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Abstract:  The aim of the study is to examine how different factors, 
  such as views on how knowledge is produced and how 
  learning takes place, effect the way an academic library 
  manages space. This is done by looking into how a specific 
  library, namely Library & Learning Resources (LLR) at the 
  University of Borås, by re-planning the building’s structure, 
  design and functions, can support the students’ different 
  studying habits. The analysis is performed by using a theo-
  retical perspective built by a model first created by the 
  architect Daniel Koch. The model is designed to look upon 
  how space produces meaning and knowledge. To this I have 
  added a socio-cultural perspective on learning.  
 
  Koch’s theoretical model is used as a method with the aim to 
  study how the library is structured and designed. The model 
  is used to analyse three types of space distribution; in space, 
  by space and through space. After analysing the material 
  with these different ways of distribution the results processed 
  once more to obtain an approach to how knowledge is 
  produced and to see how that corresponds with a socio-
  cultural learning perspective.  
 
  It is concluded that the LLR has an open approach to how 
  knowledge is produced and that the library supports the 
  socio-cultural way in which the students learn and conduct 
  their studies in. The Library has an open and flexible view 
  on how different functions in the library can be used and the 
  aim is to support the many different ways in which studies 
  are conducted. 
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1. Inledning 
 
Ett biblioteks lokaler är en stor del av dess identitet. Det är inom ramen för dessa som 
service ges och olika funktioner och resurser är placerade. Möjligheterna för 
bibliotekets användare att ta del av vad ett bibliotek har att erbjuda beror mycket på hur 
rummen är utformade. Det sätt som biblioteksrummen ser ut på är en stor del av det 
intryck besökaren får av bibliotekets hela verksamhet. Ett biblioteks utformning 
påverkar användarnas möjligheter att röra sig och bete sig i rummen. Den påverkar hur 
de når de resurser de behöver och använder funktioner. En följd av detta blir att mer 
eller mindre uttalade synsätt och idéer om hur biblioteket ska användas kan utläsas av 
hur rummen ordnas och utformas. 
 
Att frågor om biblioteks yttre och inre utformning är viktiga visar de senaste årens 
nybyggnationer och ombyggnationer av både folkbibliotek och högskole- och 
universitetsbibliotek i Sverige. Orsakerna är ofta att byggnaderna behöver förändras för 
att möta förändringar i användarnas behov och krav, exempelvis till följd av utveckling 
inom ny teknik. 
 
Ett högskolebibliotek har till sin främsta uppgift att tillhandahålla relevant information 
för högskolans studenter, forskare och personal. Därtill har de ofta en stödfunktion som 
på olika sätt erbjuder stöd och hjälp till användarna. Samarbetet mellan högskola och 
bibliotek ser olika ut från fall till fall, men klart är att högskolebibliotekets verksamhet 
behöver förhålla sig till vilka utbildningar som bedrivs vid högskolan och rådande 
pedagogiska synsätt på lärande. En högskolas sätt att bedriva undervisning och 
examinera påverkar studenternas sätt att studerar vilket i sin tur påverkar hur deras 
användning högskolebibliotekets service och funktioner ser ut. De senaste åren har 
förändringar skett i det pedagogiska förhållningssättet till hur lärande och undervisning 
sker. Från att ha varit traditionell katederundervisning med uppgifter som studenten 
löser själv med egenstudier är det nu mer av deltagande och grupparbeten. Studenternas 
förändrade studiesätt påverkar de sätt de använder och har behov av bibliotekets medier 
och funktioner. Förändrade studievanor och ny teknik tillsammans med de senaste årens 
stora studentkullar måste högskolebiblioteken förhålla sig till för att möta användarnas 
förändrade vanor och behov. Ett sätt att göra det är att ha användaranpassade lokaler.  
 

1.1 Problemformulering 
 
En viktig del i ett högskolebiblioteks arbete med att ge stöd till studenterna är själva 
biblioteksbyggnaden och hur man strukturerar och utformar rummen. Den pedagogiska 
utvecklingen med förändrade sätt att bedriva utbildning och sätten att se på hur lärande 
sker inom högre utbildning påverkar den roll och funktion högskolebibliotekets 
verksamhet har gentemot högskolan och dem som biblioteket har till uppgift ge stöd åt, 
exempelvis högskolans studenter.  
 
Högskolebibliotek har en viktig funktion i det att de erbjuder studieplatser och 
grupprum med närhet till information och stödfunktioner. Nya undervisningsformer och 
större studentkullar påverkar inte bara högskolan utan även högskolebiblioteken. 
Förändrade studiesätt förändrar studenternas behov av bibliotekets rum och funktioner. 
Det ger ett ökat tryck inte minst på biblioteksrummet. För att kunna ge så bra stöd och 
service som möjligt är det därför viktigt att man från biblioteks sida uppmärksammar 
dessa förändringar och ser till att möta dem. 



 

2 
 

 
Då biblioteket utgör en viktig stödfunktion och fungerar som studieplats för studenterna 
blir frågor kring hur de utformar sina lokaler viktiga. Ett högskolebibliotek har genom 
sina uppdrag ett tydligt användarfokus. En betydande del av verksamheten bedrivs på 
olika sätt i bibliotekets lokaler. Därför blir frågor kopplade till hur och varför de 
strukturerar och utformar rum och funktioner i byggnaden viktiga. För att inte riskera att 
bli ointressant för sina användare när deras behov ändras och för att uppfylla sin uppgift 
är förändringar nödvändiga. Om platsen studenterna studerar på är biblioteket och deras 
sätt att studera förändras medför det nya sätt på vilka de har behov av lokalerna, 
studieplatserna och andra funktioner. 
 

1.2 Syfte 
 
Jag vill ta reda på hur ett högskolebibliotek kan understödja studenternas lärande genom 
utformandet av bibliotekets rum och placering av funktioner. Syftet blir därför att 
undersöka hur ett högskolebibliotek strukturerar och utformar sina rum och om det kan 
sägas hänga ihop med en viss kunskapssyn och syn på lärande. En viktig del av 
bibliotekets verksamhet kan själva biblioteksrummet sägas vara. Det är i rummet 
användandet sker och funktioner och service är placerade. Ett högskolebiblioteks 
uppgift är bland annat att ge stöd åt högskolans studenter och den rumsliga 
utformningen kan ses som en del i arbetet med att fullfölja denna uppgift. Av speciellt 
intresse är att studera av vilka anledningar biblioteksrum förändras och på vilka sätt 
förändringarna samspelar med kunskapssyn och syn på lärande. För att undersöka detta 
har ett högskolebibliotek där en lokalöversyn genomförts valts som studieområde.  
 

1.3 Frågeställning 
 
I uppsatsen avser jag svara på följande frågeställning: 
 
Vilken kunskapssyn och syn på lärande kan utläsas av förändringar av den rumsliga 
strukturen och utformningen på ett högskolebibliotek? 
 

1.4 Relevans 
 
Undersökningen får relevans både för forskningen kring bibliotekslokaler och för 
biblioteksprofessionen. Den är relevant ur ett forskningsperspektiv i och med att det inte 
finns mycket forskat om hur just den rumsliga utformningen påverkar användarna och 
bidrar till att understödja deras behov av funktioner i rummen. Att själva 
biblioteksstrukturen som helhet påverkar det sätt på vilka rummet inverkar på och 
skapar användande. Professionen har nytta av en undersökning som den föreliggande 
genom att den kan ge insikt i hur och varför man förändrar sina lokaler och hur 
förhållandet mellan arkitektur och användandet av rum och funktioner fungerar. Det 
byggs mycket nya bibliotek och många bibliotek bygger om sina lokaler. Det gör det 
intressant och viktigt att veta varför och för vem det byggs om och vad dessa 
förändringar visar på för olika förhållningssätt till biblioteksanvändning och möjligen 
mer idébaserade orsaker och hur det påverkar användandet av lokaler och funktioner. 
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2. Studieobjekt – Bibliotek & läranderesurser 
 
Med utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågställning har ett högskolebibliotek valts ut 
för närmare studie. Att studera hur ett högskolebibliotek förhåller sig till frågor om 
rumslig utformning, användare, kunskapssyn och lärande ger en chans att beröra många 
frågor då jag tror att många av de utvecklingsskeenden och områden som nämnts i det 
inledande kapitlet sammanstrålar i ett högskolebibliotek. 
 
Det specifika högskolebibliotek som valts ut för studie är högskolebiblioteket Bibliotek 
& läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås. Där genomfördes mellan hösten 2009 
och våren 2010 en omfattande lokalöversyn och det är den som utgör grunden för min 
undersökning. Genom att välja ut ett konkret fall för studien hoppas jag få insikt i vad 
ett specifikt projekt kan resultera i och åskådliggöra synsätt och idéer som kan finns i 
hur bibliotekets rum på olika sätt struktureras och utformas. Samtidigt ger det en chans 
att med utgångspunkt i en konkret företeelse, som en lokalöversyn är, fånga in en rad 
olika beröringspunkter för att på så vis se större sammanhang och samband mellan 
biblioteks rumsliga utformning, högskolebiblioteks stödjande roll och lärande. 
   
Då det i uppsatsen undersöks vilken kunskapssyn som kan utläsas av arbetet med 
lokalförändringarna och hur det visar på ett förhållningssätt till lärande vill jag här 
klargöra att det inte ligger i mitt syfte att få fram en uttalad inställning från BLR:s sida. 
Framkommer en sådan uttalad syn på det ena eller andra är det för att detta finns. Mitt 
intresse ligger inte i om det är uttalade förhållningssätt eller inte och att det därigenom 
är just BLR:s syn, vilket det blir genom att de studeras. Det centrala är hur en 
kunskapssyn kan utläsas vid undersökningar av biblioteksrum och om det visar på ett 
förhållningssätt till lärande. 
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3. Bakgrund 
 
Här ges en närmare beskrivning av Bibliotek & läranderesurser och den lokalöversynen 
som genomfördes där. 
 

3.1 Bibliotek & läranderesurser1 
 
Bibliotek & läranderesurser har i egenskap av högskolebibliotek vid Högskolan i Borås 
som mål att ge stöd åt studenter, personal och forskare vid högskolan. Den primära 
uppgiften är att med tanke på de utbildningar som bedrivs vid högskolan tillhandahålla 
relevant information. Verksamheten syftar till att stödja användarna i allt från lokalernas 
anpassning till olika stödfunktioner som söksupport och användarundervisning. Inom 
samma organisation finns även studentservice, därav namnet Bibliotek & 
läranderesurser. Funktioner som språkverkstad, karriärvägledning och mattesupport 
finns därför i bibliotekets lokaler.2 
 
År 2004 stod en ny biblioteksbyggnad klar.3 Biblioteksbyggnaden består av sex 
våningar med en publik del och administrativ del. Två trappor i de publika delarna gör 
det möjligt att ta sig genom strukturen från två olika sidor. Bibliotekets lokaler är öppna 
och ljusa, mycket tack vare att stora delar av fasaden är av glas. Alla plan förutom det 
femte består av i princip en enda en stor öppen yta försedd med datorplatser och eller 
olika studieplatser. Plan 2 till plan 4 innehåller all den tryckta litteraturen förutom 
tidsskrifter och dagstidningar som finns på plan 1. De studieplatser som finns består 
främst av runda bord, fasta platser för egenstudier och fåtöljgrupper. Det finns en tyst 
läsesal, två datasalar och 31 grupprum. Undervisande bibliotekarie och studentservices 
olika funktioner finns placerade i de publika delarna för att studenterna enkelt ska nå 
den funktion de har behov av.4 
 

3.2 Förförståelse 
 
Kännedom om lokalöversynen fick jag då jag under hösten 2009 – våren 2011 var 
anställd vid BLR som studentassistent. Det gjorde att jag tidigt fick reda på projektet 
och under åren fått uppdaterat för mig vad som skett. Tanken på att skriva om 
lokalförändringarna kom hösten 2010 när det var dags att bestämma uppsatsämne.  
 
Min tankar kring min position som anställd och samtidig undersökare av lokalöversynen 
är att det är möjligt att jag skulle kommit i kontakt med lokalöversynen även om jag inte 
haft min anställning, BLR har informerat om lokalförändringarna på sin hemsida och i 
lokalerna. Anställningen måste ändå sägas vara den avgörande orsaken till att detta blev 
ämnet för min uppsats. Det här har gett mig en speciell position som uppsatsförfattare. 
Den anknytning jag har till biblioteket medför en förförståelse jag haft med mig in i 
uppsatsarbetet. Jag har haft kännedom om lokalernas struktur, utformning och 
funktioner och har sett hur de använts av studenterna, vilket kan ha gjort det enklare för 
mig att närma mig ämnet. Om denna förförståelse och min position som anställd ger en 
                                                 
1 För en överblick av den rumsliga strukturen och placeringen av vissa funktioner se bilagor 1 och 2 eller 
gå in på http://web.wagnerguide.com/HogskolanBorasLibrary.aspx?Lang=sv [2011-05-07]. 
2 Bibliotek & läranderesurser (2010). Årsberättelse 2010, s. 2. 
3 Historia (2011-04-06) Bibliotek & läranderesurser. 
4 Om BLR (2011-04-07) Bibliotek & läranderesurser. 
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vinkling av resultatet åt ett eller annat håll kan jag inte bedöma. Min vilja har varit att 
förhålla mig objektivt till materialet och BLR. Vid min analys av materialet har det varit 
det som framkommit i materialet och inget annat som analyserats. 
 

3.3 Lokalöversynen 
 
Under hösten 2009 startade en grupp om fem, som snart blev fyra personer ur 
bibliotekspersonalen en omfattande översyn av bibliotekets lokaler. Syftet var att 
undersöka hur lokaler och funktioner användes och vilka behov användarna hade för att 
se om förändringar av bibliotekets publika delar var nödvändiga. Orsaken till detta var 
att det 2009 gått fem år sedan den nya biblioteksbyggnaden invigdes och att man märkt 
att användandet av lokaler och funktioner som tillhandahölls inte riktigt motsvarade det 
sätt som lokalerna utformats för. Funderingarna kring om lokaler och funktioner 
verkligen var anpassade till de behov som användarna hade av biblioteket växte under 
åren sedan nybyggnationen, och 2009 togs beslut att en lokalöversyn behövde göras för 
att se om det förhöll sig som man anade att det gjorde. Lokalöversynen hade ett uttalat 
studentfokus. Högskolans studenter är BLR:s största och mest frekventa användargrupp. 
BLR ger även service åt andra grupper inom högskolan, men då studenterna är de som 
använder bibliotekets lokaler mest och det är dem många av stödfunktionerna riktar sig 
mot fokuserade de på studenterna. De förändringsförlag översynen resulterade i avslutar 
själva lokalöversynsarbetet.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Bibliotek & läranderesurser (2010). Årsberättelse 2010, s. 3. 
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4. Avgränsningar 
 
Eftersom jag i undersökningen inte intresserar mig för själva lokalöversynens 
arbetsprocess eller metoder utan undersöker vad det material, som de samlade in, 
innehåller och resulterade i på ett idémässigt plan har ett urval gjorts ur materialet. 
Lokalöversynen genomfördes noggrant med en rad olika materialinsamlingsmetoder. 
Allt det materialet har inte använts i uppsatsen. Det som intresserar mig i materialet är 
sådant som visar på hur lokalerna struktureras, utformas och används, samt vilka behov 
studenterna ger uttryck för och de förändringsförslag översynen resulterade i. Mer om 
vad som utgör materialet nämns nedan i materialavsnittet. En avgränsning har gjorts av 
tidsperioden för översynen. Jag studerar det material som tagits fram i översynen och de 
förslag till förändringar som lades fram. Tidsperioden blir därför från september 2009 
då det första gruppmötet hölls till juni 2010 då förändringsförslagen lades fram. 
Därefter startade en planerings- och genomförandefas som i skrivande stund övergår i 
konkreta ombyggnationer. Dessa senare delar ligger utanför uppsatsens studieområde. 
 
