbetsrelaterade frågor också får ligga under arbetstid och inte inkräkta på fritiden. Att 
intervjun ägde rum i ett av bibliotekets personalkontor gjorde att informanterna smidigt kunde 
ta sig till och från intervjuplatsen. Trost påpekar att platsen för intervjun bör vara så ostörd 
som möjligt, utan några åhörare. Det är viktigt att den som intervjuas känner sig trygg. 165 Vår 
upplevelse är att både plats och tid fungerade bra för genomförandet av intervjun med tanke 
på ovan nämnda hänsyn.   
 
Själva intervjun utförde vi tillsammans. Trost menar att det framstår som artigt att två 
intervjuare är representerade, om man intervjuar positionsinnehavare, det vill säga att man 
inte intervjuar någon om deras personliga förhållanden. 166 Men inte minst hävdar Trost att det 
kan vara ett gott stöd i att vara två, så länge man är samspelta. Han menar att två som är 
samspelta oftast utför en bättre intervju en bara en, eftersom man på så sätt kan samla en 
större informationsmängd och tillsammans skapa en bättre förståelse. Motsatt effekt kan dock 
uppstå om man inte är samspelta.167 Att kunna ta in en större informationsmängd är särskilt 
viktig vid en gruppintervju, då det är fler informanter att hålla reda på, dels vad som sägs, 
men även kroppsspråk, gester och mimik.168 Eftersom vi spelade in intervjun med hjälp av en 
minidisc-spelare, kunde en av oss hålla i intervjuerna medan den andra intog en passiv roll i 
intervjuandet, men skrev stödanteckningar. Detta informerade vi informanterna om på 
förhand. Efter ungefär halva intervjun fick informanterna ta en kort paus med bensträckare 
innan vi fortsatte, där den som intervjuat nu övergick till att anteckna och vice versa. På så 
sätt kunde informanterna förhålla sig till en av oss i taget, och vi hade möjligheten att ta 
anteckningar. Vissa kan känna sig besvärade och hämmade över vissheten om att de blir 
inspelade, men detta verkade inte vara ett betydande orosmoment för våra informanter. 
Fördelar med att spela in intervjun är att man kan dokumentera tonfall och ordval, det som 
ordagrant sägs, och att man kan lyssna om och om igen. 169 Det är dock mycket som 
utelämnas, såsom kroppsspråk och ansiktsuttryck och som det därför är viktigt att komplettera 
med strax efter intervjun. Efter att vi genomfört våra intervjuer, skrev vi ut dem ordagrant. Vi 
antecknade även sådant som skratt, pauser eller andra känsloyttringar under avlyssningen för 
att på så sätt kunna uppfatta så många nyanser som möjligt. Vi gjorde också anteckningar 
kring sådant som hände under intervjun, samt preliminära tolkningar.170  
 
Det finns i övrigt risk för vissa problem vid gruppintervjuer, som skiljer sig från enskilda 
intervjuer. En av dessa är risken att de mest språksamma och dominanta dominerar och att det 
i huvudsak är deras åsikter som kommer fram, på bekostnad av de mer tystlåtna. 171  En viss 
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obalans kunde märkas under intervjun. Men framför allt upplevde vi att informanterna hakade 
in i varandras resonemang och hjälpte varandra att minnas. Det är också fara för att 
informanterna samlas vi en lämplig åsikt utifrån ett underliggande grupptryck.172 I vårt fall 
föreföll dock ämnesområdet inte vidare känsligt. Frågor kring verksamheten och 
förändringsarbete är något gruppen jobbar med och diskuterar ständigt.  
 
Generellt kan man säga att de kvalitativa intervjuerna kännetecknas av en hög grad av 
strukturering, med den innebörden av begreppet att man håller sig till ett område och inte 
flera, samt en låg grad av standardisering. Med standardisering väljer Trost tolkningen att 
frågorna och situationen är den samma för alla intervjuade. Detta innebär i sin tur exempelvis 
friheten att kasta om på frågornas ordningsföljd, att kunna anpassa sig efter den intervjuades 
språkbruk och att ge förklaringar där det behövs.173   
 
Trost skiljer liksom Thomsson på analytiska och teoretiska frågor. Båda menar att man inte 
skall ställa analytiska frågor till den som intervjuas, men att dessa skall ställas till det 
insamlade material som skall analyseras och tolkas. Detta gjorde att vi först och främst ställde 
frågor kring hur personalen ansåg att den fysiska miljön fungerade, utan en från vår sida 
tydlig koppling till barns lärande. Vi kunde inte utgå från att personalen skulle göra en 
självklar koppling mellan barns lärande och utformningen av den fysiska miljön. För att 
komma åt detta problem rent metodiskt frågade vi personalen först och främst om deras 
erfarenheter och uppfattning av den fysiska miljön. Med bakgrund i detta har vi i vår analys 
försökt att se om det går att dra några slutsatser utifrån det.  
 
Vår tolkning av intervjumaterialet görs med hjälp av dubbel hermeneutik. Gilje och Grimen 
menar att man som samhällsvetenskaplig forskare måste förhålla sig till en värld som redan är 
tolkad av sociala aktörer. Man kan enligt Gilje och Grimen ”inte bortse från de sociala 
aktörernas beskrivningar och uppfattningar om sig själva och världen.”.174 En 
samhällsvetenskaplig forskares uppgift är att gå längre än de sociala aktörerna själva, och 
rekonstruera de sociala aktörernas tolkningar. Det görs bland annat med hjälp av teoretiska 
begrepp.175  
 
Inför vår gruppintervju med personalen vid den barnavdelning som vi undersökte delade vi ut 
ett papper där vi beskrev vad vi avser med fysisk miljö.176  
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5. Presentation av empiri 

I följande kapitel redovisas våra observationer och vår intervju med personalen på 
barnavdelningen i bearbetad form. I bilaga ett finns bilder på barnavdelningen. Intervjuerna 
genomfördes enligt en intervjumall.177 Intervjusvaren har bearbetats och strukturerats utefter 
uppsatsens frågeställningar. Namnen som används i redovisningen är fingerade. 

5.1 Observationer 

Barnavdelningen på Kungsbacka huvudbibliotek ligger på entréplan i anslutning till den 
öppna torgplatsen. Från torget kan man skymta två träskyltar med påskriften ”barnavdelning” 
hänga från taket i övergången mellan avdelningarna. Skyltarna hänger högt och de är inte 
utmärkande. De markerar inte på ett tyd ligt sätt att detta är en annan sorts avdelning, en 
avdelning för barn. Det enda som antyder detta utifrån sett är en Mumin-docka som står 
placerad högst upp på en bokhylla och en ”Karlsson på taket”-figur som hänger relativt synlig 
från taket. 
 
Barnavdelningen skärmas delvis av från torget genom en rad bokhyllor, ungefär en och en 
halv meter höga. Hyllorna består av fyra hyllplan, plus själva hylltaket. Enstaka böcker 
exponeras på taket och är därmed svåra att se om man böjer sig ned i knästående. Bakom 
hyllorna är miljön mer öppen, med lånedisk, ritbord och boklådor i golvhöjd för de små 
barnen. På golvet står en självbetjänt låneautomat, utformad som en elefant. Lånedisken i 
närheten framstår lite som ett stort, massivt ”fort”. Broschyrer och papper i A4-format som 
står placerade i höjd längs med disken i ökar höjden och barriären mellan barnet och 
bibliotekarien. Ritbordet och stolarna står intill lånedisken och är i barnstorlek. Kritor står 
framme på bordet och leksaker av olika slag finns bredvid. Lite längre bort står ett 
klädesstativ med en Pippi Långstrump-kostym, som barnen uppmanas att prova.   
 
Bakom lånedisken, mot den rundade fönsterväggen står en soffa och bredvid den ett bord med 
en dator för dataspel/CD-rom. I ena änden av avdelningen ligger Sagogrottan. Som vuxen 
måste man böja huvudet för att komma in genom dörren till grottan. Inne i den är det 
stämningsfullt; ljuset är varmt, droppar och trädrötter syns hänga från taket. Väggarna i 
grottan är målade i en ljusbrun färg och grottan upplevs som både mysig och spännande. Det 
luktar lite rått och associationerna går till en verklig grotta. Rummet är utformat som ett litet 
amfi med trappsteg upp mot taket som utgör sittplatser för barnen. Mitt emot står en 
konstnärligt utformad stol gjord av en trädstubbe med rötter. I rummet finns även en hemlig 
dörr i trä med ett draperi framför. Väggen mellan avdelningen och in till Sagogrottan består 
av ett stort, inbyggt akvarium. Akvariet gör att man kan ha kontakt med utsidan och dörren 
verkar för det mesta stå öppen, så att även dagsljuset utifrån faller in. Akvariet är stort och 
iögonfallande. Bredvid Sagogrottan ligger en kort korridor som leder in till ett kapprum och 
toaletter för besökande, samt personalens egna arbetsrum.  
 
Datorn med barn-OPAC:en står anonymt placerat vid en pelare i övergången mellan 
barnavdelningen och torget. Ute på torgplatsen står ett par bokhyllor med olika ljud/rörliga 
medier, som tillhör barnavdelningen.  
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Efter att man brutit loss faktaböckerna för barn och placerat dessa tillsammans med 
faktaböckerna för vuxna, är det nu även ett område på den ursprungliga vuxenavdelningen, 
som också tillhör barnen. För att ta sig hit måste man snedda över torget, förbi Sagogrottan. 
Expandering har alltså skett på bekostnad av vuxenavdelningen i utrymme, men inte i uttryck. 
Faktaböckerna är märkta med nyckelpigesymboler, men utöver detta är det inget i miljön som 
uttrycker att denna del även tillhör barnavdelningen. Det finns inga sittplatser och hyllorna är 
i vuxenstorlek. Där finns dessutom få bilder och symboler för att förstärka genreindelningen. 
Utrymmet mellan trappan med bokskogen och bokhyllorna inne på fackavdelningen framstår 
som något sorts dött förvaringsutrymme med en tom monter, en vagn och med inkast för 
böcker och film och dörrar till personalområden.  
 
Barnavdelningens lokaler har mycket naturligt dagsljus i och med de stora glasfönster som 
omger husets väggar. Ljuset strömmar även in från det öppna torgets takfönster. Utöver det 
naturliga ljuset finns det tre olika konstgjorda ljuskällor i taket. Det finns endast en 
golvlampa, stående vid speldatorn. Ljuset gör att rummet upplevs som större än det verkligen 
är, och skapar en öppen och inbjudande atmosfär. Ljuset är olika vid olika 
observationstillfällen, beroende av väder och tidpunkt när vi är där.  
 
Öppenheten är en fördel för luftcirkulationen. Eftersom avdelningen är öppen in mot torget 
och övriga avdelningar påverkas inte luften av en liten och kompakt lokal, trots att själva 
avdelningen i sig inte är så stor. Lokalens öppna lösning gör även att ljudet cirkulerar mellan 
de olika avdelningarna. Ljudet är dovare inne på avdelningen än ute på torget, men olika ljud 
strömmar in från låneautomaterna vid bibliotekets entré och kaféet utanför. Vid ett av 
observationstillfällena upprepas en melodislinga från ett datorspel.  
 
Färgsättningen är enhetlig med övriga bibliotekets avdelningar, som är svampmålade i samma 
blekgula färg. På väggarna på Sagogrottans utsida bryts enheten med fantasifulla 
fondmålningar. Stolar, bord och bokhyllor, samt skyltar är i naturligt trämaterial.  
 
Vid samma tillfälle finns en temporär utställning på torget, i anslutning till barnavdelningen 
med original- illustrationer av Kristina Digmar. Bilderna är exponerade i knähöjd. Detta gör 
det möjligt för små barn att enkelt se illustrationerna. Inne på avdelningen är det vårtema och 
även vid utställningsmontern har man tagit hänsyn till de mindre barnen och enbart använt de 
två nedre hyllplanen. Illustrationer och vissa föremål på väggarna hänger dock i ”vuxenhöjd”.  
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5.2 Intervju med personalen  

Vi har gett personalen på barnavdelningen på Kungsbackas huvudbibliotek namnen Tora, 
Signe och Eva. De får till en början berätta hur länge de jobbat på biblioteket, samt vilka deras 
huvudsakliga ansvarsområden är. På så sätt ”bryts isen” och all inkluderas tidigt i samtalet. 
Nedan följer en sammanställning av intervjuerna utefter frågeställningarnas teman. 