I teoriavsnittet nämns hur böcker ses som symboler för kunskap. I avhandlingen min 
teoretiska utgångspunkt bygger på används främst böcker för att exemplifiera hur rum 
utformas och hur föremål som böcker används. I min uppsats är fokuset inte alls inriktat 
på böcker, deras symbolvärde och hur de placeras i hyllor och i lokalerna. Även andra 
föremåls och funktioners placering kan genom fördelning i rummet ha samma 
symbolverkan och inverkan på hur rum upplevs och används (se teoriavsnittet nedan). 
Vad jag undersöker är hur olika föremål och funktioner som läseplatser, studieplatser, 
grupprum och datorer och annan rumslig fördelning och struktur visar på en 
kunskapssyn och förhållningssätt till hur lärande sker. 
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5. Tidigare forskning och litteratur  
 
Här presenteras tidigare forskning som bedrivits med likande inriktning som i den här 
uppsatsen och som på annat sätt relaterar till ämnet bibliotekslokalers utformning och 
planering. Det görs även en litteraturgenomgång i syfte att teckna en bakgrund till 
ämnen som berörs i uppsatsen och placera in dem i ett sammanhang. 
 

5.1 Tidigare forskning 
 
Det finns mycket forskat om olika aspekter av bibliotekslokaler, rumslig utformning 
och rumslig användning. Ett specifikt lärandefokus har inte påträffats men 
bibliotekslokaler utifrån kunskapsperspektiv finns det en del forskat kring. Vad gäller 
forskning kring lokalöversyner är det snarare vanligare att det skrivs artiklar och 
rapporter från bibliotek som gjort lokalöversyner och ombyggnationer än vetenskapliga 
texter. Här ges en närmare beskrivning av forskning kopplade till bibliotekslokaler och 
upplevelse av rummet, förändringar av dem och förhållande till kunskapssyn. 
 
Arkitekten Daniel Koch undersöker i sin licentiatavhandling Spatial systems as 
producers of meaning – the idea of knowledge in three public libraries (2004) hur olika 
aspekter av rum producerar och avspeglar olika kunskapssyner och hur de är 
meningskapande. Kochs teoretiska modell används i uppsatsen varför hans avhandling 
bara kort beskriv här. Koch studerar tre folkbibliotek. Bibliotek har valts som 
studieobjekt därför att han menar att de i mångt och mycket symboliserar kunskap. 
Därför är sättet de är utformade och strukturerade på lämpliga för studien då hans syfte 
med avhandlingen är att utarbeta en metod för hur man kan studera hur rum, genom hur 
de är strukturerade och utformade, åskådliggör en kunskapssyn. Metoden innebär att tre 
olika aspekter av rumslig fördelning undersöks och hur dessa bildar ett rumsligt 
system.6 I och med att Koch för att utforma modellen undersöker bibliotek har det gjort 
det särskilt tydligt hur den teoretiska modellen kan appliceras på studier av bibliotek.  
 
I sin magisteruppsats, Rummets betydelse för kunskapsproduktion – en tolkning av 
Lunds stadsbiblioteks funktioner i ljuset av dess arkitektur (2009), använder Lena 
Håkansson sig av Kochs modell. Håkansson gör en likande undersökning som Koch 
men av ett folkbibliotek och hon väljer ut vissa specifika funktioner för närmare studie. 
Hon utgår ifrån Kochs metod för att undersöka hur funktioner bidrar till kunskap och 
meningskapande inom Lunds stadsbibliotek.7 Håkansson använder metoden och söker 
se vilket sorts rumsligt system Lunds stadsbibliotek kan placeras in i.8 Det är på så vis 
en snarlik studie som den jag gör i den meningen att vi har en likande användning av 
själva den teoretiska modellen, även om hon inte använder hela modellen. 
 
Även i masteruppsatsen Att bygga ett bibliotek: En studie av funktion och rörelse i tre 
nyinrättade biblioteksbyggnader – Kungliga tekniska högskolans bibliotek, 
Sambiblioteket i Härnösand och Vitterhetsakademiens bibliotek, skriven av Eva 
Dahlbäck 2009, används Daniel Kochs teoretiska modell. Här i syfte att studera hur tre 

                                                 
6 Koch, Daniel (2004). Spatial systems as producers of meaning: the idea of knowledge in three public 
libraries, s. 5 f., 55. 
7 Håkansson, Lena (2009). Rummets betydelse för kunskapsproduktion: en tolkning av Lunds 
stadsbiblioteks funktioner i ljuset av dess arkitektur, s. 6. 
8 Ibid., s. 28. 



 

8 
 

nybyggda bibliotek ”fungerar och upplevs”.9 Dahlbäck gör inte en lika tydlig 
användning av Kochs modell som jag gör. Där jag har en uppdelning utifrån de olika 
rumsliga fördelningarna har Dahlbäck en uppdelning kring funktioner, rum och 
upplevelser för att genomföra sin undersökning. Uppdelningen beror på hennes syfte 
och att hon kompletterar den med ytterligare en arkitektonisk teori.  
 
Liksom Koch och Håkansson gör Dahlbäck undersökningar av de fysiska byggnaderna 
på plats på biblioteken för att samla in sitt material. Dahlbäck kompletter med intervjuer 
med deltagare i planeringen och biblioteksanvändare. Dahlbäck har precis om jag 
forskningsbibliotek som studieobjekt medan Håkansson och Koch intresserar sig för 
folkbibliotek. Det visar på att Koch modell är applicerbar på olika typer av rum och att 
den kan formas och anpassas efter olika syften kopplade till hur rum utformas, fungerar 
och används. 
 
Bibliotekarien Krister Johannesson ägnar sin doktorsavhandling I främsta rummet 
(2009) åt uppförandet av ett nytt högskolebibliotek vid Högskolan i Kalmar, som nu är 
en del av Linnéuniversitetet. Johannesson vill åskådliggöra processen, dess olika 
deltagare och aspekter. Det görs med utgångspunkt i visioner som fanns för byggnaden 
och vad det slutliga resultatet blev. Johannesson menar att det bör finnas ett intresse i att 
få kunskap om hur komplexa byggprocesser som uppförandet av ett nytt 
högskolebibliotek och han vill ”öka förståelsen av mekanismer i planeringen av 
högskolebiblioteksbyggnader”.10 För att åskådliggöra processen ligger fokus på hur de 
olika deltagarna i processen intar olika positioner och hur de verkar utifrån dessa. Även 
om jag i min uppsats inte är intresserad av hur själva lokalöversynsarbetet gått till och 
hur olika intressenter har handlat har Johannessons arbete varit givande. Dels genom att 
visa på hur en process ser ut och hur det materialet kan lyftas fram och åskådliggöra 
olika intressen, synsätt och idéer, dels då den berör många av de frågor som min egen 
studie behandlar, som användare, arkitektur och lokaler.  
 

5.2 Litteraturgenomgång 
 
Inläsning på litteratur har tjänat till att ge insikt i områden som uppsatsen anknyter till 
och som inspiration och idégivare. Den presenteras här för att ge en insyn och teckna en 
bakgrund kring områden som uppsatsen anknyter till. 
 

5.2.1 Högskolebibliotek 
 
Ett högskolebibliotek som Bibliotek & läranderesurser har som nämndes i tidigare 
avsnitt till sin uppgift att tillhandahålla och förmedla relevant information åt högskolans 
personal, forskare och studenter. Därtill ska de inom en rad olika områden och på olika 
sätt ge stöd och hjälp åt sina användare. Nedan följer en genomgång av olika områden 
kopplade till högskolebibliotek och hur de beskrivs och framställs i litteraturen. 
 
 

                                                 
9 Dahlbäck, Eva (2009). Att bygga ett bibliotek: En studie av funktion och rörelse i tre nyinrättade 
biblioteksbyggnader – Kungliga tekniska högskolans bibliotek, sambiblioteket i Härnösand och 
Vitterhetsakademiens bibliotek, s. 10. 
10 Johannesson, Krister (2009). I främsta rummet: planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med 
studenters arbete i fokus, s. 92. 
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5.2.1.1 Användare 

Ett högskolebibliotek har fler olika användargrupper att ta hänsyn till. Det rör sig om 
studenter, lärare och annan personal, samt forskare, doktorander och även i viss mån 
allmänheten. Studenterna är den största gruppen vilket medför att förändringar inom 
bibliotekens verksamheter, service och lokaler ofta tenderar att ha studenternas behov 
och krav i fokus. Så sker exempelvis väl uttalat i byggnationen av Kalmar 
Högskolebibliotek som Krister Johansson studerar (se ovan). Studenterna identifierades 
här som den största användargruppen och därför var det själklart att ha deras 
användande i fokus.11 Studenterna var de som var på plast i biblioteksrummen medan 
forskarna oftare var på sina egna rum.12 Självklart är en viktig användargrupp på sätt 
och vis själva bibliotekspersonalen, som vistas i lokalerna och har dessa som 
arbetsplats. Även Joanna Bryant et al. skriver i rapporten, ”Academic libraries and 
social and learning space: A case study of Loughborough University Library” (2009), 
om arbetet med att utvärdera en genomförd ombyggnation av sina lokaler, att de såg att 
de som främst använde sig av bibliotekets lokaler var studenter. Även här ser man att 
forskare och personal mer troligt väljer att utföra sitt arbete på sina arbetsrum.13 

5.2.1.2 Användande 

Högskolebiblioteken har de senaste åren haft att hantera en rad olika förändringar. 
Antalet studenter vid lärosätena har ökat, vilket även påverkar biblioteken. Därtill har 
biblioteksanvändarna börjat använda biblioteken på andra sätt än tidigare. Det har dels 
att göra med nya tekniker, dels med nya undervisningsformer som medför nya sätt att 
utföra skoluppgifter. Sätten att lär har ändrats skriver f.d. stadsbibliotekarie i Malmö 
Sven Nilsson i artikeln ”Biblioteket efter boken” redan 1997. Studenterna får 
exempelvis fler problemorienterade uppgifter att lösa i grupp. Det medför att 
användarna ställer nya krav på Högskolebiblioteken. Sätten på vilka man använder 
bibliotekens resurser och själva studiesituationen ser annorlunda ut än tidigare. Förr var 
det tystnad och egenstudier rådde. Nu är det mer ljud och rörelse och man umgås i 
lokalerna och äter gärna samtidigt som man studerar. Detta medför nya sätt på vilka 
lokalerna används.14 Krister Johannesson identifierar, i planeringsarbetet vid 
Högskolebiblioteket i Kalmar, ett synsätt på lokalernas funktion som arbetsplats. 
Biblioteket som arbetsplats för studenterna var en viktig del i planerandet av de nya 
lokalerna. Även mötesplatsfunktionen var vikig vilket märktes i det fokus som fanns på 
de som faktiskt använde lokalerna och vad deras behov var. Ett uttryck för det var att 
funktioner som underlättade möten och samarbetsmöjligheter ansågs viktigare än tysta 
läsesalar och avskilda studieplatser. Tysta läsesalar var någonting man ville ha men inte 
i alltför stor utsträckning. Prioriteringar var grupprum och platser för grupparbete och 
mötesplatser.15 
 
Förändringar kring användandet av biblioteks lokaler och funktioner syns även 
utomlands. Joanna Bryants et al. studie visade att det var väldigt populärt bland 
studenter att bedriva sina studier i den öppna yta de skapat för studier. Det gav 
studenterna en möjlighet att bedriva sina studier i en öppen miljö där de samtidigt kunde 
vara sociala. Målet med den öppna ytan var att skapa en öppen lärandemiljö och i 
                                                 
11 Johannesson, s. 220. 
12 Ibid., s. 224. 
13 Bryant, Joanna, Matthews, Graham & Walton, Graham (2009). Academic libraries and social and 
learning space: A case study of Loughborough University Library, UK, s. 13. 
14 Nilsson, Sven (1997). Biblioteket efter boken, s. 36 f., 40. 
15 Johannesson, s. 220, 224, 263f. 
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översynsarbetet fastställdes att det hade uppnåtts. En flexibel öppen lärandemiljö med 
olika möjligheter för studenterna att studera och samarbeta i är den nya tidens 
biblioteksrum menar de.16 

5.2.1.3 Lärande 

Bryant et al. skriver att utbildningar på högre nivå ofta har ett stort antal sätt som man 
låter studenterna examineras på. Det har blivit mycket vanligt att studenterna även får 
visa prov på att organisera, samarbeta och presenter, vilket medför att de ofta arbetar i 
grupp.17 Det beskriver en brittisk kontext men utvecklingen sker även i Sverige. Krister 
Johannesson skriver att lärande i grupp har ökat inom högre utbildning. Ett sätt för 
många bibliotek att möta det ökade studentantalet och deras behov av olika 
stödfunktioner är att de beskriver ”sig som och/eller utvecklats till learning resource 
centers”.18 Johannesson skriver att learning resource centers-begreppet ofta kommer att 
handla om ”lokalers betydelse och utformning för lärande”.19 Även Bryant et al. tar upp 
detta och menar att undervisningsformerna har stor påverkan på bibliotekens 
verksamhet. Deras roll som lärandemiljö har blivit än viktigare.20 
 

5.2.2 Biblioteksarkitektur 
 
I diskussionerna kring visioner för funktioner i den planerade byggnaden identifierar 
Krister Johannesson frågan om själva byggnaden kan ”utformas för lärande”.21 En åsikt 
är att hus i sig kan inspirera till lärande, medan en annan åsikt är att seminarier och 
möten kring hur pedagogiska miljöer ska utformas ofta inte leder till något särskilt.22 Ny 
teknik har medfört nya möjligheter för biblioteken att ge service och förmedla 
funktioner och information. Joanna Bryant et al. skriver att den utvecklingen ger 
biblioteken nya möjligheter att utforma och använda det fysiska rummet. Frågor rörande 
användarnas behov av teknisk utrustning och möjligheter att använda bärbara datorer är 
viktiga. Att det fysiska bokbeståndet blir mindre vilket medför att ytor kan frigöras för 
nya funktioner framhålls också som centralt. Många bibliotek har för att möta nya 
användarbehov och teknikförändringar identifierat just detta och därför gjort 
förändringar och ombyggnationer av sina lokaler. Lokalerna anpassas för att rymma 
olika funktioner för att möta de olika behoven som finns.23 
 

5.2.3 Lokalöversyner 
 
Joanna Bryants et al. lokalundersökning har redan nämnts ett flertal gånger. De gjorde 
på Loughborough University Library en grundlig undersökning av hur och till vad 
bibliotekets lokaler användes. På biblioteket hade man några år tidigare byggt om och 
skapat en stor öppen yta för studier, kallad Open. De såg i sin undersökning att 
studenterna ofta arbetade i grupp eller satt i gupp och studerade. Trots att det även fanns 

                                                 
16 Bryant et al., s. 8, 13. 
17 Ibid., s. 8. 
18 Johannesson, s. 232. 
19 Ibid., s. 20. 
20 Bryant et al., s. 8. 
21 Johannesson, s. 233. 
22 Ibid., s. 233. 
23 Bryant et al., s. 7. 
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avskilda platser för egenstudier valde många att sätta sig bland eller med andra och 
studera. Att ljudnivån kunde vara hög och att de som studerade ensamma satte sig i det 
öppna rummet menade de tydde på att många gärna studerar bland andra och att det var 
ett sätta att både studera och samtidigt kunna vara social. De såg vid sina observationer 
att många dels verkade ha stämt möte i Open, dels att det skedde spontana möten.24 I 
artikeln hänvisar de till en rapport om lärande och rum och skriver att ”’well-designed 
social spaces are likely to increase students’ motivation and may even have an impact 
on their ability to learn”.25 
 