5.2.1 Personalens resonemang kring sambandet mellan den fysiska 
miljön och lärande 

Vi visar till Svensk biblioteksförenings rekommendationer och bibliotekens ansvar för det 
livslånga lärandet. På frågan om vad personalen anser att detta innebär för sin verksamhet 
svarar Tora att det handlar om att ”…väcka sug och glädje efter böcker...och att man 
upptäcker att det är kul, att man trivs med att komma till barnavdelningen… att man hittar 
roliga grejer och berättelser.”. Eva menar att det är viktigt att barnen känner sig sedda och 
välkomna. Hon menar även att det är viktigt att barnen hittar det de förväntar sig på 
biblioteket, oberoende av personalens åsikter om kvalitet, så att de återkommer och att man på 
så sätt väcker deras läslust. Tora tillägger att det är viktigt att uppmärksamma dem med läs- 
och skrivsvårigheter. ”Barnen måste kunna fråga efter hjälp att komma vidare. Om man har 
svårt att läsa är det lätt att sätta ett rött kryss över biblioteket.” Informanterna menar att en 
negativ inställning till biblioteket riskerar att gå i arv, men med hjälp av en öppen miljö på 
biblioteket tror de att det går att nå dessa barn också. Signe nämner att det finns tekniska 
hjälpmedel och att de önskar att föremedla att det även finns annan media än böcker för 
barnen att låna.  
 
Informanterna vill göra en åtskillnad mellan verksamheten på Kungsbackas huvudbibliotek 
och skolbibliotekens uppdrag. Signe säger: ”Vi är ett folkbibliotek. Så kan man ju ha 
jättemycket synpunkter på skolbibliotek, samarbete mellan bibliotekarier, kulturpedagoger 
och lärare där.  Men det är ju en annan del på något sätt. Vi är ju en del av det, men det är inte 
vår huvudsakliga uppgift egentligen.”. ”Men en lockande, spännande och lustfylld miljö 
hjälper förhoppningsvis barnens lärande”, fortsätter hon.  
 
Vi frågar om personalen tänkt på barns lärande och utveckling i samband med rummets 
utformning. Först har de svårt att förstå frågan. Vi försöker förtydliga genom att visa till de 
fyra rubrikerna utrymme, inredning, utrustning och utsmyckning och frågar om de tror att 
detta på något sätt kan påverka barns lärande på biblioteket. Signe svarar att de skulle vilja ha 
fler stolar och bord och fler lampor vid faktaböckerna där barnen kan sitta och bläddra i 
böcker, och flera liknande miljöer runtomkring på avdelningen. Eva påpekar att rummets 
runda form och öppna skapar begränsningar i det avseendet. ”För egentligen är ju svaret det 
Signe säger, att för utveckling och lärande så behöver man lugn och ro, ett avgränsat rum, 
platser så. Men det är ju rätt svårt att skapa det här.” Tora menar att det trots detta kan vara ett 
önskemål och tillägger att fler datorer, lugna platser och läxläsningsvrår skulle behövas för att 
skapa bättre lärandemiljöer.   
 
På frågan om perspektivet finns med i planeringen inför framtida förändringar svarar Signe: 
”Inte uttalat, men det är väl själva grunden på något sätt över huvud taget… det börjar med 
familjeutbildningar på BVC, med språkets betydelse...” ”Jo, fast det är en ny formulering.”, 
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skjuter Eva in. ”Det är faktiskt en ny koppling som man kan ta till sig. Som inte finns med så 
metodiskt, gör det ju faktiskt inte”. Tora och Signe menar att perspektivet om barn och 
ungdomars utveckling ändå ryms inom deras grundläggande önskemål om större utrymme på 
barn- och ungdomsavdelningen. 

5.2.2 Informationssystemen 

Enligt informanternas beskrivning är genreindelning ett vedertaget sätt att organisera 
böckerna på barnavdelningen. Genreindelningen innebär att bibliotekets bokbestånd ordnas 
efter teman och inte enligt SAB-systemets generella ämnesindelning. Ämnesgrupperna eller 
temana är relativt fasta och det tillförs böcker ibland. Informanterna berättar att de väljer 
teman efter önskemål och frågor från föräldrar och barn. De påpekar att det är upp till 
personalen att se till att barnen hittar de böcker som inte ingår i genreindelningen. Personalen 
är positiv till genreindelning som metod för att väcka intresse för bibliotekets böcker. 
Cirkulationsnumret är enligt dem högt på böcker som ordnas efter genre och detta är ett sätt 
som fungerar särskilt väl gentemot barn i mellanåldrarna. Böcker som kanske inte ser så 
moderna eller tilltalande ut, lyfts fram under en genre som efterfrågas, exempelvis Andra 
Världskriget och låntagaren kan hitta böcker som han eller hon kanske hade förbisett annars. 
 
Eva nämner att en av de större förändringar som gjorts på avdelningen är omflyttningen av 
bokhyllorna och genreindelningen av böckerna. Hon använder begreppet ”de räta linjernas 
tyranni”178 för att beskriva situationen som föranledde förändringen. Tidigare hade 
bokhyllorna stått på rad efter varandra och strålat ut från mitten ”som en sol”. Det fanns inget 
”rum i rummet” och var inte så trevligt, menar informanten och säger med ett leende ”även 
fast det kan se fint ut uppifrån.”. Då de bröt upp dessa räta linjer av hyllsystem på 
avdelningen, valde de samtidigt att slå samman uHc och Hcg (barn- och ungdomslitteratur) 
och att också skapa vissa genrehyllor. Genreindelningen var då något helt nytt, men har sedan 
dess varit något som de både har jobbat och önskar att fortsätta jobba vidare med. Senare 
valde man inte bara att ämnesindela faktaböckerna för barn, men även att skapa en helt ny 
avdelning, den såkallade Nyckelpigeavdelningen. Man bröt loss all faktalitteratur för barn 
under förskoleåldern, märkte dem med små nyckelpigesymboler och samlade dem på andra 
sidan av Sagogrottan, en del som tidigare enbart tillhörde vuxenavdelningen. Faktalitteraturen 
för barn är idag placerade sida om sida med vuxenfack. Numera har man även plockat dit 
fackböckerna för barn till och med lågstadiet. Om avdelningen hade varit större, önskar 
personalen att man kunde flytta tillbaka nyckelp igeböckerna in på egna avdelningen igen. 
 
Eva påpekar också att de även vill ha större plats för de mindre barnen, också i syfte att 
fortsätta att genreindela. Hon berättar att de påbörjat detta i liten skala, där de bland annat satt 
böcker om prinsessor och drakar i en låda och böcker om bilar och fordon i en annan. Tora 
säger att hon skulle vilja dela in böcker efter vad barnen är intresserade av, som exempelvis 
indianer, bilar och djur och märka dem med symboler och på så sätt appellera till barnen. ”Ja, 
man kunde göra mer sådana upplevelsegenringar liksom, att man tog både faktaböcker och 
bilderböcker och allt som rörde dinosaurier till exempel och satte i ett hörn med flera sådana 
uppdelningar”, fortsätter Signe.  
 
Informanterna upplever att de förändringar som gjorts i samband med genreindelningen har 
varit nödvändiga för att tillfredställa användarnas behov. Negativa reaktioner har uppstått i 
första hand bland vuxna användare. De nämner att lärare och akademiker var en grupp som 
                                                 
178 Jfr. Ahlén 1993, s. 61. 
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förstod och föredrog SAB-systemet, och att övergången till indelningen i genrer skapade 
irritation hos dem som hade lätt att hittade den traditionella vägen. Utöver detta erkänner Eva 
att det kan skapa ytterligare ”röra” att personalen på barnavdelningen ofta väljer att skylta 
med böckerna på olika sätt, bland annat genom utställningar med böcker utspridda på bord. 
”Vi har tusen olika placeringar.”. Men enligt våra informanter har genreindelningen gynnat 
barnen och deras föräldrar och de menar det är en ”nödvändig nackdel” att det kunde bli lite 
förvirrande ibland och att en bok kanske inte ”står där den ska stå.”. Signe påpekar också att 
det är lättare att fånga upp när låntagarna inte hittar det de söker, än när de hittar något de vill 
ha eller letat efter. Eva tillägger att det är viktigare de gångerna då en låntagare hittar och blir 
överraskad, än att de faktiskt får leta och att det kan vara snårigt. 
 
Personalen är ense om att användningen av barn-OPAC:en inte är tillfredsställande idag. 
Särskilt Eva uttrycker missnöje med att den inte används mer och säger att de varit ”slöa”. De 
önskar lägga ut barn-OPAC:en på nätet och menar att det finns ett behov av 
användarundervisning, för att förbättra användarnas tillgänglighet till barn-OPAC:en, men 
tycker att det har varit svårt att få till stånd en användarundervisning som har varit effektiv 
nog (det som tidigare kallades bibliotekskunskap på skolorna). Det ”faller platt” och följs inte 
upp, varken av elever eller av lärare, enligt Signe. Samma informant uttrycker att det känns 
”meningslöst”, och att ambitionerna därför har lagts på is. De har ”…gett upp katalogen lite 
grann…”, eftersom de anser att det är ett krångligt system. ”Det är ett glapp helt klart.”. De 
menar även att det är svårt att veta hur lyckade barnens sökningar i katalogen verkligen är 
eller hur de görs, och uttrycker att de skulle behöva etablera en referensgrupp för att få 
kunskap kring detta. Signe tror inte att barnen har så lätt att hitta i katalogen, medan Eva 
menar att det är lätt att hitta, men att den inte används så mycket ändå. Eva slår fast att barn-
OPAC:en måste in på avdelningen. 

5.2.3 Den fysiska miljön på barnavdelningen 

Under detta kapitel har vi samlat intervjusvar som relaterar till den fysiska miljön på 
barnavdelningen. Svaren är inledningsvis strukturerade utifrån den indelning av den fysiska 
miljön som vi använder oss av: utrymme, inredning, utrustning och utsmyckning. Därefter 
redovisar vi vad informanterna berättade kring det planeringsarbete för förändringar i den 
fysiska miljön som gjorts. Vi avslutar med ett kort avsnitt om personalens syn på hur 
besökande barn kan påverka den nuvarande miljön på avdelningen.  
 
Utrymmet  
Alla tre är eniga om att husets runda och öppna form med mycket glas, både har sina fördelar 
och nackdelar, men fördelarna är enligt dem övervägande. Signe beskriver rummet som 
trivsamt och luftigt. Det är dock svårt att skapa mindre rumsindelningar och en lugnare 
studiemiljö. Det blir ett visst eko med det öppna torget intill, men ingen av informanterna 
säger sig störas av ljudnivån. Inne på avdelningen tycker de att ljudet dämpas, men berättar att 
det har uppstått klagomål på barn som har begett sig ut på torget där ljudet ekar på ett annat 
sätt under kupolen. Detta är dock inte ett vanligt förekommande problem. Personalen menar 
att det finns ett väldigt tillåtande förhållningssätt till hur ”fysiskt utagerande”, i lek och 
ljudnivå, barnen får vara inne på barnavdelningen. Signe berättar med ett skratt hur de sätter 
gränsen vid skateboard inomhus och att de fick ta bort leksaker med hjul som barnen åkte runt 
på för att ”gubbarna klagade”.  
 
En annan nackdel med husets runda form och stora glasfönster är att det knappt finns någon 
väggplats för olika uppslag och information. Begränsningarna i utrymmet gör att det finns 
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liten plats att ställa upp skärmar, som kan fungera som alternativa väggar. Detta är något de 
skulle prioritera om utrymmet på avdelningen utökades. Husets många fönster och öppna 
form gör dock enligt informanterna att barnavdelningen upplevs som ”ljus och härlig” och 
Eva menar att ”…man får ta det onda med det goda.”. Att ljuset får strömma in på 
avdelningen genom de stora fönstren beskriver hon som ”helt underbart”. Besvärande är det 
dock då det saknas gardiner eller annan fungerande avskärmning när ljuset blir för skarpt vid 
exempelvis datorplatserna. Signe menar att man märker av årstidernas växlingar och att de 
upptäckt att de under vintertid skulle behöva mer konstgjord belysning, framför allt kring 
ritbordet, datorhörnan och spelbordet. Eva påpekar att detta är praktiska saker som går att 
åtgärda och att man helt enkelt får försöka överbrygga de begränsningar som finns i rummet.   
 
Det finns en dörr som leder direkt mellan barnavdelningen och lekplatsen precis utanför. 
Denna dörr är dock låst och används bara vid vissa tillfällen då avdelningen tar emot klasser 
på gruppbesök. Personalen är osäker kring hur det egentligen var tänkt med denna dörr då 
huset byggdes, men tror att det från början fanns en tanke med att hålla den upplåst och att 
alla utlån skulle göras direkt på avdelningen. Det var även planerat för tillgång till vatten och 
vask och verkstäder i anslutning till avdelningen, men detta bantades bort från det 
ursprungliga förslaget. Vidare skulle det finnas en bokhiss mellan avdelningen och källaren. 
Utrymme för verkstäder för barnen är något de verkligen skulle behöva, samt ett mycket 
större arbetsrum för personalen, menar Tora.  
 
Informanterna påpekar att alla förändringar under avdelningens tolvåriga historia, förutom 
förskjutningen av en hyllrad med faktaböcker för barn, har skett inom egna avdelningen. 
Barnavdelningen har alltså inte fått tilldelat sig något ytterligare utrymme. Alla är överens om 
att större utrymme är prioritet nummer ett. De påpekar att så länge inte utrymmet utökas, så är 
det också svårt att göra större förändringar på avdelningen. ”Jag tycker vi vänt och vridit på 
det rummet rätt mycket.”, säger Eva. ”Det räcker inte till!”, utbrister Tora. Allra svårast menar 
Eva det har blivit för mellanåldrarna och tonåringarna. Idag försöker man att i största möjliga 
utsträckning exponera böckerna med framsidan utåt istället för med bokryggen ut. Signe vill 
ha möjligheten att skylta mer med ”böcker och sånt”, men säger att det är för trångt. Eva 
menar att man hade kunnat dra igång en massa nya verksamheter om utrymmet utökats. Flera 
gånger uttrycker de att utrymmet är ”maxutnyttjat” och att det inte längre finns några 
marginaler att spela på för de större förändringarna. Det finns också ett starkt önskemål om 
mer tid för att prioritera detta. Under terminen är det mycket verksamhet igång och det är inte 
alltid att de hinner med sådant som är utöver den ordinarie verksamheten. De är trots detta alla 
eniga om att det i viss mån går att genreindela innanför rummets ramar, men att det tar tid.  
 
Inredningen  
Eva förklarar att färgsättningen är inspirerad av antroposofins färglära och hon tycker att den 
inte blir omodern, men att den åldras med värdighet. Signe beskriver färgsättningen som 
”behaglig”. Även trämöblerna passar in i den enligt dem ”dämpade miljön”. De är alla 
överens om att det som behöver bytas ut och förnyas av möbler bör gå i samma stil som den 
nuvarande. Signe säger att de har pratat om att det kommer en del ”fräcka grejer” i starka 
färger, men att det inte passar in hos dem. De övriga informanterna håller med och Signe 
menar att det är rätt skönt att ha den begränsningen som det innebär att anpassa sig till den 
helhet som redan råder.  
 
Skyltningen beskriver de som något som ständigt behöver anpassas och förbättras för att öka 
tillgängligheten på avdelningen. Signe tycker att skyltningen i form av spår på golvet 
(nyckelpigesymbolerna som leder till avdelningen med barnfack), fort ser ”sjafsiga och fula” 
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ut eftersom tejpen lossnar och tycker att de borde vara infällda i golvbeläggningen. De övriga 
två informanterna beskriver spåren som ”kul” och Eva menar att hade spåren varit infällda i 
beläggningen så hade det försvårat förändringar.  
 
Utrustningen  
Tora hävdar att besökarna upplever att de har mycket leksaker och spel och Signe uttrycker att 
de köper in och byter ut sådant ”titt som tätt”. Informanten uttrycker att det är roligt att kunna 
erbjuda sådant och säger att det används mycket. Bokbeståndet beskriver Eva som bra och 
hon berättar vidare att det finns en relativt stor frihet att kunna köpa in det som efterfrågas och 
även flera exemplar av samma bok om många står på kö. Platsbristen gör dock att ungefär 
hälften av bokbeståndet förvaras i magasinet på källarplan och inte är direkt tillgängliga för 
barnen. Informanterna menar att det finns tillräckligt med datorer. De hävdar att de flesta har 
tillgång hemma eller i skolan numera och att efterfrågan inte lika stor som för en fem, tio år 
sedan.  

  
Utsmyckningen  
Signe berättar att de ofta har utställningar från någon förskola eller skola och uttrycker att 
både personal och barnen själva tycker att det är väldigt roligt att visa detta för föräldrar som 
kommer och tittar. Hon säger att det även att barn uppskattar att se vad andra barn har gjort. 
Eva säger att de också själva ser till att få dit utställningar och nämner några som varit och hur 
de även fått ta emot en del originalillustrationer från barnboksillustratörer. Sagogrottans 
används flitigt och är enligt personalen mycket omtyckt av både vuxna och barn. Här inne 
hålls sagostunder och informationsmöten. Det är också en plats för lek och en möjlighet för 
avskildhet från den övriga avdelningen. Eva beskriver Sagogrottan som ”magisk”. 
 
Planeringsarbete för förändringar i den fysiska miljön  
Eftersom en större förändring på barnavdelningen kräver större totalutrymme och därmed 
påverkar hela biblioteket, är i utgångspunkten alla i personalen på kulturhuset Fyren 
involverade i förändringsarbetet, berättar Signe. Ett par möten har redan ägt rum, dels ett med 
personalen och dels ett med kanslistpersonalen, fortsätter hon. Tora ingår i en särskild 
arbetsgrupp som har haft i uppdrag att jobba fram inledande grovförslag, där man utgår från 
barnavdelningens önskemål av mer utrymme. Dessa förslag presenteras sedan för den övriga 
personalen. Tanken är att man gemensamt skall komma fram till lösningar utifrån det 
förarbete som gjorts och görs fortlöpande. I den förberedande arbetsgruppen har man jobbat 
med idéer kring hur man kan göra olika rockader i omgivningen där man har mätt och 
provflyttat ämnesblock på olika sätt. Eva menar bland annat att det finns utrymme på tredje 
våningen som inte till fullo är utnyttjat, men att problemet är tillgänglighetsperspektivet och 
att den för alla mest attraktiva platsen är den som ligger i närhet till torget på entréplan. 
Personalen på de olika avdelningarna har intressen att bevaka, och de har redan upplevt hur 
dessa intressen krockar med varandra. Tora uttrycker att de blir ifrågasatta och påpekar vikten 
av att även i fortsättningen kunna presentera väl bearbetade förslag och att ge tid att låta det 
nya ”sjunka in” hos alla parter. Eva utrycker dock att de upplever det som tröstlöst att 
planeringstiden drar ut så mycket på tiden och att de aldrig kommer till skott. På vägen mot de 
allra mest radikala förändringarna önskar de att utöka barn- och ungdomsavdelningen, 
eftersom de upplever ett akut behov av mer plats för verksamheten.  
 
Besökande barns möjlighet att påverka den fysiska miljön  
Personalen säger att man inte gjort någon enkät, och att det inte finns någon refe rensgrupp där 
barnens åsikter kring den fysiska miljön på avdelningen kan komma till uttryck, även fast de 
pratat om att de skulle etablera en sådan grupp. Nu finns det bara en önskelåda inne på 
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ungdomsavdelningen, där barnen kan lägga lappar med sina önskemål. Signe säger att det var 
länge sedan de hittade någon lapp i den. Eva påpekar att det först och främst handlar om 
inköpsförslag och inte önskemål kring den yttre miljön. De nämner att det gjorts en mer 
allmän låntagarundersökning, där barnavdelningen kom i fördelaktigt ljus, men att detta var ur 
föräldrarnas synpunkt. Tora uttrycker att det inte finns så många möjligheter för barnen att 
påverka den fysiska miljön på avdelningen just för att den är så begränsande i sig. Signe 
tycker trots detta att det finns möjlighet att påverka miljön mer kortsiktigt genom att det finns 
en hel del lekmaterial och en tillåtande miljö för att använda detta fritt på avdelningen.  
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6. Resultatanalys  

För att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar kommer vi i följande kapitel att 
analysera den fysiska miljön på barnavdelningen på Kungsbackas huvudbibliotek utifrån 
personalens erfarenheter av den, våra egna observationer av samma miljö, samt våra 
litteraturstudier. Vi utgår från ett interaktionistiskt perspektiv på människa och miljö, som 
förespråkas inom den sociokulturella synen på lärande.  
 
Resultatanalysen är strukturerad utefter uppsatsens tre frågeställningar. Det första kapitlet 
(6.1) behandlar personalens resonemang kring sambandet mellan den fysiska miljön och 
lärande. Här analyseras också det förändringsarbete av den fysiska miljön som personalen är 
engagerade i. Vidare analyseras hur den fysiska miljön kan påverka tillgängligheten till SAB-
systemet och barn-OPAC:en (6.2). I det avslutande avsnittet ser vi på vilket sätt den fysiska 
miljön på barnavdelningen på Kungsbackas huvudbibliotek kan underlätta besökande barns 
lärande (6.3).  

6.1 Personalens resonemang kring sambandet mellan den 
fysiska miljön och lärande 

Vår utgångspunkt är att miljön på barnavdelningen kan skapa mer eller mindre goda 
förutsättningar för barns lärande. Informanterna gör dock inte själva en direkt koppling mellan 
den fysiska miljön och barns lärande. När de beskriver sin roll i att lägga en grund för det 
livslånga lärandet lyfter de fram sådant som att väcka läslusten hos barnen, att de skall känna 
sig välkomna och sedda och att biblioteket skall kunna erbjuda dem sådant som de söker. 
Personalen understryker att deras uppgift som folkbibliotek inte är den samma som 
skolbiblioteken när det gäller barns lärande.  
 
Som vi har varit inne på i metodkapitlet så är en av forskarens uppgifter att gå längre än de 
sociala aktörer - i det här fallet personalen på avdelningen - som studeras. Genom vår intervju 
kunde vi upptäcka aspekter av personalens sätt att tänka som de kanske inte själva var 
medvetna om. Gilje och Grimen menar att det är vanligt att aktörer tar vissa saker för givna, 
och har vissa uppfattningar som de kanske inte ens är medvetna om eller kan formulera.179 Ett 
exempel på en sådan uppfattning som kanske tidigare inte formulerats är personalens syn på 
lärande. 
 
Vi uppfattar det som att personalen i första hand kopplar lärande till det formella lärandet och 
att de har en snäv begreppsförståelse där lärande innebär att tillägna sig kunskap från böcker 
eller annan media som biblioteket tillhandahåller. Det vill säga att lärande betraktas som 
resultaten av en individs läroprocesser (det man lärt sig). Detta är enligt Illreis bara en av fler 
aspekter av lärandebegreppet.180 På den direkta frågan om de tror att den fysiska miljön på 
biblioteket kan påverka barnens lärande, så nämner de enbart sådant som rör studiemiljöer på 
avdelningen. De önskar passande sittplatser för att läsa och för att göra läxor, samt fler 
datorer. Eva säger: ”…för utveckling och lärande så behöver man lugn och ro, ett avgränsat 
rum, platser så.”. En anledning till att de inte i större grad gör en koppling mellan den fysiska 
miljöns utformning och barns lärande är möjligen att de främst tänker på lärande i en snäv 

                                                 
179 Gilje & Grimen 2003, s. 187. 
180 Illeris 2001, s. 14. 



 45 

bemärkelse, som bäst sker i en avskild och lugn miljö. Eva uttrycker att formuleringen är ny 
och att det inte är en metod de arbetar efter.  
 
Trots detta är det tydligt att personalen i praktiken gör en indirekt koppling genom det 
ständiga förändringsarbetet de är engagerade i att förbättra verksamheten. Personalen gör 
troligtvis en mängd av förbättringar som underlättar barns lärande, utan att de själva uttrycker 
det på ett medvetet sätt eller ens har reflekterat över kopplingen mellan den fysiska miljön och 
barns lärande. Deras ambitioner om att skapa en ”lockande, spännande och lustfylld miljö” är 
exempel på det. För att lyckas med detta måste de rimligen tillrättalägga den fysiska miljön, 
så att den kan samverka med en öppen och välkomnande attityd hos personalen.  
 
Ett interaktionistiskt synsätt kräver ett aktivt samspel mellan barn och planerare181, i detta fall 
personalen på avdelningen. Personalen tycker själva att de är lyhörda för de önskemål och 
frågor som kommer från barnen. Samtidigt berättar de att barnen inte har möjlighet att 
påverka den fysiska miljön på ett mer omfattande plan. Det finns exempelvis ingen 
referensgrupp där barn kan delta med sina synpunkter och önskemål. Däremot finns det en 
önskelåda där barnen kan komma med idéer och förslag. Den har i första hand använts för 
inköpsförslag på nya böcker. Personalen har inte via önskelådan fått några förslag på 
förändringar i den fysiska miljön. Önskelådan är dock relativt högt placerad inne på 
ungdomsavdelningen, vilket begränsar tillgängligheten för de mindre barnen.  
 
Vårt intryck är att personalen önskar och så långt de kan planerar målinriktat, vilket innebär 
ett pragmatiskt förhållningssätt där man jobbar mot de begränsningar som faktiskt finns.182 
Som personalen beskrivit det så är barnavdelningen inte oberoende, men påverkas av den 
övriga verksamheten i huset. Barnen står på sätt och vis i intressekonflikt med både 
tonåringarna och de vuxna användarna på biblioteket. Utrymme och övriga resurser skall 
fördelas mellan de olika grupperna. Detta motsvarar det interaktionistiska synsättet enligt 
Björklids samspelsmodell, där man erkänner att det finns intressekonflikter och planerar 
målinriktat utifrån det.183  

6.2 Informationssystemen 

Säljö menar att fysiska artefakter kan användas som redskap för att underlätta lärande. 
Artefakter underlättar lärande genom att mediera vår varseblivning, vårt sätt att minnas, samt 
våra fysiska handlingar.184 Biblioteksmiljön innehåller sådana medierande redskap som bär 
våra kunskaper och erfarenheter vidare.185 SAB-systemet och barn-OPAC:en är exempel på 
detta. Barns lärandeprocesser underlättas av att den fysiska miljön gör informationssystemen 
mer tillgängliga. På Kungsbacka huvudbibliotek gör man informationssystem tillgängliga 
bland annat genom bokhyllornas placering och genom skyltning.  
 