I boken Renewing our libraries: Case Studies in re-planning and refurbishment från 
2009 redigerad av Michael Dewe presenteras en mängd olika lokalöversynsprojekt som 
gjorts på olika typer av bibliotek.26 Två artiklar beskrivande var sin lokalöversyn nämns 
här som exempel på varför de görs och vad som framkom. Helene Durndell skriver i sitt 
artikelbidrag, ”Glasgow University Library: From book warehouse to lighthouse for 
study 2009”(2009), att orsaken till att översynen gjordes var att det skett förändringar i 
sättet att använda biblioteket. Det var nu fler studenter och biblioteket hade att förhålla 
sig till förändringar inom IT-området. Biblioteket motsvarade inte de behov och krav 
som ställdes från användarna. Ett konkret exempelvis var att de hade för få grupprum 
och att det inte fanns platser att mötas och studera i grupp i.27  
 
Precis som många andra som rapporterar om sina lokalöversyner skriver Judith 
Andrews i artikeln ”Kenrick Library, Birmingham City University: From Dismal to a 
Dynamic Refurbishment 2009” (2009), väldigt ingående om hur själva 
översynsprocessen gick till. Det presenteras även resultat. De kom fram till att de 
behövde kunna stödja och erbjuda olika typer av miljöer och funktioner för att möta 
olika behov.28 De ville skapa ”an environment that is flexible enough to support 
different modes of study”.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Bryant et al., s. 8 ff. 
25 JICS 2006: 28 citerad via Bryant, Joanna, Matthews, Graham & Walton, Graham (2009). Academic 
libraries and social and learning space: A case study of Loughborough University Library, s. 12. 
26 Dewe, Michael, red., (2009). Renewing our libraries: Case studies in re-planning and refurbishment. 
27 Durndell, Helen (2009). Glasgow University Library: From book warehouse to lighthouse for Study 
2009, s. 89 ff. 
28 Andrews, Judith (2009). Kenrick Library, Birmingham City University: From dismal to a dynamic 
refurbishment 2009, s. 79. 
29 Ibid., s. 81. 
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6. Teori  
 
Eftersom uppsatsen handlar om kunskapssyn kopplat till rumslig utformning används 
ett teorietiskt perspektiv som bygger på den teoretiska modell som arkitekten Daniel 
Koch utformar i sin licentiatavhandling Spatial Systems as Producers of Meaning – the 
idea of knowledge in three public libraries (2004). I den skapar han en metod för att 
kunna undersöka hur kunskap och mening manifesteras och produceras genom rumslig 
fördelning. Då jag i uppsatsen även intresserar mig för hur lärande sker anläggs även ett 
pedagogiskt perspektiv. Det är ett sociokulturellt perspektiv på lärande hämtat från 
Roger Säljös bok Lärande i praktiken (2000). Synsätt på hur kunskap produceras och 
frågor kring hur lärande sker kan sägas hänga ihop då de, oavsett hur det ena eller andra 
begreppet definieras, handlar om hur själva produktionen eller processen sker. Kochs 
modell och idéer om kunskapsproduktion hänger ihop med frågor om lärande. Det är 
min förhoppning att med en studie av båda perspektiven kunna skapa ett skarpare 
analysverktyg i syfte att studera lokalöversynens resultat utifrån kunskapssyn och syn 
på lärande. Därför identifieras en kunskapssyn för att sedan se hur den hänger ihop och 
förhåller sig till ett sociokulturellt perspektiv på lärande i syftet att se hur och på vilket 
sätt Bibliotek & läranderesurser förhåller sig till ett sådant perspektiv på lärande.  
 
Innan den teoretiska modellen beskrivs är det på sin plats att förtydliga vad som i 
uppsatsen avses med kunskapssyn och lärande. 
 

6.1 Kunskapssyn och lärande – begreppsanvändning 
 
Människan har i alla tider ägnat sig åt frågor kring vad som är möjligt att ha kunskap 
om och hur den kunskapen produceras. Eftersom jag i min uppsats intresserar mig för 
hur kunskap produceras och lärande sker och inte om vad som utgör själva kunskapen 
och vad lärande resulterar i görs här ingen större redogörelse och begreppsgenomgång 
om vad kunskap är. För att undvika risken att lämna ett oklar tomrum då begreppet 
kunskap i uppsatsen förekommer i begreppet kunskapssyn ska det ändå kommenteras. 
Det ges därför en definition av kunskap som får sägas vara av en allmän karaktär för att 
sedan kunna gå närmre in på olika sätt att se på hur kunskapen produceras. Därför ges 
här en öppen men ändå beskrivande definition av vad kunskap är. Kunskap kan 
beskrivas som: ”välbestämd föreställning om (visst) förhållande eller sakläge som ngn 
har lagrad i minnet etc., ofta som resultat av studier e.d.”30 Definitionen är både konkret 
och oklar vilket visar på komplexiteten i att ge en klar definition. Då det är 
förhållningssättet till kunskap som är i mitt intresse är det ändå kontentan av 
definitionen som är det viktiga här, nämligen: någonting som betyder att en person 
innehar vetande och kännedom om någonting och att den på ett eller annat sätt inhämtar 
och kan använda kunskapen. Det centrala här är termen resultat av. Sättet att se på hur 
inhämtande sker är det som avgör vilken kunskapssyn man har. 
 
I boken Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori (2004) skriver Jan 
Hartman att man måste veta vad kunskap är för att vet hur man når den. Det är omöjligt 
att söka efter något om man inte vet hur det ser ut.31 Det är en helt rimlig tanke. Hur 
förhåller det sig då inom en utbildning där studenter ska söka nå kunskap inom olika 
områden? Som jag ser det är det så att i en utbildnings- och studiesituation bedrivs 

                                                 
30 Kunskap. http://www.ne.se/sve/kunskap, Nationalencyklopedin [2011-05-17]. 
31 Hartman, Jan (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, s. 22. 
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studier utifrån vetskapen att det man lär sig ska ge kunskaper om hur man inom ett 
senare yrke ska agera och hantera situationer. Därför är det inte ett blint famlande efter 
något man inte vet vad det är utan genom att ingå i en utbildning söker studenten nå 
eftersträvansvärd kunskap för sitt kommande yrkesliv. Kunskap är enligt Hartman något 
vi vill skaffa oss och därför är frågan om vad kunskap är och hur den nås central.32 Att 
bedriva studier är då att söka tillägna sig den kunskap som behövs. Vad min uppsats här 
fokuserar på är hur man ser på hur studierna ska bedrivas för att kunskapen ska 
produceras. 
 
Med kunskapssyn menar jag ett visst sätt att se på hur kunskap produceras och med 
lärande avses det skeende som på ett eller annat sätt syftat till att leda fram till kunskap. 
De två begreppen hänger på så vis samman och är här nästan synonyma, vilket är 
orsaken till att jag använder båda för att i fallet lärande få med att lärandet är en process 
med en avsikt, att nå kunskap och att denna process är avhängig en viss kunskapssyn. 
Lärandet utformas på så vis utifrån en viss syn på hur kunskap produceras. 
Kunskapssyn är följaktligen ett sätt att se på hur kunskap produceras och lärande den 
faktiska process som genomförs för att kunskapen ska produceras, och som på så vis ger 
uttryck åt kunskapssynen. En viss kunskapssyn manifesteras i ett specifikt sätt att lära. 
Ett exempel kan tas från ovan nämnda citat där det talas om kunskap som ett resultat av 
studier. Studier är här ett lärande utformat för att producera kunskap. Det finns sedan 
olika sätt att se på hur det lärandet, hur studierna, ska bedrivas för att kunskap ska 
produceras. 
 

6.2 Teoretisk modell 
 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska modell inom vilken tre metoder för 
analys av rumsliga fördelningar ryms. Dessa utgör basen för analysen och ligger till 
grund för analysen av vilken kunskapssyn som åskådliggöras. Den teoretiska modellen 
inleds med att de två kunskapssynerna presenteras. Hela teoridelen avslutas sedan med 
en genomgång av vad ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär. Det görs 
eftersom analysens sista del går ut på att se hur den identifierade kunskapssynen står i 
relation till ett sådant perspektiv på lärande. 
 
Daniel Koch menar att olika samhällsynsätt i förlängningen även kan utläsas av hur en 
byggnads rum är strukturerade. Det sker eftersom att uppfattningar om sådant som 
kunskap och makt manifesterar genom den rumsliga utformningen. Det sätt på vilket 
man strukturerar rum bidrar till att skapa sätten att använda dem.33 Kunskapssyner 
kommer till uttryck genom rummens struktur och utformning eftersom det visar på hur 
rummen ska användas och hur människors möjligheter att röra sig, mötas, interagera 
med varandra och byggnaden på olika sätt kan främjas eller begränsas. Sättet att se på 
hur kunskap produceras kan förmedlas genom hur en byggnads rum struktureras och 
utformas. Den helhet, som skapas, bildar ett system inom vilka de sociala relationerna 
och interaktionen sker och det är grunden för hur kunskap produceras; men synen på 
hur detta sker skiljer olika kunskapssyner åt. Härigenom främjas en viss kunskapssyn. 
Därför studeras sätten på vilka rummen struktureras och utformas för att se hur de bildar 
ett system som ger uttryck för en viss kunskapssyn.34  
 

                                                 
32 Hartman, s. 21. 
33 Koch, s. 30. 
34 Ibid., s. 100. 
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6.2.1 Två kunskapssyner – genom rumsliga system 
 
I ett rumsligt trädsystem är rummen ordnade på ett sådant sätt att det är svårt att röra sig 
fritt mellan rummen utan att tvingas gå tillbaka i systemet. Det liknas vid ett träds 
grenar. Här är det en hierarkisk syn på kunskap som råder med klara definitioner av vad 
som är vad, hur ett föremål eller funktion ska användas och relateras till annat.35 Det 
kommer i uppsatsen benämnas som en sluten kunskapssyn.36 Ett Nätverkssystem som är 
motsatsen till ett trädsystem är öppet och bidrar till ett mer fritt användande inom 
systemet. Rummen kan nås på flera olika sätt och fördelningen i rummen är mer fri från 
strikta distinktioner och uppdelningar. Nätverkssystemet benämnas som en öppen 
kunskapssyn.37 
 
Daniel Koch har böcker som främsta exempel för föremål. Han använder dem för att 
exemplifiera hur det inom rum kan ordnas föremål, och i fallet bibliotek böcker, och att 
sättet att göra det på, via klassificering och var de placeras, visar på en viss 
kunskapssyn. Koch skriver att i synen på böcker är gränsen tunn mellan om kunskapen 
ses som något som hämtas i dem eller nås genom det sätt individen använder 
informationen. Böcker är föremål som oftast brukar beskrivas som innehållandes 
kunskap. Det är en sluten syn på kunskap med en syn på kunskap som någonting 
objektiv som hämtas ur till exempel en bok. Lite längre fram skriver Koch att han ser på 
de rumsliga systemen, i bibliotekens fall, som strukturer för kunskap mer än enbart 
litteratur, därför att kunskap är någonting fritt och inte är bundet till artefakter. Det är en 
öppen syn på kunskap. Här tydliggörs skillnaderna i kunskapssynsätten, att kunskapen 
är något objektivt som bara är att inhämta eller något som produceras i interaktion och 
beroende på sammanhang. En byggnad behöver inte vara fylld med böcker, eller några 
artefakter alls för att vara en representant för kunskap, menar Koch. Det avgörande är 
om den används som och ses som en sådan representant. Ser vi på ett rum som 
representant för kunskap och använder det så får det den rollen.38 Det är detta 
resonemang som öppnar upp för min studie av andra föremål och funktioner än böcker 
och hur de kan manifestera den ena eller andra kunskapssynen och hur det visar på ett 
förhållningssätt till kunskapsproduktion och lärande. Det rör sig om föremål och 
funktioner, exempelvis datorer och studieplatser och de bildar funktioner som 
tillsammans utgör en plats för kunskapsproduktion och lärande.  
 
Sättet att strukturera och utforma rum kan understödja, påverka och skapa ett visst 
användande av rummen och det som finns i dem.39 Sättet att göra det visar på ett särskilt 
sätt att se på kunskap och hur den produceras. Den öppna kunskapssynen innebär att 
kunskap produceras genom sociala relationer. Vad som avses med en syn på kunskap 
som något individen skapar genom sociala relationer är att individen på olika sätt 
interagerar. Individen har sociala relationer med andra människor och interagerar med 
dessa och använder och förhåller sig till föremål och fenomen (exempelvis kunskap). 
Denna kunskapssyn har mycket gemensamt med ett sociokulturellt perspektiv på hur 
lärande sker (se nedan).40  
                                                 
35 Koch, s. 30, 102 f., 106 ff. 
36 Termerna öppen och sluten kunskapssyn är min egen konstruktion. Kochs sätt att beskriva och 
identifiera olika rumsliga system ger uttryck för en viss kunskapssyn vilket benämns träd- eller 
nätverkssystem. Men då jag vill rikta fokus på kunskapssynen adderar jag alltså två egna termer för att 
beskriva dessa två system och vad de betyder för synen på kunskapsproduktion  
37 Koch, s. 102 f., 106 ff. 
38 Ibid., s. 150 f. 
39 Ibid., s. 102. 
40 Ibid., s. 42 f. 
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Sociala rum innebär att människor agerar i dem och därigenom är det agerandet 
beroende av det rumsliga systemet. En kunskapssyn manifesteras igenom det rumsliga 
systemet. Rum är mer än bara form, de är sociala rum inom vilka människor befinner 
sig och interagerar både med andra människor och med rummen i sig. Synen på hur 
rummen ska användas och hur kunskap produceras tar sig alltså uttryck i hur de är 
utformade. Den öppna kunskapssynen innebär att det är inom rummen våra sociala 
relationer bedrivs och där vi ger uttryck för och producerar vår kunskap. Vi både 
upplever och använder rummen fysiskt och psykiskt och det ger oss kunskaper och 
skapar mening just genom att vi interagerar med andra människor och föremål.41 
Motsatsen härtill är den slutna kunskapssynen som ser kunskap som någonting 
objektivt, något som individen inhämtar själv. Kunskap ses som något fastslaget som 
man hämtar, till exempel i böcker genom egenstudier. 
 
Beroende på hur rummen ordnas med funktioner och var rummen är placerade kan en 
viss kunskapssyn understödjas. Ett sätt att understödja den slutna kunskapssynen kan på 
ett bibliotek vara att erbjuda avskilda läseplatser och påvisa att egenstudier under 
tystnad är det som ska bedrivas på biblioteket. På samma sätt kan den öppna 
kunskapssynen främja funktioner för sociala möten och möjligheter att studera ihop.42 
Sättet att göra det här på visar vilken syn som finns på hur kunskap produceras.  
 
Jag tolkar i uppsatsen rumsliga system som helheten av de olika fördelningarna av rum 
och vad det bildar för system och därigenom visar på en viss kunskapssyn. Därefter 
undersöks hur den kunskapssynen hänger ihop med ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande. Nedan presenteras metoden med vilken rumslig struktur och utformning 
studeras utifrån tre olika fördelningar. 
 