Ett av de viktigaste klassifikationsystemen, UDK-systemet utvecklades inte med den enskilde 
användarens behov i fokus, och ännu mindre med tanke på barns behov och förutsättningar. 
Genreindelningen bryter upp det klassifikationssystem som skapats för vuxna användare.  
Buckland menar att informationssystem bör konstrueras för att kunna anpassas till 
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förändringar i sin omgivande miljö och systemen bör anpassas efter människans 
oförutsägbarhet.186 Genreindelningen eller utbrytningen av SAB-systemet är ett exempel på 
hur ett system kan göras mer flexibelt och anpassas efter olika användares behov. 
Genreindelningen kompletterar på så sätt ett universellt system utformat för vuxna, med ett 
mer flexibelt, individanpassat system som bättre motsvarar barns behov. 
Informationssystemet görs därmed mer tillgängligt för barnet. Eftersom genreindelningen tar 
hänsyn till barnens behov kan barnet på ett mer obehindrat sätt aktivt söka information utan 
vuxnas hjälp. Här kan ett interaktionistiskt synsätt urskiljas, där barnet tillåts att vara aktiv i 
en dynamiskt anpassad miljö.187 
 
Genreindelningen är något personalen på avdelningen önskar vidareutveckla, men ett 
avgörande hinder för att fortsätta med detta arbete är bristen på utrymme. Hade det funnits 
större utrymme på avdelningen, så hade personalen haft möjlighet att bryta upp SAB-systemet 
ytterligare. Detta är med andra ord ett tydligt exempel på hur den fysiska miljön är avgörande 
för hur informationssystemen kan gestaltas och därmed tillgängliggöras på barnavdelningen. 
Genom att göra SAB-systemet mer tillgängligt genom utbrytning underlättar man därmed de 
besökande barnens lärandeprocesser.  
 
Säljö påpekar att kunskap är situerad, den är beroende av sin tid och av sin kontext.188 Vad 
som är relevant kunskap skiftar genom olika tider. Utbrytningen av SAB-systemet erbjuder en 
flexibilitet som gör det möjligt att hela tiden lyfta fram nya teman. Man kan stödja barns 
lärande genom att till exempel skapa teman utifrån aktuella händelser. När barn har många 
frågor om en tsunami, kan man genom att skapa ett tema för tsunami med böcker ur olika 
ämnesgrupper stimulera dem att läsa såväl skönlitteratur som faktaböcker om allt från 
geografi och historia till sorgebearbetning av en faktisk händelse.  
 
Informanterna upplever att de förändringar som gjorts i samband med genreindelningen varit 
nödvändiga för att tillfredställa användarnas behov. Negativa reaktioner har uppstått 
framförallt bland vuxna användare, som akademiker och lärare, som är väl förtrogna med det 
traditionella SAB-systemet och som nu inte hittar lika enkelt. Men enligt våra informanter 
gynnar genreindelningen barnen och deras föräldrar och de menar att det är en ”nödvändig 
nackdel” att förvirring kan uppstå när böckerna inte kan återfinnas på sin vanliga plats. 
Informanterna uttrycker att de vuxenbibliotekarier som ibland arbetar på barnavdelningen ofta 
får ”springa runt och leta” men att de ändå visar förståelse för hur det är organiserat på 
barnavdelningen. Informanterna berättar att det kan bli lite rörigt när böckerna exponeras på 
många olika och skiftande sätt. Både Signe och Eva anser dock att det är av större betydelse 
alla de gånger då användarna hittar något av intresse och blir glatt överraskade än när 
exempelvis en lärare upplever att det är snårigt att leta. Som vi sett uppmanar Hiort-Lorenzen 
till att låta rörlighet få vara ett medvetet arbetssätt som är något värdefullt i sig och som inte 
alltid behöver motiveras.189 
 
Personalen pratar om att de skulle vilja jobba mer med att skapa upplevelser kopplade till 
genrerna. Detta innebär liksom Nilsson beskriver det att medierna i större grad kopplas till 
barnens sinnen. 190  Bokvagnen är ett exempel på det. Genom att placera böckerna i en hylla 
utformad som ett fordon, markerar man på ett tydligt sätt vad temat är. Detta kan öka 
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tillgängligheten genom den tydliga fysiska markören som vagnen utgör. Den fantasifulla 
hyllan tillför miljön ett element av lek som Piaget och Erikson lyfter upp som en viktig del av 
barns lärande, och kan göra att fler barn tar till sig böckerna. Man skulle kunna vidareutveckla 
varje genremiljö ännu mer. Vagnhyllan skulle exempelvis kunna omges av trafikskyltar och 
en bilväg. Lådan med böcker om prinsessor och drakar skulle även kunna innehålla 
utklädningskläder med sagotema.  
 
Barn-OPAC:en finns tillgänglig på avdelningen via en dator, men katalogen verkar komma i 
skymundan, både fysiskt och ”mentalt”. Datorn står ostadigt placerat på ett bord som saknar 
belysning. Den är placerad intill en pelare i ett ”odefinierat gränsland” mellan 
barnavdelningen och själva torget. Vi upplever att det är otydligt vem den är tilltänkt. Är den 
tilltänkt de mindre barnen inne på barnavdelningen eller är den tilltänkt de äldre barnen och 
ungdomarna? Även personalen uttrycker missnöje över katalogens fysiska placering och 
kopplar användningen av den med vart den står placerad. De vill ha in katalogen på 
avdelningen. De uttrycker också att användarundervisningen inte verkar leda till att barnen 
nyttjar katalogen i någon större utsträckning.  

6.3 Den fysiska miljön som stöd för barns lärande 

I följande kapitel analyserar vi på vilket sätt den fysiska miljön på barnavdelningen på 
Kungsbackas huvudbibliotek kan stödja barns lärande. Detta gör vi med hjälp av vårt 
empiriska material, samt den forskning och de teorier som vi har tagit del av.  

6.3.1 Utrymme  

I Folkbibliotekslokaler: En handbok som finns för folkbibliotekens fysiska utformning, 
påtalas vikten av att barnavdelningar innehåller stora fria ytor som skapar plats för barnen att 
röra sig.191 Detta stämmer väl överens med resultaten i Skantzes och Hiort-Lorenzens studier. 
Man skriver också att barn behöver större svängrum än vuxna och därmed bör också 
kringutrymmena vara större än på vuxenavdelningen. Vi har sett hur viktig leken är för 
lärande för de interaktionistiska teoretikerna Piaget och Erikson. Enligt Piaget och Erikson 
används leken för att omtolka och förändra den miljö vi har omkring oss. Utrymmet på 
avdelningen skapar förutsättningar för barnens möjligheter till lek och därmed också deras 
förutsättningar för lärande.  
 
Den fysiska placeringen av böckerna på barnavdelningen påverkar användarnas tillgänglighet 
till dem. En begränsning som mycket konkret påverkar barnens tillgänglighet är att många 
böcker helt enkelt inte får plats på avdelningen. Enligt Tora får endast hälften av 
bilderböckerna plats uppe på avdelningen, resten finns i källaren. Detta gör att barnen kanske 
inte hittar de böcker de söker och om de inte frågar personalen. Det sätt böckerna exponeras 
på i bokhyllor och på bord är också en fråga om utrymme. Att ställa en bok med framsidan 
utåt, tar större plats än om bokryggen får stå utåt. Att exponera böcker på detta sätt är något 
personalen uttrycker att de önskar göra ännu mer för att öka intresset och tillgängligheten.  
 
Lewin menar att varje individ skapar sig ett livsutrymme, med hjälp av bland annat den 
fysiska miljön. 192 Vid vår observation sökte vi efter möjligheter för barnen att skapa sig sina 
egna livsutrymmen på avdelningen. Det handlar om att på varierade sätt kunna interagera med 
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den fysiska miljön. Går det att ta en kudde och sätta sig i ett hörn för att läsa? Kan barnen 
ändra i möbleringen för att kunna sitta mer avskiljt? Att skapa sig ett eget utrymme behöver 
inte bara betyda att skapa avskildhet. Finns det exempelvis utrymme för barnen att spela spel 
tillsammans? På barnavdelningen finns ett långbord med stolar kring, men det finns lite 
utrymme för att ställa stolarna någon annanstans. 
 
Att det finns ett stort och akut behov av större utrymme på barnavdelningen på 
huvudbiblioteket i Kungsbacka är något personalen är helt överens om. De uttrycker en 
förtvivlan över detta och en uppgivenhet över att planeringsarbetet tillsammans med övrig 
personal på kulturhuset drar ut på tiden, så att de större förändringarna uteblir. Viljan och 
engagemanget är tydligt när de berättar om sin verksamhet, men vi anar också en trötthet över 
det som hindrar dem i att verkställa sina planer där bristen på utrymme utgör största 
huvudvärken. Detta är också tydligt genom de observationer vi gjort. Det finns enbart mycket 
små fria ytor på avdelningen och utrymmet är i högsta grad begränsande för barnens fria lek. 
Barnen garanteras idag inte rum där de tillåts vara aktiva i tillräckligt stor grad, såsom ett 
interaktionistiskt synsätt förespråkar. Torget som ligger precis i anslutning till avdelningen 
bjuder på större ”springplats”, men här skall alla bibliotekets användare samsas och miljön är 
inte särskilt anpassad för barnen.  
 
Enligt Skantze söker barn utrymme inte bara för att hoppa, krypa, klättra och springa. Barn 
har också behov av avskildhet och platser att gömma sig. 193 Också i detta brister det på 
avdelningen. Det finns ett litet kapprum utanför toaletterna som tillsammans med Sagogrottan 
utgör de enda helt avskilda platserna. Trots att Sagogrottan inbjuder till avskildhet, så kan den 
samtidigt verka skrämmande för yngre barn som kanske därför inte söker sig dit om de vill 
vara ensamma. Enligt IFLA: s riktlinjer bör ett biblioteksrum utformat för barn upplevas som 
öppet, attraktivt och inbjudande. Samtidigt bör rummet upplevas som utmanande, men vara 
ofarligt. Enligt det interaktionistiska synsättet kan samma påverkan få olika effekter på olika 
individer, samtidigt som olika påverkan kan få samma effekt.194 Detta gör att det är svårt att 
vara helt entydig i vad som är en bra lärandemiljö och stödjer att personalen skapar den 
varierade miljö som Hiort-Lorenzen förespråkar. Sagogrottan är ett tydligt exempel på hur 
samma påverkan kan få olika effekt på olika individer. För vissa barn, kan den upplevas som 
skrämmande och obehaglig och för andra i första hand inbjudande och spännande. Detta tar 
personalen hänsyn till idag genom att hålla sagostunder både inne i grottan och vid andra 
tillfällen för de mindre barnen, utanför på avdelningen. Men det saknas avskilda områden på 
avdelningen som passar för barn i olika åldrar. Men fria ytor och mindre rumsindelningar blir 
omöjliga prioriteringar, när utrymmet inte ens räcker till den ordinarie verksamheten. 
 
Ett annat exempel på hur samma påverkan kan upplevas olika är den fysiska öppenheten på 
avdelningen med de stora glasfönstren och avsaknaden av väggar. Detta kan enligt Bjurström 
för vissa upplevas som en mycket störande och orolig miljö att vistas i, med alla intryck och 
rörelser i omgivningen som fritt tillåts flöda in.195 Andra upplever den som ”ljus och 
inbjudande” såsom personalen beskriver det. Öppenheten kan alltså samtidigt både underlätta 
och försvåra för lärande.  
 
Ljudnivån är betydelsefull för hur den fysiska miljön på barnavdelningen kan underlätta barns 
lärande. En tyst och lugn miljö kan behövas för att barnen ska kunna koncentrera sig på att 
läsa eller ta del av andra medier. Samtidigt måste barnen få utrymme att leka och vara aktiva 
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eftersom det ingår i barns lärandeprocesser, vilket innebär att en högre ljudnivå tillåts.  
Lokalens öppna lösning gör att de olika avdelningarna tar intryck av varandra. Vid ett av 
observationstillfällena upprepas en melodislinga från ett datorspel. Ljudet från datorn kan 
upplevas som mycket störande om man skall läsa eller koncentrera sig på annat sätt. 