6.2.2 Tre rumsliga fördelningar 
 
När rumslig fördelning studeras är en viktig aspekt att det inte enbart är arkitekturen i 
sig och den rumsliga strukturen och utformningen som ska studeras utan det finns även 
en social aspekt som är viktig för förståelsen för hur byggnader fungerar. En byggnad 
har en social funktion både genom det sätt på vilken den används och hur den erbjuder 
särskilda användanden.43 Det finns en relation mellan utformning, funktioner och den 
sociala användningen i rummen och Koch menar att med en sådan syn skapas kunskap 
i: ”relations between people, between people and objects and between people and the 
building.”44 Modellen utgör en metod utformad för att studera dessa sociala relationer 
och relationernas effekter. 

6.2.2.1 Fördelningen av rummet 

Vid undersökning av fördelningen av rummet undersöks den rumsliga strukturen och 
delar av rummet. Det innebär undersökning av enskilda rums placering och rummens 
förhållande till varandra samt en helhetssyn för att se hur rummen hänger ihop och 
bildar rumsliga system. Det undersöks även hur olika rum förbinds och avgränsas. 
Föremål som större möblemang (bord, soffor) och rumavgränsningar (bokhyllor, 

                                                 
41 Koch, s. 36 ff, 55. 
42 Ibid. s. 126 f. 
43 Ibid., s. 5, 37 ff., 100. 
44 Ibid., s. 43. 
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skärmar) påverkar strukturen och kan avgränsa rum. Även väggar och skillnader i golv 
och takhöjd bidrar till strukturen. Möjligheter att röra sig och ta sig till olika rum är 
beroende av strukturen. Sättet att ordna strukturen kan göras på olika sätt och får 
konsekvenser för den rumslaga användningen och upplevelsen. Således främjas eller 
begränsas det sociala användandet av rummen.45 Det undersöks vilken helhet, vilket 
system som bildas genom rummens struktur och vad det får för konsekvenser för hur 
rörelse kan ske genom rummen. Vad man med undersökning av fördelningen av 
rummet vill komma åt är helhetsstrukturen och vad den medför för möjligheter till 
interaktion och användning. 

6.2.2.2 Fördelningen i rummet 

Fördelningen i rummet innebär hur rummen är utformade. Det undersöks hur funktioner 
och föremål är placerade i rummen. Dessa finns placerade för sitt eget syftes skulle men 
står också i relation till varandra. De bildar på så vis en helhet. Rummen ordnas utifrån 
ett tänkt eller förväntat användande. Rummet kan härmed utformas för att påvisa och 
skapa ett användande eller så utformas de för att möta det sätt som användarna vill 
använda lokalerna. Fördelningen sker utifrån en tanke om vilka som ska komma i 
kontakt med rummet. De sätt på vilka man utformar rummen för till exempel 
biblioteksanvändare visar för användarna hur man vill att de ska bete sig. Det sätt på 
vilka man ordnar föremålen visar på hur de hänger ihop och kan eller ska användas.46 
 
En funktion kan till exempel vara informationsdiskar, studieplatser och sittplatser. Som 
nämnts ovan avser Koch främst böcker, men då böckers placering och användning 
ligger utanför mitt studieområde menas med föremål exempelvis datorer, rittavlor och 
annat som erbjuds användarna. Med fördelningen i rummet innebär hur dessa funktioner 
och föremål är placerade och vilken roll de är tänkta att ha, inte om och hur de verkligen 
används. Vid en undersökning av fördelningen identifieras vilka funktioner och föremål 
som finns och vilka avsikterna med dem är.47  
 
Vad som studeras är hur föremålen och funktionerna fungerar i sammanhang: ”what the 
artefacts or function perform in the context in which they are situated, and then not each 
individual artefact or function but what could be called ’types’ of artefacts or functions 
– such as ’places for study.’”48 Även en datasal eller tyst läsesal kan ses som en sådan 
funktion som genom andra funktioner och föremål bildar ”types”. 

6.2.2.3 Fördelningen genom rummet 

Sociala relationer sker i rumsliga miljöer. Det sker interaktion mellan människor och 
mellan människor och rummen. Det som undersöks i fördelningen genom rummet är 
hur olika funktioner och föremål används och vad människorna gör i rummen, både 
individuellt och tillsammans med andra. De olika sorternas interaktion skapar mening 
för individen och påvekar sätten att producera kunskap. I en bibliotekskontext studeras 
sådant som vilka möjligheter till studier, möten och interaktion som finns. Det tas även 
reda på hur föremål som datorer och funktioner som olika studieplatser och läsesalar 
används. Hur biblioteket används handlar även om hur användaren rör sig i rummen. 
Den rumsliga utformningen påverkar de mänskliga beteendena i rummen. Vad som 

                                                 
45 Koch., s. 30, 58. 
46 Ibid., s. 31. 
47 Ibid., s. 31, 59, 119. 
48 Ibid., s. 119. 
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placeras i rummen bidrar därför mycket till vad användarna har för möjligheter att 
utföra i rummen.49  
 
Gränsen mellan fördelningen av och genom rummet är inte alltid tydlig. I fördelningen 
av rummet undersöks hur biblioteket tillhandahåller olika funktioner för att understödja 
och främja ett visst sorts användande. Hur det som tillhandahålls och placeras i rummen 
sedan används är fördelningen genom rummet. Sammantaget förmedlas ett visst synsätt 
på användande, om det är ”social, private, separating or integrating”,50. Det bidrar till att 
ge byggnaden en identitet som den kommer att förknippas med.  
 

6.3 Sociokulturellt perspektiv 
 
Utifrån analysen av de olika rumsliga fördelningarna och vad de visar på för 
kunskapssyn undersöks hur den identifierade kunskapssynen förhåller sig till ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande. Orsaken till att endast ett perspektiv på lärande har 
valts i studien är att jag vill undersöka förhållningssättet till lärande utifrån det 
perspektiv som kan sägas vara det nu allmänt rådande, nämligen det sociokulturella. Det 
finns två argument för att göra detta. För det första har BLR ett uttalat studentfokus i sin 
lokalöversyn då de är deras största användargrupp och därigenom har man att förhålla 
sig till rådande pedagogiska undervisnings- och examensformer inom högskolan, 
eftersom det påverkar studenternas sätt att studera och lära. För det andra framgår av 
litteraturgenomgången att de sätt på vilka studenter nu undervisas och de sätt på vilka 
de studerar är så beskaffade att det kan formuleras som ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande. På grund av sin stödfunktion har ett högskolebibliotek att förhålla sig till 
rådande pedagogiska lärometoder. Därför undersöks hur BLR förhåller sig till dessa och 
om det hänger samman med en viss kunskapssyn och hur det inverkar på den rumsliga 
fördelningen. I och med att BLR är en stödjande funktion för högskolans studenter kan 
det vara intressant att placera in biblioteket i ett pedagogiskt sammanhang. 
 
Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande menas att människan lär och utvecklas 
genom interaktion och kommunikation inom sociala praktiker. Med praktik menas ett 
specifikt sammanhang. Genom att interagera med andra människor och använda sig av 
föremål skapas insikter för hur man agerar i dessa sammanhang. Den sociala 
interaktionen formar oss och ger ”kunskaper och färdigheter”.51 
 
För att hantera omvärlden och agera i den använder vi oss av föremål och kunskap som 
byggts upp genom kommunikation mellan människor och som förs vidare genom 
intellektuella och fysiska redskap. Med ett intellektuellt redskap som språk har vi 
förmåga att lära av varandra och av tidigare generationer. Det ger oss möjligheter skaffa 
oss kunskaper. Även olika föremål bidrar till att utveckla nya kunskaper. Exempelvis 
har människan skapat hävstången, miniräknaren och pennan, redskap som ger oss 
möjligheter att agera .52 Genom ett föremål som pennan kan vi föra erfarenheter vidare.  
 
Via kommunikationen mellan individer skapas och förmedlas kunskap och mening. 
Synen på kunskap i ett sociokulturellt perspektiv är att den inte finns som någonting 
neutralt i sig själv i världen och som kan hämtas. Den information som vi får via en bok 

                                                 
49 Koch, s. 31 f., 136 f. 
50 Ibid., s. 144. 
51 Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, s. 17. 
52 Ibid., s. 18 ff., 29. 
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är således inte kunskap. Med den här synen innebär det att individen inte själv 
producerar kunskap och lär, det sker i interaktionen med andra och med användandet av 
föremål, artefakter. Det är hur vi senare bearbetar och använder informationen vid ett 
givet tillfälle som vi kan tala om att ha kunskap. Här märks tydligt hur detta perspektiv 
på lärande harmonierar med en öppen kunskapssyn. Kunskap finns i och genom att vi 
diskuterar och tolkar omvärlden. Genom dessa diskurser får vi kunskap om hur vi kan 
hanterar världen. Sammantaget bildar dessa sociala samspel en kultur uppbyggd av 
erfarenheter och kunskaper. Där av begreppet sociokulturell. Individen deltar i social 
interaktion med människor och använder intellektuella (språk) och fysiska (penna, 
miniräknare) artefakter.53 Erfarenheter och kunskap förs också vidare via artefakterna, 
föremålen. Eftersom de har utformats för att hantera världen ger de oss kunskap om hur 
vi kan hantera den. Det är enkelt att föreställa sig hur svårt det skulle vara för oss att 
inte ha något språk eller ett till enkelt redskap som en penna.54  
 
För att garantera den fortsatta utvecklingen och bevarandet av färdigheter skapar 
människan ”kommunikativa situationer”.55 Det görs i form av att man inrättar särskilda 
institutioner, exempelvis institutionen skola. Inom en sådan institution bildas sedan 
olika synsätt på lärande och kunskap.56 Det kan genomsyra hela verksamheten: ”dess 
utrustning, i sättet att bygga lokaler och i sättet att pröva kunskaper”.57 Institutioner som 
skola och sjukvård är genom historien utvecklade verksamhetssystem för särskilda 
områden och aktiviteter. Lärande är något som har institutionaliserats och sker genom 
utbildning i ett specifikt verksamhetssystem inom vilket man har specifika sätt att 
handla och agera.58 Inom verksamhetssystem som i sig ofta består över tid kan det ske 
förändringar. Ett exempel är skolan där olika pedagogiska synsätt kan ställas mot 
varandra och förändra verksamheten även om själva skolsystemet består.59 
 
Människorna agerar genom handlingar i dessa miljöer. Handlingarna motiveras genom 
att individen är en del av verksamhetssystemet. På så vis är en students handlingar inom 
skolan motiverade av vad som konstituerar skolan som verksamhetssystem. För att 
genomföra ett handlande utförs konkreta aktiviteter. En handling för en student är 
således att studera och han eller hon utför olika aktiviteter som utgör hans eller hennes 
studerande, till exempel ett grupparbete. Att studera är en sociokulturell praktik.60 
Verksamheten påverkas således av de som ingår i systemet: 
 

En konsekvens av detta perspektiv blir att verksamhetssystem inte skall förstås som 
abstrakta företeelse och opåverkbara strukturer, utan de är i grundläggande mening 
produkter av människors handlingar. De skapas av människor som samarbetar; en skola blir 
till en skola genom att människor kontinuerligt återskapar detta verksamhetssystem som en 
skola genom sina kommunikativa och fysiska handlingar.61 

 
Ett sociokulturellt lärande och utbildning bedriven med det perspektivet innebär att 
kommunikation och socialt samspel är viktigt. Det traditionella sättet att se på lärande 
med katederundervisning av en lärare med passiva åhörare och uppgifter att lösas 
enskilt via repetition har bytts ut mot undervisning och studier som bygger på 

                                                 
53 Säljö, s. 29 f. 
54 Ibid., s. 20 ff., 63, 66, 125, 234f. 74 
55 Ibid., s. 38. 
56 Ibid., s. 47. 
57 Ibid., s. 47. 
58 Ibid., s. 207. 
59 Ibid., s. 138. 
60 Ibid., s. 138 f., 207. 
61 Ibid., s. 139. 
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kommunikation och interaktion. Den nya tidens friare tillgång till information som kan 
nås hela tiden gör att vi numera ständigt omformar våra föreställningar. Undervisning 
och uppgifter går nu mer på att samarbeta kring uppgifterna och ta till sig information, 
kommunicera och skaffa sig olika erfarenheter.62 Det sociala samspelet är centralt och 
det har medföra mycket gruppuppgifter där studenterna tillsammans i grupp söker nå ett 
resultat snarare än att enskilt sätta sig ner och hämta svaret i en bok. Men det är inte just 
att det är gruppaktiviteter som enbart gör det till sociokulturella aktiviteter utan att det i 
gruppen sker kommunikation och interaktion. Därför är en ensam students läsning i en 
bok också en sociokulturell handling om det sker i interaktion, att informationen 
bearbetas och används i rätt sammanhang och inte bara hämtas in repetitivt och lärs in 
utantill.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 Säljö, s. 239 f. 
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7. Metod och material 
 
Här ges en närmare beskrivning av uppsatsens metod. Det ges även en beskrivning av 
det material som ligger till grund för uppsatsens undersökning. 
 

7.1 Metod  
 
Daniel Kochs teoretiska modell är även att metod för studier av rumslig struktur och 
utformning. Därför är det den metoden som används i uppsatsen. Metoden innebär ett 
sätt att undersöka hur rum struktureras och utformas utifrån tre rumsliga fördelningar.63 
Metoden syftar till att via analysen av de rumsliga fördelningarna åskådliggöra en 
kunskapssyn. Till det har jag lagt ytterligare en analysnivå då jag sedan studerar hur 
kunskapssynen hänger ihop med ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 
 
Eftersom uppsatsen ägnar sig åt frågor om kunskapssyn och lärande anläggs ett 
idéanalytiskt förhållningssätt till materialet. En idéanalytisk syn läggs därför till den 
teoretiska modellens metod för undersökning av rumslig fördelning. Metoden för analys 
av rumslig fördelning är i sig redan en sorts idébaserad metod i syftet att se olika synsätt 
på kunskapsproduktion. När jag lägger till ett idébaserat synsätt till fördelningsmetoden 
är det för att poängtera den idémässiga aspekten i uppsatsen och i metoden kring 
rumslig fördelning. Det är ett sätt att tydliggöra att det handlar om åskådliggörande av 
idéers manifestation i hur rum struktureras och utformas.  
 
I boken Textens mening och makt (2005) skriver Göran Bergström och Kristina Boréus 
att idéanalys är ett otydligt begrepp som kan bedrivas för att på olika sätt åskådliggöra 
idéer och ideologier. Detta kan även göras med olika analytisk metoder.64 En aspekt av 
idéanalys är att den kan ha en förklarande ambition i det att den med studien kan rikta in 
sig på att se ”i vilken utsträckning en idé (eller ideologi) förklarar förekomsten av vissa 
institutioner eller reformer”.65 I min uppsats rör det sig här om att se hur lokalerna 
utformas och om det är resultatet av ett visst förhållningssätt och syn på hur lärande och 
studerande bedrivs och hur det visas i och förklarar hur Bibliotek & läranderesurser 
strukturerar och utformar rummen. Orsaken till att det görs en idéanalys av materialet är 
för att jag vill få fram tankar och idéer om rummen och vad det kan sägas visa på för 
synsätt gällande kunskap och lärande som framkommer i materialet. Det kan röra sig 
om hur användarna ser på olika funktioner eller konkreta förändringsförslag från 
lokalöversynsgruppen.   
 