6.3.2 Inredning  

Uno Nilsson menar att biblioteksmiljön bör signalera att barnen är välkomna, och att 
biblioteket har massor att bjuda på.196 Detta uttrycker även personalen som något de 
eftersträvar. Personalen beskriver hur de ”vrider och vänder på avdelningen” vilket visar hur 
de använder inredningen på olika sätt för att försöka förbättra miljön. Lånedisken är kraftig i 
sin utformning och markerar avstånd till barnet med både djup och höjd och är inte öppen och 
inbjudande i sin utformning. Vi har haft tillfälle att jämföra med lånedisken på ”Rum för 
barn” på Kulturhuset i Stockholm som är öppen och enkel i sin konstruktion och där barnet 
bjuds in att stå alldeles intill personalen och själva assistera utlåningen. På så sätt kan man 
skapa medengagemang och närhet, som Hiort-Lorenzen påpekar är viktigt.197 Detta 
uppmuntrar även barnens aktiva samspel med miljön. Den självbetjänta ”Lånefanten” på 
avdelningen i Kungsbacka inbjuder däremot till sådan aktivitet.  
 
Uno Nilsson uttrycker även att en bra förmedlingsmiljö är en fysisk miljö som väcker 
användarnas nyfikenhet och fantasi och som därigenom upplevs som spännande att besöka.198 
Sagogrottan och akvariet med fiskar är utmärkande i det hänseendet. Även vissa möbler är 
mer fantasifulla, som bokvagnen som är utformad som ett fordon med hjul och som bland 
annat innehåller böcker på temat resor. Stolen inne i Sagogrottan är ett annat exempel på det. 
Inredningen och färgsättningen på avdelningen i övrigt kan beskrivas som estetisk och i 
harmoni med den övriga inredningen på biblioteket. Man kan hävda att det ”smakfulla” har 
prioriterats framför det ”det uppfattbara”199 som Hiort-Lorenzen varnar för. Personalen tycker 
inte att ”nya fräckare grejer passar in med det gamla” på barnavdelningen. Men de erkänner 
samtidigt att barnen kanske ändå vill ha en ”färgexplosion”, trots att det rent estetiskt inte 
passar in med antroposoffärgsättningen, eller med de traditionella trämöblerna. Kanske skulle 
det vara mer stimulerande för barnen, och för deras lärande, om den för vuxna estetiskt 
tilltalande miljön byttes ut mot en fysisk miljö som är bättre anpassad efter barns behov. 
 
Lundahl et al konstaterar ett starkt samband mellan barns utveckling och deras förhållande till 
rum och har i boken Hus och rum för små barn studerat bland annat barnmiljöernas färg- och 
ljussättning.200 Det finns flera anledningar att ifrågasätta enhetstänkandet i färgsättningen på 
alla bibliotekets avdelningar som något odelat positivt. Även inredningen är likartad och 
beskrivs av personalen som ”dämpad” och ”vilsam”. Detta ställs i kontrast till det ”nya och 
fräcka”. Miljöpsykologisk teori visar hur människor påverkas av den fysiska miljön och hur 
miljön i sig kan skapa uppfattningar om hur man bör bete sig i bestämda fysiska miljöer. 
Exempel på det är hur en stor kyrkobyggnad med sina valv och mäktiga arkitektur kan mana 
till stillhet och vördnad, medan bollhavet på IKEA signalerar uppfattningen om det motsatta. 
Man kan tänka sig att en med vuxenavdelningen för enhetlig färgsättning och inredning i 
övrigt, signalerar att barnet skall förhålla sig enligt en vuxen praktik. När miljön är liknande 
skapar den också liknande sociala uppfattningar.  
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Hiort-Lorenzen argumenterar i sin rapport I forandringens favn för att strukturer och rutiner är 
både nödvändiga och bra, men att de ständigt måste vara föremål för granskning och 
analyserande.201 Detta förhållningssätt verkar de bibliotekarier vi intervjuade ha tagit till sig 
då de uttrycker att verksamheten vid barnavdelningen ständigt ifrågasätts och förändras. 
Bland annat påpekar informanterna att arbetet med avdelningens skyltning är något som 
ständigt fortgår och som hela tiden måste förändras.  
 

Skyltningen på avdelningen är varierad i form och uttryck. De diskreta bokstaverade skyltarna 
i trä som visar in till avdelningen från torget kommunicerar inte till de barn som inte kan läsa. 
Troligen är Mumin-dockan och ”Karlsson på taket” -figuren som hänger från taket en 
tydligare skyltning utifrån sett om att barnavdelningen finns just här. Exempel på fantasifull 
skyltning är nyckelpigespåren som visar väg till barnfaktaböckerna som står tillsammans med 
faktaböckerna för vuxna. Spåren uppmanar mycket direkt till barnens egen aktivitet, såsom 
Säljö beskriver som en viktig aspekt i barns lärande. Vi misstänker dock att de kan vara något 
för diskreta eller otydliga och frågar oss hur spåren fungerar i praktiken? Hur många hittar 
över till avdelningen med barnfakta egentligen? Är det tack vare nyckelpigespåren eller 
snarare barnens ”eget upptäcktsfärdande”? Vi tror inte att dagens nyckelpigespår är tillräckligt 
tydliga för att barnen skall hitta till den, från barnavdelningen, isolerade faktadelen för barn. 
Det är heller inget i inredningen på faktaavdelningen för barn som uttrycker att detta även är 
en del av barnavdelningen, såsom IFLA:s rekommendationer202 beskriver det eller som 
signalerar att barnen är välkomna som Uno Nilsson skriver är viktigt.203  
 
Området där faktaböckerna för både barn och vuxna idag står placerade, är inte på något sätt 
anpassat efter barnens behov. Ingenting i miljön signalerar att barnen är välkomna här, vilket 
kan tyckas konstigt eftersom personalen har ett helt annat förhållningssätt till miljön inne på 
själva barnavdelningen. Nyckelpigespåren som leder över till den ursprungliga 
vuxenavdelningen skapar förväntningar om att något roligt och spännande skall öppna sig vid 
spårens slut. Därför är kontrasten påfallande när detta överhuvudtaget inte följs upp när man 
väl hittat fram till hyllorna med faktalitteratur för barn. Visserligen är böckerna märkta med 
nyckelpigesymboler så att det går att urskilja vilka som tillhör faktalitteraturen för barn. Men 
interaktionen försvåras genom en för barnen genomgående illa anpassad fysisk miljö. 
Bokhyllorna är höga som på övriga vuxenavdelningen. Det är paradoxalt att man genreindelar 
just i syftet att tillgängliggöra böckerna för barnen, men att de placeras på ett sätt så små barn 
inte kan komma åt dem fysiskt själva. Detta speglar ett individorienterat synsätt, utan större 
planering där barnet får klara sig bäst det kan, enligt fält två i Björklids samspelsmodell. I 
övrigt är inredningen sparsam, utan någon möjlighet att sitta ner. Det är inte en miljö där 
barnen uppmuntras att stanna kvar genom exempelvis att sitta ner i en läshörna med sin bok.  
 
De mest omfattande förändringar som gjorts sedan avdelningen invigdes var när hyllorna på 
ungdomsavdelningen flyttades om helt och hållet. Uno Nilsson menar att det är viktigt med en 
inbjudande exponering av böcker och andra medier för att väcka användarens nyfikenhet och 
fantasi.204 Hyllorna sattes på tvären och inte som tidigare då hyllorna strålade i raka linjer ut 
från mitten som en sol. Förändringen inspirerades enligt Eva av förändringsprojektet ”De räta 
linjernas tyranni”, som i sin tur inspirerades av Hiort-Lorenzen. 205 Målet med projektet var att 

                                                 
201 Hiort-Lorenzen 1989, s. 51. 
202 IFLA’s Guidelines for Children’s Library Services. [2005-09-16] 
203 Nilsson 1994, s. 72. 
204 Ibid., s. 72. 
205 Alhlén 1993, s. 61. 
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granska biblioteket med användarens ögon och på så sätt undvika att blint följa gamla, 
invanda regler och former. I projektet ingick det att analysera möjliga förändringar av 
biblioteksrummet, hylluppställningen, bokuppställningen, skyltningen, gallringen och 
översynen av medierna. Det skapades också genrehyllor. uHc och Hcg (Barn och 
ungdomslitteraturen) flyttades ihop och Hcg fick en lägre åldersgräns.  
 
Enligt författarna av Folkbibliotekslokaler: En handbok behöver inte möbler vara i 
barnstorlek, eftersom barnens övriga omvärld inte är det.206 Detta påstående kan dock 
ifrågasättas utifrån Uno Nilssons påpekande om hur miljön bör står i samklang med barnen.207 
Möbler särskilt anpassade för barnen uttrycksmässigt, visar att avdelningen är en plats som 
tillhör dem och inte de vuxna. Möblerna kan på så sätt sägas att inte enbart ha ett funktionellt 
syfte, men själva utformningen uttrycker en öppenhet och inbjudan, som barn kan läsa av. 
Ritbordet med tillhörande stolar på avdelningen är i barnstorlek och är med och bekräftar 
barnens tillhörighet.  

6.3.3 Utrustning  

Barnavdelningen är utrustad med olika sorters leksaker. Det finns ett klädstativ i barnstorlek 
med en Pippi Långstrump-kostym som barnen kan klä ut sig och leka i. Det finns också en 
docksäng och en hel massa mjuka leksaksdjur. Ett ritbord med papper och kritor är placerat i 
närheten av lånedisken. I utrustningen ingår också den dator som innehåller barn-OPAC:en, 
samt en dator för spel. Barnavdelningen är utöver sitt bokbestånd utrustad med videofilmer 
och skivor som finns i bokhyllor på torget, utanför själva barnavdelningen. Där hittar man 
CD-skivor och kassetter med såväl musik som uppläsningar. Där finns också spel på CD-rom. 
Personalen är nöjd med det utbud av leksaker och böcker som de har att erbjuda. De berättar 
att leksakerna används flitigt och att det köps in nytt lite ”titt som tätt”. De uttrycker att 
leksaker har sin naturliga plats på en barnavdelning, vilket ytterligare visar hur lärande 
underlättas på avdelningen genom den fysiska miljön. 
 
Säljö menar att den fysiska miljön kan vara stimulerande för barns lärande genom enskilda 
redskap eller artefakter.208 Leksaker och böcker är exempel på sådana redskap. Piaget 
beskriver hur barnen i samspel med omgivningen sammankopplar lek med undersökande, 
inlärande och fysiska aktiviteter. Barnet lär sig genom att i leken imitera. Om barnet 
exempelvis läser om en mamma och en pappa som skiljer sig, och har egna upplevelser av en 
skilsmässa, kan det vara viktigt för barnet att få leka ut det upplevda.209 Genom leken kan 
barnet bearbeta händelsen, och lära sig att hantera den genom olika medierande redskap. 
Barnet kan ha samma behov av att bearbeta en läst berättelse från en bok som en faktisk 
händelse. Enligt Piaget handlar lärande om ett aktivt samspel med den befintliga miljön, 
lärande är inte en isolerad företeelse oberoende av sin omvärld. Barnavdelningens utrustning 
med leksaker av olika slag är betydelsefull för bibliotekets möjlighet att underlätta barns 
lärande.  
 
Sammantaget kan vi konstatera att barnavdelningen erbjuder många möjligheter för barnen att 
bearbeta ny kunskap. Barnavdelningens utrustning indikerar att man inte har dragit några 
skarpa gränser mellan lek och lärande. Genom barnavdelningens utrustning tar man tillvara på 
den sammankoppling som Piaget och Erikson menar finns mellan barns lek och barns lärande.  

                                                 
206 Folkbibliotekslokaler: En handbok 1981, s. 50. 
207 Nilsson, 1994, s. 72. 
208 Säljö 2005, s. 44. 
209 Peterson 2004, s. 31. 
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6.3.4 Utsmyckning  

Konsten utgör 1 % av den totala byggkostnaden av Kultuthuset Fyren. 210 De olika 
konstnärerna som anlitades har vid utformningen samarbetat med både arkitekt och 
användare. Konsten har arbetats in i husets permanenta gestaltning och har på många platser 
ett funktionellt, såväl som estetiskt syfte. Inne på barnavdelningen är Sagogrottan utformning 
ett exempel på detta.  
 
I sina riktlinjer för barnbibliotekstjänster rekommenderar IFLA att barnavdelningen ska 
utmärka sig i färger och utsmyckning och på så sätt vara lätt igenkännbar för barnen. 211  
Som vi har sett tidigare menar bland andra Hiort-Lorenzen att det är viktigt för barnet att få 
sätta sin prägel på rummet. Genom att barnet får påverka rummets utformning kan det 
bekräfta sig själv som människa. Detta skapar enligt Hiort-Lorenzen medengagemang och 
närhet.212 Utöver avdelningens permanenta utsmyckning, ges barnen vissa möjligheter att 
sätta sin prägel på biblioteksrummet utsmyckning. Barnen får hänga upp sina teckningar på 
väggen intill ritbordet och det finns också temporära utställningar där barns bidrag ställs ut. 
Bland annat används barnavdelningen som en utställningsplats, både för utställningar för barn 
gjorda av vuxna och för sådant som gjorts av barnen själva.  
 
Björklid talar om miljöestetik som begrepp för att beskriva hur det estetiska i barnens 
omgivning påverkar fysiskt och psykiskt välmående och därmed även deras lärande.213  
 
 
 
 

                                                 
210 Informationsfolder om Kulturhuset Fyren, [s. 3]. 
211 IFLA’s Guidelines for Children’s Library Services. [2005-09-16] 
212 Hiort-Lorenzen 1989, s. 51. 
213 Björklid 2005, s. 170. 
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7. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuterar vi slutsatser vi kommit fram till i uppsatsen. Vi diskuterar även hur 
väl vi lyckats besvara syfte och frågeställningar med hjälp av de metoder vi valt, samt ger 
förslag till vidare forskning. Diskussionen mynnar ut i förslag till hur den fysiska miljön på 
barnavdelningen kan förbättras i syfte att stödja barns lärande.  
 
Vårt övergripande syfte har varit att belysa på vilket sätt den fysiska miljön kan underlätta 
barns lärande. För att lyckas med detta har vi valt att undersöka en konkret fysisk miljö, 
nämligen barnavdelningen på Kungsbackas huvudbibliotek.  
  

7.1 Personalens resonemang kring sambandet mellan den 
fysiska miljön och lärande 

1. Hur resonerar personalen kring sambandet mellan den fysiska miljön och barns lärande?  
 
Vi vill här lyfta fram två slutsatser som kommit fram i vårt försök att besvara 
frågeställningen: Personalen gör inte någon självklar koppling mellan den fysiska miljön och 
barns lärande, och personalens lärandebegrepp skiljer sig från den förståelse av lärande som 
ligger till grund för vår studie.  
 
Tidigt under uppsatsarbetets gång upptäckte vi hur komplext och svårfångat lärandebegreppet 
är. Vi valde trots detta att inte redogöra närmre för personalen hur vi själva förhåller oss till 
begreppet i vår studie. På samma sätt som vi tydligt informerade om vad vi menar med 
begreppet fysisk miljö, så hade vi även kunnat redovisa för hur vi uppfattar lärandebegreppet 
och på så sätt utgå från samma förståelsegrund. Vi menade emellertid att det fanns en poäng i 
att komma åt just deras uppfattning av begreppet, eftersom det kunde tänkas återspeglas i den 
fysiska miljön. En annan poäng med att inte vara styrande var också att även det som inte sägs 
kan betraktas som ett svar. Det visade sig mycket riktigt att personalen hade en annan och 
snävare begreppsförståelse och följaktligen gjorde en mer begränsad koppling till den fysiska 
miljön än vad vi grundar uppsatsen på. Personalen nämnde bland annat platser för läxläsning, 
fler datorer och en tyst och avskiljd miljö som sätt att förbättra den fysiska miljön med hänsyn 
till barns lärande. Vi menar att detta visar att personalen uppfattar lärande som förknippat med 
det formella lärandet som sker i skolliknande miljöer. Detta innebär dock inte automatiskt att 
personalen inte skulle skapa en fysisk miljö som underlättar barns lärande på en mer 
omfattande nivå än vad de själva beskriver. Genom att ställa frågor kring den fysiska miljön 
på avdelningen utan att direkt koppla detta till lärande kunde vi se hur personalen faktiskt 
bidrar till att skapa en miljö som på många sätt motsvarar de rekommendationer som vi har 
hittat i den litteratur som vi har tagit del av. Ett exempel är utbrytningen av SAB-systemet, 
där den fysiska miljön används för att öka tillgängligheten till informationssystemet. Ett annat 
exempel är att personalen valt att möjliggöra och uppmuntra barnens fria lek på avdelningen.  
 
Även fast denna indirekta koppling görs på avdelningen, så menar vi att kopplingen bör vara 
medveten för att personalen skall kunna arbeta mer målinriktat när den fysiska miljön 
utformas. Detta återkommer vi till i avsnitt 7.3, där vi ger förslag till ytterligare förändringar i 
den fysiska miljön på avdelningen. 
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Vi frågar oss dock i efterhand hur resultatet skulle ha sett ut om vi öppet hade diskuterat 
lärandebegreppet eller åtminstone bett personalen problematisera det. Kanske hade vi fått fler 
och mer uttömmande svar. Vi kan i efterhand även se att vi troligtvis för strikt höll oss till 
intervjumallen av rädsla över att missa något och inte täcka in allt vi önskade svar på.  

7.2 Informationssystemen 

2. Hur kan den fysiska miljön påverka tillgängligheten till informationssystemen SAB-
systemet och barn-OPAC:en på barnavdelningen på Kungsbackas huvudbibliotek? 
 
SAB-systemet och barn-OPAC:en är medierande artefakter och ökar man barnens möjligheter 
att interagera med dessa, så underlättar man även deras lärandeprocess. Vi har sett att den 
fysiska miljöns utformning kan vara avgörande för tillgängligheten till informationssystemen.  
Det är dock begränsat vad vi kunnat dra för slutsatser kring den fysiska miljön och barn-
OPAC:en utöver att datorn står placerad på en mindre strategisk plats och att detta troligen är 
en bidragande orsak till att den inte används i den utsträckning som den enligt personalen 
borde. Det är närliggande att spekulera i om det inte kan finnas andra orsaker som är av större 
vikt för katalogens tillgänglighet, och att en mer strategisk placering enbart skulle vara av 
marginell betydelse för användandet av den. Personalen uttrycker frustration över att 
katalogen är eftersatt och att användarundervisningen inte verkar nå fram till barnen. Det är 
lite troligt att den stora skillnaden i detta fall beror på datorns placering eller den fysiska 
miljön runt den. Troligtvis beror det mer på sådant som samspelar med den fysiska miljön, 
men som ligger utanför denna uppsats undersökningsområde, som exempelvis katalogens 
gränssnitt eller användarundervisning. Vi kan utifrån detta dra en större och mer allmän 
slutsats, nämligen att den fysiska miljön påverkar barns lärande i större eller mindre grad.  
 
Slutsatser kan även dras kring hur den fysiska miljön kan öka tillgängligheten till SAB-
systemet på avdelningen. Böckerna och övriga mediers placering utgör en väsentlig del av 
rummet och hur dessa placeras för att öka tillgängligheten prioriteras i hög grad bland 
personalen. Genreindelningen som tillämpas är ett mer flexibelt och barnsvänligt sätt att 
tillgängliggöra SAB-systemet, än SAB-systemets traditionella ämnesindelningar. När böcker 
placeras temavis och med framsidorna utåt så underlättar det för barn att ta del av dem. Men 
det krävs mer utrymme för att kunna fortsätta att utveckla genreindelningen. Vidare kan man 
öka tillgängligheten genom att skapa en upplevelsefylld fysisk miljö runt genrerna. Det har 
sagts att barnen ser rummet inte medierna, och vi tror att man kan utnyttja detta genom att 
skapa dessa upplevelsesmiljöer, där medierna integreras i rummet på ett fantasifullt sätt. På så 
sätt kan man appellera till barnens sinnlighet och fantasi och därigenom öka tillgängligheten.  
 
Genom genreindelning kan man med hjälp av barnens nyfikenhet inom ett område locka dem 
att ta del av medier som organiserade enligt traditionella SAB-systemet hade befunnit sig på 
flera olika hyllor på skilda delar av avdelningen. Ett barn som är intresserat av rymden kan 
om rymden görs till tema i en genreindelning hitta böcker om allt från astronomi och fysik till 
idéhistoria och matematik på samma ställe. Genom genreindelningen hittar barnen fram till 
böcker som de kanske inte hade hittat annars, och lär sig saker på områden de annars inte 
hade upptäckt.  
 
Det utrymme som barnavdelningen har till sitt förfogande har möjliggjort utbrytning av SAB-
systemet, men annat som skulle underlätta för barnens lärande som tillgänglighet till böcker 
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som nu lagras i källaren, samt personalens möjlighet att exponera böckerna på varierade sätt, 
omöjliggörs av bristen på utrymme.  

7.3 Den fysiska miljön som stöd för barns lärande  

3. På vilket sätt kan den fysiska miljön på barnavdelningen på Kungsbackas huvudbibliotek 
underlätta besökande barns lärande?  
 
För att kunna besvara följande fråga har vi observerat avdelningen, intervjuat personalen och 
tagit del av relevant litteratur.  
 
Som vi redan varit inne på i kapitlet om personalens resonemang kring den fysiska miljön och 
barns lärande så är även denna frågeställning av analytiska karaktär och problematisk att ställa 
till personalen direkt. Formuleringen utgår ju från att den som tillfrågas kan se en tydlig 
koppling och har resonerat kring detta tidigare. Vi utgick från att så inte var fallet och att vi 
enbart skulle få en begränsad respons om vi ställde frågan formulerat på detta sätt. Vi valde 
därför att framförallt ställa frågor kring den fysiska miljön, frikopplade från lärandebegreppet. 
Detta innebär att personalen under största delen av intervjun pratar om miljön på ett mer 
allmänt plan; som hur de upplever att den fungerar i avdelningens vardagliga verksamhet, 
vilka behov som finns och så vidare. Svaren har varit viktiga för att kunna besvara 
frågeställningen, men det har krävt ett mycket kritiskt tillvägagångssätt i bearbetningen av 
materialet. Vi har hela vägen analyserat det som kommit fram med hjälp av vad vi läst och 
vad vi själva observerat, med syftet att koppla detta till barns lärande. Detta är också ett 
exempel på det hermeneutiska förhållningssätt som vi haft till materialet. Där personalen i 
allmänhet talar om en bra eller mindre bra fysisk miljö, måste vi fråga oss om detta 
nödvändigtvis är identiskt med en bra eller mindre bra fysisk miljö för barns lärande. Vi kan 
inte ta för givet att det är så i alla avseenden. Det estetiska uttrycket på avdelningen är ett 
exempel på det. Där personalen i positiva ordalag beskriver den enhetliga inredningen och 
dämpade färgsättningen, har vi utifrån litteraturen sett att detta står i konflikt med vad som för 
barnen är uppfattbart. Vi har sett att barns lärande inte enbart är något kognitivt, men också ett 
sinnligt fenomen. De dämpade färgerna stimulerar inte nödvändigtvis barnen på ett 
tillfredsställande sätt utifrån ett lärandeperspektiv.   
 
Inledningsvis upplevde även vi färgsättningen och inredningen som harmonisk med enbart 
positiva förtecken. När vi senare tog del av litteratur som uppmärksammar hur viktigt det är 
att barnen får sätta sin prägel på avdelningen och att den vuxna estetiken bör ifrågasättas, har 
det varit nödvändigt att granska färgval och övrig inredning på avdelningen på ett mer kritiskt 
sätt. Den nya kunskapen har gjort att vi betraktat helheten på ett nytt sätt. Våra senare 
observationer på avdelningen har alltså inte präglats av samma okritiska förtjusning som vid 
det första besöket 
 
Den konstnärliga utsmyckningen på Kulturhuset Fyren prioriterades högt då huset utformades 
och på barnavdelningen ingår Sagogrottan, med omgivande fondmålningar och väggakvariet i 
den permanenta utsmyckningen. Utöver detta utgör barnens teckningar och andra temporära 
utställningar delar av den omskiftande utsmyckningen. Vi vill lyfta upp barnavdelningen (och 
kulturhuset i stort) som föredömlig i sin satsning på utsmyckning. Vi menar att just 
utsmyckning och konsten i synnerhet på ett alldeles särskilt sätt talar ett sinnenas och 
fantasins språk. Utsmyckningen kan tillsammans med den övriga fysiska miljön samverka till 
att rummet får den fantasifulla och inbjudande prägel som vi sett att en barnavdelning bör ha. 
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Och som med inredningen så tror vi att barnen även när det gäller utsmyckningen i ännu 
större grad kan involveras, både som ”smakråd” i en referensgrupp, men också som 
medskapare.  
 
Vi har vidare sett i vår genomgång av teorier kring samspelet mellan fysisk miljö och lärande 
vilken viktig roll leken kan spela för barns lärandeprocesser. Barnavdelningen förfogar över 
utrymmen som ger plats för lek, även om den är begränsad. Det finns även utrustning i form 
av leksaker, ritsaker och utklädningskläder som uppmuntrar barnens lek. Enligt det 
sociokulturella perspektivet betraktas leksaker som artefakter som kan användas som 
medierande redskap i barns lärande.  
 