Metoden används för att analysera det insamlade materialet genom de tre fördelningarna 
i syfte att åskådliggöra en kunskapssyn vilket visar på en idé om hur kunskap 
produceras. Kunskapssynens sammanhörande med ett sociokulturellt perspektiv 
undersöks sedan. Det blir inget ytterligare metodologiskt redskap i och med idéanalysen 
utan det är redan inbegripet i de tre fördelningarna. Den idéanalytiska metoden påtalas i 
sig inte i analysen utan den är en underliggande del i fördelningsmetoden och analysen. 
Min användning är helt enkelt att jag med införandet av begreppet här vill förtydliga att 
min analys är idébaserad. 
 

                                                 
63 Se beskrivningen av de tre olika fördelningarna i teoridelen ovan. 
64 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005). Idé- och ideologianalys, s. 155 ff. 
65 Ibid., s. 157. 
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7.2 Material 
 
Materialet som undersökts är dels material som samlades in av lokalöversynsgruppen 
och dels en intervju gjord av mig med en av deltagarna i lokalöversynsgruppen. I Daniel 
Kochs och Lena Håkanssons studier som nämnts ovan har de samlat in sitt empiriska 
material genom egna undersökningar av bibliotekens rum och funktioner. I mitt fall har 
jag till största del inte själv samlat in materialet genom undersökning på plats i 
biblioteket. Mitt material är, förutom intervjun, sekundär då det är insamlad av 
lokalöversynsgruppen.  
 
Materialet består av minnesanteckningar från gruppens möten, fokusgruppsintervjuer 
som genomfördes med högskolans studenter och presentationer av vad lokalöversynen 
resulterade i och de förändringsförslag som lämnades av gruppen. Det består även av 
kommentarer lämnade i en blogg som gruppen lade upp på bibliotekets hemsida i avsikt 
att få in synpunkter kring bibliotekets lokaler och funktioner från användarna. Åsikter 
och tankar som kommer fram från studenterna i materialet tolkar jag som uttryck för hur 
lokalerna används och vilka behov de har av lokalerna, hur de vill använda dem.  
 
Lokalöversynsmaterialet varierar i omfattning. Den offentliga bloggen har inte 
genererat ett så stort antal kommentarer medan fokusgruppsintervjuerna som 
genomfördes med ett antal studenter från olika institutioner är mer omfattande. 
Minnesanteckningarna har mest berört hur de lagt upp arbetet och hur de ska gå vidare 
och likande vilket inte varit av intresse för min studie då det mer handlar om själva 
översynsprocessen. I minnesanteckningarna har dock iakttagelser de gjort och 
resonemang varit användbara för förståelsen av arbete med att förändra rummen eller 
funktioner. Nämnas bör att även om det är ett rikt material jag förfogar över så är det 
endast en ytterst liten del av alla studenter som genom det kommer till tals. Deras svar, 
tankar och idéer får här utgöra en del av den totala mängd varierade användningar av ett 
biblioteks lokaler som sker dagligen. Jag tror dock materialet rymmer och i mångt och 
mycket kan representera många olika tankar, åsikter och användningar av biblioteket. I 
materialet har jag identifierat centrala teman kopplade till användning, behov och 
funktioner. När jag nedan presenterar materialet i resultatgenomgången görs det genom 
en indelning utifrån dessa teman. 
 
Intervjun gjordes för att komplettera lokalöversynsmaterialet och få fram gruppens egna 
åsikter och tankar kring lokalöversynen. Då jag har valt att studera materialet ur en 
kunskaps- och lärandevinkel behövde jag fråga om och hur de arbetat utifrån det för att 
få ett mer utförligt material att arbeta med. Intervjun gjordes med en av deltagare i 
lokalöversynsgruppen. Gruppen bestod av fyra medlemmar som alla var lika delaktiga 
och insatta i gruppens arbete. Det skulle därför inte spela någon roll vem i gruppen jag 
intervjuande. Personen i fråga är anonymiserad i uppsatsen och benämns respondent. 
Jag har tagit beslutet att inte anonymisera Bibliotek & läranderesurser av anledningen 
att det nog skulle vara enkelt att utläsa vilket bibliotek det rör sig om genom studien och 
att det kanske finnas ett intresse att veta vilket det konkreta fallet är. Anonymiseringen 
av respondenten sker då jag inte ser något intresse av det framgår vem i guppen som 
intervjuats utan det intressanta är vad som sägs. Kanske kan man påstå att alla oavsett 
om de är lika delaktiga i processen har olika syn vad översynen visade och handlade 
om. Det är en aspekt jag är medveten om. 
 
Innan intervjun genomfördes sammanställeds en intervjuguide (se bilaga 3). Syftet med 
den var att utifrån några övergripande teman försöka få fram svar kopplade till 
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uppsatsens syfte och frågeställning. Ambitionen var att formulera frågor utifrån olika 
kategorier och samtidigt ge utrymme att kunna ställa följdfrågor beroende på vad 
respondenten skulle svara. Utformningen av intervjun är på så vis av den sort som Lili 
Luo och Barbara M. Wildemuth i ”Semistructed Interviews” (2009) benämner som 
ostrukturerad intervju.66 Anledningen till att den formen av intervju valdes var för att 
vara öppen för svar jag inte formulerat frågor för och i vissa fall kunna gå ifrån 
intervjuguiden och följa upp intressanta svar. 
 
Det är helheten av lokalöversynsmaterialet och intervjun som är viktig. De presenteras 
dock i princip helt var för sig i resultatgenomgången som nu följer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 Luo, Lili & Wildemuth, Barbara M. (2009). Semistructed Interviews, s. 233. 
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8. Resultatgenomgång 
 
Resultatgenomgången är uppdelad i tre delar. Först presenteras resultat ur hela 
materialet förutom intervjun. Sedan redovisas förändringsförslagen som lokaöversyns-
gruppen lade fram och därefter presenteras intervjun. Hänvisningar till olika 
studentgrupper görs för att exemplifiera skillnader och likheter i användning och behov. 
På samma sätt kan det hänvisas till att resultaten är från förändringsförslagen. I de fall 
det citeras ur materialet är det i fokusgruppsintervjuernas fall citat från de anteckningar 
lokalöversynsgruppen gjorde under intervjuerna och inte direkta citat av vad som där 
sades. Citeringar från minnesanteckningar, bloggkommentarer och förändringsförslag är 
citat ur de dokument jag fått ut från BLR. Intervjun är transkriberad och citaten ur den 
är ordagranna citat från respondenten. För att underlätta läsningen av resultatdelen 
hänvisas till detaljerade planlösningar och förändringsplaner i bilaga 2. 
 

8.1 Hur biblioteket används 
 
Här följer en redogörelse för vad som framkom i materialet kring hur studenterna 
använder bibliotekets rum och funktioner och hur de ser på sitt användande. 
 

8.1.1 Biblioteksvanor 
 
Beroende på vilken utbildning studenterna går har de olika behov av bibliotekets 
verksamhet. Därför befinner sig vissa studenter ofta i biblioteket medan andra bara är 
där några gånger per termin. Studenterna vid Textilhögskolan (THS) som har sina 
undervisningslokaler på andra sidan av staden ger uttrycket av att knappt behöva 
biblioteket ens för att låna böcker och de är där någon gång i veckan till någon gång per 
termin. Ingenjörsstudenter (IH) och bibliotekariestudenter (BHS) kan se det som att gå 
till jobbet när de går till biblioteket för att studera. Framför allt IH-studenterna 
tillbringar många och långa dagar i biblioteket. Biblioteket används också för kortare 
användningar av flera studentgrupper. IH-studenterna framhåller att det är bra att 
biblioteket finns eftersom man inte har någon annanstans studera. 
 
De flesta studentgrupperna använder biblioteket, och då främst entréplanet där det finns 
stationära datorer nära entrén, för kortare användningar som att snabbt söka upp något 
med en dator, kolla sin e-post eller söka efter en bok. Det händer också att man stämmer 
möte med någon i biblioteket. 
 

8.1.2 Åsikter om rummen 
 
De öppna rummen ger inte många möjligheter till avskildhet vilket påtalas flera gånger. 
Några studenter vill ha möjlighet att sitta mer avskärmat. BHS- och pedagogstudenter 
(PED) tycker att det finns för få innerväggar och ger förslag på att man kan ha skärmar 
eller gardiner som möjligöra avskildhet.  
 
Att rummen är ljusa framhålls som mycket positivt och många tycker om att sitta i 
fåtöljerna vid de stora fönstren. På de plan där det finns bokhyllor är dessa placerade så 
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att det bildas en glänta i dem där bord är placerade, det uppskattas då det ”blir ett rum i 
rummet” som ger avskildhet. 
 
Att det finns ett kafé i anslutning till biblioteket framhålls som bra. Många vill kunna ta 
med sig kaffe och smörgås och annat att äta in i biblioteket. Dels för att det är trevligt 
att äta och främst dricka kaffe när man studerar, dels då det av vissa upplevs som 
besvärligt att behöva bryta upp och i vissa fall ta sig många våningar ner till kaféet. 
 

8.1.3 Olika funktioner och föremål 
 
Här presentras användningar, åsikter och behov av de mest centrala funktioner och 
föremål som biblioteket tillhandahåller, eller skulle behöva tillhandahålla. De är 
centrala i den bemärkelsen att de används och tycks till om mest.  

8.1.3.1 Grupprum 

Grupprummen anses av de flesta som viktiga och nödvändiga och somliga vill ha fler 
grupprum. En åsikt är att om det finns fler grupprum kanske de som har behov av att 
arbeta i grupp väljer dessa framför att vara ute i biblioteket där de kan störa. THS-
studenterna använder inte grupprummen i någon större utsträckning. IH-studenterna 
arbetar ofta i grupp och sitter många timmar i sträck, då är det bra med grupprummen. 
Samtidigt behöver de ofta tillgång till flera datorer när de arbetar tillsammans, vilket gör 
att de inte alltid kan vara i grupprummen. För dem är det viktiga inte att det är 
grupprum utan att de har tillgång till platser där de kan arbeta i grupp. Grupprummen 
används också av studenterna för att undvika de öppna delarna då det kan vara störande 
sorl där. THS-studenterna arbetar inte så ofta i grupp då de har få grupparbeten. 
Studenterna som läser pedagogiska utbildningar gav uttryck för att de ofta använder 
grupprummen och att de hade behov av större grupprum då det kan vara 6 – 10 personer 
i en grupp. Det borde finnas fler datorer i grupprummen tycker många och även att det 
kunde finnas en projektor så att man kunde arbeta flera stycken runt en skärm. Ett 
grupprum ska erbjuda möjligheter att möblera om så att det passar det sätt man behöver 
använda dator och rum på.  

8.1.3.2 Tysta läsesalen 

Tysta läsesalen är uppskattad. Många påtalar att det är den enda platsen där det är riktigt 
tyst. Flera studenter tycker att det även borde vara tillåtet att ta med sin bärbara dator in 
i tysta läsesalen, vilket inte är tillåtet. Andra tycker att det ska förbli förbjudet då 
knapptryck och datorsurr stör. Att det i alla fall borde finnas platser dit man kan ta med 
sig datorn och där det är tyst, är en ofta förekommande åsikt. Somliga använder inte den 
tysta läsesalen just därför att de ofta har behov av dator. Grupprummen är ofta bokade 
och det är ändå inte helt tyst i dem då ljud når in från närliggande grupprum. Några ser 
inget behov av en tyst datasal eftersom de främst arbetar i grupp kring en dator och 
behöver få prata. Jobbar man vid dator vill man ha det tyst säger andra. Det borde finnas 
platser för bärbara datorer i en tyst datasal och även i de andra datasalarna. 
 
Tysta läsesalen borde utformas annorlunda tycker BHS-studenterna. Någon sorts krypin 
eller sköna fåtöljer och soffor skulle vara bra. Möjligheten att breda ut sig framhålls. 
IH-studenterna har inget större behov av tysta läsesalen. 
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8.1.3.3 Studieplatser 

Studenterna ger uttryck för behov av olika sorters studieplatser. PED-studenterna vill 
ibland kunna sitta undanskymt, men det kan vara svårt att finna en plats på grund av 
ljudnivån. Särskilt de öppna ytorna på plan 1 upplevs som stökiga. Är de flera stycken 
och alla grupprum är upptagna går PED-studenterna ändå ofta till plan 1 ”och då får 
man hämta stolar”. THS-studenterna har mycket av den litteratur de använder på plan 
2,5 och de önskar att det fanns fler bänkar och bord där, men de sitter gärna också på 
golvet. De tycker att fåtöjer kunde vara skönt och trevligt och skulle gärna ha möjlighet 
att ”ligga och läsa, lite mer avslappnat”. De är inte gärna på plan 1 då det ofta sker 
mycket grupparbeten där. IH-studenterna framhåller att de stora runda borden är mycket 
bra. De sitter gärna på plan 1 då det finns många runda bord där med plats för flera 
personer runt. De vill gärna ha fler runda bord och de tycker även att de stora fyrkantiga 
borden, där de kan breda ut sig, är bra. De tycker att det mest finns platser för 
ensamstudier och vill ha fler möjligheter till gruppstudier. BHS-studenterna framhåller 
också vikten av möjligheter att arbeta i grupp. De menar att studieplatserna på plan 3 
och 4 inte uppmanar till grupparbete. Det vore bra om det fanns möjligheter att ”sätta 
ihop några bord” och att man borde se över möjligheten att separera områden för 
gruppstudier och enskilda studier för att de som vill studera ensamma ska slippa bli 
störda. 

8.1.3.4 Datasalar och dataplatser 

Datasalarna på plan 3 och 5 upplevs som röriga och särskilt den på plan 3 är ofta 
fullsatt. Det blir då ofta trångt och stökigt med en hög ljudnivå som följd. Det är få som 
säger sig använda datasalen på plan 5, man väljer i första hand den på plan 3 eller 
försöker få en dator på entréplanet. 
 
Vid behov tar man med sig egen bärbar dator till grupprummen för att på så vis ha 
tillgång till mer än en dator eller, i de fall grupprum utan dator i används, få tillgång till 
dator i avskildhet. BHS-studenterna ger uttryck för att ha möjlighet att sitta ostört vid en 
dator. Det borde även finnas bättre möjligheter att arbeta i grupp vid datorerna i 
datasalarna 

8.1.3.5 Bärbara datorer 

Många studenter har med sig egen bärbar dator till biblioteket. Det gör att de kan sätta 
sig där de vill. Det påtalas ofta att det behövs fler eluttag för att kunna sitta var man vill. 
Det kan vara svårt för den som vill sitta undanskymt att göra det med sin bärbara dator. 
Långborden anpassade för ensamstudier har eluttag vid varje plats och uppskattas 
mycket, men de är inte så smidiga om man är flera personer som arbetar tillsammans. 
De stora runda borden som finns på alla plan i biblioteket fungerar dåligt att studera vid 
om man är flera personer som studerar tillsammans vid en bärbar dator, då det är svårt 
att se på skärmen. 
 

8.1.4 Behov 
 
Återkommande i allt material är behovet av att det ska finnas fler eluttag. De anses vara 
alldeles för få, särskilt ute i de öppna rummen vid studieplatser för flera personer. 
Eluttagsbehovet påpekas av i princip alla studentgrupper. Osaken till att man behöver 
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för eluttag är för att det ska finnas möjlighet att sitta var man vill och flera stycken med 
medhavd bärbar dator. 
 
Lokalöversynsgruppen uppmärksammar de behov som framkommer här ovan och ser 
att fler använder behöver den tysta läsesalen än de trodde. De märker även att ”olika 
sorters sittmiljöer” behövs. De funderar över varför datasalen på plan 5 inte används så 
mycket och frågar sig om det kan bero på att den anses vara placerad för långt upp i 
byggnaden och eller om själva miljön är tråkig. De inser att ”Biblioteket är generöst 
möblerat med sittplatser som inbjuder till gruppsamvaro” men att det behövs mer av 
detta och på andra sätt. Att biblioteket inbjuder till gruppsamvaro bidrar också till en 
hög ljudnivå och att det, på grund av att bibliotekspersonalen oftast befinner sig långt 
bort från användarna, kan blir stökigt. BLR vill att denna öppna miljö där man får prata 
och umgås ska finnas, men de frågar sig hur man ska få användarna att ”respektera 
lokalerna och varandra, att vara rädda om inredningen” och inte diskutera för högt. 
 

8.2 Förändringsförslag 
 
I de förändringsförslag som lämnas som ett resultat av lokalöversynen ges förslaget att 
inrätta en lounge på entréplanet. Tidsskriftsavdelningen som upplevdes som 
undanskymd och mörk flyttas hit i syfte att tillsammans med skönare fåtöljer, stolar och 
lämpliga bord bilda en avslappnad miljö att mötas och umgås i. Det ska vara smidigt 
och inbjudande att sätta sig med en kopp kaffe och bläddra i en tidsskrift. 
Datorplatserna på plan 2, entréplanet, är kvar. De studieplatser som finns utökas med 
olika sorters möbler. De vill ha in fler bord och stolar av olika slag för att ”uppmuntra 
till grupparbete” och ”göra plan 2 mer flexibelt”. 
 
För att göra de öppna studieytorna mer flexibla ska varje plan få fler av de runda borden 
som är mycket uppskattade och även andra typer av bord och studieplatser utformade 
för olika sorters studiesituationer. De tänker sig ”speciella arbetsbås för en person” och 
bås av ”amerikansk ’diner’-modell”. Flexibiliteten i möblemanget framhålls flera 
gånger. Ett led i att uppnå det är att på alla plan erbjuda fler eluttag. För samtliga 
våningsplans öppna ytor föreslås att det ska placeras ut skärmar med vilka rummen kan 
delas av och skapa avskilda områden efter behov. Ett förslag till att dämpa ljudnivån är 
”flexibla, textila lösningar” som även ger en trevligare arbetsmiljö. De hoppas att om 
personer som vill studera själva och avskilt får egna bås att studera i så bokar de inte 
grupprummen och dessa blir då mer tillgängliga för de som verkligen behöver ett avskilt 
rum för flera personer.  
 
Grupprummen runt om i byggnaden vill man förändra utifrån vad rummens storlek och 
form medför för förändringsmöjligheter. Därför utrustas några av de grupprum som inte 
har någon dator nu med en och vissa grupprum utrustas med en väggmonitor. De 
grupprum som har dator kommer i vissa fall att ändras så att datorn placeras annorlunda 
och medför olika användningsformer, en del placeras därför i ett hörn och i andra rum 
står datorn centralt i rummet. 
 
För att möta de behov som finns av en tyst datasal delar man av den nuvarande tysta 
läsesalen med en glasvägg och inrättar en tyst datasal i det ena rummet. Man väljer en 
glasvägg som avdelare för att behålla rummets rymd. I den nya datasalen ges det 
möjligheter att sitta vid stationära datorer och att ha med sig bärbar dator. I den tysta 
läsesalen görs möbleringen om för att ”uppmuntra olika typer av lässtilar”. Det ska vara 
flexibelt och finnas olika sorters möbler, exempelvis divaner. 
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Plan 4 får en uttalat pedagogisk inriktning. Här finns många av de olika stöd- och 
hjälpfunktioner som är en del av läranderesursinriktningen. Det medför att 
mattesupporten som befunnits på plan 1 flyttas upp till plan 4. Den kommer precis som 
tidigare att vara placerad i de öppna delarna. Studenterna ges möjlighet att utnyttja 
undervisningssalarna på plan 4 när undervisning inte sker i dem. Ett antal bokhyllor tas 
bort och ger plats för ytterligare studieplatser. Dessa är placerade så att de ligger i 
anslutning till de stödfunktioner som är placerade på plan 4. Med det vill de uppnå en 
drop-in-möjlighet. Studenten ska kunna studera där och om han eller hon behöver stöd 
finns det nära till hands.  
 
På plan 5 där de flesta grupprummen finns och en stor datasal är belägen sker en rad 
förändringar. Det byggs ett extra stort grupprum och datasalen görs om till en ”flexibel 
undervisnings- och datorlokal”. Studenterna kan använda datasalen när den inte är 
bokad. Det blir färre datorer i salen än tidigare och de ska inte placeras som traditionellt 
brukar göras i datasalar där datorerna står i långa rader. Det placeras en projektor i salen 
och möbleringen ska uppmuntra till flexibel användning av rummet. 
 
På alla plan erbjuds kopiatorer med inbyggd utskrivnings- och skannerfunktion. Det 
framkom i översynen att många ville ha skrivare och kopiatorer nära till hands. Vissa 
såg det inte som viktig men många tyckte det var jobbigt att behöva ta sig till andra 
våningsplan för att kopiera eller skriva ut. 
 

8.3 Intervjugenomgång 
 
En av orsakerna till att lokalöversynen kom att genomföras var att man vid en miljörond 
såg att helteckningsmattan på entréplanet på vissa ställen var väldigt sliten. Det var helt 
enkelt så att bibliotekets användare rörde sig i återkommande mönster som medförde 
slitage på mattan. Ur detta slitage kunde utläsas att studenterna snabbt ville nå datorer, 
grupprum och studieplatser. Detta blev, tillsammans med att man sedan biblioteket 
invigdes 2004 hade iakttagit vad som fungerade bra med lokalerna och vad som inte 
gjorde det, orsaken till att beslut togs om att en lokalöversyn skulle göras. En av de 
centrala delarna handlade om att möta det ökade kraven på fler studieplatser. 
Respondenten berättar att högskolebiblioteket har till sin uppgift att förmedla 
information till forskare, lärare och studenter på högskolan. De senaste åren har det 
blivit allt färre inköpta tryckta böcker till förmån för elektroniskt material. Det gjorde 
det möjligt för dem att i lokalöversynsarbetet se över möjligheten att minska ytorna med 
hyllor och istället kunna erbjuda fler arbetsplatser av olika slag: ”sittplatser, 
mötesplatser, läsplatser.” 
 
När det gäller möblemang ska det finnas olika sorters stolar och bord. De tänker sig 
fåtöljer, kontorsstolar och hörnsoffor. Respondenten poängterar att det är deras förslag 
och visioner men att de inte är inredningsarkitekter så exakt hur utformningen och 
lösningen blir är inte klart. De arbetade fram idéerna och en vision för hur de ville ha 
det. Den estetiska lösningen får inredningsarkitekten lösa, de har ”spånat fritt” för att 
markera att deras vision handlar om valfrihet och flexibilitet. I undervisningssalar vill 
de gå ifrån traditionellt raka led och pulpetundervisning och möjliggöra andra 
användningar. En del av salarna är öppna för studenterna när undervisning inte sker. De 
tänkte sig att de kunde placera ut ”säckar på golvet där man kunde ligga och fundera 
medan någon annan skrev”. 
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När lokalöversynsgruppen startade funderade de fritt om hur de trodde att biblioteket 
användes. En hypotes var då att grupprummen var alldeles för få. Allteftersom 
översynsarbetet fortsatte och de fick mer och mer material märkte de att det inte ”var 
just ett behov av grupprum, och fler grupprum” som fanns utan mer att det behövdes 
många flexibla arbetsplatser vid vilka olika sätt att arbeta i grupp kunde utföras. Fler 
grupprum var kanske inte enbart lösningen på grupparbetsbehovet utan möjligheter att 
flytta om och variera. De kom därför fram till att varje våning skulle erbjuda större 
flexibilitet och medföra att olika sätt att arbeta, vare sig det var enskilt eller i grupp, 
skulle möjliggöras. Fler eluttag lyftes fram som viktigt för att studenterna skulle kunna 
sitta var de ville med sina bärbara datorer.  
 
Kännedom om olika studentgruppers användning fick man genom att studera vilka som 
loggade in på datorer och vilka som bokade grupprum. Det gav en insikt i hur olika 
studentgrupper använder sig av biblioteket. De såg att studenterna från data- och 
affärsvetenskap i princip aldrig använder bibliotekets datorer. Orsaken till det är att de 
har egna datasalar. De såg också att pedagogstudenter och ingenjörsstudenter använder 
grupprummen mest och ur materialet från fokusgruppsintervjuerna såg man också att 
dessa två grupper hade mest grupparbetsuppgifter. 
 
Det framkom att det inte var nödvändigt att alla grupprummen innehöll en dator. Det 
fanns dock vissa som ville ha en stor skärm på väggen för att underlätta att arbeta 
tillsammans med en uppgift. Det visade på att även grupprummen behöver vara flexibla. 
Samtidigt tar många med sig egen bärbar dator. 
 
När biblioteket byggdes var en tanke att funktioner som utlåningsautomater, skrivare 
och kopiatorer skulle finnas på varje plan, placerade på liknande platser på de olika 
planen. Det visade sig dock att de flesta lånade böcker i entrén. Användarna hade ett 
annat rörelsemönster än vad arkitekterna tänkt sig. Det kunde för en del till och med 
vara förvirrande att våningsplanen var så lika. Det finns även mycket annat att åtgärda 
kring själva byggnadens struktur menar respondenten. När arkitekterna planerade 
biblioteket ville de ha det öppet, ljust och gjort för mötesplatser. Det skulle finnas en 
stor synlighet vilket innebär att det är mycket glasväggar och öppna lösningar. Detta, 
menar respondenten, gör att många ytor ”är väldigt svåra att använda”. Det finns nästan 
inga väggar och finns de är de av glas. Huset har rymd men det går inte riktigt ihop med 
att det ska vara en plats för grupparbeten. Ljudet transporteras nämligen uppåt i 
byggnaden och medför att ljudnivån stiger.  
 
Studenternas studievanor ser olika ut. Det finns de med en gammal traditionell syn på 
bibliotek, att biblioteket är en plats där man studerar själv under tystnad som inte går 
ihop med de ”mer och mer grupporienterade arbetssätt[en] på högskolan”. 
Respondenten berättar att när byggnaden stod klar hade grupprum som tidigare fanns i 
andra byggnader ersatts med nya i den nya biblioteksbyggnaden. Det ansågs räcka med 
trettiotvå stycken. Men just som det var klart ”exploderade arbetssättet med 
grupporienterade arbetssätt”. Det har därför inneburit att det finns för få grupprum. 
Ökningen av grupparbeten har skett de senaste åren och det märks i biblioteket. Den 
tysta läsesalen benämns som en ”koloss” och en ”kvarleva” från 1900-talet och som när 
huset byggdes ansågs vara en viktig funktion att ha. Den används också men är sällan 
mer än halvfull. Det finns ett behov av en tyst läsesal, men inte för så många som 63 på 
en gång. Sextio personer skulle aldrig sitta där samtidigt, de vågar inte ens hosta säger 
respondenten. Somliga studenter störs av för mycket ljud när de studerar medan andra 
inte verkar bry sig. En och samma person kan också säga att det är bra med biblioteket 
för där får man prata, samtidigt som man säger att man behöver ha det tyst. Möjligen är 
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det också en generationsfråga där äldre personer har ”ett inlärt mönster” att när man 
studerar gör man det under tystnad och inget får störa, därefter tar man paus och lämnar 
biblioteket. På biblioteket finns de som när de studerar sitter och lyssnar på musik i 
hörlurar, eller sitter bland andra och inte störs av sorlet. Alla typer av studievanor finns 
och det blir ibland konflik när de som vill ha det tyst hamnar vid grupper som 
”halvjobbar och halvflamsar parallellt”. Den senare gruppen har också särskilt gett 
uttryck för behovet av att dricka kaffe när de studerar. De bryter inte upp och tar en 
paus från studerande på samma sätt som man trodde att de skulle göra. De går inte iväg 
och sätter sig i kaféet som placerats i anslutning till bibliotekets entré, istället köper de 
med sig från kaffe och en smörgås att har vid sin studieplats. 
 
Den pågående övergången från att ha haft mest tryckt material till att mer och mer 
elektroniskt material köps in gjorde att de såg en möjlighet att frigöra ytor. Därför 
lämnas ett förslag om att entréplanet nästan helt töms på böcker. Alla stora bokhyllor 
försvinner och böckerna placeras på de andra våningsplanen. Här inrättas istället en 
lounge för avkoppling och möten. Det ska vara en mysig och hemtrevlig miljö med 
fåtöljer och soffor. Det ska vara inbjudande och finnas attraktiva böcker och de senaste 
tidsskrifterna. En ny matta behövs på grund av slitaget. Två alternativ ses över där den 
ena är tjockare och på ett bättre sätt absorberar ljud. Loungen ska vara öppen men 
kommer skiljas av mot vissa delar av rummet så att de inte ska störa varandra. Till detta 
kommer hyllor i olika höjd, väggar med konst och draperier att användas.  
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9. Analys 
 
I analysen som följer analyseras materialet från resultatgenomgången utifrån uppsatsens 
teoretiska modell och perspektiv. Det görs först genom de tre rumsliga fördelningarna 
för att utifrån dessa se hur rummen struktureras, utformas och används. Det leder fram 
till att en kunskapssyn identifieras. Hur den kunskapssynen förhåller sig till och går att 
koppla samman med ett förhållningsätt till ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
redogörs för sist i analysen.   
 

9.1 Tre rumsliga fördelningar 
 
Det empiriska materialet analyseras och tolkas här genom den teoretiska modellen 
uppbyggd av tre sätt att undersöka rumslig fördelning. 
 

9.1.1 Fördelningen av rummet 
 
Den rumsliga strukturen ger en grund för hur rummen sedan kan utformas och var 
funktioner kan placeras. Det system som strukturen utgör visar på förhållningssätt till 
hur lokalerna ska användas. Strukturen kan på så vis främja eller utesluta möjligheter att 
utforma rummen och att använda rummen och funktionerna i dem. På BLR medförde 
strukturen redan när biblioteket byggdes en öppen struktur som inbjuder till möten 
mellan användarna då de kan se varandra när de rör sig genom rummen och upp i huset.  
En orsak till att man kan göra stora förändringar är att de har allt mindre tryckt material 
vilket gör att de kan frigöra ytor där det tidigare varit bokhyllor till förmån för 
studieplatser och andra funktioner. De öppna våningsplanen gör det möjligt att 
interagera och studera tillsammans med andra. Det underlättas av många studieplatser 
och av den öppna ytan. Den här öppenheten vill man bibehålla och utveckla. Det görs i 
form av att mer möblemang och skärmar placeras i rummen för att göra rummen mer 
flexibla.  
 
Våningsplanen består av stora öppna ytor utan några egentliga väggar. De enda 
rumsavdelarna är placeringarna av bokhyllor som är placerade så att det bildas en glänta 
inom hyllstrukturen och på så vis ger ett rum i rummet. Den öppna planlösningen syftar 
till att underlätta möten mellan användarna och möjligheter att interagera och 
samarbeta. I lokalöversynsgruppen fanns en tro att det behövdes fler grupprum och att 
man skulle behöva bygga om den rumsliga strukturen för att göra plats åt dessa. De kom 
fram till att så inte var fallet. Istället gör de förändringar i den öppna strukturen. De 
tänker sig därför att större skärmar kan placeras i de öppna ytorna föra att möjliggöra 
för studenterna att skärma av mindre ytor och få en undanskymd yta. Detta är en 
konkret åtgärd på uttryckta behov från studenterna. Med det vill man uppnå en flexibel 
struktur som studenterna kan utforma efter sina behov. Den öppna strukturen och att 
biblioteket är i sex våningsplan gör att man när man går i trapphusen kan överblicka 
ytorna med studieplatser. Det ger en möjlighet att mötas. Skärmar i strukturen kan 
möjligen motverka den möjligheten.  
 