Själva rummet är ljust och öppet, och vi har sett att öppenhet både kan underlätta och försvåra 
för lärande. Öppenhet innebär att barnen ohindrat utsätts för alla intryck i omgivningen, 
såsom ljud och visuella intryck. En tyst och lugn miljö kan behövas för att barnen ska kunna 
koncentrera sig på att läsa eller ta del av andra medier. Samtidigt måste barnen få utrymme att 
leka och vara aktiva eftersom det ingår i barns lärandeprocesser, vilket innebär en högre 
ljudnivå. Ljudet från ett dataspel kan störa barn som vill läsa koncentrerat i en annan del av 
barnavdelningens utrymme. Idealet för att underlätta för barns lärande är möjligheten att både 
erbjuda avskildhet och öppenhet. Vi anser liksom personalen att det i dagsläget är svårt att 
skapa både en öppen fysisk miljö och samtidigt erbjuda avskiljda platser. 

7.4 Förslag till förändringar i den fysiska miljön  

I detta kapitel vill vi med bakgrund av det som framkommit i vår undersökning och den 
litteratur vi har tagit del av, ge förslag till hur den fysiska miljön på barnavdelningen på 
Kungsbackas huvudbibliotek kan förbättras i syfte att stödja barns lärande 
 
Miljön på barnavdelningen vid Kungsbacka huvudbibliotek är på många sätt imponerande. De 
brister eller förändringsbehov som vi har identifierat beror enligt vår mening på att man i 
utformningen av den fysiska miljön på barnavdelningen inte har tagit tillräckligt stor hänsyn 
till kopplingen mellan den fysiska miljön och barns lärande.  
 
Vi inleder med tre allmänna rekommendationer: personalen bör använda sig av en 
målmedveten planering, skapa en komplex och flexibel miljö och sist men inte minst viktigt 
samråda med barnavdelningens användare. Därefter ger vi ett antal konkreta förslag inom de 
fyra områden som vi har va lt att dela in den fysiska miljön i. I dessa förslag ingår åtgärder 
som förbättrar den fysiska miljön i syfte att göra informationssystem mer tillgängliga.  

7.4.1 Målmedveten planering 

Vi menar att Björklids modell kan användas som ett verktyg då personalen vid 
barnavdelningen ska planera för förändringar i den fysiska miljön. Olika synsätt på lärande 
och barns utveckling leder enligt Björklids modell till olika planeringsformer. Genom att 
personalen tydliggör vilken syn på individ och fysisk miljö som ligger till grund för deras 
verksamhet, så kan de även se vilka konsekvenser detta kan medföra för planeringsarbetet. 
 
Med ett strikt individorienterat synsätt (fält två i modellen, se avsnitt 3.1.), i vilket det anses 
att miljön är passiv och individen är ett aktivt och styrande subjekt, finns det en risk för att 
man inte tillmäter planeringen av den fysiska miljön tillräckligt stor betydelse. Om man å 
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andra sidan har ett miljödeterministiskt synsätt, där miljön ses som aktiv och individen passiv 
riskerar man att ”överplanera”, och inte lämna plats åt barnens egen kreativitet och behov av 
att själva vara med och gestalta sin miljö (fält tre i modellen). Med ett interaktionistiskt 
synsätt lyfter man fram de intressekonflikter som finns mellan behovet av en medveten 
planering och en flexibel miljö.  
 
Säljö påminner om att personalen på barnavdelningen måste ta hänsyn till att barnen relaterar 
till sin omgivning på ett avancerat sätt. Planeringen kräver stor omsorg och miljön måste 
göras så flexibel som möjligt. Planering med ett strikt individorienterat eller ett 
miljödeterministiskt synsätt, som båda är mekaniska, riskerar att resultera i en statisk miljö. 
Ett interaktionistiskt synsätt tvingar fram en mer medveten och aktiv planering, och en miljö 
som är förändringsbar.  
 
I vår intervju med personalen på barnavdelningen framkom det att personalen inte är 
medveten om hur betydelsefull den fysiska miljön kan vara för att stödja barns lärande. Den 
arbetsgrupp som planerar för utvidgningen av barnavdelningen diskuterar fysiska 
förbättringar i miljön, men de har ingen pedagogisk grundsyn för att det här arbetet ska stödja 
förutsättningarna för barns lärande. De har inget medvetet pedagogiskt perspektiv i 
planeringsarbetet. En nyckel till att förbättra den fysiska miljön i syfte att underlätta baras 
lärande är därmed att höja medvetenheten om sambandet mellan fysisk miljö och barns 
lärande.  
 
Förslag: 
 

• Det behövs en mer medveten koppling mellan barns lärande och dess fysiska miljö i 
planeringsarbetet av utvidgningen på barnavdelningen på Kungsbacka bibliotek 

 
• Pia Björklids samspelsmodell kan fungera som ett hjälpmedel i ett mer målinriktat och 

medvetet planeringsarbete. 
   

• Vidare fortbildning inom relevanta ämnesområden, exempelvis pedagogik. 

7.4.2 En komplex och flexibel miljö 

Det är viktigt att personalen tar hänsyn till att barnen i större grad än vuxna upplever rummet 
genom sina olika sinnen och är mer beroende av exempelvis färger, symboler och bilder.  
 
Personalen på barnavdelningen bör inte vara rädda för att skapa en alltför komplex miljö. 
Tvärtom menar miljöpsykologen Cassidy att en för enkel miljö kan göra att vi tappar vår 
nyfikenhet. 
 
Förslag: 
 

• Personalen bör verka för att möjliggöra en mer flexibel möblering.  
Kuddar och möbler som barnen kan flytta runt skulle kunna underlätta barnens möjligheter att 
skapa sig sina egna utrymmen på avdelningen. Barnen skulle också få möjligheten att göra 
exempelvis Sagogrottan mindre skrämmande eller mysigare.  
 

• Utveckla faktavdelningen till en riktig ”utforskarmiljö”.  
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Personalen skulle med hjälp av leksaker och annat material kunna uppmuntra barnen att 
själva bli ”experter” och att forska vidare kring faktaböckernas olika teman. Exempel på 
detta kan vara att barnen i anslutning med böcker om dinosaurier får möjligheten att leka 
med olika typer av plastdinosaurier, eller att en jordglob finns intill böckerna om geografi.    

 

7.4.3 Samråd med användarna 

Personalen på barnavdelningen bör vara noga med att samråda med användarna, det vill säga 
de barn som är barnavdelningens målgrupp, inför förändringar i den fysiska miljön. 
Svenneberg och Graf menar att man kan utgå från att barnen själva kan tala om vad som är en 
bra miljö för dem. Personalen vid barnavdelningen bör därför samråda med barnen inför 
förändringar i den fysiska miljön. Till exempel skulle personalen kunna fråga barnen om 
förslag till nya genreindelningar om avdelningen utvidgas. 
 
Vi tror att det är viktigt att ställa konkreta frågor kring hela miljön på barnavdelningen och att 
inte begränsa frågor kring mediebestånd. Det är inte enbart avgörande att barnen får ”rätt 
information till rätt tillfälle”. Det handlar också om att se hela den kontext som biblioteket 
utgör, däribland den fysiska miljön. Vi menar att det är viktigt att personalen i sitt 
planeringsarbete aktivt lyfter fram hur den fysiska kontexten samspelar med barnet och att 
man som en del av detta även frågar barnen själva hur de vill ha sitt bibliotek. Det handlar om 
att låta barnen komma till med sina åsikter om hur barnbiblioteket skall se ut i framtiden och 
att inte begränsa deras påverkan att enbart handla om vilka böcker och spel de tycker om.  
 
Förslag: 
 

• En mer strategisk placering av önskelådan  
Idag är önskelådan monterad högt upp på en hylla inne på ungdomsavdelningen där mindre 
barn har svårt att nå den. Det är avgörande att även barnen kan ge förslag. Helst bör man 
införskaffa en egen önskelåda för barnavdelningen.   
 

• Ifrågasätt färgsättningen  
Färgsättningen på avdelningen är genomgående dämpad. Forskning som vi har tagit del av 
visar att vuxnas uppfattning om det estetiska ofta dominerar, på bekostnad av till exempel 
barnens vilja att ha starkare färger.  

 
• En referensgrupp där barn kan delta med sina synpunkter och önskemål. 

Inte alla barn kan uttrycka sig skriftligt via önskelådan eller har initiativförmågan att förmedla 
sina önskemål till personalen. 
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7.4.4 Utrymme 

Förslag: 
 

• Barnavdelningen bör utvidgas för att skapa en fysisk miljö som bland annat tillåter en 
utveckling av genreindelningen och att skapa avskilda platser. 

Det fysiska rummet är för litet för de önskemål om förändringar som finns. Lokalytan på 
barnavdelningen är helt enkelt för liten. Själva rummet är för litet i förhållande till de 
önskemål som personalen har. Idag finns få utrymmen för att få vara avskild. Trots bristen på 
utrymme på barnavdelningen är rummet inte optimalt använt. 
 

• Plats för lek 
I omgestaltningen av miljön på barnavdelningen bör personalen ta hänsyn till vilka 
möjligheter till lek som lokalerna erbjuder. Lekens betydelse för barns lärande bör lyftas fram 
bland personalen. Vid vår intervju pratade personalen om lärande som någonting som kräver 
avskildhet och studierum för läsande. De verkade begränsa lärande till den typ av lärande som 
sker i skolan.  

 
• Fler ljuskällor 

Ljussättningen är för svag på kvällar och under de mörka årstiderna. Under hösten, vintern 
och mörka kvällar kan de stora fönstren uppfattas som en stor svart kuliss.  
 

• Ljudnivån kan förbättras 
Den traditionella synen på ett bibliotek som en plats där det måste råda tystnad ifrågasätts 
idag, och man hörsammar mer och mer barnens behov av rörelse och lek. Trots detta anser vi 
att man bör ta bort onödiga ljud från exempelvis spel på datorerna genom att införskaffa 
hörlurar till barnen.  

7.4.5 Inredning 

Förslag:  
 

• Anpassa den fysiska miljön kring barnfaktaböckerna efter barnens behov 
Lägre bokhyllor, sittplatser och leksaker bör in även på denna del av biblioteket. 
 

• Fler skyltar med bilder och symboler, inte bara bokstäver!  
Tydligare skyltning som kan markera för barnen var barnavdelningen ligger. Förslagsvis kan 
man placera en äventyrsfigur i större storlek redan ute på torget som pekar vägen in till 
avdelningen. 
 

• Skogräns 
Att barnen får ta av sig skorna kan göra att de känner att de kommer in i någonting, att de 
känner sig som hemma. Leriga skospår i exempelvis Sagogrottan gör det mindre mysigt och 
inbjudande att använda sig av den. 
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• Lånedisken kan göras mer tillgänglig 

Lånedisken på barnavdelningen är för hög. Vi föreslår att man skapar en annan typ av 
arbetsplats där barnen och personalen kan komma närmre varandra.  
 

7.4.6 Utrustning 

Förslag: 
 

• Utrustning som hjälper barn att lära genom lek är viktigt 
Vi konstaterar att barnavdelningen redan har skapat en miljö som är tillåtande för barn, och 
som är utrustad med leksaker. Detta sker i Piagets anda. 
 

• Flytta in datorn med barn-OPAC:en på avdelningen 
Idag står datorn rent fysisk i skymundan. Den skulle kunna placeras i barnavdelningens mitt, i 
närheten av ritbordet. Det bör också skapas en inbjudande och iögonfallande miljö kring 
datorn. En lampa ovanför datorn skulle göra att barn-OPAC:ens placering upplevdes som mer 
stabil. 

7.4.7 Utsmyckning 

Förslag: 
 

• Låt barnen i ännu större grad prägla rummet genom utsmyckningen 
Barnens egen kreativitet och skaparlust kan uppmuntras genom att i ännu större grad låta 
barnens teckningar och pyssel få smycka rummet. Men även den mer permanenta 
utsmyckningen skulle kunna präglas av barnen, inte minst genom att låta deras åsikter få 
komma till uttryck.  

7.5 Avslutande diskussion 

Varför skall man då fokusera på miljöns påverkan på barns lärande inom B&I om det finns 
forskning gjord inom andra vetenskaper? Vi menar att detta är relevant för att det finns en 
pedagogisk uppgift även inom folkbibliotekens verksamhet. Vi menar att den fysiska miljön 
kan användas som ett redskap för att lättare leva upp till de rekommendationer som finns 
formulerade för biblioteken. Det finns en ökad medvetenhet om att den fysiska miljön är 
betydelsefull för verksamheten i allmänhet, men det saknas en medveten koppling till 
lärandeuppdraget på biblioteken. Detta har vi sett på Kungsbackas huvudbibliotek och vi tror 
att så även kan vara fallet på ett mer allmänt plan. Avsaknaden av forskning inom B&I 
indikerar enligt vår mening just det. 
 