I och med den öppna lösningen mellan planen transportras ljud uppåt i byggnaden och 
bidrar till att ljudnivån stiger. Då de vill fortsätta med och utveckla öppenheten och 
flexibiliteten som medför att det pratas och diskuteras mycket måste de finna andra 
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lösningar på problem som hög ljudnivå. Rummen inbjuder till interaktion, men 
samtidigt lämpar sig strukturen inte för att det pratas för mycket och för högt. Dessa 
problem identifieras av lokalöversynsgruppen och man lämnar förslag för att lösa 
problem som finns i den rumsliga strukturen. Exempel på lösningar är flyttbara skärmar 
som kan ge nya och flexibla strukturer. Möjligen kan avskärmningar inom strukturen 
motverka den öppenhet och spontanitet som finns. Skärmar kan vara flexibla i sig men 
motverka öppenheten. 
 
Vid entrén inrättas en loungemiljö. Den blir ett rum i rummet. För att avskärma den från 
studieplaster och dataplatser planerar man att använda bokhyllor av olika form och höjd 
och draperier. På samma plan finns den tysta läsesalen. Dess struktur förändras då den 
delas av på mitten och ger ett nytt rum i vilket en tyst datasal placeras. För att ändå 
behålla den rymd som finns i rummet i och med den tilltagna takhöjden och för att 
rummen ska vara ljusa avgränsas de med en glasvägg. Därmed finns en öppenhet som 
gör det möjligt att se varandra. 
 

9.1.2 Fördelningen i rummet 
 
I fördelningen i rummet finns synen att funktioner av olika slag tillsammans utgör en 
helhet genom att de visar på förhållningssätt till hur man vill att biblioteket ska 
användas. Eftersom BLR vill att varje funktion ska bli mer flexibel vad gäller sättet den 
kan brukas så skapas ett helhetsintryck av flexibilitet. Möblemang, studieplatser och 
funktioner som datasalar och den tysta läsesalen ska vara flexibla. Studieplasterna i de 
öppna ytorna ska kunna flyttas om. Med flexibelt avses inte bara möjligheten att flytta 
om på ett smidigt sätt utan även att olika sorters studieplatser erbjuds vilket medför 
flexibilitet mellan olika studiesätt. BLR gör förändringarna för att möta behov som de 
identifierat. Placeringen sker utifrån den roll som funktionen är tänkt att ha. 
Studieplatser som ska vara flexibla måste på så vis placeras och utformas för att vara 
just det. Den rumsliga utformningen kommer med förändringarna att påvisa ett visst 
användande av lokalerna, nämligen ett flexibelt, men de kommer inte påvisa ett visst 
sätt att studera, utan flexibiliteten ska tillgodose olika studiesätt och situationer. 
 
Olika studieplatser vad gäller egenstudier kan vara i form av små bås eller fåtöljer och 
för studie i grupp kan det finnas ”diner”-liknande soffgrupper eller fler stora runda bord. 
För att öka flexibiliteten skulle lättare möblemang behöva finnas. Hur dessa 
studieplatser placeras ska inte vara fixerat utan det ska vara möjligt att flytta runt och 
sätta ihop bord till större grupper. Studenterna har genom att de går skilda 
utbildningsprogram olika behov när de studerar. Samtidigt har enskilda studenter olika 
behov och olika grupper har olika behov. 
 
På entréplanet erbjuds många olika funktioner. Här finns förutom tre informationsdiskar 
och ut- och återlämningsautomater, två stora områden med datorer och ett flertal olika 
studieplatser. Dessa är placerade här genom den funktion de är tänka ha. De är centrala 
funktioner som ofta är orsaker till att man kommer till biblioteket. På entréplanet 
kommer den nya loungen att inrättas vilket stämmer bra överrens med att funktioner 
placeras utifrån den funktion den är tänkt till. Loungen ska bidra till möten och 
avkoppling och bör därför placeras där många går förbi för att ge en chans att mötas och 
sitta ner en stund. Den tysta läsesalen och planerade tysta datasalen finns även de på 
entréplanet. Att funktioner finns nära entrén bidrar till att de snabbt kan nås. Därför 
finns många funktioner just på entréplanet. När det nu byggs om och rummen och 
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funktionerna förändras ges nya signaler om hur rummen och funktionerna ska användas. 
Funktionerna bildar en ny helhet som ger ett nytt intryck, eller snarare, förstärker 
intrycken av öppenhet, spontanitet och mötesplats. Samtidigt har man tillgodosett 
behoven av olika studiesätt, vilket ger intrycket av flexibilitet. 
  
Samma tänk finns vid förändringarna som sker på de andra våningsplanen och 
grupprum erbjuds redan runt om i byggnaden för att ge en flexibel tillgång till dem, 
även om de flesta finns på plan 5. Från BLR:s sida vill man tillgodose de olika behov 
som finns genom att placera funktioner på lämpliga ställen och utforma dem för att 
understödja ett visst eller flera olika sätt att bruka dem; exempelvis vill man underlätta 
för studenterna att arbeta i grupp. Detsamma gäller placeringen av studieplatser vid de 
olika stödfunktionerna som BLR tillhandahåller. Det är ett tydligt sätt att visa på hur 
man vill att funktioner ska användas. På plan 4 erbjuds studieplatser i direkt anslutning 
till den stödfunktion man har nytta av så att man snabbt kan få hjälp. 
 

9.1.3 Fördelningen genom rummet 
 
Studenterna använder bibliotekets funktioner i den mån de kan och vill. Med det avses 
att de har möjligheter att arbeta i grupprum, att sitta i en tyst läsesal, de har olika sorters 
studieplatser och flera datasalar. De använder funktionerna men de fyller ändå inte helt 
de behov de har av biblioteks funktioner. Deras använde är begränsat. Av olika orsaker 
kan de inte alltid studera som de vill och behöver. BLR vill därför göra om många 
funktioner för att möta de här behoven. Även här blir ledordet flexibilitet, just för att 
funktionerna ska vara anpassade efter olika behov. Främst rör det sig om att möjliggöra 
olika sorters grupparbete, i grupprum och i de öppna ytorna. Det handlar exempelvis om 
hur grupprummen utformas med möblemang och var datorer placeras i dem, hur en 
datasal används och kan fungera. Det handlar även om att ute i de öppna delarna 
möjliggöra grupparbeten i olika konstellationer och med olika sätt att arbeta. 
 
Bibliotek & läranderesursers funktioner används mycket. Studenterna tillbringar mycket 
tid i biblioteket. En intressant detalj är att deras användarvanor snabbt kunde skönjas i 
form av att mattan på plan 2 blev sliten enligt ett visst mönster. Dataplatserna på 
entréplanet är en av de funktioner som studenterna snabbt vill nå när de kommer till 
biblioteket. Där kan de snabbt få tillgång till e-post, söka information och annat. Många 
studenter kommer till biblioteket även för att arbeta i grupp. Därför uppskattas 
grupprummen då man i dem kan studera avskilt från andra. Får man inte tag i grupprum 
tvingas man ofta flytta stolar och bord bland studieplatserna ute i de öppna ytorna. Att 
erbjuda mer flexibla möblemang är att göra dessa omflyttningar tillåtna och enklare att 
genomföra. Är möbler inte anpassade för flexibel möblering syns det tydligt att det 
flyttas runt och att det inte är tänkt att vara på det viset. Att möjliggöra grupparbeten i 
hela biblioteket är en viktig fråga och för att underlätta de olika sätten att bedriva 
grupparbete är tanken att möblerna och utformningen av rummen och funktionerna ska 
vara flexibla.  
 
Både bland personer som arbetar i grupp och de som studerar enskilt förekommer det 
ofta att man har med sig sin egen bärbara dator till biblioteket. Det gör att man slipper 
vara bunden till att sitta vid de stationära datorerna och hoppas att dessa är lediga. Det 
blir mer fritt och man kan sätta sig tillsammans eller avskilt. Men då det inte finns 
tillräckligt med eluttag begränsas möjligheten att sitta var man vill. Vissa personer 
begränsas även genom att de inte vill sitta där det är för mycket ljud omkring. Ett enkelt 
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sätt för BLR att tillgodose behovet är att erbjuda fler eluttag vilket de planerar att göra. 
Ljudnivån är svårare att lösa. En tyst datasal blir ett sätt att möta behovet av att sitta i en 
tyst miljö vid en stationär dator eller med sin bärbara dator. 
 
Två huvudtyper av studiesätt kan ändå urskiljas. Det finns dels de studenter som 
studerar själva och vill ha helt tyst omkring sig och dels de som inte störs alls av att sitta 
i en miljö med hög ljudnivå. Dessa senare har ofta musik i öronen eller vill helt enkelt 
inte ha det tyst utan vara bland andra även om de studerar själva. Det sker mycket 
grupparbeten och det har man i lokaöversynsgruppen märkt hänger samman med att det 
på högskolan blir mer och mer grupporienterade arbetssätt. Många vill också studera 
med en kamrat och då studerar man och pratar om annat om vartannat. De som bara vill 
studera enskilt och ha det tyst får det därför svårt då grupparbeten inte bara sker i 
grupprum utan runt om i biblioteket. Det senare är också något som tydligt understöds 
från BLR:s håll. Dessa vill gärna ha en undanskymd plats att för att kunna stänga ute 
störande element. Möbler för större avskildhet är ett sätt att underlätta för den gruppen 
som vill vara ifred när de studerar. 
 
Efter att nu ha analyserat materialet genom de olika rumsliga fördelningarna kommer nu 
en sammantagen helhetssyn på vad de har visat i form av vilken sorts kunskapssyn som 
kan identifieras. 
 

9.2 Kunskapssyn 
 
Det centrala i analysen av de olika fördelningarna är viljan att det ska vara flexibelt, 
oavsett om det gäller den rumsliga strukturen eller de enskilda möblerna. 
Biblioteksrummens struktur, utformning och funktionerna ska erbjuda flexibilitet. Med 
det menar man i lokaöversynsgruppen att olika sorters användning av funktioner ska 
tillgodoses och kunna bedrivas. Det finns ett öppet förhållningssätt till hur bibliotekets 
rum som helhet ska användas och hur studenterna ska kunna vara sociala. 
 
Biblioteks struktur och arbetet med att göra rummens och de olika funktionernas 
utformning och placering så flexibla som möjligt ger ett öppet och inbjudande intryck. 
Även om byggnadens struktur med de många våningsplanen kan begränsa användandet 
finns det och kommer med förändringsförslagen att finnas och erbjudas en stor 
flexibilitet inom strukturen. Flexibiliteten gör att studenterna kan nyttja biblioteket på 
det sätt som passar bäst när de ska studera ensamma eller i grupp. Det ger en typ av 
nätverkssystem i syfte att göra rummen och funktionerna mer anpassningsbara och i 
visa fall även enklare att nå och använda. Det ger ett öppet intryck som mer handlar om 
att erbjuda möjligheter kring hur biblioteket kan användas än hur det ska användas. Det 
visar på en öppen kunskapssyn som är tillåtande och inte pekar med hela handen på att 
ett visst sätt att bedriva studier och använda bibliotekets funktioner på är rätt eller fel. 
Funktioner som studieplatser, tyst läsesal och datasalar blir genom de sätt de är tänkta 
att användas på, sina placeringar och möjligheterna de erbjuder, i det här fallet 
flexibilitet och öppenhet, i sig själva och som helhet representanter för denna öppna 
kunskapssyn. Funktionerna och synen på hur de ska användas ger intrycket att det är 
deltagande och samarbete som till stor del främjas på BLR. Det ger synen att kunskap 
produceras genom interaktion och det vill man i lokalöversynsgruppen främja med de 
flexibla lösningarna. 
 
Studenterna ska kunna mötas och studera ihop. En motsatt inriktning hade varit en mer 
strikt fokusering på ensamstudier med avskärmande av de öppna ytorna på sätt som inte 
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möjliggjorde omflyttningar i dem och bord i raka led i undervisnings- och datasalar. Det 
hade då förmedlat en mer sluten och strikt hållning till hur studierna ska bedrivas i 
biblioteket. Nu tillåter strukturen och utformningen studenterna att på olika sätt arbeta 
tillsammans, mötas och interagera. Något som dock kan motverka öppenheten och 
spontaniteten är tanken på de flexibla skärmarna att kunna avgränsa de öppna ytorna 
med. Tanken med dem är att studenterna ska kunna skapa avskiljda ytor så att de inte 
störs. Det medför dock att den öppenhet som finns och som ger spontana möten kan 
begränsas. Hur det blir är svårt att säga men med viljan att möta många studenters 
behov kan de öppna ytorna komma att bli mindre öppna och inbjudande. 
 
Det blir tydligt hur andra föremål och funktioner än böcker och bokhyllors placering i 
rum kan bidra till att ge en viss syn på hur kunskap produceras. Biblioteksrummen kan 
genom sin struktur och utformningen av funktioner och hur dessa placeras påvisa hur 
funktioner kan användas. I det här fallet görs det utifrån konkreta behov kring hur 
studenter studerar i syfte att producera kunskap. Det ena eller andra sättet som de 
studerar på kan biblioteket med struktur och utformning understödja. Det medför att 
sättet det görs på kommer att manifesteras i byggandens som helhet. I Bibliotek & 
läranderesursers fall manifesteras det i form av en öppen kunskapssyn som främjar 
flexibilitet i användandet av rummen och funktioner, och möjliggör olika sorters 
användande. 
 

9.3 Lärande 
 
Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande sker kunskapsproduktion och 
meningskapande i interaktionen mellan människor och mellan människor och föremål. 
Sätten att bedriva undervisning har mycket anpassats till ett sådant perspektiv vilket 
innebär att studenterna ofta får gruppuppgifter av olika slag. Det är något man märkt på 
BLR där det ofta sitter studenter i grupp ute i de öppna delarna eller i grupprummen. 
Flera av studenterna vittnar också själva om att de har mycket gruppuppgifter. Den 
öppna kunskapssynen på BLR, som underlättar för studenterna att arbeta i grupp, mötas 
och interagera med varandra och rummen, är anpassad efter studenternas ändrade behov 
av vad biblioteket ska erbjuda. De är i sin tur en följd av de ändrade pedagogiska 
förhållningssätten på högskolan.  
 
När biblioteksbyggnaden var ny sammanföll det med att studenternas behov av att 
arbeta i grupp ökade markant. Byggnaden var ändå inte helt anpassad för det. Det fanns 
många grupprum men inte tillräckligt och samtidigt används funktioner som den tysta 
läsesalen inte i den utsträckning som den planerats för. Grupparbeten sker inte enbart i 
grupprummen utan runt om i biblioteket och studieplatserna kunde bara till en viss del 
möta behovet av olika studiesätt, främst olika sätt att arbeta i grupp. 
 
Ett bibliotek utgör det som inom ett sociokulturellt perspektiv benämns som ett verk-
samhetssystem. Inom det finns förhållningssätt till en rad områden som information, 
samhälle och människor. Det finns inom olika system mer specifika aspekter att förhålla 
sig till; i ett biblioteks fall kan vara sättet att ordna information på eller hur man 
anpassar verksamheten för olika användargrupper. En viktig aspekt är att 
verksamhetssystem inte är opåverkbara utan att de inom ramen för sin verksamhet kan 
förändras. Människor ingår i dessa system och handlar inom dem. I 
högskolebibliotekens och mer specifikt BLR:s fall är användarna en del av biblioteket 
och deras sätt att använda biblioteket leder till att de är med att skapa det. När då 
förändringar sker i hur studenterna undervisas och examineras på högskolan påverkar 
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det hur de använder biblioteken. Deras behov och användarvanor förändras. 
Användarna är med sitt användande av biblioteket med och skapar det. Studenterna som 
använder BLR började använda funktioner på andra sätt än hur de var utformade och 
placerade för. Det identifieras och förändringar görs för att möta de nya behoven. BLR 
var mottagligt för detta dels genom sin från början inbyggda öppenhet i rummen och 
funktionerna och, dels i öppenheten i förhållningssättet till användarna. Det gjorde att 
när de förändrade behoven började märkas och biblioteket användas annorlunda och 
inte riktigt räcka till anpassade BLR sig. Användarnas förändrade vanor och behov 
förändrade biblioteket och från BLR:s sida åstadkom man de konkreta förändringarna. 
Det manifesteras nu i deras öppna kunskapssyn och förhållningssätt till lärande enligt 
ett sociokulturellt perspektiv. 
 
Den bild BLR har av hur användarna vill nyttja biblioteket går igen i hela 
verksamheten, från rummens utformning till placeringen av funktioner och utrustning. 
Förändrade användarvanor omskapar biblioteket, men för att det verkligen ska ske 
måste man också från bibliotekets sida låta sig förändras och bidra till att så sker. I fallet 
BLR rör det sig om krav på ökade grupparbetsmöjligheter men också om att tillgodose 
olika sorters studiebehov. Det är något som passar väl med deras öppna kunskapssyn. 
Att BLR låter sig omskapas, men även bidrar till att förändringen, sker visar tydligt att 
de har en öppen kunskapssyn. De främjar möten, kommunikation och flexibel 
användning av funktioner i biblioteket vilket samverkar med ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande. 
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10. Diskussion 
 
I diskussionen jämförs uppsatsens resultat med tidigare forskning och litteratur i syfte 
att placera in uppsatsen i ett större sammanhang. 
 
Lokalöversynsgruppen på Bibliotek & läranderesurser hade ett uttalat fokus på 
studenterna när de gjorde översynen. Orsaken till det var att de såg att det i princip bara 
är studenter som befinner sig i biblioteket och använder de funktioner som erbjuds. Den 
erfarenheten finns även vid andra högskolebibliotek. På BLR och andra högskole-
bibliotek ser studenterna ofta biblioteken som en arbetsplats där man tillbringar långa 
dagar. Till detta hör även att kunna möta sina vänner och umgås i lokalerna. 
Biblioteksrummet är mer än bara en plats att studera på. Det ska inbjuda till och erbjuda 
platser att vara social på. Att kaffe är en viktig del av studiesituationen är en annan 
gemensam nämnare för studenter runt om i högskolebiblioteksvärlden.  
 
Utvecklingen av förändrade användarbehov till följd av förändrade undervisningsformer 
på högskolorna är en del av en utveckling högskolebiblioteken måste förhålla sig till. 
Att så är fallet är tydligt i BLR:s fall. Att biblioteken inte motsvarar de behov som finns 
är ofta anledningen till att lokalerna förändras. Även ny teknik spelar en stor roll för hur 
lokalerna nu förändras. Minskad användning av tryckt litteratur gör att ytor, som i 
Loughborough University Library’s och BLR:s fall, kan frigöras till förmån för fler 
studieplatser. Det finns nya möjligheter att använda rummen och placera funktioner i 
dem. 
 
Öppna ytor som möjliggör för studenterna att studera själva och i grupp och möta 
varandra i är den övergripande trenden bland högskolebiblioteken. Överlag verkar det 
vara så att flertalet studenter inte störs av att det är ljud omkring dem. Tvärtom är det så 
att det kan upplevas som besvärande om det är alltför tyst. BLR:s fokus på flexibla 
möblemang och funktioner är ett sätta att ändå möta olika behov och just flexibilitet 
betonas också från andra håll. I arbetet med att bygga ett nytt högskolebibliotek vid 
Högskolan i Kalmar framhölls möjligheter till möten och samarbete som viktiga. Vid 
Kenrick Library vid Birmingham City University ville man erbjuda flexibilitet i form av 
olika typer av miljöer och funktioner för att kunna tillgodose studenters olika 
studievanor. Syftet med att erbjuda en öppen yta för studieplatser vid Loughborough 
University Library var att de skulle vara en social mötesplats och samtidigt en 
lärandemiljö att studera i oavsett om det var i grupp eller ensam.  
 
Vid BLR har man en uttalad inriktning mot läranderesurs och de arbetade nu konkret 
med lokalernas utformning som stöd för studenternas sätt att studera. Lokalerna blir på 
så vis ett medel i att på flera sätt vara en stödfunktion och främja lärande. Krister 
Johannesson skriver att läranderesurser ofta kommer att handla om just frågor kring 
lokalers utformning för lärande. Även Joanna Bryant et al. visar på åsikter om att 
välplanerade högskolebibliotekslokaler kan öka studenternas motivation och påverka 
deras lärande. Om BLR med lokalförändringarna lyckas med detta är inte säkert, men 
de erbjuder i alla fall studenterna möjligheten. 
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11. Slutsatser 
 
Undersökningen ha lett fram till att jag identifierat en öppen kunskapssyn och ett 
förhållningssätt och en anpassning till de olika sätt som studenterna studerar på, vilka i 
mångt och mycket stämmer överrens ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Jag kan 
inte uttala mig om, och det är inte heller mitt syfte, ifall de lokalförändringar som gjorts 
svarar mot alla behov som finns bland studenterna. Det är bara en bråkdel av alla de 
studenter som använder biblioteket som kommer till tals i materialet. Vad jag kan uttala 
mig om är vad lokalarbetet fått fram om hur en del studenter använder rum och 
funktioner; vad deras behov är och vad lokalförändringarna visar på för förhållningssätt 
till hur kunskap produceras och hur lärande kan ske. Oavsett hur många studenters olika 
användningar och behov som materialet faktiskt representerar är det ändå BLR:s 
förhållningssätt till detta och vad deras åtgärder är som jag studerar. Giltigheten i mitt 
resultat kommer därför av att jag har studerat hur deras förhållningssätt till studenterna 
och förändringar av rum och funktioner skett; att jag med min metod på djupet 
analyserat och identifierat hur förhållningssätt till en specifik användargrupp och 
bibliotekslokaler sett ut. I och med att jag med metoden studerat ett rikt och varierat 
material genom tre rumsliga fördelningar har jag gjort en idémässig djupundersökning 
och kunnat åskådliggöra underliggande idéer om hur kunskap produceras och lärande 
sker. Hade jag istället ägnat mig åt att jämföra olika bibliotek hade jag å ena sidan 
kunnat se om och i så fall hur olika bibliotek utformar sina rum och funktioner, å andra 
sidan hade jag största sannolikhet inte kunnat få de djupare insikter kring vad 
lokalförändringar kan innebära på ett idémässigt plan som jag nu fått. 
 
Undersökningen av BLR:s lokalöversyn visade att bibliotekets rum och funktioner har 
en central roll i studenternas studerande och deras användande av BLR. 
Högskolebiblioteket påverkas i hög grad av hur undervisningen bedrivs på högskolan 
och vad det medför i form av studiesituationer och vanor hos olika studentgrupper. 
Deras användarvanor påverkar i hög grad bibliotekets verksamhet och, visar det sig, i 
stor utsträckning själva lokalerna. Mina resultat visa att om ett högskolebibliotek vill 
vara en relevant stödfunktion måste det kunna erbjuda det som efterfrågas även när det 
rör sig om studieplatser, utformning av datasalar eller fler eluttag för att underlätta för 
studenter att sitta var de vill med sina medhavda datorer. Olika studentgrupper har 
beroende på vilken utbildning de går olika behov av biblioteket och sättet att studera 
varierar från student till student. BLR:s lösning blev därför att rummen och 
funktionerna ska vara så flexibla som möjligt. Helheten blir en flexibel öppen miljö 
anpassad för de flesta sätt att bedriva ensamstudier eller studier i grupp. Det ger en 
öppen syn på hur kunskap produceras och hur man lär. Fokus får ändå sägas vara vid att 
det ska vara möjligt att kommunicera och arbeta i grupp hur dessa konstellationer och 
sätt att bedriva grupparbete än ser ut. Det ger ett tydligt förhållningssätt till hur lärande 
sker inom ett sociokulturellt perspektiv. BLR erbjuder såväl en tillåtande öppen miljö 
som flexibla sätt för studenterna att bedriva sina studier på det sätt som passar dem bäst. 
 
Enligt Daniel Koch ses biblioteken som representanter för kunskap. Fokuset i hans 
studie är folkbibliotek och som symbol för kunskapen använder han boken som har en 
central roll för biblioteken. I mitt fall studerar jag ett högskolebibliotek utifrån Kochs 
modell och fokuserar på andra föremål än boken och ytterligare funktioner. Även ett 
sådant studieobjekt och inriktning kan visa på en kunskapssyn genom att åskådliggöra 
rumsliga utformningar och placeringen av funktioner och hur det möjliggör för 
studenter att interagerar med dessa och med varandra i rummen. Den öppna 
kunskapssynen inbegriper också en öppen syn på hur lärande sker. Den öppenhet som 
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BLR förmedlar med sina rum och funktioner ger en identitet och en bild av flexibilitet. 
Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande ses kunskap som något som genom sociala 
sammanhang och erfarenheter används i specifika situerade sammanhang. Utbyte av 
erfarenheter och kunskapsproduktion sker via kommunikation. Med sina öppna, 
tillåtande och flexibla rum och funktioner, som understödjer ommöblering, uppmuntrar 
BLR studenterna att interagera i biblioteket och kommunicerande med varandra. Det 
visar på ett tydligt förhållningssätt till ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 
 
Min studie visar att Daniel Kochs teoretiska modell kan appliceras på redan insamlat 
material om det är av den typen att det är framtaget med utgångspunkt i rum och hur de 
används. Metoden för att analysera materialet blir i stort sett det samma och metoden 
fungerar även på material insamlat via intervjuer vilket även Eva Dahlbäcks 
mastersuppsats visar även om hon använde sig av en annan utformning av modellen och 
metoden. Min studie visar även den att Kochs modell kan kompletteras med ytterligare 
perspektiv för att se mer specifika idéer och perspektiv. Då den sociala användningen av 
rum är central i hans teori var adderandet av ett perspektiv som handlar om mänskligt 
agerande införlivbart i hans teoretiska modell. Det gjordes med syftet att ge ett vidare 
perspektiv på ett högskolebibliotek i förhållandet till en högskolebibliotekskontext och 
samtidigt få en förståelse för och insikt i hur ett specifikt högskolebibliotek har att 
förhålla sig till sina användare genom en så konkret del av sin verksamhet som själva 
biblioteksrummet. 
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12. Förslag till fortsatt forskning 
Jag tror det är viktigt att fortsätta undersöka genomförda förändringar i 
biblioteksverksamheter oavsett om det är kopplat till lokaler eller andra områden. 
Genom att som Krister Johannesson, Eva Dahlbäck och jag själv studera 
nybyggnationer och lokalförändringar kan man ta reda på vad det egentligen innebär, 
betyder och får för konsekvenser att genomför sådana projekt. Forskningen kan, genom 
att anlägga olika teoretiska perspektiv och andra idébaserade metoder och synsätt på 
biblioteksverksamheten, undersöka projekt och områden på djupet. Det ger en möjlighet 
att åskådliggöra underliggande värderingar och idéer inom projekt och olika 
verksamhetsområden. Det är viktigt att veta vad det egentligen är som görs, hur det görs 
och framför allt varför det görs.  
 
Utifrån min uppsats kan man se att genom att utgå ifrån den kontext högskolebiblioteket 
är en del av bidrar det till att ge en rikare studie än om jag bara frågat mig vad lokalerna 
utmynnade i för förändringar. Det är här vikten av forskning märks. Genom att anlägga 
perspektiv får man möjligheten att se någonting mer. Det skapar en relevans för studien. 
Uppsatsen visar, liksom annan tidigare forskning, på möjligheterna med Daniel Kochs 
teoretiska modell. Både i det konkreta förhållningssättet till det teoretiska perspektivet 
men också i och med modellen och metodens flexibilitet. Att fortsätta utgå från Kochs 
modell och tillföra olika perspektiv för att studera enskilda bibliotek och även jämföra 
bibliotek med varandra kan vara givande för både biblioteksforskningen och 
professionen.  
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15. Bilaga 2 Planlösning och förändringsförslag 
Förslag på förändringar i BLR:s lokaler, Utarbetat av BLR:s lokalgrupp 2010-06-03. 
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Bilderna är från ”Förslag på förändringar i BLR:s lokaler, Utarbetat av BLR:s 
lokalgrupp”, 2010-06-03. 
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16. Bilaga 3 Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
Kandidatuppsats 
Mattias Hedberg 
 
Informera om syftet med uppsatsen och att jag studerar lokalöversynen fram till och 
med att förslagen läggs. Informera även om anonymitet och om hur materialet används 
och varför jag göra intervjun.  
 
Inledande frågor 
 
Vad var anledningen till att översynen gjordes?  
– Vilka problem hade identifierats? 
– Vilka förändringar i användning hade iakttagits? 
 
Vad var syftet med översynen? 
 
Vad hade man för mål? 
 
Reagerade man på problem och förändringar man iakttagit - eller ville man aktivt 
styra utvecklingen utifrån till exempel bibliotekets och/eller högskolans uppgift, 
eller syn på lärande?  
 
De förändringsförslag som lades - varför lades just dessa? 
 
Hur mycket har man haft i åtanke hur studenterna studerar?  
– Har man sett till hur lärandet är organiserat utifrån institutionernas pedagogiska 
kultur,( t ex grupparbeten/individuella arbete) 
 
 
Lokalernas utformning 
 
Hur tänker ni kring hur lokalernas struktur ser ut? 
– Tänkte man på hur byggnadens struktur påverkar hur lokalerna används? 
– Ser ni att det på något sätt medför begränsningar i användandet?  
 
 
Tänkte ni på studenternas möjligheter att röra sig i biblioteket, med tanke på hur 
byggnaden är strukturerad?  
– och hur de når olika funktioner och i och med det tänkt var man placerar olika 
funktioner, som olika studieplatser, tillgång till datorer? 
 
 
Utformning av funktioner 
 
Hur tänkte ni kring erbjudandet av studieplatser? Vad och hur, utformning för 
understödjande av studier – på olika sätt? 
 
Vilka fanns och vad har förändrats? 
– Hur användes studieplatserna och andra funktioner? 
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Hur används biblioteket 
 
 
Vad fick ni reda på om hur funktioner som studieplatser användandet? 
– Vad förvånade er mest? Vad hade ni på känn? Förändringsförslag? 
Om hur olika funktioner användes? 
 
 
Främja ett visst sorts användande? 
– Finns det en uttalad idé om hur biblioteket bör användas eller anpassar ni er till den 
användning ni iakttar? 
 
 
Helhet 
 
Tänkte ni nått på vad ni vill förmedla med lokalutformning. Vad ni erbjuder?  
Vilken bild och intryck det ger? 
– Förändringar utifrån användares önskemål - Finns det förändringar som ni inte är 
beredda att genomföra även om användare skulle önska att de genomfördes? Vilka och 
varför? 
 
Betyder styrdokument för institutioner och program något för hur ni ser på 
bibliotekets roll och därmed hur det utformas? 
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