Vi har med vår uppsats önskat att belysa på vilket sätt den fysiska miljön kan underlätta barns 
lärande. För att komma åt sambandet har vi tillämpat våra litteraturstudier på ett konkret fall, 
nämligen barnavdelningen på Kungsbacka huvudbibliotek. Fallet har varit vår praktik för att 
förstå teorin. Vi tycker att detta har varit ett fruktbart sätt att skaffa en förståelse för hur den 
fysiska miljön i allmänhet kan underlätta barns lärande. Den fysiska miljön är i högsta grad 
något konkret och det har därför enligt vår uppfattning varit motiverat att bege sig ut i barnets 
faktiska fysiska miljö och inte enbart begränsa oss till litteraturstudier på en mer abstrakt nivå. 
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Vi har upplevt det som en utmaning och tidvis mycket svårt att skriva om lärande. Vi hade 
kunnat skriva om den fysiska miljön utan att göra kopplingen till lärande. På så sätt hade vi 
undvikit en svårfångad företeelse och ett komplext begrepp som lärande är och möjligtvis 
lyckats åstadkomma en mer stringent uppsats. Med detta inte sagt att det komplexa bör 
undvikas eller inte är intressant, men vi konstaterar att det är svårt. Och återigen; vi tycker att 
detta är en viktig koppling inom B&I, som andra kan göra ännu grundligare.  
 
Vi uppmuntrar alltså till en mer ingående forskning inom samma ämnesområde. Vi föreslår 
vidare att den med mer tid och erfarenhet tar sig an barnens egna åsikter och upplevelser 
genom att intervjua barnen själva. Det skulle även vara intressant att jämföra barns och 
vuxnas åsikter kring den fysiska miljön. Hade de skilt sig åt? Ett annat förslag till vidare 
forskning är att undersöka hur den fysiska miljön kan underlätta lärande för barn med 
särskilda behov. Vidare kan man tänka sig en kvantitativ undersökning där man undersöker en 
mer begränsad del av den fysiska miljön. Exempelvis skulle man kunna mäta effekten av 
skyltningen i form av nyckelpigespår i golvbeläggningen. Är det skillnad i antal besökande 
barn på avdelningen för faktaböcker dit spåren leder, om man skyltar respektive inte skyltar 
på detta sätt? 
 
Kungsbacka erbjuder en fysisk miljö som på många sätt kan underlätta barns lärande. Arbetet 
med att integrera medierna i rummet genom genreindelningen, det varierade utbudet av 
leksaker och spännande miljöer som Sagogrottan är exempel på detta. Rummets runda form 
och öppna lösning är sådant som troligtvis både kan underlätta och försvåra lärande. Helt 
tydligt är det att bristen på utrymme på avdelningen får negativa konsekvenser för arbetet med 
att förbättra den fysiska miljön.   
 
Genom vårt exempel, barnavdelningen på Kungsbacka huvudbibliotek, har vi sett hur 
biblioteken i allmänhet är långt mer än en förvaringsplats för böcker. Det är inte bara ett 
lagringsutrymme, men också ett livsutrymme och en plats för lärande där den fysiska miljön 
spelar en viktig roll.  
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8. Sammanfattning 

Vår utgångspunkt för denna uppsats har varit att den fysiska miljön kan ses som en kontext 
för barns lärande och att den fysiska miljön därmed kan betraktas som ett redskap som kan 
underlätta barns lärandeprocesser. Vi har önskat att inom B&I bidra till att ytterligare fokus 
sätts på den fysiska miljöns betydelse för lärande, genom att analysera befintlig forskning i 
relation till en konkret miljö. Detta har lett fram till följande syftesformulering och 
frågeställningar: 
 
Vårt övergripande syfte har varit att belysa på vilket sätt den fysiska miljön kan underlätta 
barns lärande. För att lyckas med detta har vi valt att undersöka en konkret fysisk miljö, 
nämligen barnavdelningen på Kungsbackas huvudbibliotek.  
 

1. Hur resonerar personalen kring sambandet mellan den fysiska miljön och barns 
lärande? 

2. Hur kan den fysiska miljön påverka tillgängligheten till informationssystemen SAB-
systemet och barn-OPAC:en på barnavdelningen på Kungsbackas huvudbibliotek? 

3. På vilket sätt kan den fysiska miljön på barnavdelningen på Kungsbackas 
huvudbibliotek stödja besökande barns lärande?  

 
Våra litteraturstudier grundar sig på litteratur från biblioteksvärlden och arkitekturen, men 
framför allt från skolvärlden där den huvudsakliga forskningen kring den fysiska miljön och 
barns lärande finns gjord. Trots att skolan till skillnad från folkbiblioteken har ett formellt 
ansvar för barns lärande, så uttrycker Svensk biblioteksförenings rekommendationer att bland 
andra biblioteken och skolan tillsammans skall ”lägga grunden för det livslånga lärandet och 
hjälpa barn och ungdomar att skapa sammanhang i tillvaron”.  
 
Vi har sett att det är en i högsta grad pågående diskussion i vilken mån lärandet styrs av 
mentala processer och i vilken mån lärandet påverkas av den fysiska miljön. Inom B&I har 
det blivit allt mer aktuellt med frågor som hur människor påverkas av bland annat fysiska och 
sociala förhållanden när de söker information för att inhämta kunskap. Våra valda teorier 
utgår från att människan står i ett aktivt samspel med sin omgivning, vilket är utmärkande för 
interaktionistiska teorier. Piaget, Erikson, miljöpsykologin och sociokulturella perspektivet 
representerar alla mer eller mindre ett sådant synsätt. Vi har adapterat Björklids 
samspelsmodell, samt använt oss av en tillhörande planeringsmodell för att åskådliggöra hur 
interaktionistiska teorier förhåller sig till andra synsätt på lärande och individ.  
 
Enligt det sociokulturella perspektivet tolkar vi och förstår världen genom vår omgivning, det 
sker inte enbart inne i våra hjärnor. Barnen interagerar med omvärlden genom språket och 
olika artefakter. Artefakterna ingår i en kontext där lärande äger rum. Ett informationssystem 
är ett exempel på en artefakt. I takt med att det sociokulturella perspektivet vinner mark ökar 
alltså betydelsen av att se till hur barnens omgivning – den fysiska miljön – påverkar deras 
lärandeprocesser.  
 
Under arbetets gång har vi sett att sambandet mellan den fysiska miljön och barns lärande 
berör teorier från 1800-talet, och den allra senaste forskningen. Otlet, som skapade ett av de 
klassiska klassificeringssystemen, ville organisera information rent fysiskt i olika rum. Ingen 
tror längre som Otlet att man kan bygga ett hus där man kan samla all kunskap på ett ställe. 
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Men arkitekturens betydelse för hur information och kunskap på bibliotek kan tillgängliggöras 
är i högsta grad levande.  
 
Vi har vidare undersökt samspelet mellan informationssystem, den fysiska miljön och lärande. 
Vi har sett att tillgången till information och dess organisering påverkar förutsättningarna för 
lärande. Den fysiska miljön påverkar användarnas interaktion med informationssystem och 
därmed förutsättningarna för lärande. För att ett informationssystem ska kunna fylla sin 
uppgift måste det interagera med sin användare. Den fysiska miljön kan förbättra 
interaktionen mellan system och användare. 
 
Utöver litteraturstudier har vi valt att använda kvalitativa metoder som gruppintervju och 
observationer. Vi ansåg att personalen med sina erfarenheter av och tankar kring den fysiska 
miljön och lärande, kunde berika vår förståelse av situationen och behoven på avdelningen. 
Observationerna har gjorts vid tre skilda tillfällen utefter arbetets gång. Vi har antagit ett 
hermeneutiskt förhållningssätt.  
 
Genom vårt insamlade material har vi bland annat sett hur platsbristen på biblioteket hindrar 
personalen att utveckla verksamheten såsom de önskar. Personalen arbetar ständigt med att 
förbättra den fysiska miljön på olika sätt och nämner genreindelning och fantasifull 
exponering av böcker som sådant som de önskar utveckla ännu mer. De uttrycker dock inte 
själva att det är i syftet att underlätta barns lärande ändringarna görs. Kopplingen till barns 
lärande görs bara på direkt fråga och det är tydligt att de uppfattar lärande som synonymt med 
det formella lärandet, som de menar att skolbiblioteken främst ansvarar för. Trots de 
begränsningar som finns på avdelningen, är de själva övervägande positiva till den fysiska 
miljö de verkar i.  
 
Våra förslag till förändringar i den fysiska miljön innehåller tre huvudpunkter: Målmedveten 
planering, en komplex och flexibel miljö och samråd med användarna. Vi ger även konkreta 
förslag under rubrikerna utrymme, inredning, utrustning och utsmyckning. 
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10. Bilagor 

1. Bildbilaga 

 
 

Lånedisken i centrum av avdelningen 
  

 
 

Fantasifull bokvagn med genreindelade böcker 
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2. Intervjufrågor 

• Hur länge har ni arbetat på barnavdelningen? 
 

• Vill ni berätta lite kort om ”arbetsgruppen” som skall planera inför förändringar på 
avdelningen –vilka ingår i den och hur har ni jobbat? 

 
• Vill ni vidare berätta lite kortfattat om hur verksamheten på avdelningen ser ut (alltså 

sådant som arbetsrutiner hos personalen/aktiviteter för barnen). 
• Hur många barn besöker biblioteket? 
• Hur ser åldersfördelningen ut? 

 
• Vilka förändringar i den fysiska miljön har gjorts genom åren (som ni känner till)?  

  
• Kan ni säga något om vad ni upplever att dessa ändringar har betytt för verksamheten? 
 
• Vilka möjligheter har barnen att påverka sin fysiska miljö? Då tänker vi både 

kortsiktigt, såsom att exempelvis bygga en koja, flytta stolar m.m., men även 
långsiktigt, genom att de får påverka den mer omfattande och permanenta 
utformningen.  

 
• Utrymmet (själva rummet, ljud, ljus, luft) 

Hur välfungerande tycker ni att utrymmet är på avdelningen idag, med tanke på 
barnen? 
Hur skulle ni eventuellt önska att utrymmet kunde utvecklas eller förändras? 

 
• Inredningen (skyltning, stolar, bord, hyllor, färgsättning) 

Hur välfungerande tycker ni inredningen är idag? 
Hur skulle ni eventuellt önska att inredningen kunde utvecklas eller förändras? 

 
• Utrustningen (leksaker, datorer, böcker, spel) 

Hur välfungerande tycker ni att utrustningen är idag?  
Hur skulle ni eventuellt önska att inredningen kunde utvecklas eller förändras? 

 
• Utsmyckningen (teckningar, tavlor, statyer) 

Hur välfungerande tycker ni utsmyckningen är idag? 
Hur skulle ni eventuellt önska att utsmyckningen kunde utvecklas eller förändras? 

 
• Vad (i den fysiska miljön) anser ni först behöver prioriteras vid en 

omorganisering/ändring och varför? 
 

• Vilka ytterligare ändringar (i den fysiska miljön) anser ni bör göras och varför? 
 
• SAB-systemet : 

Vi har sett att ni bland annat organiserat böckerna efter teman. Vill ni berätta lite om 
hur ni tänkt kring indelningen? 

 



 70 

Hur tycker ni att denna indelning fungerar för barnen? (Vi önskar även kommentarer 
till själva hyllplaceringarna, faktaböckerna och nyckelpigespåren). 
Är det något ni skulle vilja ändra i detta för att förbättra tillgängligheten? 

 
• Katalogen: 

Hur skulle ni beskriva barnens tillgänglighet till katalogen, både rent fysiskt, men även 
innehållsmässigt (gränssnitt)? 

 
• Kan ni berätta lite om hur Sagogrottan används?  

 
• Hur ser ni på barnens möjligheter att använda sitt bibliotek med tanke på de 

begränsningar och möjligheter som den fysiska miljön ger idag?  
 

• I Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och 
ungdomsverksamhet På barns villkor uttrycks bland annat att biblioteket skall vara 
med och lägga grunden till det livslånga lärandet. Vad anser ni att detta innebär?  

 
• På vilket sätt tror ni att biblioteket kan skapa bra eller mindre bra förutsättningar för 

barns lärande?  
 

• Har ni tänkt på barns lärande och utveckling i förhållande till biblioteksrummets 
utformning? 

 
• Finns detta perspektiv med i planeringen inför framtida ändringar? 
 
• Hur ”fysiska” (i lek och ljudnivå) tillåts barnen, enligt din uppfattning att vara på 

avdelningen?  
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3. Material till informanterna 

Med den fysiska miljön menar vi: 
 

• Utrymme (själva rummet, ljud, ljus, luft) 
 

• Inredning (skyltning, stolar, bord, hyllor, färgsättning) 
 
• Utrustning (leksaker, datorer, böcker, spel) 
 
• Utsmyckning (teckningar, tavlor, statyer) 
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4. Checklista vid observation 

 
• Utrymmet (själva rummet, ljud, ljus, luft) 

 
• Inredningen (skyltning, stolar, bord, hyllor, färgsättning) 
 
• Utrustning (leksaker, datorer, böcker, spel) 
 
• Utsmyckning (teckningar, konstföremål) 
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